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АЛЕКСАНДР ИГНАТЕНКО
Докторант кафедры управления национальным
хозяйством Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины,
кандидат экономических наук

ОПЫТ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СФЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В результате исследований проведен анализ государственного регулирования сферы благоустройства восточноевропейских
стран, определены и охарактеризованы факторы положительных
направлений государственного регулирования сферы благоустройства в восточноевропейских странах.
Ключевые слова: государственное регулирование, сфера
благоустройства населенных мест, благоустройство, жилищнокоммунальное хозяйство, государственная политика, государственное управление, нормативно-правовое регулирование.

Постановка проблемы. В исследовании любой проблематики важным аспектом является изучение мирового опыта и, особенно, опыта
развитых стран. Анализ зарубежного опыта государственного регулирования в сфере благоустройства населенных пунктов не является
исключением. Особый интерес вызывает опыт восточноевропейских
стран, и особенно тех, которые имели советскую историю.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследователь
Е. В. Пряхин в своей работе уделил внимание вопросам исторических
предпосылок образования сферы благоустройства населенных пунктов. Рассмотрению теоретико-методологических подходов к государственному управлению жилищно-коммунального хозяйства в Украине
уделили свое внимание такие ученые как И. А. Драган, Н. И. Олейник,
В. И. Логвиненко, которые в своих работах соответственно коснулись
процессов модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формирования системы государственного регулирования жилищных отношений, государственного и регионального управления жилищно-коммунальным хозяйством в современных условиях, проанализировав
зарубежный опыт.
Нерешенные ранее части общей проблемы. В исследованиях без
внимания остался вопрос рассмотрения государственного регулирования сферы благоустройства населенных пунктов, в том числе в
восточноевропейских странах.
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Поэтому цель статьи заключается в исследовании и анализе
опыта государственного регулирования сферы благоустройства в
восточноевропейских странах.
Изложение основного материала исследования. Государственное
регулирование коммунального хозяйства, в том числе сферы благоустройства населенных пунктов и коммунальных услуг, к которым
отнесены услуги по обращению с бытовыми отходами в восточноевропейских странах и, особенно в тех, которые также имели советскую
историю, отметилось децентрализацией власти и разграничением
полномочий между государственными органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления [1].
Общие происходившие тенденции были направлены, во-первых,
на отделение частного предпринимательства от государственного сектора. При приватизации, произошло освобождение местных органов
власти от участия органов власти в сугубо конкурентной сфере
деятельности, что позволило им сосредоточить свое внимание на
вопросах коммунального хозяйства.
Вторым компонентом была передача государственных активов
коммунального хозяйства, в том числе в сфере благоустройства населенных пунктов, в собственность органов местного самоуправления.
Следующий этап – акционирование компаний в коммунальном
хозяйстве, в том числе в сфере благоустройства населенных пунктов,
и их продажа.
Неизбежным результатом введения рыночных факторов и общественного участия стало изменение позиции и деятельности органов
местного самоуправления. Выполнение основных функций, в том
числе по коммунальным услугам и сферы благоустройства. Мотивация
этого была двоякой: во-первых, в сфере коммунальных услуг возросло
влияние частного сектора, во-вторых, сокращение финансирования
заставило потребителей участвовать в оплате стоимости услуг или
брать на себя их обеспечение в максимально возможном объеме.
Разница между положениями о предоставлении коммунальных
услуг в западных неолиберальных странах 80-х годов и в странах
восточноевропейского региона заключается в том, что в последних
более радикально сокращены объемы полномочий местных органов, а
методика решения этих проблем как следует не разработана [2].
Сотрудничество муниципальных образований между собой и
сообществ с общественными или частными организациями - это еще
один новый тип отношений; ранее бюрократическая интеграция
определялась иерархическими отношениями в рамках центральных
государственных и коммунистических партийных органов в каждой
стране. Вследствие этого, проблемы и конфликты теперь сильно
затрудняют работу системы из-за существования многочисленных,
небольших подразделений местной власти. С одной стороны, муниципалитеты отдают предпочтение таким формам предоставления услуг,
при которых задачи выполняются независимо, даже если стоимость
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услуг выше, а качество ниже. С другой стороны, местные органы власти все чаще принимают участие в ассоциациях и гражданских инициативах, и тогда такое сотрудничество лучше всего служит их интересам.
Социальные последствия снижения полномочий органов местного
самоуправления сыграли решающую роль в определении окончательного порядка предоставления услуг. Социальные конфликты и неравноправие были вызваны резким сокращением содержания объектов
коммунального хозяйства, в том числе сферы благоустройства населенных пунктов. Во многих случаях пришлось продавать имущество и
отказаться от предоставления услуг из-за нехватки финансов. В этих
случаях сотрудничество между частными и муниципальными поставщиками услуг было невозможно, представители частного сектора полностью брали на себя оказание услуг, когда местные органы власти
просто прекращали их предоставлять.
Наличие и расширение спектра различных форм предоставления
услуг очень важны. В некоторых восточноевропейских странах различные альтернативные формы предоставления услуг вводятся законодательным путем. Это способствует развитию нового отношения к
государственному управлению.
Выстроенные модели государственного регулирования в восточноевропейских и постсоветских странах имеют свои различия, требует
рассмотрения.
ЭСТОНИЯ. Отношения между местными и центральными органами власти регулируются законодательством и специальными договорами. Законом предусмотрено, что местные органы власти не могут
делегировать свои задачи, полномочия или фонды, предоставленные
им. Муниципальные советы имеют право подавать предложения в
правительство для утверждения или внесения дополнений в законы и
нормативные акты.
Местное самоуправление в Эстонии построено, помимо прочего, и
на принципе предоставления коммунальных услуг на выгодных условиях.
Местные органы власти могут сотрудничать, давать другим местным органам власти полномочия в связи с этим, формировать союзы и
объединения местных органов власти. В интересах сотрудничества
местные органы власти могут создавать совместные агентства, работающие по договорам. Учредительный договор становится базой для
создания союза местных органов власти. Этот союз работает в соответствии с законодательством и зарегистрированным уставом союза.
Руководящий орган союза или иного органа вправе заключать
контракты от имени союза с органами центрального правительства и
принимать на себя ответственность за выполнение отдельных государственных задач. Союз местных органов власти принимает на себя
задачу при согласии всех муниципальных советов, представленных в
союзе.
Согласно законам Эстонии в задачи местных органов власти [3],
помимо прочего, включены следующие виды деятельности, которые
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связаны со сферой благоустройства населенных пунктов: организация
коммунальных услуг, организация утилизации отходов; содержание
мест общего пользования, путем: создания муниципальных садов и
парков, а также других зон зеленых насаждений, организация содержания муниципальных улиц и дорог, площадей и зон зеленых насаждений летом и зимой, планирование и содержание кладбищ, планирование и администрирование кладбищ, планирование и администрирование улиц, площадей и дорог, а также содержание и строительство
государственных дорог, привлечение финансирования на содержание
и строительство государственных дорог, планирование и организация
дорожного движения, установление дорожных знаков, светофоров и
ограждений, а также разметки муниципальных улиц и дорог, организация автостоянок, контроль за использованием муниципальных дорог.
Финансирование деятельности в отношении муниципальных улиц и
дорог предусматривается также в государственном бюджете.
ЛАТВИЯ. В процессе переговоров с государством интересы местных органов самоуправления представляет Союз местных и региональных органов власти. Протокол формулируется ежегодно на основе результатов переговоров между рабочими группами, которые
формируются из представителей Союза и министерств правительства.
Причиной большинства разногласий между центральными и местными
органами власти являются бюджетные отчисления .
Согласно законам Латвии к задачам местных органов власти [4],
помимо прочего, относят следующие виды деятельности, связанные
со сферой благоустройства населенных пунктов: содержание культурных памятников, поддержка и обновление зданий и территорий вокруг
них, обеспечение санитарных условий, размещение рекламных материалов, объявлений и другой информации в общественных местах;
содержание общих мест, парков и природных резервов, организация
предоставления муниципальных услуг (в том числе сбор и перевозку
бытовых отходов), поддержка территории в надлежащем состоянии
(строительство, реконструкция, поддержание состояния дорог, площадей, создание кладбищ и их содержание). Вопросы строительства и
эксплуатации дорог в Латвии решаются совместно местными и государственными органами власти.
Местные органы власти имеют право выбирать предприятия,
сотрудничать с государственными и частными компаниями, заключать
договоры с частным сектором с целью управления проектами, сотрудничать с другими местными органами власти и приватизировать имущество местных органов власти с целью предоставления муниципальных услуг. К основным сферам сотрудничества между местными органами власти, помимо прочего, входят сбор и вывоз бытовых отходов,
ремонт и поддержание состояния дорог.
ЛИТВА. В отношениях между органами государственной администрации и местного самоуправления зачастую интересы расходятся.
Многое зависит от политических партий [5].
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Институциональное сотрудничество между местными органами
власти нашло свое отражение в Ассоциации местных органов Литвы.
За частую местные органы власти объединяют усилия для решения
вопросов строительства и инфраструктуры, градостроительства и
планирования соседских территорий, развития сферы обслуживания
населения.
В функции совета муниципалитета среди прочего относятся и
такие, которые относятся к сфере благоустройства населенных пунктов, а именно: предоставление услуг в коммунальной экономике, определение размеров тарифов за услуги, предоставляемых жителям
муниципальными коммунальными службами; утверждение правил поддержания порядка и санитарных условий в городах поселках; осуществляют контроль за работой предприятий в сфере благоустройства и предоставлении коммунальных услуг; обеспечение строительства
и содержания дорог. В вопросах дорог и парков в Литве принимает
участие и государственная власть, через администрацию округов.
Коммунальные услуги, в том числе сбор и переработка бытовых
отходов, в Литве могут предоставляться государственными и муниципальными предприятиями, акционерными компаниями, частными и
некоммерческими компаниями.
Все муниципальные предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью. Муниципальные предприятия не являются единственными
институтами, которые могут предоставлять коммунальные услуги, финансирование специальных видов работ распределяется через открытые тендеры, выиграть которые может любая компания – муниципальная и частная.
ПОЛЬША. Государство возложило на муниципалитеты удовлетворения основных потребностей городского сообщества [6, с. 68].
К задачам в юрисдикции муниципалитетов среди прочего относятся те, которые непосредственно связаны со сферой благоустройства, а именно: местные дороги, улицы, мосты и дорожное движение,
уборка бытовых отходов; содержание общественных парков; содержание кладбищ.
Муниципалитеты являются юридическими лицами и могут издавать местные законы. Администрации могут передавать часть своих
полномочий муниципалитетам по закону или по договоренности с
полным финансированием такой деятельности [7].
Муниципалитеты совместно могут образовывать «Коммунальные
союзы» для совместной деятельности в предоставлении коммунальных услуг, на пример, обращения с бытовыми отходами. Также, в Польше
общая ответственность муниципалитетов и центральной власти за дороги.
Из примеров работы в сфере благоустройства населенных пунктов можно выделить следующее. Оплата услуг по вывозу бытовых
отходов устанавливается самими предприятиями. Установлению цен
предшествует процесс составления калькуляции. Иногда калькуляция
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базируется на количестве жителей, обслуживаемых конкретной фирмой, но, в основном, это средства, связанные с вывозом бытовых
отходов: использование материалов, транспортные услуги, средства
эксплуатации свалки, вознаграждения для работников и другое. К
конечной сумме добавляется 20% прибыли. Цены за вывоз бытовых
отходов являются одинаковыми для всех потребителей.
Цены за очистку площадей и улиц устанавливаются при участии
совета города на основе торгов. Цены меняются два раза в год в
зависимости от расходов учреждения. Основными статьями распределения средств является покупка топлива, плата за захоронение
бытовых отходов на городском полигоне, средства на нужды предприятия. Используется политика скидок, но исключительно для жилых
районов [6, с. 75].
ЧЕХИЯ. Характер взаимоотношений между органами государственной администрации и местными органами власти заключается в
том, что переданные полномочия муниципалитетам находятся под
надзором государственных администраций на местах.
Местные органы самоуправления образуют ассоциации и союзы
для совместного решения вопросов через формирование финансовых
ресурсов.
Муниципальные услуги могут быть «обязательными» или «необязательными», что предусмотрено законодательством. К обязательным
услугам относятся «коммунальные услуги» - это те, которые финансируются из местного бюджета как общественная необходимость, в том
числе содержание местных дорог и содержание общественных парков.
Кроме того, к обязательным услугам относятся «технические услуги» это те, которые уплачиваются потребителями, в том числе организация сбора и переработки бытовых отходов.
Муниципальные услуги удовлетворяют основные потребности всех
граждан, проживающих в населенном пункте. Предоставление «технических услуг» основано на системе «клиент - исполнитель». Если
клиент не в состоянии обеспечить оплату услуг, ее предоставление
может быть остановлено. Основным критерием предоставления «технических услуг» является эффективность услуг в отношении объема и
качества их предоставления.
СЛОВАКИЯ. Государственная власть может делегировать местным органам свою власть для решения конкретных задач, финансируемых из государственных фондов. За некоторыми исключениями
местные органы независимы от государственного контроля.
К задачам местных органов среди прочего относятся вопросы,
которые непосредственно связаны со сферой благоустройства [8], а
именно: строительство инфраструктуры для жилья, строительство и
содержание местных дорог, общественных мест, общественного
освещения, кладбищ, охрана природных и исторических памятников
города. Государственными дорогами занимается государственная
власть.
15

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2016

Объединение муниципалитетов в ассоциации для решения общих
проблем, в том числе объединения финансовых ресурсов, осуществляется по специальному закону. Особенно это применяется в вопросах обращения с бытовыми отходами .
ВЕНГРИЯ. Государством предоставлены муниципалитетам широкие хозяйственные полномочия. Они могут осуществлять любые
хозяйственные полномочия не запрещенные законодательством. Законодательство позволяет объединяться муниципалитетам в ассоциации для решения общих задач, однако существуют определенные требования к этому.
В Венгрии существуют обязательные и необязательные муниципальные услуги. В задачи муниципалитетов среди прочего входят вопросы, которые непосредственно связаны со сферой благоустройства,
а именно: содержание муниципальных кладбищ; содержание местных
дорог и мест общего пользования, поддержка общественной
санитарии сооружений по переработке отходов; содержание общественных мест; освещение улиц.
Для финансирования системы переработки бытовых отходов
муниципалитеты имеют право обратиться в Национальную Ассамблею
на получение субсидии [9].
Муниципалитеты могут образовывать муниципальные учреждения
для оказания коммунальных услуг, так и создавать коммерческие
предприятия в форме бизнес- ассоциаций и кооперативов. Как пример,
это управление коммунальной собственностью, содержание кладбищ
и парков, соблюдение общественной санитарии. Также предоставление услуг может осуществляться частными компаниями, работающими
по договорам. Сюда также относятся концессии, регулируются отдельным законом, как пример - эксплуатация местных дорог и использования коммунальных сооружений. Кроме того, существует предоставления услуг через ассоциации муниципалитетов - например, эксплуатация полигонов бытовых отходов. В Венгрии развивается также альтернативные фонды предоставления услуг, как образование неприбыльных организаций.
СЛОВЕНИЯ. Государственная власть контролирует деятельность
муниципалитетов через соответствующие министерства и государственные администрации, и может предоставить замечания и в случае
их невыполнения обращаться в Конституционный Суд [10].
К полномочиям муниципалитетов среди прочего относятся вопросы, которые непосредственно связаны со сферой благоустройства, а
именно: предоставление основных коммунальных услуг и муниципальных услуг, содержание и использование общественных территорий.
Муниципалитеты в соответствии с законодательством взаимодействуют между собой на принципе добровольности и солидарности.
Они могут собирать средства и назначать общие органы и организации для выполнения общих обязанностей.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Положительные направления государственного регулирования сферы благоустройства населенных пунктов в европейских странах характеризуются
следующими факторами: децентрализация полномочий относительно
сферы благоустройства населенных пунктов должна обеспечиваться
финансово, со специализированными местными налогами подходящими для наполнения соответствующих спецфондов местных бюджетов; введение «обязательных» и «необязательных» муниципальных, в
том числе коммунальных, услуг в сфере благоустройства населенных
пунктов; законодательное разделение плательщиков специализированных местных налогов и потребителей «обязательных» муниципальных, в том числе коммунальных, услуг в сфере благоустройства
населенных пунктов, совершенствование законодательства относительно требований по межмуниципальному сотрудничеству и концессий коммунального имущества в сфере благоустройства населенных
пунктов; введение обязательности проведения конкурсных соревнований в сфере благоустройства населенных пунктов между исполнителями и усовершенствование правоотношений с ними на договорной
основе; внедрение новых форм управления сферой благоустройства
населенных пунктов, по акционированию и продаже коммунальных
предприятий, а также за счет привлечения неприбыльных организаций; тарифное (ценовое) регулирование в сфере благоустройства населенных пунктов, совершенствование системы контроля и ответственности перед органами государственной власти.
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВСКАЯ
Aспирант Львовского регионального института
государственного управления Национальной академии
управления при Президенте Украины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОXОЛДИНГОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Рассмотрен опыт США и стран Европейского Союза по формированию моделей и систем государственного регулирования
деятельности аграрных холдингов. Определено организационное
и регулирующее влияние государства на общество в контексте
деятельности аграрных холдингов. Выделены проблемы, которые
препятствуют развитию большинства аграрных предприятий в
Украине. Обобщены основные направления государственной поддержки аграрных холдингов в странах ЕС.
Ключевые слова: аграрные холдинги, вертикально-интегрированные структуры, монополизация, землепользование, кластерный подход, конкурентоспособность, субъекты хозяйствования.

Актуальность проблемы. Крупные предприятия более успешно
чем мелкие используют в своей деятельности большие пространства
обрабатываемой земли, высокопроизводительную технику, средства
химии, энергетики и, главное, научные достижения. Опыт стран с
развитой экономикой, в частности США и ЕС показывает, что малоразмерные участки земель не позволяют использовать преимущества
мелиорации, севооборотов, химических средств и высокопроизводительной техники, то есть наиболее важные факторы роста эффективности агропромышленного комплекса. Такие тенденции как консолидация, специализация, концентрация производства и вертикальная
интеграция производства с партнерами по рынку прослеживаются
практически во всех отраслях аграрного бизнеса США и ЕС.
Данная проблема заслуживает, на современном этапе социальноэкономического развития Украины, особого внимания, в связи с возможным вступлением Украины в ЕС и вопросами о сельском хозяйстве,
которые возникают в ходе переговоров. За последние несколько лет
сложности в агропромышленном комплексе стремительно выросли в
одну из самых острых проблем развития Украины. Для того, чтобы
понять логику развития современного продовольственного рынка в
Украине, представляется целесообразным рассмотреть, что определяло это развитие в аграрных развитых странах, не испытывающих в
последнее время коренных политических и экономических потрясений.
Поэтому следует исследовать положительный опыт государственного регулирования деятельности аграрных холдингов ведущих
стран мира с последующим обоснованием путей использования в
государственном управлении.
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Анализ последних исследований и публикаций.
Как показывают исследования ведущих отечественных и
зарубежных ученых, таких как Андрусенко Г. А., Басюркина Н. И.,
Кузьменко Л.Г., Майстро С. В., Мостовой Г. И., Назаркевич О. Б.,
Ульянченко Ю. О., во всех развитых странах действие рыночного
механизма в аграрной сфере дополняется инструментами государственного регулирования, соотношение которых зависит от доли
государственного сектора, исторических особенностей и традиций,
характера решения задач в настоящее время.
Деятельности аграрных холдингов и аграрного сектора ведущих
экономик мира посвящали свои труды такие зарубежные ученые, как
Алимьянов В. А., Баркема А., Уэлш К., Драбенстот М., Коллинс К.,
Равенко В., Симонян К., Тиллак П., Томлинсон Б. Г., Томпе Ф., Викерс
Ж., Уильямсон О. Е., Уинтер Г. А. и другие.
Цели и задачи исследования. Основной целью статьи является
изучение зарубежного опыта формирования моделей и систем государственного регулирования деятельности аграрных холдингов и
определения государственного регулирования деятельности аграрных
холдингов как системы, которая состоит из определенных элементов,
единство и взаимодействие которых определяют ее эффективность и
функциональность.
Согласно цели, поставлены следующие задачи:
– проанализировать зарубежный опыт формирования моделей и
систем государственного регулирования деятельности аграрных
холдингов;
– исследовать глобальные тенденции развития зарубежного
аграрного рынка с целью выхода Украины в глобальную конкурентную
среду.
Сегодня в Украине в процессе хозяйствования аграрными
холдингами наблюдается концентрация земель путем вытеснения с
рынка аренды земли значительного количества меньших аграрных
предприятий и фермеров, что обостряет социально - экономическую
ситуацию на селе и функционирование малого и среднего бизнеса.
Основными характеристиками такого воздействия является: прекращение существования сельскохозяйственных предприятий в соответствующей местности; потеря для определенного количества сельских жителей места работы; отсутствие налоговых поступлений в
местные бюджеты; отсутствие финансирования развития социальной
инфраструктуры села, что традиционно осуществлялось сельскохозяйственными предприятиями [1, с. 121].
На сегодня развитию большинства аграрных предприятий препятствует целый ряд проблем, в частности [2]:
– низкая эффективность сельскохозяйственного производства,
поскольку высокой остается доля убыточных предприятий;
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– несовершенство механизмов инвестиционного обеспечения,
поскольку из-за отсутствия значительных коммерческих кредитов и
низкого уровня инвестиционной привлекательности отрасли, инвестиционные ресурсы аграрных предприятий на 70% формируются за счет
собственных средств, большую часть которых составляют амортизационные отчисления;
– деформация ценовых пропорций, поскольку существует значительное несоответствие цен на продукцию сельского хозяйства и
материально-технические ресурсы;
– нерациональное использование земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, ведь с каждым годом наблюдается снижение плодородия земель вследствие недостаточных природоохранных
и агротехнических мероприятий в землепользовании, уменьшение
содержания гумуса и питательных веществ в почве, усиление
эрозионных процессов, расширение площади кислых и засоленных
почв;
– снижение обеспеченности сельскохозяйственной техникой и
критическая изношенность основных производственных фондов, в том
числе за последние пять лет количество техники сократилось почти
вдвое.
Итак, несмотря на приведенные особенности государственного
регулирования деятельности аграрных холдингов в Украине видим,
что органам государственной власти следует немедленно принять
меры по совершенствованию механизма государственного регулирования вертикально - интегрированных структур, что позволит развиваться и большим, по масштабам, аграрным предприятиям, и мелким.
Для этого, прежде всего следует заимствовать зарубежный положительный опыт регулирования деятельности аграрных холдингов,
прежде всего в США и странах ЕС, которые продемонстрировали
эффективность государственного регулирования в этой сфере.
Регулятивная роль государства в зарубежной практике проявляется через формирование системы законодательно - нормативных
актов [3]:
– определяют особенности организации рынка сельскохозяйственных земель, его отличия от функционирования рынка других видов
земель;
– устанавливают субъекты права на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, порядок реализации этого права, квалификационные требования к покупателю земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственной деятельности;
– определяют основные принципы ценообразования и формирования арендной платы на рынке сельскохозяйственных земель и
меры по предотвращению спекулятивных операций на рынке сельскохозяйственных земель;
– содержат ограничения на приобретение сельскохозяйственных
земель в собственность.
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Государственное регулирование развития и деятельности аграрных холдингов можно рассматривать как влияние государственных
органов власти, направленных на создание условий для их перехода
от существующего состояния функционирования к лучшему по сравнению с предыдущим. Именно поэтому, органы государственной власти в США и странах ЕС прилагают все усилия на государственную
поддержку аграрных холдингов.
Основными направлениями государственной поддержки аграрных
холдингов в странах ЕС [4, с. 18]:
– поддержка товарного производства и повышение конкурентоспособности аграрных субъектов хозяйствования в связи с производством ими экологически чистой продукции;
– охрана земель и рациональное использование сельскохозяйственных угодий;
– установление цен поддержки на отдельные виды сельскохозяйственной продукции;
Традиционно в США и странах ЕС рассматривают продовольственный рынок вертикально. На вершине располагаются сельскохозяйственные фирмы, внизу - конечные потребители продовольствия, а
фирмы, занимающиеся переработкой и маркетингом, заполняют
промежуточные ступени рынка [5] (рис а.).
Кроме методов государственного регулирования аграрных холдингов на рис. а представлены формы координации аграрных холдингов. Традиционной формой вертикальной координации аграрных
холдингов для большинства стран является так называемое открытое
производство. При этом методе координации любые маркетинговые
соглашения заключаются уже после завершения всего процесса
производства в сельском хозяйстве. Открытое производство предусматривает использование наличного (текущего) рынка. Заключение договоров, то есть непосредственная встреча продавцов и покупателей
сельскохозяйственной продукции при открытом производстве, происходит, чаще всего, на организованных (централизованных, открытых)
рынках, где собирается множество продавцов и покупателей данного
товара (например, на биржах или оптовых рынках).
В мировом регулировании деятельности аграрных холдингов
заслуживает внимания кластерный подход интеграции, который
несколько меняет представление о том, что интеграция происходит
только в сфере крупного капитала. К кластеру привлекаются
преимущественно средне- и малочисленные предприятия. Для нашего
государства кластерный тип вертикальной интеграции не менее
важный, чем интеграция большого капитала.
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Государственное регулирование деятельности аграрных холдингов
в ЕС и США

Методы государственного регулирования
Нормативноправовые

Финансовоэкономически

Научно методически

Организационны

Административны

Формы координации аграрныx xолдингов
Сельскохозяйственный производитель
(агрохолдинг)
Перерабатывающие
продовольственные
фирмы

Сельскохозяйственный производитель
(агрохолдинг)

Перерабатывающие
продовольственные
фирмы

Торговля
сельскохозяйственной
продукцией

Торговля
сельскохозяйственной
продукцией

Потребитель

Потребитель

Сельскохозяйственный производитель
(агрохолдинг)
Перерабатывающие
продовольственные
фирмы
Торговля
сельскохозяйственной
продукцией

Потребитель

Рис. а. Модель методов государственного регулирования
деятельности аграрныx холдингов в ЕС и США *
* - собственная разработка автора
Анализ зарубежных моделей кластерной интеграции представлен в
работе Бойко Л. И. и Кудри С. В. [6]. В частности, авторы выделяют
американскую, шотландскую и итальянскую модели кластеров (табл. 1).
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Таблица 1
Типичные зарубежные модели кластеров *
Модель

Xарактеристика модели

Предприятия кластера находятся в одном регионе и
Модель США максимально используют его природный, кадровый и
интеграционный потенциал. Как правило, продукция
кластеров ориентирована на экспорт.
По этой модели ядром совместного производства
Шотландская
становится крупное предприятие, объединяет вокруг
модель
себя небольшие фирмы. Такую модель выбирают
страны Европейского Союза.
Более гибкое и равноправное сотрудничество
Итальянская предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
модель
Специалисты считают, что для стран с переходной
экономикой больше подходит именно такая форма
кластерной организации производства.
*- составлено автором на основании [6]
В Западной Европе государственное регулирование деятельности
аграрных холдингов имеет экономическое направление, а одной из его
важнейших функций является регламентирование количества и качества производимой продукции путем контроля за организационноэкономической структурой производства, в частности поощрением
кооперации и вертикальной интеграции, что оказывает влияние на
отраслевую специализацию производства сельскохозяйственных продуктов и порядок снабжения ими населения.
Европейское сельское хозяйство, более ресурсоемкое по сравнению с высокоэффективным и мало затратным сельським хозяйством США, Канады и Австралии, должно быть надежно защищено от
разрушения при его сравнительно низкой конкурентоспособности.
Создание ЕС в определенной степени способствовало сохранению и
расширению потенциала сельского хозяйства [7]. Именно благодаря
мерам регулирования ЕС с традиционно крупного импортера продовольствия превратилось в крупнейшего экспортера. При этом последовательно были решены задачи насыщения внутреннего рынка
важнейшими видами продовольствия и создания крупных экспортных
запасов. На сегодня решаются проблемы не столько производства,
сколько сбыта продукции [8].
Зарубежный опыт убеждает, что даже в условиях развитой рыночной экономики существуют объективные причины государственного
вмешательства в аграрный сектор. Среди них можно выделить такие
[9, с. 237]:
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– природно-климатические факторы, неконтролируемое влияние
которых на сельскохозяйственное производство требует создания и
развития системы страхования, регулируется государством;
– неустойчивость цен на сельскохозяйственную продукцию, их
колебания в соответствии с рыночной конъюнктурой, что приводит к
нестабильности доходов в сельском хозяйстве (причем, как показывает практика, колебания доходов значительно превышают вариации
объемов сельскохозяйственного производства);
– низкая степень монополизации и концентрации сельскохозяйственного производства, по сравнению с другими сферами экономики,
что вызывает необходимость его поддержки и защиты интересов товаропроизводителей от высокомонополизированных отраслей промышленности.
В США регулирование деятельности аграрных холдингов направлено на устранение монополий, где эффективное функционирование
вертикально-интегрированных структур строится на модели регулирования таких структур для рынков естественных монополий и рынков,
которые не связаны с естественными монополиями. Анализ практики
организации интегрирования на рынках естественных монополий США
показывает, что эта модель предусматривает стимулирование конкуренции. Эта модель предполагает искусственное разделение природно-монопольного сегмента рынка между вертикально-интегрированными субъектами хозяйствования. Эта модель сочетает преимущества вертикальной интеграции с конкурентными принципами
хозяйствования.
Эта модель функционирует как модель рынка, что не является
природно-монопольным. На практике она реализована в сфере железнодорожных перевозок США, где железнодорожная инфраструктура
разделена по географическому принципу между вертикально-интегрированными компаниями, которые дают ее в пользование друг другу по
правилам, установленным государством. Государство, как и в условиях первой модели, может обладать одной или несколькими вертикально-интегрированными компаниями. Данный опыт может быть перенесенным и на другие сферы деятельности, такие как электроэнергетика, газовый сектор, водоснабжение и тому подобное. Общими чертами первой и второй моделей организации природно-монопольного
рынка является необходимость жесткого государственного регулирования.
Опыт государственного регулирования деятельности аграрных
холдингов в Европейских странах свидетельствует о принципиально
новой схеме взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов.
Этот подход связан с прямым решением экономических проблем
через создание эффективных, прозрачных инструментов регулирования. Государственные меры по регулированию аграрного сектора в
развитых странах Северной Америки и Европы имеют не только
рыночное направления (поддержка или ограничение спроса и предло25
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жения), они также имеют цель вызвать структурные сдвиги в случае
необходимости сбалансирования внутреннего и межотраслевого
распределения [10].
Поскольку главным инструментом государственного регулирования является нормативно-правовое обеспечение, то в законодательство Украины следует включить ряд специальных правовых предписаний относительно функционирования аграрных холдингов, в частности, можно предложить следующие. Во-первых, следует законодательно ограничить площади земельных участков, которые могут
находиться в аренде аграрных холдингов или его участников (аграрных хозяйств). Такие попытки предпринимались в отдельных проектах
закона Украины о рынке земель. Размеры таких площадей должны
быть научно обоснованными и такими, которые не позволяли бы
аграрным холдингам превращаться в монопольную структуру в определенном сегменте аграрного рынка. Также возможно и ограничение
территории функционирования аграрного холдинга определенным
административным районом. Во-вторых, следует установить обязательства аграрных холдингов платить часть налоговых платежей в
соответствующий местный бюджет по местонахождению используемых ими земельных площадей. Размер таких платежей может определяться, исходя из площади земельных участков, используемых для
производства сельскохозяйственной продукции. В-третьих, следует
обязать аграрные холдинги предоставлять рабочие места для определенного количества жителей сельских населенных пунктов по
местонахождению используемых ими земельных площадей. Опять же,
количество таких работников может определяться в зависимости от
площади земельного участка, используемого соответствующим аграрным холдингом. В случае невыполнения этой обязанности аграрный
холдинг должен уплатить соответствующие средства в местный
бюджет [13, с. 122 ] .
Таким образом, считаем, что вышеприведенные меры являются
действенным способом сбалансирования государственных и частных
интересов в регулировании и развитии аграрной сферы и функционирования аграрных холдингов.
Выводы
Проведенное исследование позволило сделать определенные
обобщения относительно зарубежного опыта формирования моделей
и систем государственного регулирования деятельности аграрных холдингов и возможности заимствования этого опыта для государственного управления в Украине.
1. Исследование зарубежного опыта формирования моделей и
систем государственного регулирования деятельности аграрных холдингов доказывает, что эффективными будут те модели и системы
государственного регулирования, учитывающие отраслевую специфику и соответствуют принципу последовательности реформирования. В частности, по естественно монопольным системам регулирова26
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ния аграрных холдингов, считаем, что нашему государству нужно
перенимать опыт высокоразвитых стран и создавать конкурентные
сегменты на этих рынках, тем более, что определенные шаги в этом
направлении уже осуществлены. Монопольная модель функционирования аграрных холдингов показала свою неэффективность в
сельском хозяйстве.
2. Европейское сельское хозяйство более ресурсоемкое по сравнению с высокоэффективным и мало затратным сельским хозяйством
США, Канады и Австралии. В США регулирование деятельности аграрных холдингов направлено на устранение монополий, где эффективное
функционирование вертикально-интегрированных структур строится на
модели регулирования таких структур для рынков естественных монополий и рынков, которые не связаны с естественными монополиями.
Опыт государственного регулирования деятельности аграрных холдингов в Европейских странах свидетельствует о принципиально новой схеме взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов.
Действенным способом в регулировании деятельности аграрных холдингов на сегодня является применение государственно-частного
партнерства.
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ОКСАНА ОРГИЕЦ
Докторант кафедры права и европейской
интеграции Днепропетровского института
государственного управления Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
ОПЫТ АВСТРИИ
Исследуется практика разработки и внедрения концепции
управления знаний в органах государственной власти Австрии.
Анализ официальных документов, таких как позиционный документ «Управление знаниями в государственном управлении»
(2011 г.), «Федеральная стратегия управления знаниями» (2012 г.),
доводит, что сохранение знаний госслужащих рассматривается в
стране как первоочередная задача правительства. Отмечается,
что внедрение концепции управления знаниями в органах государственной власти Австрии направлены на развитие персонала,
изменения в организационной культуре и ІТ-поддержку. Приведены лучшие примеры распространения знаний в австрийской
федеральной государственной службе.
Ключевые слова: знания, обучение персонала, органы
государственной власти Австрии, передача опыта, управление
знаниями.

Наши знания помогают нам разбираться в различных ситуациях,
решать и выполнять сложные задачи, учиться на своем опыте и
соответственно корректировать свое поведение. Если мы работаем в
организации, то наши знания в сочетании с навыками наших коллег
способствуют ее успешной деятельности. В целом организационные
знания отражают уникальный опыт взаимодействия организации с
внешней средой, а также взаимоотношений работников внутри
организации.
Возрастающий экономический вес знаний и их основополагающая
роль в конкурентной борьбе увеличили их значение. Компании
осознают заинтересованность в управлении знаниями и потому начинают наращивать инвестиции в их создание, сохранение, использование также, как они традиционно наращивали, сохраняли и использовали другие свои ресурсы. И даже более того, ибо знания воспринимают как важнейший стратегический ресурс в обеспечении конкурентных преимуществ [6, с. 23 -24]. Сегодня знание - это важнейший актив
современной организации, которая не только это понимает, но и
эффективно управляет ими, ведь знания – постоянно увеличивающийся ресурс, обладающий сильным синергетическим эффектом.
Работа со знанием – это достаточно сложный многоэтапный процесс, имеющий собственный жизненный цикл. Как и любой процесс, и
30
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тем более сложный, он нуждается в осознанном управлении для
обеспечения должной последовательности, согласованности, эффективности [6, с. 41]. По определению Л. Роберт Уитт, концепция управления знаниями относится к числу тех расплывчатых понятий, которые
могут одновременно казаться как всеобъемлющими, так и не означают
ничего конкретного. За последние годы эту концепцию отождествляли
то с управлением документами, то с информационными системами
для бизнеса, то со средствами коллективной работы, то с корпоративными порталами и многими другими модными новинками. Но
система управления знаниями - это не просто отдельно взятый
продукт. Речь скорее идет о всеобъемлющей стратегии организации,
цель которой - выявить и обратить на пользу учреждения всю
имеющуюся в ней информацию, опыт и квалификацию сотрудников, с
тем, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и сократить
время реакции на изменяющиеся условия настоящего [4].
С каждым днем в сети Интернет появляется все больше информации о внедрении программ, касающихся формирования и практического использования систем управления знаниями в корпоративной
среде. Актуальность этого вопроса показывает, что руководители
частного сектора понимают, что эффективное управление знаниями
снижает риски ведения бизнеса и улучшает качество и скорость принятия управленческих решений, а также способствует инновационной
активности. К сожалению, это утверждение пока не касается отечественных органов государственной власти.
Анализ последних исследований и публикаций в данном направлении показывает, что большинство научных статей и фундаментальных трудов как отечественных, так и зарубежных исследователей
посвящено разным аспектам внедрения управления знаний в коммерческом секторе [4]; [6]. Среди немногочисленных работ, посвященных
предпосылкам и современному состоянию имплементации управления
знаниями в публичном управлении в Украине, следует отметить
исследования Т. Маматовой [2], В. Рача, О. Медведевой [3]. Однако
для нашего исследования наиболее интересны официальные документы Федеральной канцелярии Австрии, которые касаются непосредственно разработке концепции управления знаниями в государственном управлении [7]; [8], труды австрийских ученых Р.
Габмайера и М. Странтц, анализирующие процесс ее внедрения в
органах государственной власти [9]; [10].
Целью данной статьи является анализ опыта разработки и
внедрения концепции управления знаний в органах государственной
власти Австрии и возможность его применения в украинских реалиях.
В Украине, как отмечает Т. Маматова, в сфере публичной власти
концепция управления знаниями остается малоизвестной. Однако
настоятельная потребность в ее разработке и внедрении существует,
что подтверждается эмпирическими данными. Опрос компетентных
специалистов в сфере подготовки кадров для публичного управления
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из разных регионов Украины свидетельствует об отсутствии эффективной системы коммуникации между органами власти, информации
об имеющихся знаниях и носителях этих знаний, отсутствии эффективных методов трансляции знаний даже в тех случаях, когда
потребности в знаниях сформулированы. Участники опроса солидарны в том, что отсутствует упорядоченная система накопления и
хранения знаний, информации и данных. Необходимость внедрения
системы электронного управления, которая позволит оперативно получать знания и информацию, осуществлять текущее планирование,
акцентировалась всеми участниками опроса.
Среди основных проблем концепции управления знаниями в органах публичной власти Украины по результатам этого исследования
были определены следующие:
– отсутствие мотивации к обмену знаниями;
– в сети Интернет существует огромный массив полезной для
государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления информации, но он несистематизированный, отсутствуют
ссылки на ее источники или носители;
– отсутствие доступа к информации о существующих лучших
практиках управления [2].
В связи с тем, что многие страны работают в направлении внедрения управления знаниями в публичном секторе, считаем необходимым исследовать зарубежный опыт в этой сфере для возможности
его имплементации в органах государственной власти Украины.
Образцом такой практики, на наш взгляд, являются Австрия, в государственном управлении которой наблюдается тенденция применения
современного менеджмента, экономических методов управления, а
также использование моделей и концепций, которые доказали свою
эффективность в коммерческих структурах.
Напряженная финансовая ситуация в государственном секторе
увеличивает стремление австрийского правительства к рационализации. Четыре силы, которые действуют на трансформации в государственном секторе - технологическая революция (Web 2.0), демографическая революция ("интернет-поколение", "цифровое поколение"),
социальная и экономическая революции, приводят к информационной
перегрузке и ставят новые задачи перед органами государственной
власти, которые необходимо решать в течение более короткого
времени. Одним из путей усовершенствования организации труда,
обеспечивающее повышение эффективности госуправления и экономию материальных затрат, является использование внутренних резервов, таких как накопленный опыт сотрудников. Однако в связи с
уходом служащих из государственных органов их персональные
знания могут теряться. Демографические изменения (повышение
среднего возраста), уменьшение полезности использования человеческих ресурсов из-за старения знаний (в случае отсутствия генерации
новых) усиливают эту проблему [8].
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Учитывая возрастную структуру федеральной государственной
службы, по прогнозам управления персоналом Федеральной канцелярии Австрии в течение 2012-2023 гг. на пенсию выйдут 36% государственных служащих от общего количества (по состоянию на
31.12.2011 г.), а это более 55 тыс. человек [9, с. 7]. Признавая негативное влияние потери знаний этих служащих на качество государственного управления, сохранение важных знаний рассматривается в
стране как первоочередная задача правительства [10, c. 90].
Позиционный документ «Управление знаниями в государственном
управлении», разработанный Центром исследований государственного управления (Вена) в 2011 г., стал первым официальным документом, в котором были очерчены перспективы системы управления
знаниями в государственной службе Австрии:
– управление знаниями способствует стратегическому развитию
организации;
– управление знаниями создает благоприятные условия и среду
для работников умственного труда;
– управление знаниями будет способствовать внедрению
инноваций;
– управление знаниями улучшает рабочую атмосферу и мотивацию сотрудников, увеличивает их готовность делиться знаниями и
совместно разрабатывать новые [8].
В 2012 г. Федеральным министерством по делам женщин и государственной службы была разработана «Федеральная стратегия
управления знаниями» (далее - Стратегия), которая размещена на
веб-сайте Федеральной канцелярии на специальной странице, посвященной сфере управлению знаний. Основная цель Стратегии – облегчить внутреннюю административную деятельность органов государственной власти и повысить эффективность предоставления ими
административных услуг. После реализации Стратегии ожидается, что
все служащие федеральной администрации, в частности менеджеры,
воспринимают знания в качестве ключевого ресурса, с которым они
бережно обращаются. Они собирают и накапливают знания таким
образом, чтобы другие могли их быстро находить, эффективно
использовать, передавать. Управление знаниями должно стать естественной частью административных процессов, а не восприниматься как
дополнительное бремя, инструменты управления знаниями известны
всем и используются должным образом [7, с. 8].
Стратегические цели Стратегии направлены на развитие персонала, изменения в организационной культуре и ІТ-поддержку. Среди
них названы:
– повышение эффективности путем лучшей обработки организационных знаний, уменьшает расходы (устранение ненужного времени поиска) и улучшает качество предоставления услуг;
– стандартизация терминологии для общего понимания инструментов управления знаний;
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– передачу знаний для обеспечения лучшего удержания знаний
служащих, покидающих организацию;
– формирование нового сознания: содействие изменению организационной культуры в направлении открытой коммуникации;
– повышение функциональной совместимости: укрепление сотрудничества через междисциплинарное и организационное управление
знаниями;
– обновление технических средств обучения: использование
новых технологических возможностей, таких как Web 2.0 и системы
управления ресурсами Cloud Computing [7, с. 9].
Внедрение стратегии управления знаниями в организации, как
правило, влечет к изменению ее философии, самой роли работника в
ней. Поэтому очень важно выбрать правильные пути к ее внедрению.
Сотрудники, уходящие из организации, по мнению Р. Габмайера и
М. Странтц, обладают знаниями, которые гораздо полезнее для
учреждения, чем то, что они сделали за годы службы (или другие
члены организации). В связи с этим важно инициировать своевременный и целевой процесс, чтобы выявить неявные знания, которые
приходят с многолетним опытом работы. Поэтому ключевым шагом в
реализации Стратегии, как утверждают исследователи, должна стать
разработка стандартизированной процедуры (в идеале, одной, которая
может быть применена во всей федеральной гражданской службе),
которая будет использоваться каждый раз, когда сотрудник собирается оставить орган государственной власти. Целью процедуры
является выявление и обеспечение записи ценных неявных знаний
опытных сотрудников с целью сохранения и передачи их в долгосрочной перспективе. Использование соответствующих методов помогут
воссоздать эти неявные знания, т.е. превратить их в явный вид.
Например, путем проведения углубленных интервью, зарисовок, карточек знаний, блок-схем и т.д. Только тогда это знание может быть
сформулировано и записано, и таким образом стать полезным не
только для других сотрудников, но и для организации в целом [10, с. 90].
Так как одним из фундаментальных процессов в классическом
подходе управления знаниями является непрерывная система обучения персонала, в последнее время австрийское правительство
приделает значительное внимание вопросу подготовки государственных служащих, а также повышению их квалификации в соответствии с
корпоративными требованиями. В Австрии в 2002 г. фактически была
внедрена новая система подготовки государственных служащих,
которая учитывает основные тенденции развития и потребности
общества. Теперь содержание обучения определяется отдельными
министерствами и административными единицами для того, чтобы
обеспечить качественную подготовку согласно основным нуждам
сферы управления и развития современных кадров. Подготовка государственных служащих осуществляется несколькими видами учебных
программ:
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– базовые учебные программы;
– программы по менеджменту;
– программы по вопросам европейских дел;
– программы углубленной подготовки, направленные на карьерный
рост.
В Австрийской государственной администрации существует целый
ряд учреждений, таких как: Академия безопасности Министерства
внутренних дел или Федеральная финансовая академия при
Министерстве финансов, а также академии государственного управления в провинциях, которые предлагают различные учебные программы. В ведомстве федерального канцлера создан Центр государственного менеджмента как учебного центра для младших и старших
федеральных служащих. Его заданием является разработка основных
учебных модулей, которые охватывают в первую очередь сквозные
вопросы и вопросы межведомственного характера [5, с. 45-46].
Кроме того, в Федеральной администрации есть учреждения, которые предлагают различные программы повышения квалификации
федеральных служащих и работников по контракту. К ним относятся:
Образовательный центр для сотрудников правоохранительных органов, Колледж юстиции, Федеральная финансовая академия при
Министерстве финансов, а также Центр административного менеджмента в замке Лаудон, который является частью федеральной канцелярии. Содержание курсов, как и в предыдущем случае учебных
программ, определяется отдельными министерствами и административными единицами.
В замке Лаудон размещена Федеральная академия государственного управления, которая предлагает ежегодно широкий выбор учебных программ, которые включают около 500 семинаров и практикумов.
Вдобавок к этому на многих курсах есть возможность объединить ряд
выбранных модулей таким образом, чтобы дать их участникам
максимум соответствующих навыков и новых знаний [10, с. 82].
Учебные программы предлагаются по следующим направлениям:
– электронное правительство;
– Европа и языки;
– расширение полномочий женщин;
– лидерство и управление;
– базовая подготовка;
– профессиональная подготовка;
– развитие персонала;
– вопросы баланса работы и личной жизни [5, с. 46].
Параллельно с учебными программами для федеральных служащих в Австрии широко используется корпоративное обучение.
Именно корпоративная система обучения в относительно короткие
сроки может обеспечить адаптацию фундаментальных и прикладных
знаний специалиста к профилю работы конкретной организации, к
постоянно меняющимся требованиям конкретных рабочих мест при
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внедрении новых методов работы, оказании новых услуг. Существенное расширение доступа к знаниям, ставшее возможным благодаря современным информационным технологиям, в значительной
мере видоизменяет характер отношений между профессионалом и
непрофессионалом, организацией и работником, источником и получателем знаний [6, с. 62]. Развитие персонала в федеральной государственной гражданской службе Австрии, как правило, организовано
в децентрализованном порядке, поскольку это ответственность отдельных министерств. Тем не менее, Генеральный директорат
Федеральной канцелярии государственной службы и Государственное
управление инноваций создали платформу, где специалисты по
развитию персонала министерств 'могут пообщаться и обменяться
опытом. Такая передача информации, ноу-хау и примеры наилучшей
практики, наряду с возможностью для обсуждения, обеспечивают методическую поддержку для разработки и координации мероприятий в
развитии персонала. Услуги и информация, в диапазоне соответствующих тем, для лиц, ответственных за развитие персонала, менеджеров и других сотрудников доступны на сайте федеральной гражданской службы в разделе "Moderner Arbeitgeber", "Personalmanagment".
[10, с. 80]. Уместно отметить, что согласно многочисленным исследованиям, состояния развития электронного управления Австрии занимает одно из ведущих мест. В стране существует специальный
Консультативный совет по вопросам информационного общества
(Beirat für Informationsgesellschaft, BIG). Его задачи заключаются в
организации регулярного и непрерывного обмена информацией и
опытом по всем актуальным вопросам информационного общества
между представителями федеральных министерств, групп интересов в
сфере бизнеса, потребителями и провайдерами услуг [1, с. 36].
Одним из инструментов развития персонала государственной
службы Австрии, в основе которого лежит передача знаний, является
Программа кросс-наставничества, которая действует в стране с 2005
года. Программа отличается тем, что менеджеры (наставники) поддерживают коллег (подопечных) других министерств в развитии их
профессиональной компетентности, делятся знаниями, полученными
на собственном опыте, дают советы по планированию карьеры и
облегчения доступа к профессиональной сети. В дополнение к работе
в тандеме, в рамках программы наставничества (например, на семинарах) обеспечивается возможность пообщаться с другими участниками. Программа постоянно оценивается и совершенствуется, чтобы
максимально удовлетворить потребности наставников и их подопечных. В течение десяти лет Программа кросс-наставничества очень
хорошо себя зарекомендовала среди целевой аудитории: в период
2005-2015 годов примерно 800 наставников и их подопечных приняли
в ней участие. Наставники показали большую привязанность к своим
коллегам и подчеркнули большое значение обмена опытом и расширения своих лидерских навыков [9, с. 63].
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Хорошим примером распространения знаний в австрийской федеральной государственной службе являются публичные конкурсы среди
органов государственной власти, которые проводятся по принципу
«сеть - обмен ноу-хау - обучение друг у друга». Национальные соревнования, проходящие каждые два года, обеспечивают возможность
организациям гражданской службы представить свои инновационные
проекты, а также обменяться на учебных платформах оригинальными
технологиями, знаниями, умениями, которые еще не стали широко
известными. Они также дают импульс для модернизации государственного управления, ориентированной на будущее развитие и сотрудничество, а также содействия внешней ориентации государственного
сектора. Отметим, что конкурс с годами набирает популярность. Так, к
участию в Австрийской Национальной Премии «Администрация 2013»
было подано 81 проект от органов власти федерального, региональных и местных уровней управления, на 45% больше, чем в 2011 году
[10, с. 91].
Таким образом, опыт Австрии, как успешной страны во многих
сферах государственного управления, является актуальным для
Украины, в частности в период реформирования органов публичной
службы. Анализ разработки и внедрения концепции управления
знаниями в органах государственной власти Австрии доказывает, что
это действенный способ оптимизации внутренних организационных
процессов и основа для повышения эффективности государственного
управления в Украине.
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АНТОНИНА ШМАГУН
Аспирант кафедры государственного
управления и местного самоуправления
Академии муниципального управления, г. Киев

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИРОСТА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье выделены и обоснованы методологические
средства обеспечения прироста знаний в системе государственного управления. Сформирована интегрированная модель прироста знаний в системе государственного управления. Она
положена в основу подхода к пониманию прироста знаний в такой
системе. Определены, охарактеризованы и систематизированы
его основные направления. Выделена и упорядочена система
принципов обеспечения прироста знаний в системе государственного управления. Представлен методологический вектор прироста знаний. Коротко охарактеризованы методы, входящие в него.
Внимание читателя акцентировано на том, что механизм знанниевого общения является информационной и управленческой технологией, обеспечивающей прирост знаний в системе государственного управления.
Ключевые слова: знанниевое общение, методологические
средства, обеспечение, прирост знаний, система государственного управления.

Постановка проблемы. Направленность данной статьи обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования систем государственного управления путём улучшения понимания механизмов
прироста знаний в них. Предполагаемым практическим результатом
ожидается усовершенствование управления такими знаниями, в частности содержательной части программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации политиков, управленцев и государственных
служащих.
Анализ последних исследований и публикаций. Данное исследование содержит результаты, развивающие представления о методологических средствах прироста знаний путём знанниевого общения,
обоснованного автором в публикации [1].
Формулирование целей статьи. Целью данной статьи является
выделение и обоснование модели, подходов, принципов и методов
прироста знаний в системе государственного управления.
Изложение основного материала исследования.
Методологическое сопровождение исследования прироста знаний
в системе государственного управления требует выделения и обоснования соответствующих модели, подходов, принципов и методов.
40
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Нами сформирована интегрированная модель прироста знаний в
системе государственного управления, как показано на рис. 1. На
основе такой модели можно сформулировать основной подход к
пониманию прироста знаний в такой системе. Его суть заключается в
том, что прирост знаний обеспечивается в системе государственного
управления в результате реализации его аппаратом функций планирования, организационного проектирования, управления персоналом и
контроля с использованием собственного опыта, опыта организационного взаимодействия в системе государственного управления и
зарубежного опыта.
Собственный
опыт
(институциональная память)

Опыт взаимодействия
(субординационного и
координационного) в
системе государственного
управления

Зарубежный
опыт

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИРОСТА ЗННИЙ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАЗОВЫЙ ВЕКТОР ПРИРОСТА ЗНАНИЙ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аспект
планирования

Организационный
аспект

Аспект
контроля

Рис. 1. Интегрированная модель прироста знаний в системе
государственного управления
В результате применения такого подхода мы получаем в системе
государственного управления прирост знаний в виде новых стратегий,
концепций, государственных политик, программ, проектов, плановых
заданий, бюджетов, структур управления различного уровня, организационных отношений, умений и навыков управленцев и служащих,
эмпирических данных об объекте управления для дальнейшей
коррекции плановых заданий.
На рис. 2 систематизированы основные направления прироста
знаний в системе государственного управления.
Далее кратко охарактеризуем прирост новых знаний касаемо
выделенных направлений как результат применения данного подхода.
Стратегическое направление. Прирост знаний обеспечивается
разработкой новых целей развития государства, регионов, территорий,
сфер, отраслей, отношений общества на долгосрочную перспективу
(5-10 лет), а также определением сильных и слабых сторон объектов
развития, преимуществ и возможных угроз такому развитию. Интег41
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рированным результатом стратегического направления являются
новые стратегии развития и общие меры обеспечения их реализации.
Стратегическое

Концептуальное

Национальнопроектное

Государственнопрограммное

Бюджетное

Основные
направления
прироста знаний

Государственно-политическое

Планировочнолокальное

Структурное
Знаниевоуровневое
Организационное

Контрольное

Институционально-культурологическое

Рис. 2. Обобщённая система основных направлений прироста
знаний в системе государственного управления
Концептуальное направление. Прирост знаний обеспечивается
разработкой основных направлений векторов развития, предшествующей разработке стратегий, государственных политик, государственных
программ, государственных проектов, законодательных актов. Интегрированным результатом концептуального направления являются
новые концепции стратегий, государственных политик, государственных программ, государственных проектов, законодательных актов.
Государственно-политическое направление. Прирост знаний
обеспечивается разработкой новых и коррекцией действующих государственных политик. Интегрированным результатом государственнополитического направления являются новые и скорректированные
государственные политики, а также общие меры по обеспечению их
реализации.
Государственно-программное направление. Прирост знаний
обеспечивается разработкой новых государственных программ и программных мероприятий. Интегрированным результатом государственно-программного направления есть новые государственные програм42
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мы, а также общие меры по обеспечению их реализации.
Национально-проектное направление. Прирост знаний обеспечивается разработкой новых национальных проектов и проектных
заданий. Интегрированным результатом государственно-проектного
направления являются новые национальные проекты, а также общие
меры по обеспечению их реализации.
Планировочно-локальное направление. Прирост знаний обеспечивается разработкой новых планов и плановых заданий. Интегрированным результатом планировочно-локального направления являются новые планы, новые задачи, а также общие меры по обеспечению их реализации.
Бюджетное направление. Прирост знаний обеспечивается
разработкой новых бюджетов разного уровня и бюджетных позиций.
Интегрированным результатом бюджетного направления являются
новые бюджеты, новые бюджетные позиции, а также общие меры по
обеспечению их реализации.
Структурное направление. Прирост знаний обеспечивается разработкой новых структур управления различного уровня и взаимосвязей между ними. Интегрированным результатом структурного
направления являются новые структуры управления различного уровня,
а также общие меры по обеспечению их реализации и функционирования.
Организационное направление. Прирост знаний обеспечивается
разработкой и внедрением новых организационных отношений субординационного и координационного характера. Интегрированным результатом организационного направления являются новые организационные отношения, а также общие меры по обеспечению их реализации и
функционирования.
Знаниево-уровневое направление. Прирост знаний обеспечивается
за счет роста умений и навыков политиков, управленцев и служащих.
Интегрированным результатом знаниево-уровневого направления
является прирост знаний политиков, управленцев и служащих, а также
общие меры по его обеспечению (подготовка, переподготовка, повышение квалификации по всем возможным видам, формам, программам, специальностям и специализациям).
Контрольное направление. Прирост знаний обеспечивается за счет
получения эмпирической информации о состоянии объекта управления. Интегрированным результатом контрольного направления является
коррекция плановых мероприятий с учетом полученной эмпирической
информации о реальном состоянии объекта управления в результате
плановых воздействий на него.
Институционально-культурологическое направление. Прирост
знаний обеспечивается за счет накопления институциональной
памяти, то есть всех достижений организации (государства, отраслей,
регионов, территорий, органов власти, учреждений и т.п.) за период ее
существования. Интегрированным результатом институционально43

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2016

культурологического направления является общий уровень развития
этой организации (ценностный, институциональный, правовой,
функциональный, технологический, этический, антикоррупционный).
Очень важным в методологическом контексте является определение принципов обеспечения прироста знаний в системе государственного управления, то есть основных положений или правил,
которые подтверждаются теорией и практикой и положены в основу
осуществления знанниевого общения в процессах государственного
управления и регулирования, в частности планирования, проектирования, организации, контроля и др.
Нами было выделена и упорядочена система принципов обеспечения прироста знаний в системе государственного управления, как
показано на рис. 3.

Система принципов

принципы механизма
знанниевого общения

принципы
прироста знаний

развития

прироста

учёта общественного
фактора

инновационного
развития

ответственности
результативности
мультипликативности
предотвращения

конкретности

Рис. 3. Система принципов обеспечения прироста знаний в
системе государственного управления.
Логично было положить в ее основу принципы, непосредственно
связанные с приростом знаний, в том числе: прироста знаний, инновационного развития знаний, предотвращения, результативности,
конкретности.
Основным принципом в этой системе, безусловно, является
принцип прироста знаний, сущность которого заключается в том, что
основной целью любых знанниевых общений является прирост
знаний.
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Следующим по важности является принцип инновационного
развития знаний, который предполагает не просто прирост знаний в
результате знанниевого общения, но и его инновационный характер,
то есть обновление знаний за счет получения абсолютно новой
общественно и профессионально полезной информации.
Принцип предотвращения прироста знаний путем создания искусственных, надуманных знаний, достаточно научно не обоснованных
и не проверенных практикой.
Принцип результативности предполагает, что знанниевые
общения происходят результативно, то есть происходит не просто
прирост информации, но и она является полезной для дела.
Принцип конкретности предполагает, что знанниевые общения
приводят к приросту информации, которая характеризуется конкретностью.
Следующая группа принципов в системе принципов обеспечения
прироста знаний в системе государственного управления непосредственно связана с механизмом знанниевого общения. Среди них следующие принципы: развития, учета общественного фактора, соответствия.
Принцип развития предусматривает обновление самого механизма знанниевого общения путем расширения его составляющих
аспектов и соответствующих им направлений.
Принцип учета общественного фактора предусматривает разработку и применение механизма знанниевого общения с учетом
такого фактора.
Принцип соответствия предусматривает развитие и применение
механизма знанниевого общения в соответствии с потребностями, как
общества, так и научно-технического прогресса.
Принцип мультипликативности знаний, согласно которому в
результате знанниевого общение происходит прирост знаний, которые
в дальнейшем будут использоваться для создания новых знаний.
Безусловно, заслуживают внимания и методы, которые приводят к
приросту знаний в системе государственного управления. Они представлены методологическим вектором прироста знаний, как показано на
рис. 4. Коротко охарактеризуем их.
Метод принятия управленческих решений является основным
способом управленческого преобразования входной в выходную
информацию. Он предполагает выполнение ряда этапов: обнаружение
проблем, определение критериев и ограничений, разработку альтернатив, оценку альтернатив в соответствии с выбранными критериями
и установленными ограничениями, выбор лучшей из них как
окончательного варианта решения.
Метод информационного обмена между субъектами знанниевого
общения, который характеризуется такими параметрами, как форма
обмена, однонаправленный или дуплексный обмен, форма представ-
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ления информации, приоритетность информации, доступность, защищённость и тому подобное.
Принятие управленческих решений

Методологический вектор (методы)

Информационный обмен
Информационное воздействие
Коммуникация
Документооборот
Обучение
Связи с общественностью
Информационное и аналитическое
Администрирование
Консалтинг
Рис. 4. Методологический вектор прироста знаний в системе
государственного управления
Метод информационного воздействия, сущность которого заключается в том, что он представляет собой способ воздействия одних
субъектов знанниевого общения на других путём и в форме подачи
соответствующей информации.
Метод коммуникации, то есть способ взаимосвязи различных
субъектов знанниевого общения, который характеризуется определенными формами, содержанием и принципами организации.
Метод документооборота является способом разработки, формирования, организации, передачи, редактирования, хранения, систематизации и других действий, касающихся работы с документами.
Метод обучения, то есть способ организованной передачи
знаний, навыков и умений от преподавателя слушателю, студенту,
школьнику, стажёру с соблюдением установленных национальных
стандартов.
Метод PR или метод связи с общественностью является
способом «достижения взаимопонимания и согласия между людьми,
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социальными группами, классами, нациями, государствами на основе
целенаправленного
формирования
общественного
мнения
и
управления им» [2].
Метод информационного и аналитического сопровождения
является способом сопровождения основной передаваемой информации дополнительными информационными и аналитическими средствами и текстовыми материалами, т.е. средствами обоснования этой
информации.
Метод администрирования является способом осуществления
руководителем (менеджером) своих основных функций с применением
различных действий и приёмов, в частности принятия управленческих
решений, принуждения, поощрения, наказания и др.
Метод консультирования или метод консалтинга является
специфическим способом осуществления передачи знаний опытными
специалистами по определенной тематике с целью оперативного
прироста знаний у других специалистов.
Считаем целесообразным акцентировать внимание на том, что
механизм знанниевого общения является информационной и управленческой технологией. Информационной, поскольку обеспечивает
обмен и обработку информации, а управленческой, так, как позволяет
реализовать метод принятия управленческих решений.
Выводы. В данной статье выделены и обоснованы методологические средства обеспечения прироста знаний в системе государственного управления. Сформирована интегрированная модель прироста знаний в системе государственного управления. На её основе
предложен подход к пониманию прироста знаний в такой системе.
Определены, охарактеризованы и систематизированы его основные
направления. Выделена и упорядочена система принципов обеспечения прироста знаний в системе государственного управления.
Представлен методологический вектор прироста знаний. Коротко
охарактеризованы методы, входящие в него. Внимание читателя
акцентировано на том, что механизм знанниевого общения является
информационной и управленческой технологией, обеспечивающей
прирост знаний в системе государственного управления.
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system. Identified, characterized and systematized its main direction.
Highlight and streamlined system of principles to ensure growth of
knowledge in public administration. We have presented the methodological
vector gain knowledge. Briefly described the methods included in it. The
reader's attention is accented on the fact that the mechanism of
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ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար,
կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի
վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ
ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
Հոդվածում ուսումնասիրվում է ներդրումների եկամտաբերության գործակցի (այսուհետև՝ ՆԵԳ) հաշվարկումը որպես կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման
մեթոդ: Հոդվածում քննարկվում են նաև ՆԵԳ-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունն ու կիրառման արդյունավետությունը մարդկային
ռեսուրսների արդյունավետ ռազմավարական կառավարման տեսանկյունից:
Հիմնաբառեր. ներդրումների եկամտաբերության գործակից,
ներդրումների վերադարձելիություն, մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում:

Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի արդիականացումն ու բարելավման շարունակականության ապահովումը և դրանցով
պայմանավորված մրցակցային առավելության պահպանումը սերտորեն
կապակցված են ինստիտուցիոնալ մակարդակում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ ռազմավարական կառավարման համակարգի, համապատասխան մեթոդների և գործիքների կիրառման հետ: Այս մեթոդների
և գործիքների արդյունավետ օգտագործմամբ են պայմանավորվում նաև
կազմակերպության ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական
ռեսուրսների նպատակային կիրառումը, իրաչափ բաշխումն ու կատարողականի գնահատումը: Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ՆԵԳ-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունն ու կիրառումը՝ որպես կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման արդյունավետ մեթոդ:
ՆԵԳ-ը ներդրումների վերադարձելիությունն է (Return on
Investment), որը ռազմավարական կառավարման համակարգում կատարված ներդրումների՝ ծախսերի (մուտքային ներդրում) և ներդրումներից ստացված ընդհանուր հասույթի (ելքային արդյունք) հարաբերությունն է: Այսինքն՝ ՆԵԳ-ը ցույց է տալիս ստացված ֆինանսական շահույթի հարաբերությունը կազմակերպության ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական ներդրումների նկատմամբ: ՆԵԳ-ը հիմնականում օգտագործվում
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Մշակել
գնահատման
պլան և
ելակետային
տվյալներ

Հավաքագրել
տվյալներ
որոշումների
իրականացումից հետո

Կիրառում և
իրականացում

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3

Տվյալները
փոխարկել
դրամական
արժեքի

Ներդրումների
վերադարձելիություն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 5

Առանձնացնել
որոշումների
հետևանքները

Կատարել
ազդեցության
ուսումնասիրություն

Ոչ նյութական օգուտներ

Բացահայտել
ոչ նյութական
ակտիվները

Հաշվարկել ներդրումների
եկամտաբերության
գործակիցը

Հաշվետվություն

Հաշվարկել
որոշումների
իրականացման համար

Փոխառված է՝ Phillips 2007, 5

Գծապատկեր 1: Ներդրումների եկամտաբերության գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանություն

Կազմակերպության վրա
ազդեցություն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4

Հավաքագրել
տվյալներ
որոշումների
իրականացման
ընթացքում

Արձագանք,
բավարարվածություն
և պլանավորված
գործընթացներ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1

Ուսումնառություն և
որակավորման բարձրացում

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2

Մշակել/
վերանայել
որոշումների
նպատակները

Գնահատման
պլանավորում

Տվյալների հավաքում

Տվյալների
վերլուծություն
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Եթե, օրինակ, համեմատություն կատարվի երեք կազմակերպությունների ՆԵԳ-երի միջև, ապա կարող է ստացվել հետևյալ պատկերը.

Հասույթ
Շահույթ
Ներդրում
Շահութաբերությունն
ըստ հասույթի (շահույթը
որպես հասույթի %)
Ներդրման
շրջանառություն

ՆԵԳ

Արտադրության միևնույն ոլորտում գործող
կազմակերպություններ
A
B
C
1,000,000
ՀՀ դրամ

500,000
ՀՀ դրամ

10,000,000
ՀՀ դրամ

100,000
ՀՀ դրամ
500,000
ՀՀ դրամ

50,000
ՀՀ դրամ
5,000,000
ՀՀ դրամ

50,000
ՀՀ դրամ
5,000,000
ՀՀ դրամ

10%

10%

0.5%

2.0

0.1

2.0

20%

1%

1%

Շահույթը և ներդրումն առանձին համապարփակ տեղեկատվություն
չեն տրամադրում, քանի որ A կազմակերպության և մյուս երկու կազմակերպությունների միջև առկա է անհամապատասխանություն: Հետևապես, անհնար է A կազմակերպության ՆԵԳ-ի ցուցանիշի համեմատությամբ B կազմակերպության ՆԵԳ-ի ցածր ցուցանիշը վերագրել նրա
ներդրման ավելի մեծ ծավալին կամ շահույթի ավելի ցածր ցուցանիշին:
Ավելին, այն փաստը, որ B և C կազմակերպություններն ունեն նույն շահույթն ու ներդրումը, չի նշանակում, որ դրանց ցածր ՆԵԳ-ի հիմքում ընկած են միևնույն պայմաններն ու պատճառները: B կազմակերպությունն
ավելի մեծ մարժա ունի (արտադրանքի վաճառքից կամ ծառայության
մատուցումից ստացված և դրա համար վճարված գումարների տարբերությունը), սակայն ներդրման շրջանառությունն ավելի ցածր է: C կազմակերպության մարժան շատ ավելի փոքր է (B կազմակերպության 1/20րդը), սակայն ներդրման շրջանառությունը 20 անգամ ավելի մեծ է:
Կատարողականի բարելավման նպատակով կազմակերպությունները կարող են նաև համեմատել սեփական և նմանատիպ այլ կազմակերպությունների կատարողականները: Այդ համեմատական վերլուծության
հիմք կարող է հանդիսանալ նաև ՆԵԳ-ի հաշվարկումը, որի միջոցով
կազմակերպությունները կարող են [2, էջ 586]՝
x դուրս բերել կատարողականի լավագույն փորձը և դրա օրինակով
բարելավել սեփական կատարողականը՝ առաջնահերթություն տալով
բարելավման ենթակա ոլորտներին.
x բենչմարքինգի ենթարկել գործունեության նույն կամ նմանատիպ
ուղղվածությամբ կազմակերպությունների, այդ թվում՝ մրցակիցների
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գործունեության որոշակի ոլորտները, ծառայությունների տեսակները,
շուկայի տվյալ հատույթում այդ կազմակերպությունների դերակատարությունը և նման այլ բենչմարքների դուրսբերման միջոցով բացահայտել սեփական կատարողականի առավելություններն ու թերությունները.
 համեմատական վերլուծության միջոցով դուրս բերված արդյունքների վերաբերյալ տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն
ներքին ու արտաքին շահակիցներին և նրանց հետ հետադարձ կապի
միջոցով ամրապնդել հետագա համագործակցությունը:
Ներդրումների վերադարձելիության հաշվարկման վրա կարող են
ազդել մի շարք արտաքին ու ներքին գործոններ և հաշվարկման գործընթացում որոշակի շեղումների հանգեցնել: Ներքին գործոնները կարող են տարբերակվել ըստ գործունեության բնույթի, օրինակ՝ մարդկային ռեսուրսներում կատարվող ներդրումները կարող են ավելի մեծ վերադարձելիություն ապահովել, քան մեխանիկական որոշակի աշխատանքի կատարման համար արվող ներդրումները: Արտաքին գործոնների շարքում կարելի է դիտարկել, օրինակ, աշխատաշուկայի ընդհանուր
զարգացման միտումները, մրցակցային գործոնները և նմանատիպ այլ
տնտեսական գործոններ:
Այսպիսով, ՆԵԳ-ի հաշվարկման միջոցով կազմակերպությունը կարող է առավելություն ձեռք բերել ինչպես առկա ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ռեսուրսների առավելագույն նպատակային և իրաչափ օգտագործման, այնպես էլ մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման համակարգի ու ծրագրերի իրականացման արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից: ՆԵԳ-ի հաշվարկումն ու դրա միջոցով կազմակերպության կատարողականի գնահատումը հնարավորություն է ընձեռում հստակ ուրվագծելու բարելավման ենթակա ոլորտները, հավասարակշռելու ներդրումներն ու ծախսերը՝ վերլուծելով ֆինանսական ներդրումների վերադարձելիությունը և ծախսերի իրաչափ
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ԼԱՐԻՍԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և
քարտեզագրության վարչության պետ,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀՀ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ տարածական տվյալների ենթակառուցվածքում առկա տվյալների համատեղելիության անհրաժեշտ
պայմանների ապահովման սկզբունքների հիմնավորմանը:
Տարածական տվյալների ենթակառուցվածքը նպատակ է հետապնդում կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետև՝ ՏԻՄ), քաղաքացիներին և կազմակերպություններին օգնել գեոպորտալների միջոցով օգտվել տեղեկատվական բազայից: Այդ իսկ պատճառով տարածական տվյալների
օպերատիվ մշակման և տրամադրման նպատակով առաջնահերթ
են դառնում համատեղելիության խնդիրների լուծումը:
Հիմնաբառեր. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, տարածական տվյալներ, մետատվյալներ, ռեսուրս, օբյեկտ, տեղեկատվական բազա:

Ներկայում ՀՀ-ում բազային տարածական տվյալները ստեղծվում և
կուտակվում են հանրապետական և մարզային տարբեր գերատեսչական կազմակերպություններում: Այդ տվյալները ստեղծվում, ձեռք են բերում իրավական կարգավիճակ ու օգտագործվում են տարբեր սեփականության ձևեր ունեցող կազմակերպությունների կողմից և պահպանվում
են տարբեր ձևերով:
Սակայն տարածական տվյալների մեծ ծավալների առկայությունը
դառնում է առավելություն միայն այն ժամանակ, երբ ստեղծվում են
դրանց արդյունավետ օգտագործման կառուցակարգերը: Որպեսզի կառավարենք տարածական տվյալների ստեղծման, պահպանման, թարմացման և մշակման գործընթացները, առաջին հերթին անհրաժեշտ է
կարողանալ արդյունավետ աշխատել մետատվյալների (տվյալներ տարածական տվյալների մասին) հետ: Ընդ որում՝ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տարածական տվյալների հսկայական ծավալների
վրա, և մետատվյալների հետ աշխատանքում իրականացնել առաջադրանքները հիմնվելով տվյալների մեթոդիկայի, ալգորիթմի և կազմի
վրա, որոնք կարող են մշակվել համակարգչի միջոցով:
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Տարածական տվյալների մետատվյալների հետ աշխատանքը բաղկացած է մետատվյալների ստեղծման, հավաքման, պահպանման, մշակման և հրատարակման հավաքական գործընթացներից:
Տարածական մետատվյալների ներմուծման և ձևավորման հարցերը`
յուրաքանչյուր գերատեսչությունում, սուբյեկտում, ոլորտում, լուծվում են
յուրովի, հաճախակի առանց հաշվի առնելու դրանց համատեղելիությունը մետատվյալների այլ աղբյուրների և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի շրջանակներում ինտեգրման հեռանկարի հետ: Տարատեսակ և տարանջատված այդպիսի տեղեկատվական պաշարների քանակը տարեցտարի աճում է այնքանով, որքանով, որ մեծանում է տարբեր
ձևի ու մասշտաբի տարածական տվյալների պահանջարկը [4]:
Այսպիսով, տարածական մետատվյալների բազաների ստեղծման
մեթոդաբանության մշակումը հանդիսանում է գիտական արդի խնդիր,
որի լուծումը թույլ կտա նվազեցնել տեղեկատվության կորուստը, խուսափել տարածական տվյալների ստեղծման աշխատանքների կրկնությունից և բացել նոր հնարավորություններ դրանց ինտեգրման և ՀՀ-ում
տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ձևավորման շրջանակներում համատեղ մշակման համար:
Սույն ուսումնասիրության նպատակը հանդիսանում է տարածական
մետատվյալների ձևավորման, պահապանման, մշակման և տեղեկատվական պաշարների կազմում դրանց համատեղելիության մեթոդի մշակումը, որոնք կազմավորում են ՀՀ տարածական տվյալների ձևավորման
հիմքը [8]:
Ինչպես գիտենք, տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների
ստեղծումը և զարգացումը պայմանավորված է հավաստի, օպերատիվ ու
արդիական տվյալներ ապահովելու օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ:
Պետական և քաղաքացիական մակարդակներում տարածական
տվյալների տեղեկատվության միջոցների լայն օգտագործումը հնարավորություն կտա առավել դյուրին և արագ ընդունել որոշումներ, իրականացնել ճիշտ ստուգումներ, բարձրացնել ղեկավարման որակն ու արդյունավետությունը [3]:
Օգտագործողներին ընհանուր կանոններով բազային տարածական
տվյալների վերաբերյալ արդիական և հավաստի տեղեկատվության մատուցելն ամբողջությամբ կնպաստի տարածական տվյալների ստեղծման
բյուջետային ծախսերի ցածրացմանը, դրանց որակի բարձրացմանը` ի
հաշիվ տարածական տվյալների ստեղծման աշխատանքներում կրկնությունների բացառման, ինչպես նաև կխթանի տարածական տվյալների
ստեղծման և դրանց հետ կապված տեղեկատվական ծառայությունների
ներդրումներին [5]:
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Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել երկրատեղեկատվական
համակարգերի համատեղելիությունը համակարգերում առկա տվյալների
մակարդակով: Անհրաժեշտ է բավարարել հետևյալ ոլորտների պահանջները`
 կոորդինատային համակարգ, որտեղ ներկայացված են տարածական տվյալները.
 օբյեկտի կոորդինատային տվյալների ներկայացման եղանակ.
 օբյեկտի տարածական կապերի նկարագրման ներկայացման
եղանակ.
 քարտադարանների միջոցով առարկայական ոլորտի օբյեկտի
դասակարգում.
 օբյեկտի հասցեների տվյալների ներկայացման եղանակ.
 իդենտիֆիկատորի միջոցով օբյեկտի նույնականացում.
 տվյալների ներկայացման ձևաչափեր:
Երկրատեղեկատվական համակարգերում այսուհետև՝ ԵՏՀ) տարածական տվյալների համատեղելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է պահպանել Տարածական տվյալներ ներկայացնելու համար
կոորդինատային համակարգերի պահանջները և դրանք պետք է ներկայացվեն ՀՀ գործող օրենսդրությամբ հաստատված պետական միասնական կոորդինատային համակարգերում` համաձայն ՀՀ կառավարության 16.07.2009թ. «WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի
բաց հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու մասին» N 791-Ն որոշման [1]:
WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում ստեղծված` Հայաստանի Հանրապետության
պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական և կադաստրային քարտեզներն ու հատակագծերը հիմք են, որպես մեկ քարտեզագրական
(հանութային) նյութ, պետական բոլոր խնդիրներում օգտագործման
սկզբունքի ներդրման համար:
Պետական տեղեկատվական պաշարների կարող են ընդգրկվել
միայն այն տարածական տվյալները, որոնք համապատասխանում են
այդ սահմանված պահանջներին:
Տարածական օբյեկտների կոորդինատային տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին.
 եթե օբյեկտները կամ դրանց հատվածները համընկնում են բազային տարածական տվյալների կազմին պատկանող այլ օբյեկտների
կամ դրանց հատվածների հետ, ապա դրանք պետք է արտոնագրվեն
բազային տարածական տվյալների համար սահմանված կոորդինատային տվյալներով,
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 եթե օբյեկտների կամ դրանց հատվածների (ինչպես նաև այն օբյեկտների, որոնք չեն վերաբերվում բազային տարածական տվյալներին)
նկարագրման ժամանակ անհրաժեշտ է փոխել (ճշտել, վերափոխել) օբյեկտների կամ դրանց հատվածների համար սահմանված բազային տարածական տվյալների կոորդինատային տվյալները, ապա օբյեկտների
կոորդինատային տվյալների ստեղծումը պետք է իրականացվի բազային
տարածական տվյալների փոփոխման հետ միաժամանակ,
 օբյեկտները կամ դրանց մասերը (տվյալ տարածքի` տեղեկատվական պաշարների բազա մտնող և տարբեր օբյեկտների համար ընդհանուր համարվող տարածքները) պետք է ամրագրվեն միանման կոորդինատային տվյալներով:
ԵՏՀ-ում տարածական օբյեկտի կոորդինատային տվյալների կապը
հասցեների և այլ բնութագրիչների հետ պետք է իրականցվի օբյեկտի իդենտիֆիկատորի միջոցով [6]:
Այդ պայմաններն ապահովում են հետևյալ պահանջների պահպանման հիմքով`
 բազային տարածական տվյալները (այսուհետև՝ ԲՏՏ) բերել ԵՏՀ
տեսքի,
 այն սուբյեկտները, որոնք մասնակցում են տարածական տվյալների ստեղծմանը և փոփոխմանը, ապահովել լիազորված մուտք ԲՏՏ-ին,
 ԲՏՏ-ի օգտագործումն այն սուբյեկտների կողմից, որոնք ներգրավված են տարածական տվյալների ստեղծման և փոփոխման գործում,
 ԲՏՏ-ի համար պատասխանատու կազմակերպություններին ծանուցել ԲՏՏ-ին վերաբերվող օբյեկտների կոորդինատային տվյալների
փոփոխության մասին,
 առաջնահերթ այն օբյեկտների կոորդինատային տվյալների կառուցման, որոնք տնտեսական նպատակահարմարությունից և համապատասխան օբյեկտների համար սահմանված հատուկ նորմատիվ պահանջներից ելնելով պահանջում են բարձր ճշտություն,
 շատ օգտագործողների հասանելիության դեպքում, երբ ընձեռնվում է իրավունք տեղեկատվական պաշարների տարածական տվյալների փոփոխման համար: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր օգտագործող պետք
է ունենա որոշակի դասի օբյեկտների կոորդինատային տվյալների ներմուծման և փոփոխման համապատասխան կարգավիճակ:
Ներդրումային գործունեության անմիջական ապահովման աշխատանքների պլանավորման դեպքում (տարածքի ընտրության, նախնական-թույլատվության փաստաթղթերի նախապատրաստման, նախագծման, շինարարության, շահագործման, տարածքի օգտագործման իրավունքների և կանոնակարգերի ձևավորման տարածական տվյալների
հավաքում), որոնց իրականացման ժամանակ պահանջվում է ճշտել գո59
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յություն ունեցող և նոր ձևավորվող օբյեկտների կամ առկա քարտեզագրական փաստաթղթերի (հատակագիծ, գծապատկեր, ուրվանկար),
կոորդինատային տվյալները` որոնցով կարելի է ձևավորել այնպիսի
կոորդինատային տվյալներ, որոնք պետք է ներառվեն կոորդինատային
տվյալների համատեղելիության բարձրացումն ապահովող միջոցառումներով [2]:
Անհրաժշետ է պահպանել օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման համատեղելիությունը ներկայացվող պահանջները:
Օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման համատեղելիության անհրաժեշտությունը որոշվում է հետևյալ պահանջներով.
 օբյեկտների տարածական հարաբերությունների նկարագրման
համատեղելիությունը հանդիսանում է կարևոր միջոց տարածական
տվյալների ամբողջականության և անհակասականության վերահսկման
համար, ՀՀ ամբողջական իրավական կոորդինատային և հասցեական
տարածքի օժանդակության պայմանով,
 օբյեկտների տարածական հարաբերությունների բնութագրերը`
տարածական տվյալների տեղեկատվական պաշարների շրջանակներում դրանց համատեղելիության ապահովման դեպքում, հանդիսանում
են ինքնուրույն տեսակի վկայական օբյեկտների տեղադիրքի և փոխադարձ բաշխվածության համար [8]:
ԵՏՀ-ում օբյեկտների տարածական հարաբերությունները պետք է
ամրագրվեն.
 տարածական օբյեկտների փոխադարձ կապերի նկարագրման
հիման վրա` արտոնագրված կոորդինատային համակարգում, հիմնված
իրենց փոխադարձ բաշխվածության վրա,
 հղումների տեսքով` մեկ տարածական օբյեկտների նկարագրման
մեջ այլ տարածական օբյեկտների նկարագրմամբ:
Համակ ուշադրության են արժանի նաև տվյալների դասակարգման
պահանջները:
ԵՏՀ-ում, սուբյեկտներով, որոնք հանդիսանում են դրանց իրականացնողները, տարածական տվյալների (ներառյալ ԲՏՏ-ն) ձևավորման
համար պարտադիր պայման է հանդիսանում ISO դրույթներին համապատասխան մշակված դասակարգչի առկայությունը [7]:
Առարկայական տիրույթների համար, որոնց համար գոյություն
ունեն օբյեկտների հաստատված դասակարգիչներ ՀՀ մակարդակի համար դրանց օգտագործումը հանդիսանում է պարտադիր պայման:
ՀՀ-ում հաստատված օբյեկտների դասակարգիչների բացակայության դեպքում` ՀՀ սուբյեկտների, համայնքապետարանների համար թույլատրելի է ընդունել կորպորատիվ օգտագործման համար օբյեկտների
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ժամանակավոր դասակարգիչներ դրանց պարտադիր պահպանումով
հետևյալ պահանջներին նախապատրաստելու դեպքում`
 ձևավորվող դասակարգչում, որպես տեղանքի օբյեկտների, դրանց
տարրերի և դրանց թվարկվող նշանակությունների ցանկի հիմքի օգտագործմամբ` հրահանգացված ըստ ISO դրույթներին համապատասխան,
 օբյեկտների տեսակների, դրանց տարրերի և նշված ցանկում
դրանց թվարկված նշանակությունների անվանումների համապատասխանության ապահովում և այդ նույն օբյեկտների տեսակների ու դրանց
տարրերի թվարկված նշանակությունների անվանակոչումը ձևավորող
դասակարգչով,
 օբյեկտների տեսակների, դրանց տարրերի թվարկված նշանակությունների ծածկագրերի միջև համապատասխանության ապահովումը
գործող նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերում և ձևավորվող դասակարգչում այդ նույն օբյեկտների տեսակների, դրանց տարրերի թվարկված նշանակությունների ծածկագրերի միջև համապատասխանության
ապահովմամբ:
Անհրաժեշտ է պահպանել նաև օբյեկտների հասցեավորման տվյալների, օբյեկտների նույնականացմանը, տվյալների ձևաչափերին ներկայացվող պահանջները [8]:
Պետք է տարբերակել տարածական տվյալների տարրերի այնպիսի
ներկայացումը, ինչպիսիք են՝ շերտերը, ատրիբուտիվ տվյալները և այդ
տարրերի համակցումները: Նվազագույն հասանելի տարբերակը հանդիսանում է վերափոխումը բաց ձևաչափերի (այնպիսի տարրերի բաց
ձևաչափերից, ինչպիսիք են՝ օբյեկտների կոորդինատային, հասցեավորման տվյալները, դրանց միջև կապն իդենտիֆիկատորի միջոցով): Տարածական հարաբերությունների փոխանցման հնարավորությունները
կախված է ԵՏՀ-ի բնութագրիչներից: Առավելագույն տարբերակ է հանդիսանում ԵՏՀ տվյալների ձևաչափների առանձին տարրերի համակցումների վերափոխումը:
Եզրակացություն
Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածական տվյալների համատեղելիությունը կնպաստի տարածական տվյալների, մետատվյալների օպերատիվ մշակմանը և տրամադրմանը:
Հայաստանի Հանրապետության տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների ստեղծման և զարգացման հիմնական նպատակը հանդիսանում է պետական կառավարման և ՏԻՄ-երը քաղաքացիներին և
կազմակերպություններին տարածական տվյալների ազգային միջոցների
արդյունավետ օգտագործման համար, գեոպորտալների կիրառմամբ,
ընձեռել ազատ մուտքի լայն հնարավորություն:
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ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«ԳՈՐԾՔ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Անձնակազմի կառավարման էթիկական չափումների մասին
պատկերացում կազմելու համար հարկավոր է ուշադրություն դարձնել մշակված էթիկայի կանոններին: Այստեղ կայուն արդյունավետություն ապահովելու նպատակով պետք է գերիշխի անձնակազմում շահերի բախման չեզոքացումը, կազմակերպական կանոնակարգման և անհատական վարքագծի ներդաշնակեցումը, կորպորատիվ շահի առաջնահերթությունը, կազմակերպության բոլոր մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացներում անձնակազմի մասնագիտական ներգրավվածության ապահովումը:
Հիմնաբառեր. էթիկական չափումներ, անձնակազմի կառավարում, վարքագծի կանոններ, միջանձնային հարաբերություններ,
շահերի բախում, կորպորատիվ կառավարում, կարիերա:

Անձնակազմի կառավարման արդյունավետության գնահատման
հարցում գոյություն ունեն գիտականորեն հիմնավորված մի շարք մեթոդներ: Դրանք բոլորն էլ սկսվում են անձնակազմի կառավարման գործընթացի գործոնային վերլուծությամբ: Ի թիվս այլ գործոնների՝ ուշադրության արժանի է կոլեկտիվում միջանձնային հարաբերությունների մակարդակը, անձնակազմի և նրա առանձին անդամների շփումներն ու արտադրական վարքագիծը: Այս տեսակետից բարձր են գնահատվում
մշակված էթիկայի կանոնները, որոնք հանդես են գալիս իբրև անձնակազմի կառավարման արդյունավետության սոցիալ-հոգեբանական գործոն և կապ են հաստատում միկրո մակարդակում անհատական վարքագծի, իսկ մակրո մակարդակում` կազմակերպության գործառության
միջև: Էթիկայի կանոնները և դրանց կիրարկման կառուցակարգերը համարվում են ինքնահսկման միջոցներ և այդպիսով անուղղակիորեն կազմում են կորպորատիվ կառավարման համակարգի մի մասը: Ներկա
դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում զանազան հանրային
կազմակերպությունների համար էթիկայի կանոնները մշակվել և ընդունվել են ապակենտրոն սկզբունքին համաձայն` բաշխված լինելով ըստ
տարաբնույթ հանրային ծառայությունների: Գոյություն ունեցող էթիկայի
կանոններն ընդհանուր առմամբ ունեն քարոզչական բնույթ, իսկ որոշ
դրույթներով էլ առնչվում են կարգապահական կանոնակարգմանն են64
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թակա նորմերին: Հարկ է նշել, որ առկա էթիկայի կանոնակարգերը չեն
շոշափում անձնակազմի կառավարման արդյունավետությանն առնչվող
պաշտոնյաների վարքաբանությունը և չեն լրացնում օրենսդրությամբ
կարգավորվող նորմատիվ, ֆորմալ դաշտից դուրս գտնվող ոչ ֆորմալ
փոխհարաբերությունները` ինչպես հանրային ծառայությունների ներսում,
այնպես էլ քաղաքացիների հետ ունեցած շփումներում: Ակնհայտ է, որ
քանի դեռ չեն հստակեցվել էթիկայի կանոնների գործառույթները, հատկապես` անձնակազմի կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, ապա թե՛ գոյություն ունեցող վարքականոնները և թե՛ դրանց վերահսկմանն ու կիրարկմանը միտված կառույցներն ունենալու են ձևական
բնույթ և որևէ գործնական դերակատարություն ձեռք չեն բերելու:
Արդյունավետության էթիկական գործոնը
Արդյունավետության կարգախոսն է` գործը ճշգրիտ կերպով կատարելը, իսկ էթիկական չափման տեսանկյունից` ճիշտ գործեր կատարելը:
Որպեսզի հնարավոր լինի զարգացնել այնպիսի կարողություններ, որոնք
կապ կհաստատեն էթիկայի և կազմակերպական ենթատեքստի միջև,
անհրաժեշտ է կազմակերպության մշակույթի և կառուցվածքի իմացություն`
կազմակերպությունում մարդկային վարքագիծը հասկանալու համար: Դա
ընդգրկում է հետազոտման հետևյալ ուղղությունները.
 կազմակերպությունների կառուցման եղանակները (թե՛ ուղղահայաց և թե՛ հորիզոնական կերպով),
 ճկունության աստիճանի փոփոխության ապահովում,
 որոշակի հաղորդակցության խողովակների կիրառում,
 տարբեր մակարդակներում թափանցիկության ապահովում,
 կազմակերպական որոշումներին քաղաքացիների և կազմակերպության անդամների մասնակցության խթանում:
Անշուշտ, կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են հաճախ կառուցվածքն ու մշակույթը բախվում միմյանց` հանգեցնելով մեկի քայքայման
հաշվին` մյուսի ամրապնդմանը:
Կազմակերպական կառուցվածքի տարբեր մակարդակների միջև
հաղորդակցության ճկունությունը կապված է հրահանգների շղթայի
հետ, բայց, եթե կազմակերպությունում ղեկավարության հասցեին բացասական կարծիքը չի ընդունվում (ինչը շատ կազմակերպություններում
է առկա), ապա կազմակերպական մտադրություններն առավել առաջնային են համարվում, քան մշակութայինը: Այստեղ խնդիրն այն է, թե
ինչպես կարող են մշակույթն ու կառուցվածքն աշխատել միմյանց հետ
այնպես, որպեսզի ապահովվի էթիկական մտածողությունն ու վարքաբանությունը: Կ. Վիտեկի կողմից ներկայացված կազմակերպության
ձևավորման տեսակետի համաձայն անհատական մակարդակում էթիկան շաղկապված է կազմակերպական միջավայրի հետ [1]: Այս տեսա65
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կետը փորձում է դիտարկել էթիկական խնդիրների ենթատեքստն ու բացահայտել դրանց պատճառները: Եթե այդ պատճառներից որոշներն
առնչվում են կազմակերպությանը, ապա հաջորդ քայլը պետք է լինի
ընդգրկված կազմակերպական բնութագրիչների վերհանումը: Հետևաբար, եթե որևէ մեկը կամենում է ձևավորել նոր կառուցվածքներ կամ վերաձևավորել հինը, ապա պետք է հիմնավորվեն նոր մշակութային նորմերը կամ վերահիմնավորվեն հները: Այս տեսանկյունից, պետք է միշտ
գիտակցել կազմակերպության միջավայրով պայմանավորված թե՛ հնարավորությունները և թե՛ պարտավորությունները: Այսպիսով, խնդիրն
այն է, թե ինչպես իրականացնել ձևավորման կամ վերաձևավորման
գործընթացը՝ օգտագործելով կազմակերպության փոփոխության մեթոդները, ուսուցումը, անձնակազմի փոփոխությունները, աշխատանքի վերանկարագրությունը, առաքելության վերանայումը, ռազմավարական
պլանավորումը և այս բնագավառում տրված ողջ գործիքակազմը: Վերը
նշվածը հանգեցնում է էթիկական կարողության համապարփակ սահմանման անհրաժեշտությանը: Դոնալթ Ս. Մենզելը (2010 թ.) իր «Կառավարման էթիկական դրվագները» [2] աշխատությունում առաջարկում է հետևյալ սահմանումը` 1) անհատական և մասնագիտական վարքագծի բարձր
չափորոշիչների հանձնառություն, 2) համապատասխան էթիկական նորմերի իմացություն, 3) էթիկական մարտահրավերների պայմաններում էթիկական պատճառաբանության ընդգրկման ունակություն, 4) հանրային ծառայության էթիկայի և արժեքների որոշակիացման և կիրառման
ունակություն, 5) հանրային կազմակերպություններում էթիկական վարքագծի և գործնական կիրառության խթանում: Ըստ Մենզելի` վերոհիշյալ
բոլոր հինգ կարողությունն էլ փոփոխական բնույթ ունեն և որևէ կոնկրետ մասնագետի կամ պաշտոնեական դիրքի հավակնորդի համար
դրանք պետք է առաջադրվեն իբրև առաջնային հմտություն [3]: Մեկ այլ
աշխատությունում, հիշատակելով Մենզելի կողմից վերհանված էթիկական կարողությունները, դրանք անձնակազմի կողմից յուրացված իրական հմտությունների վերածելու համար առաջարկվում է համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, որոնց դերում կարող
են հանդես գալ էթիկայի հանձնաժողովները [4]: Ակներևաբար, էթիկայի
կանոնների կիրարկմանը միտված կառույցի ստեղծումը կարող է իմաստավորվել միայն այն դեպքում, երբ դրա գործառությունն օրինաչափված
է էթիկայի կանոնների գործառույթների հետ, հակառակ դեպքում կստանանք ինքնանպատակ կառույցներ, որոնք լավագույն դեպքում զբաղված
են բողոք-դիմումների ընդունմամբ ու դրանց դիտարկմամբ: Անձնակազմի կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, ելնելով Դոնալդ
Սի Մենզելի կողմից վերհանված կարողություններից, իմ կարծիքով` էթիկայի կանոնների հիմնական գործառույթները պետք է լինեն`
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 անձնակազմում շահերի բախման չեզոքացումը,
 կազմակերպական կանոնակարգման և անհատական վարքագծի
ներդաշնակեցումը,
 կորպորատիվ շահի առաջնահերթությունը,
 կազմակերպության բոլոր մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացներում անձնակազմի մասնագիտական ներգրավվածության ապահովումը:
Ըստ իրավաբանական բառարանի՝ շահերի բախումը «մասնավոր
շահերի և հանրային կամ ֆիդուցիար պարտականությունների իրական
կամ հնարավոր անհամատեղելիությունն է» [5]: Ըստ Եվրոպայի Խորհրդի (ԵԽ) ձևակերպման՝ «շահերի բախումն այն իրավիճակն է, երբ հանրային ծառայողն ունի մասնավոր շահ, որը կարող է ազդել կամ ստեղծել
տպավորություն, որ կարող է ազդել նրա պաշտոնեական պարտականությունների անկողմնակալ և օբյեկտիվ կատարման վրա» [6]: Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ)
շահերի բախումը բնորոշում է որպես «հանրային ծառայողների հանրային պարտականության և մասնավոր շահերի բախում (անհամապատասխանություն), որը ծագում է հանրային ծառայողի մասնավոր հնարավորություններից բխող շահերից, որոնք կարող են ոչ պատշաճ կերպով
ազդել նրա պաշտոնեական լիազորությունների և պարտականությունների կատարման վրա»:
Ընդհանրացնելով վերը նշված սահմանումները՝ կարելի է շահերի
բախումը բնորոշել որպես պաշտոնատար անձի հանրային և մասնավոր
շահերի անհամատեղելիություն:
ՀՀ օրենսդրության մեջ շահերի բախման օրենսդրական ձևակերպումը տրված է «Հանրային ծառայության մասին» և «Ազգային ժողովի
կանոնակարգ» ՀՀ օրենքներով, թեև տվյալ երևույթը կարգավորող նորմեր կան նաև այլ իրավական ակտերում: Այդուհանդերձ, ՀՀ օրենսդրության մեջ առկա նորմերը խիստ թերի են «շահերի բախում» երևույթի
բուն էությունն ու ամբողջական բովանդակությունը բացահայտելու առումով: Դրանք չեն պարունակում շահերի բախման իրավիճակները գործնականում կանխարգելող արդյունավետ կառուցակարգեր և չեն նախատեսում պատշաճ իրավական հետևանքներ այդպիսի իրավիճակներում
որոշումների ընդունման կամ գործողությունների կատարման դեպքում:
Օրենսդրական նորմերը չեն արտացոլում նաև շահերի հնարավոր բախումը և չեն ամրագրում մասնավոր ու հանրային շահերի անհամատեղելիությունը:
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով «շահերի բախում»
հասկացությունը սահմանված է որպես «իրավիճակ, երբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն իր լիազորություններն իրականացնելիս
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պետք է կատարի գործողություն կամ ընդունի որոշում, որն ողջամտորեն
կարող է մեկնաբանվել որպես իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի
անձնական շահերով առաջնորդվելը»[7]: Այս սահմանումը՝ «ողջամտորեն կարող է մեկնաբանվել» ձևակերպմամբ, փոքրիշատե ճշգրիտ է արտահայտում շահերի բախման էությունը՝ ընդգրկելով ինչպես շահերի
առկա բախումը, այնպես էլ դրա թվացյալ` հնարավոր ռիսկը:
Նույն օրենքի հետագա շարադրանքում օրենսդիրը հեռացել է տվյալ
սահմանման բովանդակությունից և ձևակերպել հակասական դրույթներ՝
սահմանափակելով շահերի բախման դրսևորման շրջանակները:
Հատկանշական է, որ հանրային կազմակերոպություններում էթիկական նորմերի կիրարկման նպատակով «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով բոլոր կառավարչական հիմնարկներում ստեղծվեցին
էթիկայի հանձնաժողովներ: Այդ հանձնաժողովների հիմնական գործառույթներից մեկն էլ հանդիսանում է անձնակազմի կառավարման նոր
մշակույթի ձևավորումը: Սակայն, էթիկայի կանոնների գոյություն ունեցող հռչակագրությունը և վերը նշված գործառույթների իրականացմանը
միտված էթիկական նորմերի բացակայությունը, հնարավորություն չեն
ընձեռում ստեղծված հանձնաժողովներին էական դերակատարություն
ունենալ անձնակազմի կառավարման ու կորպորատիվ ղեկավարման
մշակույթի ձևավորման մեջ:
Էթիկական գործոնի էմպիրիկ գնահատումը
Էթիկայի հանձնաժողովների գործունեության հետ կապված հիմնախնդիրներն ուսումնասիրելու համար ՀՀ-ում գործող պետական կառավարչական հիմնարկներում անկետավորման եղանակով սոցիոլոգիական անանուն/գաղտնի հետազոտություններ են իրականացվել:
Ներկայացվող ամփոփիչ հետազոտությունն իրականացվել է` ելնելով
պետական կառավարչական հիմնարկի կենտրոնական մարմիններում
աշխատող անձնակազմի թվային բնութագրիչներից և համամասնություններից. հարցմանը մասնակցել է անձնակազմի 98 ծառայող` 70 կին
աշխատակից և 28 տղամարդ:
Ստորև կառանձանացնենք կատարված հետազոտության այն երկրորդային տվյալները, որոնք աղերսվում են, մեր կողմից վերն առանձնացված էթիկայի կանոնների գործառույթներից` կորպորատիվ շահի առաջնահերթությանն ու որոշումների կայացման գործընթացներում անձնակազմի ընդգրկման գերակայությանը:
Հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը (72,4%) գտնում է, որ
հանձնաժողովների աշխատանքը կարևոր է, իսկ 19,4%-ը` շատ կարևոր:
Չեն կարևորում էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքը հարցվածների
ընդամենը 8,2%-ը:
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Վերլուծելով հարցվողների (ռեսպոնդենտների) պատասխաններն
այն հարցին, թե որո՞նք են էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման ենթակա առավել կարևոր հիմնախնդիրները՝ պարզ է դառնում, որ հարցվածների 36,4%-ը՝ որպես այդպիսին դիտարկում է անպատասխանատվությունը, 24,3%-ը` հովանավորչությունը, 15%-ը` անհանդուրժողականությունը, իսկ 12,9%-ը` կոպտությունը:
Ինչպես տեսնում ենք, բավականաչափ մեծ է հովանավորչությունից
դժգոհ մարդկանց տեսակարար կշիռը: Ընդ որում՝ այդ մարդկանց
52,9%-ը մասնագիտական առումով իրենց համարում են առաջին հերթին այն հիմնարկի ներկայացուցիչը, որտեղ աշխատում են:
Հորիզոնական և ուղղահայաց միջանձնային աշխատանքային փոխհարաբերությունների կարգավորման առումով այստեղ ակնհայտ է, որ
մարդիկ առաջին հերթին ուղղահայաց կապերից են դժգոհ: Դա է փաստում այն, որ մեր հարցվողների ընդամենը 6,1%-ն է ուզում փոխել սենյակի իր աշխատակիցներին: Հորիզոնական կապերից մարդիկ հիմնականում դժգոհ չեն:
Հարցվածները նաև հաղորդում են, որ համեմատաբար հաճախ են
գործընկերների հետ միասին նշանակալից օրեր և տոներ նշում (36,7%-ը
պատասխանել է, որ միշտ, 63,3%-ը` երբեմն), ինչը կոլեկտիվում կորպորատիվ մշակույթի առկայության ցուցանիշ է: Այստեղ, սակայն, պարզվել
է, որ կրտսեր մասնագետների ընդամենը 20%-ն է միշտ մասնակցում
գործընկերների հետ համատեղ ոչ ֆորմալ միջոցառումներին, այն դեպքում, երբ գլխավոր մասնագետների մոտ այդ ցուցանիշը 38,5% է, իսկ
առաջատար մասնագետների մոտ` 42,9%: Ինտեգրվածության յուրահատուկ ցուցանիշ է մասնագիտական զբաղվածության հետ ինքնանույնականացումը:
Հարցմանը մասնակցած անձնակազմի ծառայողները (49%) գտնում
են, որ իրենք առաջին հերթին այն հիմնարկի ներկայացուցիչ են, որտեղ
աշխատում են, որ իրենք հանրային ծառայող են (37,8%), փոքրամասնությունն էլ (8,2%) ինքնորոշվում է որպես առաջին հերթին կոնկրետ
մասնագիտության ներկայացուցիչ: Այս պատասխաններում ակնհայտ են
նաև գենդերային տարբերությունները: Անձնակազմի կին աշխատակիցների 42,9%–ն է ինքն իրեն մասնագիտորեն նույնացնում իր հիմնարկի
հետ, իսկ տղամարդկանց` 64,3%-ը: Այսինքն՝ տղամարդկանց ինտեգրվածության աստիճանն ավելի բարձր է:
Համադրելով սոցիոլոգիական վերլուծության ստացված արդյունքները էթիկայի կանոնների գործառույթներից` կորպորատիվ շահի առաջնահերթության և անձնակազմի ներգրավվածության գործառույթների
հետ, կարելի է պնդել, որ մեզանում առկա իրողություններում կրտսեր
պաշտոնյաները` նոր ընդգրկվելով հանրային ծառայություն, չեն ներառ69
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վում կամ նվազ չափով են ընդգրկվում անձնակազմի գործառությանը,
իսկ գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնողներն էլ որոշակի հեռավորության
վրա են պահում իրենց անձնակազմից: Արդյունքում առաջատար պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները, որոնց հիմնական մասը մասնագիտական պաշտոններ են զբաղեցնում (ի տարբերություն բարձրագույն և
գլխավոր պաշտոնների, որոնց նկարագրությունը մեծ մասամբ վարչական բնույթ ունեն) դառնում են այն հիմնախարիսխը, որի վրա պետք է
կառուցել անձնակազմի կորպորատիվ մոբիլիզացման ներուժը: Մյուս
կարևոր եզրակացությունը, կարծում եմ, որ պետք է լինի պաշտոնների
նկարագրության մեջ վարչական և մասնագիտական գործառույթների
հստակ սահմանազատումը և զուգահեռաբար վարչական ու մասնագիտական պաշտոնների տարանջատում:
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Հանրային կազմակերպություններում անձնակազմի կառավարման
կարևորագույն սոցիալ-հոգեբանական գործոններից մեկն էլ էթիկայի
կանոններն են, որ պետք է ներառեն այնպիսի նորմեր, որոնք խարսխված են էթիկայի կանոնների հիմնական գործառույթների վրա` ա) շահերի բախման չեզոքացում, բ) կազմակերպական կանոնակարգման և անհատական վարքագծի ներդաշնակեցում, գ) կորպորատիվ շահի առաջնահերթություն, դ) որոշումների կայացման գործընթացներում անձնակազմի մասնագիտական ներգրավվածության ապահովում: Էթիկայի կանոնների կիրարկման ինստիտուցիոնալ մակարդակում ստեղծվող ցանկացած կառույց` օրինակ էթիկայի հանձնաժողովները, գործառական տեսանկյունից, պետք է իրականացնեն վերը նշված գործառույթների իրականացմանը միտված գործողություններ` կանխարգելման, բացահայտման,
մոբիլիզացման և պատժամիջոցների կիրառման մակարդակներում:
Աշխատանքային կոլեկտիվը չի կարող առանց բարոյահոգեբանական խնդիրների լուծման համար նախատեսված հատուկ կառույցի լուծել
անձնակազմի ծառայողների շրջանում առկա բարոյական հիմնախնդիրները: Էթիկայի հանձնաժողովներում անհրաժեշտ է քննարկել հարցեր,
որոնք վերաբերում են աշխատանքային կոլեկտիվներում բարոյահոգեբանական համապատասխան մթնոլորտի ապահովմանը, բարոյական
խնդիրների հայտնաբերմանն ու լուծմանը, ղեկավար-ենթակա միջանձնային հարաբերությունների կանոնակարգմանը, բարոյական բնույթի
ոտնձգություններից անձնակազմի ծառայողների պաշտպանությանը:
Ելնելով հանրային կազմակերպությունների գործառության բարելավման հրամայականից` անպայման պետք է պաշտոնեական առաջխաղացման հարցերի լուծման ժամանակ հաշվի առնել հանրային ծառայողի կողմից ցուցաբերած գործնական ցուցանիշները, այդ թվում նաև էթիկայի նորմերի պահպանման հանգամանքը: Ծառայողական նշանա70
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կումները չպետք է կատարվեն առանց էթիկայի հանձնաժողովների կողմից տրված կարծիքի: Ուստի`
 պաշտոնեական առաջխաղացման ժամանակ հարկ է պարտադիր հաշվի առնել էթիկայի հանձնաժողովի որոշումները,
 անձնակազմի ծառայողների աշխատանքի նկարագրությունը հավաստող փաստաթղթում` պաշտոնի անձնագրում հարկ է ներառել էթիկայի կանոնների պահպանման գործառույթը,
 անձնակազմի պաշտոնների համալրման մրցութային, ատեստավորման և վերապատրասման հարցաշարերում ու ծրագրերում անհրաժեշտ է համապատասխանաբար ընդգրկել էթիկայի կանոններին առնչվող և նրանց բովանդակային յուրացման մակարադակը պարզաբանող
հարցեր:
Քանի որ մենք աստիճանաբար անցում պետք է կատարենք անձնակազմի կառավարումից մարդկային ռեսուրսների կառավարման, նպատակահարմար է անձնակազմում պարբերաբար անցկացնել էթիկական
վարքագծի մշտադիտարկում, որոնց արդյունքները կարող են տվյալ
հանրային կազմակերպության անձնակազմի կարիերայի պլանավորման
հիմնախարիսխ հանդիսանալ:
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ЭТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Для того, чтобы составить представление об этических измерениях управления персоналом, необходимо обратить внимание на
правила разработанной этики. Здесь в целях обеспечения стабильной
результативности должны преобладать нейтрализация столкновeний
интересов между персоналом, гармонизация организационной
регламентации и индивидуального поведения, первоочередность корпоративной выгоды, обеспечение профессиональной вовлеченности
персонала в процессах принятия решений на всех уровнях организации.
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ETHICS MEASUREMENTS OF STAFF MANAGEMENT IN PUBLIC
ORGANIZATIONS
To get a clear understanding about measurements of ethicsapplied in
staff management one needs to focus onrules of ethics developed by an
organization. To provide sustainable efficiency,organizations need to
continuously neutralize conflict of interests among employees, harmonize
organizational regulations and rules of conduct by individuals, prioritize
corporate interests, and provide professional involvement of staff in
decision-making processes on all levels of organization.
Keywords: ethics measurements, staff management, rules of
conduct, interpersonal relationships, conflict of interests, corporate
management, career.
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում)
ԱՐԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարանի
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ.
ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում փորձ է կատարվել անդրադառնալ խմբերում աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդող հիմնական գործոններին, նրանց առաջացման պատճառներին, ինչպես նաև այն միջոցառումներին, որոնք պետք է ձեռնարկվեն կազմակերպության մենեջերների կողմից. բացասական գործոնի առկայության դեպքում
տվյալ գործոնի վերացման կամ սահմանափակման, իսկ դրական
ազդեցություն ունեցող գործոնի դեպքում` խթանման և զարգացման
համար:
Հիմնաբառեր. աշխատանքային խումբ, աշխատանքային պասիվություն, խափանումներ, խմբային արդյունքներ, խմբային համախմբվածություն:

Կազմակերպություններում խմբերը կամ թիմերը կիրառվում են այն
պատճառով, որ հաճախ դրանք կարող են կատարել այն առաջադրանքները, որոնք չի կարող կատարել առանձին աշխատող: Խումբը երկու
կամ ավելի մարդկանց համակցությունն է, որոնք իրար հետ փոխազդում
են որոշակի նպատակների հասնելու կամ պահանջները բավարարելու
համար: Սակայն կազմակերպություններում խմբերի կիրառումը բավականին դժվար գործընթաց է, որը դրված է մենեջերների առջև, երբ
նրանք փորձում են հասկանալ կազմակերպական վարքն ու կառավարել
դրանք և լրացուցիչ խնդիրներ:
Սակայն առանձին մարդկանց ցանկացած համատեղում չէ, որ
խումբ է: Խումբը բնորոշվում է երկու հիմնական հատկանիշով.
1. խմբի անդամները փոխազդում են միմյանց, այդ պատճառով յուրաքանչյուր մարդու գործողություն ազդում է այլոց գործողությունների
վրա, և, հակառակը, յուրաքանչյուրը զգում է այլոց ազդեցությունը,
2. խմբի անդամները հասկանում են, որ խումբն ունի նպատակներին համատեղ հասնելու համար ներուժ, այսինքն` խմբի անդամները գիտեն, որ խմբով կարող են հասնել որոշված նպատակներին և բավարարել հստակ պահանջներ:
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Շատ դեպքերում խմբի անդամներին կամ խմբի կազմից դուրս
գտնվող մասնագետներին դժվար է գնահատել խմբի ընդհանուր արդյունքները: Աշխատանքային պասիվությունը խնդիր է, որը մեծ ազդեցություն ունի խմբային աշխատանքի արդյունավետության վրա: Այն
առաջանում է երկու դեպքում.
 ուսուցման և մոտիվացիայի տեսություններից գիտենք, որ մոտիվացիան, ջանքերը և աշխատանքային ցուցանիշները, որպես օրենք, լինում են ամենաբարձրը, երբ այնպիսի արդյունքներ՝ ինչպիսին գովասանքն ու վարձատրումն է, ուղղակիորեն կապված են անհատական ցուցանիշների մակարդակի հետ,
 աշխատանքային պասիվություն առաջացնող երկրորդ պատճառը
կապված է այն բանի հետ, որ խմբում գործող աշխատակիցները հաճախ
կարծում են, որ նրանց սեփական ջանքերը շատ քիչ բան են նշանակում
կամ իրականում դրանք այդքան էլ պետք չեն և նման վերաբերմունքը
նվազեցնում է նրանց մոտիվացման մակարդակը:
Աշխատանքային պասիվությունը խմբերի գլխավոր խնդիրներից է,
քանի որ այն բերում է աշխատանքում խափանումների և ավելի ցածր
խմբային արդյունքների [1, с. 220]: Կազմակերպության համար շատ ծանր
է արմատախիլ անել աշխատանքային պասիվության բոլոր դրսևորումները, քանի որ այն կարող է աշխատանքում խափանումների պատճառ
հանդիսանալ, որը կնվազեցնի խմբի գործունեության ցուցանիշները:
Մենեջերները կարող են փորձել կրճատել կամ ընդհանրապես վերացնել
նման վարքն` անհատական ներդրումները դարձնելով որոշակի, ինչը
թույլ է տալիս նրանց ավելի տեսանելի լինել խմբի ընդհանուր արդյունքներում, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում ոչ մեծ խմբեր ձևավորել:
Աշխատանքային պասիվության վերացման միջոցներից մեկն էլ աշխատանքի կազմակերպումն է այն ձևով, որպեսզի անդամների աշխատանքի անհատական ցուցանիշները կամ խմբի ընդհանուր արդյունքներում անհատական ներդրումները որոշելի լինեն, քանի որ այն թույլ է տալիս յուրաքանչյուրի աշխատանքն առանձին գնահատել: Երբեմն կարելի է
անհատական ներդրումների տեսանելիությունը մեծացնել` խմբի գործունեության նկատմամբ վերահսկումը մեծացնելով: Երբ մասնագետներին
դժվար է բացահայտել անհատական ներդրումները, ապա դա ավելի լավ
կարող են անել խմբի անդամները` կիրառելով հավասար գնահատականներ կամ աշխատանքի ցուցանիշներով գնահատման համակարգ:
Աշխատանքային պասիվությունը նվազեցնելու համար մենեջերները
պետք է պարզեն, թե որն է աշխատակցի` աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրությունը կորցնելու պատճառները: Մինչ բուն պատճառների բացահայտումը` մենեջերները նախևառաջ պետք է պարզեն, թե աշխա74
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տանքի հանդեպ հետաքրքրության կորստի գործընթացի որ փուլում է
գտնվում աշխատակիցը և փորձեն հնարավորինս շուտ արձագանքել և
լուծում տալ խնդրին [4]:
Որոշ խմբերում ո´չ մասնագետներին, ո´չ խմբի անդամներին չի
հաջողվում լիարժեք կերպով հետևելու առանձին անդամների վարքը
կամ ավելի տեսանելի դարձնել աշխատանքի անհատական արդյունքները: Այն իրավիճակներում, երբ անհատական արդյունքները հնարավոր
չէ առանձնացնել ամբողջ խմբի արդյունքներից, մենեջերները կարող են
կրճատել աշխատանքից խուսափելու հնարավորությունը` կարողանալով
ստիպել յուրաքանաչյուր անդամի հասկանալ, որ խմբում նրա ներդրումը
կարևոր է: Աշխատանքային պասիվության նվազեցման և աշխատանքային խմբի գործունեության ընդհանուր արդյունավետության բարձրացման երկրորդ միջոցն աշխատողին հնարավորություն տալն է հասկանալ, որ նա խմբի արժեքավոր անդամ է: Յուրաքանչյուր անդամի կարևորությունն ընդգծող ևս մեկ միջոց է խմբի անդամներին հաղորդելը, որ
խմբի հաջողությունը կամ անհաջողությունը շատ հաճախ կախված է յուրաքանչյուրի ներդրած ջանքերից:
Աշխատանքային պասիվությունը նվազեցնելու ևս մեկ միջոց է խմբի
գործունեության մեջ աշխատողներին ներդրման կարևորությունը հասկացնելը` նրանց հիշեցնելով, թե ժամանակին ինչու են նրանց խումբ
ընդգրկել: Հատուկ խմբերի ստեղծման ժամանակ, օրինակ, մենեջերները հաճախ ընտրում են մարդկանց, ովքեր տարբեր ոլորտներում տիրապետում են անհրաժեշտ փորձին և գիտելիքներին, որպեսզի արդյունքում ստանան պահանջված որակների ամբողջական խումբ: Աշխատողներին հիշեցնում են, որ նրանք հատուկ խմբերում ընտրվել են իրենց յուրահատուկ հնարավորությունների շնորհիվ: Մենեջերները կարող են հասնել նրան, որ անդամները գիտակցեն, որ հենց նրանք են կարող ամբողջ
խմբի գործունեության մեջ կարևոր և արժեքավոր ներդրում կատարել:
Երրորդ միջոցը, որը թույլ է տալիս կրճատելու աշխատանքային պասիվությունը` հնարավորության դեպքում նվազագույն մեծությամբ խմբերի ստեղծումն է: Հավանականությունն ավելի մեծ է, որ աշխատանքային
պասիվությունն արտահայտվում է ավելի խոշոր խմբերում, քանի որ
նրանց անդամները ենթադրում են, որ աշխատանքում նրանց սեփական
ջանքերը և արդյունքներն այդքան նշանակալի, անհրաժեշտ չեն խմբի
համար կամ հնարավոր է կրկնում են խմբի այլ անդամների կողմից: Մենեջերները պետք է որոշեն խմբի նվազագույն մեծությունը` խմբի անդամների կողմից կատարվող առաջադրանքները բաշխելով: Եթե մենեջերները զգում են, որ խմբի աճման հետ մեկտեղ աշխատանքում խափանումներն ավելի լուրջ են դառնում, նրանք պետք է կանգնեցնեն խմբի
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աճը: Վերջինիս կատարման միջոցներից մեկն աշխատանքի բաժանումն
է այն ձևով, որ այն կատարեն, ասենք, երկու խումբ: Կազմակերպության`
մեծ թվով տարբեր տեսակի խմբերից բաղկացած լինելու պատճառներից
մեկն աշխատանքում խափանումներից խուսափելն է, որն առաջանում է
խմբի թվաքանակի և աշխատանքային պասիվության մեծացման դեպքում:
Անկախ կատարվող առաջադրանքների տեսակից` աշխատանքային
խմբերը տարբերվում են նրանով, թե որքան գրավիչ են խմբերն իրենց
անդամների համար:
Եթե խմբերը շատ գրավիչ են, աշխատողները գնահատում են
խմբում իրենց անդամակցությունը և մեծ ցանկություն են արտահայտում
այն պահպանել: Իր անդամների համար խմբի գրավչությունը կոչվում է
խմբային համախմբվածություն («բոլոր ուժերի ազդեցությունը, որը
«ստիպում» է խմբի անդամներն մնալ խմբում») [2, с. 28]: Խմբերը, որոնք
ունեն համախմբածության բարձր ցուցանիշ, շատ գրավիչ են իրենց անդամների համար. խմբերը, որոնց ցուցանիշը ցածր է` հեղինակությամբ
չեն փայլում: Համախմբվածությունը բոլոր աշխատանքային խմբերի
կարևորագույն բնութագիր է, որն էականորեն ազդում է աշխատանքի
ցուցանիշների և արդյունավետության վրա:
Խմբային համախմբվածության վրա ազդում են տարբեր գործոններ,
որոնցից կարելի է առանձնացնել. խմբի թվաքանակը, խմբի անդամների
նմանությունը, այլ խմբերի մրցակցությունը, հաջողությունը, խմբի գործունեության բացառիկությունը:
Ինչպես արդեն նշվել է, խմբի ընդլայնման հետ մեկտեղ նրա անդամները, որպես օրենք, ավելի դժգոհ են լինում իրենց աշխատանքից:
Դրա պատճառով խոշոր խմբերը հաճախ չեն հարմարվում մոնոլիտ կոլեկտիվում: Խմբային քննարկումների ժամանակ խոշոր խմբերում շատ
հաճախ «մթնոլորտը ստեղծում են» համեմատաբար քիչ թվով անդամներ, իսկ այլոց մասնակցության հնարավորությունները դառնում են սահմանափակ: Որպես օրենք ավելի համախմբված է ստացվում ոչ մեծ կամ
միջին չափի խումբը. 3-15 մարդ [1, с. 213]:
Սովորաբար մարդկանց դուր է գալիս շփվել նրանց հետ, ովքեր
նման են իրենց և նման մարդկանց հետ ավելի հեշտ են կապեր հաստատվում: Բացի այդ` մարդիկ, որպես օրենք, նրանց, ովքեր իրենց ավելի
նման են ավելի դրական են ընդունում, քան նրանց, ովքեր իրենցից տարբերվում են: Խմբերն հաճախ ավելի մոնոլիտ են լինում, երբ նրանց անդամները միատարր են կամ ունեն իրար կամ իրերի նկատմամբ նման վերաբերմունք, արժեքներ, սպասումներ և այլ նմանատիպ բնութագրեր:
Կազմակերպությունում խմբերի միջև մրցակցությունը մեծացնում է
խմբային համախմբվածությունը, քանի որ այն յուրաքանչյուր խմբի ան76
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դամին մոտիվացնում է միավորվելու` իրենց առջև դրած առաջադրանքները լուծելու համար: Դրա համար կազմակերպությունները հաճախ
փորձում են մեծացնել խմբային համախմբվածությունը` խմբերին դրդելով մրցակցել իրար հետ: Առողջ մրցակցությունը նաև խրախուսվում է և
խթանում է խմբերին կոնկրետ անվանումներ յուրացնել, որոնցով էլ հաղորդում են հաղթողների արդյունքները: Հաճախ խմբերը մրցակցում են
ոչ թե միևնույն կազմակերպությունում գտնվող խմբերի հետ, այլ նմանատիպ խմբերի, որոնք գործում են այլ կազմակերպություններում:
Չնայած խմբերի միջև մրցակցության որոշ մակարդակ կարող է օգնել ամեն առանձին խմբի դառնալ ավելի մոնոլիտ, սակայն չափազանց
ակտիվ մրցակցությունը կարող է ոչ ֆունկցիոնալ լինել և բացասաբար
ազդել խմբի գործունեության արդյունավետության վրա: Երբ մրցակցությունը չափազանց մեծ է կամ շատ ինտենսիվ, խմբերը երբեմն
ձգտում են իրար վնասել և նրանց ավելի շատ հետաքրքրում է «մարտում
հաղթանակը», քան կազմակերպական նպատակներին հասնելը: Որպեսզի կազմակերպությունը հասնի իր առջև դրված նպատակներին,
նրա կազմի մեջ գտնվող տարբեր խմբեր պետք է ցանկանան և կարողանան համագործակցել մեկը մյուսի հետ:
Ինչպես ասվում է. ոչինչ այնքան չի ուղեկցում հաջողությանը, որքան
հաջողությունը: Երբ խմբերը հաջողությամբ հասնում են դրված նպատակների կատարմանը, նրանք դառնում են ավելի գրավիչ իրենց անդամների համար և խմբային համախմբվածությունը մեծանում է:
Խմբերի բացառիկության մասին վկայում է այն, թե որքան դժվար է
դառնալ նրա անդամ, որքան են անձինք, ովքեր չեն մտնում նրա կազմի
մեջ ցանկանում ներգրավված լինել: Կազմակերպությունում խմբի կարգավիճակը և հատուկ իրավունքներն ու պարտականությունները, որ
ստանում են նման խմբերի անդամները: Եթե խմբում անդամակցությանը նախորդում է լուրջ ընտրության փուլ կամ եթե խմբի անդամ դառնալու համար թեկնածուներին անհրաժեշտ է կարևոր պատրաստություն
անցնել` նման խմբերում անդամակցության արժեքը բարձրանում է անդամների աչքերում:
Աշխատանքային խմբերում իրենց անդամների վարքի վերահսկման
համար կիրառում են դերեր, կանոններ և նորմեր: Խմբային և կազմակերպական արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե որքանով է
ստացվում նվազեցնել աշխատանքում խափանումները, հասնել հաջողության, խմբերի և կազմակերպության նպատակների համաձայնեցվածության և ունենալ համախմբվածության համապատասխան մակարդակ:
Աշխատանքային խմբերը տարբերվում են կազմակերպության աշխատողների պատահական ընտրությունից նրանով, որ նման խմբի ան77
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դամները փոխազդում են իրար հետ, հասկանում են, որ նրանք ունեն
դրված նպատակներին համատեղ հասնելու պոտենցիալ [3]:
Որպեսզի աշխատանքում արդյունավետ լինել և հասնել դրված
նպատակներին, բոլոր խմբերին անհրաժեշտ է վերահսկել իրենց անդամների վարքը: Դրա համար կարող են կիրառվել դերեր, կանոններ և
նորմեր: Դերը վարքի կամ առաջադրանքների տեսակների համախումբ
է, որն ինչպես սպասվում է, մարդը կկատարի խմբում կամ կազմակերպությունում տվյալ պաշտոնով: Գրավոր ձևակերպված կանոնները
հստակեցնում են վարքի տեսակները` ինչպես թույլատրված, այնպես էլ`
արգելված: Դրանք են որոշում, թե ինչպես պետք է կատարվեն կոնկրետ
խնդիրները: Խմբերը նաև վերահսկում են իրենց անդամների վարքը`
մշակելով խմբային նորմեր: Վերջիններս հանդիսանում են խմբում վարքի կանոններ [2, с. 25]:
Խմբի աշխատանքի փաստացի ցուցանիշները հաճախ ավելի ցածր
են քան պոտենցիալ հնարավորները, որը կապված է աշխատանքում
խափանումների և խմբում կոորդինացիոն ու մոտիվացիոն բնույթի
խնդիրների հետ: Եվ հակառակը` աշխատանքում ձեռքբերումները թույլ
են տալիս մեծացնել խմբի պոտենցիալ ցուցանիշները և դրանով իսկ մեծացնել նրա արդյունավետությունը:
Աշխատանքային պասիվությունը մոտիվացիոն խնդիր է, որը բերում
է աշխատանքում խափանումների. առանձին մարդկանց քիչ ջանքերի
(նրանց ինքնուրույն աշխատելու հետ համեմատ) ներդրումն է խմբում:
Աշխատանքային պասիվությունն առաջանում է երկու պատճառով.
ա) խմբի առանձին անդամներ ենթադրում են, որ նրանք բարձր ցուցանիշներով աշխատանքի համար դրական արդյունքներ չեն ստանա կամ
բացասական` ցածր ցուցանիշների համար, քանի որ ընդհանուր արդյունքներում անհատական ներդրումը դժվար է առանձնացնել և գնահատել, բ) մարդիկ կարծում են, որ նրանց ջանքերը երկրորդական են կամ
ոչ այնքան կարևոր: Աշխատանքային պասիվությունը կարելի է վերացնել կամ կրճատել` աշխատողին համոզելով, որ խմբի համար նրա ներդրումը շատ կարևոր է, ինչպես նաև ստեղծել ոչ մեծ խմբեր:
Դրված նպատակներին հասնելու և բարձր մակարդակի աշխատանքի հասնելու համար խմբերին անհրաժեշտ է մի կողմից համապատասխանել նորմերին, մյուս կողմից` անհրաժեշտության դեպքում շեղվել
դրանցից:
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Այսպիսով` քննարկելով խմբերում աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդող ուսումնասիրված հիմնական երկու գործոնը` աշխատանքային պասիվությունը և խմբային համախմբվածությունը, կարելի է
եզրակացնել, որ մենեջերների կողմից դրանց նկատմամբ բավական ուշադրությունը կարող է բերել խմբում ավելի համակարգված աշխատանքի, ինչը կազդի ինչպես ընդհանուր խմբային արդյունքներին, այնպես էլ
կազմակերպության կողմից իր նպատակներին ավելի արագ հասնելու վրա:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОЧИХ ГРУПП:
СПЛОЧЕННОСТЬ И ПАССИВНОСТЬ
В статье сделана попытка рассмотреть основные факторы трудовой эффективности в рабочих группах, которые влияют на
эффективность работы, причины их возникновения, а также
проведения ряда мероприятий, которые будут приняты со стороны
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«ՕՐԱՆԺ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԲԱՎԱՆԻՇԻ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՑ.
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայում տիրող ներկա իրավիճակը: Վերլուծվել և ներկայացվել են այն
հնարավոր պատճառները, որոնց հետևանքով շուկան լքեց ֆրանսիական խոշոր օպերատոր, միջազգային համբավանիշ «Օրանժ»
ընկերությունը: Հոդվածում ուսումնասիրվել է նաև, թե ընկերության
հեռացումը շուկայից ինչպիսի ազդեցություն կթողնի ինչպես հեռահաղորդակցության ոլորտի, այնպես էլ երկրի տնտեսության վրա:
Միևնույն ժամանակ վերլուծության միջոցով ուսումնասիրվել է, թե
ինչպիսի փոփոխություն կլինի համացանցի ծառայությունների շուկայում և ինչ ակնկալիքներ կունենանք առաջիկայում: Հոդվածը
կարևորվում է նրանով, որ այստեղ մանրամասն ուսումնասիրվել է
այն բացասական և դրական հետևանքները, որոնք տեղի կունենան
ընկերության հեռանալուց հետո: Այնուամենայնիվ, հեռահաղորդակցությունն այն ոլորտներից է, որն անընդհատ կատարելագործվում է, և յուրաքանչյուր փոփոխություն, ունենում է իր ազդեցությունն ամբողջ ոլորտի վրա, և այս, այսպես ասած, կլանումը, նույնպես կունենա իր հետևանքները:
Հիմնաբառեր. հեռահաղորդակցության շուկա, միջազգային
համբավանիշ «Օրանժ», դրական և բացասական հետևանքներ,
համացանցի ծառայություն, մրցակցություն, ներդրումներ:

2015-ի օգոստոսի 20-ին Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նիստում քննարկվեց «Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ-ի՝ 2015-ի
օգոստոսի 11-ի N374-15ԱՄ գրությունը և միաձայն ընդունվեց որոշում,
ըստ որի՝ «Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ-ի 100% բաժնետեր «Օրանժ Պաղտիսիպասիոն» բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող բաժնետոմսերն ամբողջությամբ անցան «Յուքոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը [1]:
Օտարումը պայմանավորված է «Օրանժ» խմբի ռազմավարությամբ,
որի համաձայն պարբերաբար վերանայվում են ընկերության ակտիվները,
գնահատվում են աճի հնարավորությունները: Ներկայում ընկերությունը
չունի անհրաժեշտ ծավալի պաշար, որպեսզի աշխատի ռազմավարա81
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կան ուղղությանը համապատասխան պահանջվող ներդրումներ իրականացնելու համար:
«Յուքոմ» (Universal Communications, համալիր կապ) ընկերությունը
հիմնադրվել է 2007-ին, տրամադրում է հեռահաղորդակցության ոլորտի
ծառայություններ: Ericsson ընկերության աջակցությամբ «Յուքոմ»-ը
ստեղծել է լայնաշերտ համացանցի հասանելիության ցանց` տրամադրելով համացանց, IP հեռուստատեսության և ամրագրված հեռախոսակապի ծառայություններ:
Հեռահաղորդակցության շուկան ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ
շուկայում այսօր հետևյալ միտումն է․ ընկերություններն իրենց հաճախորդներին առաջարկում են չորս ծառայություն մեկ փաթեթում՝ բջջային
կապ, ամրագրված հեռախոսակապ, համացանցային կապ և կաբելային
հեռուստատեսություն, և հաճախորդը վճարում է մեկ գին՝ բոլոր չորս ծառայությունների դիմաց:
Այսօր «Օրանժ Արմենիա» ընկերությունն իր այս որոշումը բացատրում է նրանով, որ ընկերությունն ընդունակ չէ առաջարկել այդ չորս ծառայությունները մեկ փաթեթում և, «Յուքոմ»-ին «Օրանժ Արմենիա»-ի
բաժնետոմսերի վաճառքն ունի երկու նպատակ.
1. հայաստանյան հեռահաղորդակցության ոլորտում ստեղծել ազդեցիկ ընկերություն, որը գործարքից հետո կզբաղեցնի հեռահաղորդակցության ողջ շուկայի մոտ 20 %-ը,
2. փոխլրացնող կարողությունների համադրմամբ հնարավորություն
կառաջանա հաճախորդներին առաջարկել նշված փաթեթը, որը ոչ մի
մրցակից ընկերություն չի առաջարկում:
Արդյունքում ստացվում է, որ բաժանորդներին կմատուցվեն գերժամանակակից և որակապես տարբերվող կոնվերգենտ ծառայություններ,
ինչպես նաև լրացուցիչ հարմարավետություն՝ մեկտեղելու բազմազան
ծառայությունները և օգտվելու հեռահաղորդակցման ծառայությունների
ողջ սպեկտրից մեկ վստահելի օպերատորից, ինչի հնարավորությունը
մինչ այժմ չի եղել հայաստանյան շուկայում։
Այժմ ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք հեռահաղորդակցության
ոլորտում տեղի ունեցած այս փոփոխությունը, բացահայտենք պատճառները, թե ինչու «Օրանժ Արմենիա» ընկերությունը դիմեց նման քայլի, և
սա ինչ հետևանք կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա:
«Օրանժ Արմենիա» բջջային օպերատորը հայաստանյան բջջային
շուկա մուտք գործեց 2009-ի նոյեմբերին և իր որդեգրած ռազմավարության շնորհիվ բաժանորդների թվի տպավորիչ աճ արձանագրեց:
Երբ «Օրանժ Արմենիա»-ն մտավ հայկական ձայնային ծառայությունների շուկա, սկսվեց իսկապես ուժեղ մրցակցություն, ինչի արդյուն82
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քում համացանցի ծառայությունների գործող գները նվազեցին շուրջ
50%-ով և կտրուկ աճեց դրանից օգտվողների թիվը: Եթե 2008թ. համացանցի ծառայություններից օգտվող տնային տնտեսությունների թիվն
ընդամենը 11% էր, 2013-ին այն արդեն անցել էր 60%-ից [2]: Այս ամենի
արդյունքում այսօր Հայաստանում շարժական կապի ներթափանցումը
կազմում է 95%:
Այնուամենայնիվ, ընկերությունը բջջային կապի շուկայում ունի ընդամենը 15% մասնաբաժին: Շուկայի առաջատար է «ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ը
62% մասնաբաժնով, երկրորդ տեղում է «Բիլայն» ընկերությունը` 23%
մասնաբաժնով:
Աղյուսակ 1
Բջջային օպերատորների կանխավճարային և հետվճարային
բաժանորդների քանակը (աղբյուրը՝ [3])
Օպերատոր

ՎիվաՍել-ՄՏՍ

Բիլայն

Օրանժ Արմենիա

Տարեթիվ

կանխվճ. հետվճ. կանխվճ. հետվճ. կանխվճ. հետվճ.

2014թ.

1.779.733 365.733 658.105 119.073 348.681

152.911

2015թ 1-ին կիս. 1.756.149 360.492 674.531 115.796 340.008 157.725
Այսպես, Աղյուսակ 1-ի տվյալներից երևում է, որ ընկերությունը շուկայում ուներ փոքր մասնաբաժին և իր խոսքը չէր կարող ասել: Այս մի
քանի տարիների ընթացքում «Օրանժ Արմենիա» ընկերությունը բաժանորդների քանակով զիջել է մյուս երկու ընկերություններին:
Այսպիսով, դիտարկենք, թե ինչը կարող էր ստիպել, որ համաշխարհային ճանաչում ունեցող համբավանիշը չկարողացավ հաջողությունների
հասնել մեր երկրում և վնասով լքում է հեռահաղորդակցության ոլորտը:
 Պատճառներից մեկը կարող է լինել ընկերության վնասով աշխատելը: Աղյուսակ 2-ի տվյալներից երևում է, որ 2015-ի 1-ին եռամսյակի
տվյալներով «Օրանժ Արմենիա»-ն կրել է 388 մլն դրամի վնաս, մինչդեռ
նույն ժամանակահատվածում նրա մրցակիցներ «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ու
«Բիլայն» ընկերություններն ունեցել են շահույթ [3]:
Ընկերությունը կուտակած վնասի հիմնական մասը մարել էր լրացուցիչ կանոնադրական կապիտալի հաշվին։
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Աղյուսակ 2
Ընկերությունների շահույթը` մինչև հարկումը, հազ. դրամ
Օպերատոր

«ՎիվաՍել-ՄՏՍ»

2013թ.
2014թ.
2015թ-ի 1կիս.

239.788
7.867.014
4.508.878

«Բիլայն»
3.228.408
645.065

«Օրանժ
Արմենիա»
- 3.853.229
- 4.050.133
- 387.857

«Օրանժ Արմենիա»-ի գործառնական եկամուտները դրական են
2012-ից, և այլ հարց է, թե նոր ներդրումներ ներգրավելու պարագայում,
արդյոք «Օրանժ Արմենիա»-ի մասնաբաժինը հնարավորություն կընձեռի
այդ նոր ներդրումները վերադարձնել: Մրցակցային սուր պայմաններում, անգամ վնասով աշխատելով, «Օրանժ Արմենիա»-ն կարողացել էր
իր գործարարությունը կայացնել: Իսկ հիմա Հայաստանը կորցնելու է
ֆրանսիական հետագա ներդրումների հնարավորությունը:
Այն, որ «Օրանժ Արմենիա»-ն վնասով էր աշխատում և դրա համար
վաճառեց ընկերությունը, այդքան էլ ճիշտ չէ: Այդ ինչպե՞ս է ստացվում,
որ 300 մլն դոլարի ներդրումներ անելուց հետո ընկերությունը վնասով է
աշխատում, բայց հայտնվում է խոշոր հարկատուների ցուցակում: Ընկերությունը 2009-ից ի վեր Հայաստանում ունեցել է ավելի քան 277 մլն եվրոյի
ներդրում, վճարել 49 մլրդ դրամ հարկեր և սոցիալական վճարումներ [2]:
 Նախ, երբ «Օրանժ Արմենիա»-ն մուտք գործեց շուկա, այստեղ
արդեն գործում էին 2 խոշոր ընկերություններ` «ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ը և
«Բիլայն»-ը:
 Կարող ենք ենթադրել նաև այն, որ ընկերությունը կարող էր հետևել մի շարք օրենքների, որոնց չէին հետևում մրցակից ընկերությունները: Այս դեպքում էլ նշանակում է՝ թերացել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը:
 Պատճառներից մեկն էլ կարող է լինել նաև այն, որ բնակչության
եկամուտները չեն աճում: Այդ իսկ պատճառով մեր շուկայի հետ կարճաժամկետ հեռանկարներ են կապում, որը փոքր շուկա է` 3 մլն, փակ
սահմաններով:
 «Օրանժ Արմենիա»-ի հեռանալը կարելի է մեկնաբանել նաև բիզնես միջավայրի նպաստավոր չլինելով: Այսինքն՝ ֆրանսիական խոշոր
ընկերությունը եկավ, ներդրումներ կատարեց, սակայն ակնկալվող արդյունքը չստանալով հետ է վերադառնում:
 Մյուս խնդիրը կարծում ենք կապված է տրանսֆերտների նվազման հետ, որոնք ՌԴ-ից էին գալիս: Գաղտնիք չէ, որ մեր բնակչությունը
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մեծ կախվածություն ունի տրանսֆերտներից: Բնականաբար նավթի գնի
իջեցումը, տրանսֆերտների ծավալների կրճատումը, դոլարի կուրսի փոփոխություններն, ըստ էության, բացասական ազդեցություն կունենան
Հայաստանի տնտեսության վրա:
 Մեր կարծիքով, երբ ընկերությունը մուտք գործեց հեռահաղորդակցության ոլորտ, պետք է ստանար արտոնություններ, որպեսզի կարողանար դիմանար շուկայում գործող ուժեղ մրցակցությանը, կարողանար դիրքերն ամրապնդեր, հետո նոր սկսեր հարկեր մուծել:
 Ենթադրություններից մեկն այն էր, որ ֆրանսիական «Օրանժ»
ընկերությունը ցանկանում էր մուտք գործել պարսկական շուկա:
Ֆրանսիական էներգետիկ, տրանսպորտային և բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք թողարկող ընկերությունները միշտ էլ ձգտել են հաստատվել իրանական շուկայում: Իրանի հետ անմիջական ցամաքային
սահմաններ ունեցող երկրներից, Հայաստանն է, որ քրիստոնեական երկիր է, Իրանի և Ֆրանսիայի հետ ունի լավ հարաբերություններ, ինչպես
նաև Իրան-Եվրամիություն և Իրան-Ռուսաստան երթուղիներում զբաղեցնում է հանգուցային դիրք և կարող է ֆրանսիական կապիտալի և ֆրանսիական տեխնոլոգիաների համար հանդիսանալ «պլացդարմ» դեպի
Իրան: Համատեղ ջանքերով նոր շուկաներ կարելի է գտնել, և չէր բացառվում նաև այն, որ «Օրանժ» ընկերությունը հայկական շուկայի միջոցով ցանկանում էր մուտք գործել իրանական 80 մլն բնակչությամբ շուկա: Իսկ թե ինչը հետ պահեց ընկերությանն այդ քայլին դիմելու, ենթադրում ենք Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներն էին, և բացի այդ
ֆրանսիացիների կողմից Իրանում վերահաստատվելու գործընթացը
ծանր և դժվար էր լինելու, պայմանավորված ինչպես մյուս գերտերությունների հետ մրցակցությամբ, այնպես էլ իրանական կողմի զգուշավորությամբ և իրանական օրենքներով ձևավորված խոչընդոտներով:
Այժմ տեսնենք, թե այս երկու ընկերությունների միավորումից հեռահաղորդակցության շուկայում ինչպիսի փոփոխություն տեղի կունենան:
Գծապատկերի միջոցով ներկայացնենք համացանց մատակարարող
ընկերությունների մասնաբաժինը շուկայում՝ ըստ բաժանորդների քանակի1:

1 Գծապատկերը պատրաստվել է մեր կողմից կատարված վերլուծությունների
հիման վրա: Տեղեկատվության հիմք է հանդիսացել ընկերությունների 2014-ի
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվությունները:
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Գծապատկեր: Համացանց մատակարարող ընկերությունների
մասնաբաժինը շուկայում ըստ բաժանորդների քանակի 2014 թ.
Այսինքն՝ ստացվում է, որ համացանց ծառայությունների շուկայում
«Օրանժ Արմենիա» ընկերությունը զիջում է միայն «Բիլայն»-ին:
Եթե ուսումնասիրենք «Օրանժ Արմենիա»-ի և «Յուքոմ»-ի ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները, ապա հստակ երևում է, որ
այս տարվա առաջին եռամսյակի դրությամբ «Յուքոմ»-ի համացանց հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդների թիվը կազմում է 67.481 բաժանորդ [4], իսկ «Օրանժ»-ի լայնաշերտ համացանց հասանելիության բաժանորդներ թիվը՝ 128.549 բաժանորդ [5] (աղյուսակ 3)։
Աղյուսակ 3
Համացանց հասանելիության ծառայություններից օգտվող
բաժանորդների թիվը (2015-ի 1-ին կիս.)
Օպերատոր

Բիլայն

Օրանժ

Համացանց հասանելիության
ծառայություններից օգտվող
բաժանորդների թիվը
152.500 128.549
(2015-ի 1-ին կիս.)

Յուքոմ

Ռոստելեկոմ

67.481

27.554

Այժմ տեսնենք, թե ինչ է ստացվում ընկերությունների միանալուց հետո: «Յուքոմ» ընկերության բաժանորդների թիվը կկազմի`
128.549 + 67.480 = 196.029:
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ ծառայություններից օգտվողների քանակով առաջին տեղում «Բիլայն»-ն է, որին ամրակցված լայնաշերտ համացանցի բաժանորդների թիվը կազմել է 152.500, իսկ շարժական համացանցի բաժանորդների քանակը (բացառությամբ հեռախոսներով օգտվողների)՝ 43.645, ընդհանուր՝
152.500 + 43.645 = 196.145 [3]:
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Այսինքն՝ «Յուքոմ»-ը կունենա գրեթե նույնքան բաժանորդ, որքան
«Բիլայն»-ը։ Դա կարելի է ասել լավ ցուցանիշ է, եթե համեմատում ենք,
օրինակ, համացանց ծառայություն մատուցող մեկ այլ օպերատորի՝
«Ռոստելոկոմ»-ի ցուցանիշների հետ։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի
հաշվետվությամբ՝ «Ռոստելեկոմ»-ի բաժանորդների թիվը կազմում է
27.554 [6]։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ հետևանքներ կթողնի «Օրանժ Արմենիա»-ի
հեռացումը մեր երկրի տնտեսության վրա:
1. Նախ` տեղի կունենա միջազգային համբավանիշի հեռացում
մեր երկրից: «Օրանժ»-ը հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորներից մեկն է աշխարհում, որը գործում է աշխարհի 32 պետություններում և ունի 182 մլն հաճախորդ, իսկ աշխարհում ավելի քան 6 մլն ընկերության համար ապահովում է հեռահաղորդակցության լիարժեք լուծումներ [2]: Սա, իհարկե, ցավոտ հարված է մեր երկրի տնտեսական
կերպարին: Սա հատկապես ուշագրավ է, որ «Օրանժ Արմենիա»-ն
Հայաստանից հեռանում է պարտված, արմատապես տապալված:
2. Բնականաբար տեղի կունենա ներդրումների նվազում. Ֆրանսիան Հայաստանի երկրորդ ներդրումային գործընկերն է, ստացվում է,
որ մի խոշոր ներդրող այլևս գումարներ չունի Հայաստան բերելու:
3. Բնականաբար շուկայում մրցակցությունը կթուլանա, քանի որ
մյուս խոշոր երկու ընկերություններն ավելի հեշտ կկարողանան պայմանավորվածություն ձեռք բերել հայկական «Յուքոմ» ընկերության հետ,
քան ֆրանսիական «Օրանժ»-ի:
4. Չնայած որ «Օրանժ» և «Յուքոմ» ընկերությունների բանակցությունների դրական ավարտը պետք է հնարավորություն ընձեռի պահպանելու և միավորելու «Օրանժ Արմենիա» ընկերության մոտ 500 հոգուց
բաղկացած արհեստավարժ աշխատակազմի ներուժը, այնուամենայնիվ,
մեր կարծիքով, աշխատակիցների թվի կրճատում տեղի է ունենալու`
պայմանավորված այն հանգամանքով, որ «Յուքոմ» ընկերությունում գոյություն ունեն նույն ստորաբաժանումները և նույն աշխատակցի կարիք
բնականաբար չի լինի:
5. «Օրանժ»-ը, լինելով միջազգային համբավանիշ, կարողացավ փոխել միջազգային զանգերի բնույթը` դրանք դարձնելով միաժամանակ
հեշտ և հասանելի: «Օրանժ»-ի բաժանորդները հնարավորություն ունեն
կատարելու միջազգային զանգեր կապի բարձր որակով և մատչելի սակագներով:Արդյո՞ք «Յուքոմ»-ը կկարողանա ոչ միայն պահպանել, այլ
նաև լավացնել միջազգային զանգերի որակը կերևա առաջիկայում:
6. «Օրանժ»-ը փոխեց ավանդական կարծիքը ռոումինգի վերաբերյալ: Ռոմինգն այլևս շքեղություն չէ: Եվրոպական երկրներում բազմաթիվ
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մասնաճյուղեր ունենալու շնորհիվ ընկերությունը նաև ռոումինգի մատչելի պայմաններ էր առաջարկում իր բաժանորդներին: Իսկ թե ինչ ռազմավարություն կվարի «Յուքոմ» ընկերությունը, արդեն մնում է կանխատեսել, սակայն, մեր կարծիքով, գների աճ տեղի կունենա:
7. «Օրանժ Արմենիա»-ն Հայաստանում նաև խթանեց սմարթֆոնների շուկայի զարգացումը` առաջինը ներկայացնելով iPhone-ը, Android
համակարգով HTC սմարթֆոններ, և հատուկ առաջարկների շնորհիվ
դրանք հասանելի դարձնելով մեծաթիվ սպառողների: Մեր կարծիքով
«Յուքոմ» ընկերությունը չի կարողանա այս ավանդույթը շարունակել,
քանի որ այս ամենը կապված է ֆինանսական մեծ միջոցների հետ: Այս
ամենից կարելի է հետևություն անել, որ եթե ընկերությունները մրցակից
գներ չառաջարկեն, ապա սմարթֆոնների շուկան այլևս այսօրվա առաջանցիկ տեմպերով չի զարգանա:
Այսպիսով, «Օրանժ»-ի և «Յուքոմ»-ի այս համաձայնագիրը երկու ընկերություններին հնարավորություն է ընձեռում միավորել փոխլրացնող
ուժեղ կողմերն ու բաժանորդներին ներկայանալ նորարար ծառայություններով, այդ թվում՝ ամրակցված և շարժական կապերը համակցող առաջարկներով: «Յուքոմ»-ի դիրքերն այդ գործարքից հետո ուժեղանալու
են՝ «Յուքոմ»-ը «Բիլայն»-ին մրցակից ծառայություններ մատուցելու հավակնություններ է ունենում: Այս, կարելի է ասել կլանումը, ուժեղացնելու
է «Յուքոմ»-ի դիրքերը: Այնուամենայնիվ, ցավալին այն է, որ մենք խոշոր
գործընկեր ենք կորցնում, որը Եվրոպայի ցանցի հետ կցված է և ակնհայտ է այն փաստը, որ Ֆրանսիայից ներդրումները նվազելու են:
Բացի այդ «Օրանժ»-ի նման համաշխարհային համբավանիշը կարող էր համապատասխան ներդրումներ անել, առողջացնել ընկերությունը և մնալ շուկայում: «Օրանժ»-ն ուներ թե՛ համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, թե՛ դժվար պայմաններում աշխատելու մեծ փորձ:
Այսինքն՝ ցանկության դեպքում այն կարող էր փոխել գործարար մարտավարությունը, սակայն ընկերությունը ոչ մի քայլ չկատարեց իրավիճակը փոխելու համար: Մեր կարծիքով մի տեսակ անիրատեսական է,
որ ընկերությունը նման իրավիճակից ելք չի կարողացել գտնել: Ամեն
դեպքում Հայաստանից հեռանում է եվրոպական օպերատորը, որը երկրի գործարար կերպարի համար մեծ մինուս է:
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ВЫХОД МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА “ORANGE” ИЗ
ТЕЛЕКОММУМИКАЦИОННОГО РЫНКА АРМЕНИИ: ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье представлена нынешняя ситуация телекоммуникационного
рынка РА. В работе проанализированы и предцтавлены все возможные
причины, почему Французский телекоммуникационний гигант, международный бренд Orange покинул телекоммуникационний рынок Армении. В
статье также рассмотрены подследствия удаление компании с рынка, его
влияние на отрасльи телекоммуникационной и на экономике страны в
целом. В ходе анализа также были рассмотрены изменения и ожидания
на интернет рыноке. В данной статье также подчеркиваются положительные и отрицательные последствия ухода компании с рынка Армении.
Учитывая тот факт, сфера телекоммуникаций является сектором, который постоянно усовершенсвавается, и каждое изменение, вольно или
невольно, имеет своё влияние на отрасльи в целом, и последнее, так
называемое поглощение, тоже будет иметь свои последствия.
Ключевые слова: телекоммуникационный рынок, международный
бренд "Orange", положительные и отрицательные последствий,
интернет-сервис, конкуренция, инвестиции.
TATEVIK GHAZARYAN
Correspondence Degree Seeker of the
Armenian State University of Economics

THE REMOVEL OF THE INTERNATIONAL BRAND “ORANGE” FROM
THE ARMENIAN TELECOMMUNICATION MARKET: POSSIBLE
CAUSES AND CONSEQUENCES
The paper reveals the situation in Armenian telecommunication
market. The possible causes why the French multinational telecommunications corporation, an international brand “Orange” have left on Armenian
telecommunication market have been analyzed and presented here. The
article also studies the impact that this company’s exit from the market will
have on the telecommunications industry as well as on the country's
economy. The analysis also examines thel change that will occur in the
internet market and the expectations for the future. The article was
highlighted with the fact that here in detail study a negative and positive
consequences that will occur after leaving the company. However, the
telecommunications sphere is a sector which is constantly improving, and
each amendment, have an effect on the whole industry, and this so-called
absorption will also have its consequences.
Keywords: telecommunication market, international brand “Orange”,
positive and negative consequences, internet service, competition,
investment.
Ներկայացվել է խմբագրություն 18.01.2016 թ.
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ՏԻԳՐԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Շենգավիթի
հարկային տեսչության հարկային տեսուչ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումն անհրաժեշտ է բոլոր
ընկերություններին` անկախ դրանց չափերից, կազմակերպաիրավական ձևերից, բաժնետերերի թվից, սեփականության կառուցվածքից
և այլ բնութագրիչներից: Հոդվածում ներկայացվել է կորպորատիվ
կառավարման 3 հիմնական ձևաչափերը՝ անգլո-ամերիկյան, գերմանական և ճապոնական։ Կատարված ուսումնասիրության արդյունքում
առանձնացվել են ձևաչափերի հիմնական բնութագրիչ առանձնահատկությունները և կատարվել համեմատական վերլուծություն։
Հիմնաբառեր. կորպորատիվ կառավարում, կառավարման
ձևաչափեր, շուկայական տնտեսություն, բաժնետեր, ներդրողներ,
կառավարման համակարգ։

XX դարի 90-ական թվականներին ակտիվացան տնտեսական կյանքի գլոբալացման գործընթացները, որի դրսևորումներից է մեկն էլ դարձավ ներդրումների գլոբալացումը։ Դա հանգեցրեց զարգացած երկրներում կուտակված ֆինանսական պաշարների տեղաշարժին՝ սրելով կապիտալի ձեռքբերման համար մրցակցությունը տարբեր երկրների և ընկերությունների միջև, որոնք սկսեցին կողմնորոշվել ներդրողների պահանջների ուղղությամբ: Այդ պահանջներից էին՝ ընկերությունում կորպորատիվ կառավարման (այսուհետև` ԿԿ) պատշաճ որակի ապահովումը,
բաժնետերերի և մենեջերների միջև հարաբերությունների կարգավորումը, բաժնետերերի և ներդրողների իրավունքների պաշտպանությունը։
Այս ամենը բերեց նրան, որ կորպորատիվ կառավարումը դարձավ ժամանակակից տնտեսության անբաժանելի մասը։
Թեև մասնագիտական գրականության մեջ բացակայում է միասնական սահմանում ԿԿ վերաբերյալ, այդուհանդերձ գոյություն ունեն որոշակի տարրեր, հասկացություններ, բնութագրիչներ և մոտեցումներ,
որոնք առկա են ԿԿ սահմանումների մեծ մասում։ Մասնավորապես.
– ԿԿ-ն փոխհարաբերությունների համակարգ է, որը բնութագրվում
է որոշակի կառուցվածքներով և բնութագրիչներով,
– կորպորատիվ հարաբերությունների մասնակիցներն ունեն տարբեր (հաճախ հակադիր) շահեր,
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– ԿԿ համակարգի բոլոր կողմերը պետք է ունենան հնարավորություն մասնակցել ընկերության կառավարմանը և վերահսկողություն իրականացնել նրա գործունեության նկատմամբ,
– կորպորատիվ հարաբերությունների համակարգը պետք է ուղղված լինի նրա բոլոր սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների արդարացի բաշխմանը՝ ընկերության գործունեության արդյունավետությունը և արժեքը երկարաժամկետ հատվածում բարձրացնելու
նպատակով։
Ընդհանուր առմամբ ԿԿ համակարգը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ (տե՛ս Գծապատկեր 1)։

Գծապատկեր 1: Կորպորատիվ կառավարման համակարգը [3, c. 16]
Առանձնացվում են բաժնետիրական կորպորացիանների կառավարման տիպային ձևաչափեր, այսինքն` զսպումների և հակակշիռների այնպիսի համակարգ, որը կարող է ապահովել ներդրողների (նախ և առաջ
բաժնետերերի) շահերը, ինչպես նաև մենեջերների` կորպորացիաների
կառավարիչների բավարար ինքնուրույնությունը և նախաձեռնությունը:
«Կորպորատիվ կառավարման ձևաչափ» հասկացությունը, ըստ մեզ,
կարելի է սահմանել որպես ինստիտուցիոնալ համաձայնություն, մասնավորապես բաժնետերերի, մենեջերների և ընկերության հետ կապված
անձանց (շահառուների) վարքագիծը կանոնակարգող, ինչպես նաև կորպորատիվ հարաբերությունների բոլոր մասնակիցների իրավունքների,
շահերի հաշվեկշռվածությունն ապահովող կանոնների, պայմանագրային համաձայնությունների, պարտավորությունների, էթիկական և իրա92
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վական նորմերի, ոչ ֆորմալ համաձայնությունների և կառուցակարգերի
ամբողջություն։
Զարգացած շուկայական տնտեսությամբ երկրներում ԿԿ ձևաչափերը նախ և առաջ կապված են բաժնետիրական կապիտալի կառուցվածքի հետ։ Դրանք ձեռք են բերել յուրահատուկ (ազգային) առանձնահատկություններ, ինչը հանդիսանում է գործունեության իրականացման
ազգային ավանդույթների և կարգավորման օրենսդրական մեթոդների
արդյունք [2, c. 68-76]:
Կորպորատիվ կառավարման հիմնական ձևաչափերը.
Անգլո-ամերիկյան ձևաչափը բնութագրվում է անհատ բաժնետերերի առկայությամբ և անկախ` կորպորացիայի հետ կապ չունեցող բաժնետերերի, այսպես կոչված` «արտաքին» կամ «աութսայդերների» մշտապես աճող թվով, հստակ մշակված օրենսդրական հիմքերով, որոնք
սահմանում են երեք առանցքային մասնակիցների` կառավարիչների,
տնօրենների և բաժնետերերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև ամենամյա ընդհանուր ժողովներում ու դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածներում կորպորացիայի և բաժնետերերի միջև
փոխգործողության համեմատաբար պարզ կառուցակարգով: ԿԿ անգլոամերիկյան ձևաչափը բնութագրական է այնպիսի երկրների համար,
ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Նոր Զելանդիան և
Ավստրալիան: Այս երկրներում ընկերություննների կապիտալի սեփականատերեր են հանդիսանում հիմնականում ինստիտուցիոնալ և մասնավոր ներդրողները, որոնք կողմնորոշվում են կարճաժամկետ հատվածում
եկամտի ստացման ուղղությամբ: Կորպորացիաների կառավարման
բարձրագույն մարմին է հանդիսանում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը: Բաժնետոմսերի մեծ ցրվածության արդյունքում այդ ժողովները
կրում են հիմնականում ձևական բնույթ:
ԿԿ տվյալ ձևաչափում կառավարման հիմնական մարմինը տնօրենների խորհուրդն (այսուհետև` ՏԽ) է, որը կառավարում է բաժնետիրական ընկերության ողջ գործունեությունը, պաշտպանում բաժնտերերի
շահերը, ապահովում ԿԿ որակը, և դրա համար պատասխանատվություն է կրում բաժնետերերի ժողովի և վերահսկող պետական մարմինների առջև: ՏԽ-ն իրականացնում է ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված կորպորացիայի մենեջերների ընտրությունը և նշանակումը:
Գլխավոր կառավարիչը (Chief Executive Officer - CEO), որպես կանոն, ունի մեծ լիազորություններ և հաշվետու է բաժնետերերին և տնօրենների
խորհուրդին:
ԱՄՆ-ի բանկերն այս ձևաչափում ունեն չնչին դեր, քանի որ ըստ
1933 թ․ ընդունված Գլաս-Ստիգալի օրենքի, բանկերին արգելվում է
93

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

իրենց տնօրինության տակ ունենալ (ուղղակի կամ անուղղակի՝ աֆիլավորված անձանց միջոցով) այլ ընկերությունների քվեարկող բաժնետոմսերի 5%-ից ավելին [4]:
Անգլո-ամերիկյան ձևաչափի առանցքային մասնակիցներն են` մենեջերները, տնօրենները և բաժնետերերը: Այս ձևաչափը ենթադրում է խոշոր կորպորացիաներում տիրապետման և վերահսկողության տարանջատում: Ներդրողները, կատարելով որոշակի ներդրումներ և հանդիսանալով ընկերության սեփականատերերը, չեն կրում իրավական պատասխանատվություն կորպորացիայի գործողությունների համար: Նրանք
փոխանցում են կառավարման գործառույթները մենեջերներին և վճարում նրանց` որպես իրենց գործակալների:
Գոյություն ունի մեկ էական տարբերություն Մեծ Բրիտանիայի և
ԱՄՆ-ի կորպորատիվ կառավարման համակարգերի միջև` ԱՄՆ-ում
բաժնետերերն իրավունք չունեն քվեարկել ՏԽի կողմից առաջարկվող
շահաբաժինների չափի վերաբերյալ, իսկ Մեծ Բրիտանիայում այդ հարցը դրվում է քվեարկության:
Կորպորատիվ կառավարման մայրցամաքային (գերմանական)
ձևաչափը բնութագրական է Արևմտյան Եվրոպայի այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են` Գերմանիան, Նիդեռլանդիան, Շվեյցարիան, Ավստրիան, Նորվեգիան: Այս ձևաչափի ձևավորման վրա ազդեցություն են
ունեցել մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ: Դրանցից հարկ է
առանձնացնել բաժնետիրական կապիտալի կենտրոնացման բարձր աստիճանը, կորպորատիվ որոշումների ընդունման մեջ բանկերի գերակշռող դերը և մասնավոր ներդրողների միջև բաժնետոմսերի համեմատաբար ոչ մեծ ցրվածությունը: Այսպես, խոշոր ընկերություններում 5 խոշորագույն բաժնետերերին բաժին է ընկնում այդ ընկերություններից յուրաքանչյուրի բաժնետոմսերի 40%-ից ավելին [5]: Բացի այդ, ֆոնդային շուկան ունի ավելի ցածր իրացվելիություն, քան ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում: Այդ պատճառով էլ գերմանական ձևաչափը բնութագրվում է
սեփականության կենտրոնացման ավելի բարձր աստիճանով և բաժնետոմսերի արգելափակող փաթեթներ ունեցող ռազմավարական ներդրողների առկայությամբ, որոնցից առավել մեծ դեր ունեն բանկային կառույցները: ԿԿ այսպիսի ձևաչափ ունեցող ընկերություններում կառավարման համակարգն ունի երկմակարդակ կառուցվածք՝ դիտորդ խորհուրդ և վարչություն: Կառավարման բարձրագույն մարմինը բաժնետերերի ժողովն է: Ընկերության կառավարման համար ձևավորվում է դիտորդ խորհուրդ, որն ունի վերահսկիչ գործառույթներ, և վարչություն,
որն ունի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները:
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Գերմանիայում գրեթե բոլոր ընկերությունները հանդիսանում են
բաժնետոմսերի խաչաձև տիրապետման հսկայական ցանցի մասը, որտեղ կենտրոնական տեղը զբաղեցնում են բանկերը և ապահովագրական ընկերությունները: ԿԿ մայրցամաքային համակարգին բնորոշ
առանձնահատկություններից է ընկերության կառավարման մեջ աշխատողների մասնակցությունը: Այսպիսով, տվյալ մարմնի միջոցով իրականացվում է սոցիալական փոխգործակցության հիմնական սկզբունքը:
Գերմանական ձևաչափի երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ
սահմանափակվում է բաժնետերերի ձայների քանակը՝ անկախ բաժնետիրոջ ունեցած բաժնետոմսերի քանակից1:
Օտարերկրյա ներդրողների տեսակարար կշիռը մեծ է: Եվ այս գործոնն աստիճանաբար սկսում է ազդել գերմանական ձևաչափի վրա: Այսպես, գերմանական կորպորացներն ստիպված են ընդունել որոշ ընդհանուր ստանդարտներ, օրինակ` ԱՄՆ-ի ֆինանսական հաշվետվության
ստանդարտները, որոնք գերմանականի համեմատ ապահովում են ավելի բարձր աստիճանի թափանցիկություն: Բացի այդ, գերմանական կորպորացիաները պարտադիր պետք է հայտնեն նաև այլ բնույթի սահմանափակ տեղեկատվություն (տնօրենների և մենեջերների վարձատրության, կապիտալի կառուցվածքի, դիտորդ խորհրդի յուրաքանչյուր թեկնածուի վերաբերյալ և այլն): Տեղեկատվության վերծանման կանոնները
տարբերվում են ԱՄՆ-ում ընդունված կանոններից: Այսպես՝ ֆինանսական տեղեկատվությունը հրապարակվում է կես տարին մեկ անգամ, այլ
ոչ թե յուրաքանչյուր եռամսյակ, ինչպես ԱՄՆ-ում է: Կան նաև տարբերություններ հաշվապահական հաշվետվության գերմանական և ամերիկյան ստանդարտների միջև: Մասնավորապես, գերմանական կորպորացիաներին թույլատրվում է ունենալ մեծ չբաշխված շահույթ, ի տարբերություն ամերիկյան կորպորացիաներին:
Կորպորատիվ կառավարման ճապոնական ձևաչափը բնութագրվում է բաժնետերերի կազմում բանկերի և տարբեր կորպորացիաների
բարձր տեսակարար կշռով, բանկային համակարգն առանձնանում է
սերտ կապերով (բանկ-կորպորացիա), օրենսդրությունը, հասարակական կարծիքը և արդյունաբերական կառույցներն աջակցում են «կեռեյցուներին»` սեփական կապիտալի համատեղ տիրապետմամբ: Այդպիսի
խմբերի տնօրենների խորհուրդները բաղկացած են գերազանցապես ինսայդերներից, անկախ անդամների տեսակարար կշիռը շատ փոքր է
1

Գերմանական ձևաչափն օգտագործում են գերմանական և ավստրիական կորպորացիաները։ Այս ձևաչափի որոշ տարրեր օգտագործվում են նաև Նիդեռլանդներում և
սկանդինավյան երկրնեորում։ Բացի այդ, վերջերս Ֆրանսիայի և Բելգիայի որոշ կորպորացիաներ նույնպես սկսել են օգտագործել գերմանական ձևաչափի տարրերը։
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(իսկ որոշ կորպորացիաներում նրանք ընդհանրապես բացակայում են),
ինչը պայմանավորված է քվեարկության գոյություն ունեցող բարդություններով:
Ճապոնական կորպորացիաների մեծամասնությունում բաժնետոմսերի հիմնական տիրապետողներն ինսայդերներն են: Այդ պատճառով
էլ առանձին կորպորացիաների և ողջ համակարգում նրանք ունեն գլխավոր դեր: Արտաքին ներդրողների տեսակարար կշիռը նվազագույնն է:
Ճապոնական ձևաչափում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ինչպես բաժնետերերի, այնպես էլ շահառուների իրավունքներին և
շահերին1: Տվյալ ձևաչափի համար բնութագրական է խոշոր և միջին
բաժնետերերի ձեռքերում սեփականության բարձր աստիճանի կենտրոնացումը, կեյռեցուի կազմի մեջ մտնող ընկերությունների բաժնետոմսերի խաչաձև տիրապետումը: Ընդ որում` հիմնական դեր ունեն բանկային
կազմակերպությունները, որոնք էլ սահմանում են յուրաքանչյուր արդյունաբերական խմբի գործունեությունը՝ հանդիսանալով խոշորագույն վարկատուն:
Ճապոնական ձևաչափում բանկերը զարգացնում են սերտ կապեր
կորպորացիաների հետ, քանի որ մատուցում են բազմաթիվ ծառայություններ և իրենց շահերը խաչվում են կորպորացիայի շահերի հետ: Դա է
այս ձևաչափի հիմնական տարբերությունն անգլո-ամերիկյանից, որտեղ
այդպիսի հարաբերություններն արգելված են հակատրեստային օրենսդրությամբ:
ՏԽ-ն ճապոնական ընկերություններում ունի ձևական բնույթ, որոշումներն ընդունվում են կոլեգիալ: ՏԽն ամբողջությամբ կազմված է
ներքին մասնակիցներից` գործադիր տնօրեններից, կառավարիչներից,
կորպորացիայի խոշոր բաժինների ղեկավարներից և վարչությունից:
Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական բանկը և կեյռեցուի անդամները
կարող են ազատել տնօրեններին ու նշանակել իրենց թեկնածուներին:
Ճապոնական կորպորացիաների տնօրենների խորհուրդները, որպես
կանոն, մեծ են, համեմատած ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի
հետ:
Տեղեկատվության հրապարակմանը ներկայացվող պահանջները
բավականաչափ խիստ են: Կորպորացիաները պարտավոր են տվյալներ
հայտնել ֆինանսական վիճակի, կապիտալի կառուցվածքի, տնօրենների
խորհրդի յուրաքանչյուր թեկնածուի, վարձատրության, ենթադրվող կլանումների և միաձուլումների վերաբերյալ:
Այսպիսով, ԿԿ ճապոնական ձևաչափը կարելի է բնութագրել որպես
ամբողջությամբ փակ՝ հիմնված բանկային վերահսկողության և ֆինան1

Տվյալ ձևաչափը կիրառվում է միայն Ճապոնիայում:
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սավորման վրա: Երկրի օրենսդրության մեջ իրականացված վերջին փոփոխությունների արդյունքում ճապոնական ձևաչափն սկսեց ենթարկվել
անգլո-ամերիկյան ձևաչափի ազդեցությանը, խաչաձև տիրապետումը
սկսեց վերանալ: Քանի որ երկրում մեծացավ օտարերկրյա ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներկայությունը, ճապոնական ընկերությունները
սկսեցին ավելի շատ կողմնորոշվել դեպի շուկան, դեպի բաժնետերերն
այնպես, ինչպես անգլո-ամերիկյան ձևաչափում:
Ակնհայտ է, որ ԿԿ երեք ձևաչափերն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը. Մասնավորապես անգլո-ամերիկյանը շեշտը դնում է
հիմնականում սպեկուլյատիվ ներդրողների վրա, որոնք, հետապնդելով
կարճաժամկետ շահեր, ուշադրություն չեն դարձնում կորպորացիաների
արդյունավետ գործունեության վրա: Մինչդեռ գերմանական և ճապոնական ձևաչափերը ենթադրում են վարկային ֆինանսավորում՝ աչքաթող
անելով ավելի արդյունավետ համարվող և ներդրողների բարձր շահույթներ ապահովող կորպորատիվ ֆինանսավորումը:
Անգլո-ամերիկյան ձևաչափում ինստիտուցիոնալ ներդրողները և
տարբեր ֆինանսական մասնագետները հետևում են կորպորացիայի
գործունեությանը և կորպորատիվ կառավարմանը: Ճապոնական և գերմանական ձևաչափերում այս գործառույթներից շատերը, որպես կանոն,
իրականացնում է մեկ բանկ: Այսինքն՝ գոյություն ունի ուժեղ փոխկապվածություն կորպորացիայի և նրա հիմնական բանկի միջև:
Անգլո-ամերիկյան ձևաչափում գլխավոր կառավարման մարմինը
ՏԽ-ն է, որը կրում է ողջ պատասխանատվությունը: Ի տարբերություն
անգլո-ամերիկյան և գերմանական ձևաչափի` ճապոնական կորպորացիաների տնօրենների խորհուրդներն ավելի ընդգրկուն են: Չնայած
դրան` տնօրենների խորհուրդներն ունեն ձևական բնույթ:
Օտարերկրյա ներդրողների տեսակարար կշռի ավելացմանը զուգահեռ՝ գերմանական կորպորացներն աստիճանաբար ստիպված են ընդունել որոշ ընդհանուր ստանդարտներ, որոնք ապահովում են ավելի
բարձր աստիճանի թափանցիկություն: Գերմանական կորպորացիաներում տեղեկատվության վերծանման կանոնները տարբերվում են ԱՄՆ-ում
ընդունված կանոններից: Կան նաև տարբերություններ հաշվապահական հաշվետվության ստանդարտների միջև:
Անգլո-ամերիկյանի և գերմանականի համեմատ, տեղեկատվության
հրապարակմանը ներկայացվող պահանջները բավականաչափ խիստ
են ճապոնական ձևաչափում: Կորպորացիաները պարտավոր են հայտնել մի շարք պարտադիր տվյալներ՝ ֆինանսական վիճակի, կապիտալի
կառուցվածքի, տնօրենների խորհրդի յուրաքանչյուր թեկնածուի, վարձատրության, ենթադրվող կլանումների և միաձուլումների վերաբերյալ:
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ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ
ՀՀ կենտրոնական բանկ,
Գերմանահայկական հիմնադրամի ավագ
աուդիտոր, տնտեսագիտության թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Հոդվածում ներկայացված են անշարժ գույքի շուկայի հիմնական ցուցանիշները, որոնք ազդում են անշարժ գույքի գների վրա:
Անդրադառնալով ՀՀ ֆինանսների նախարարության և պետական այլ մարմինների պաշտոնական տվյալների վրա` ներկայացվում են հիփոթեքային վարկավորման ծավալները և բաշխվածությունը Հայաստանի մարզերում, որոնք տրամադրվել են բանկերի և
վարկային կազմակերպությունների կողմից:
Առանձնահատուկ ուսումնասիրվում է Կենտրոնական բանկը և
նրա դերն անշարժ գույքի զարգացման բնագավառում:
Իրականացված վերլուծություններով, ամփոփվում է հիփոթեքային շուկայի արդի վիճակը, որը բնութագրվում է որպես հարաբերական կայուն.
Հիմնաբառեր. հիփոթեքային վարկ, տոկոսադրույք:

2015 թվականի առաջին կիսամյակում, ի համեմատ 2014 թվականի
երկրորդ կիսամյակի, հանրապետության անշարժ գույքի շուկայում գործարքների քանակը նվազել է 26,7%-ով, իսկ 2014 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատ` 16,6%-ով:
Երևանում իրականացված գործարքների քանակը հանրապետությունում կազմել է 33,2%, որը 2014 թվականի երկրորդ կիսամյակի համեմատ նվազել է 0,8%-ով:
Ստորև ներկայացվում է 2015 թվականի առաջին կիսամյակի անշարժ գույքի գործարքների քանակային բաշխվածությունը` ըստ մարզերի
և Երևան քաղաքի:
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Գծապատկեր: 2015 թվականի առաջին կիսամյակի անշարժ
գույքի գործարքների քանակային բաշխվածությունը1
Մարզերից ամենամեծ տեսակարար կշիռը բաժին է ընկել Կոտայքի
մարզին՝ 11,6%, ամենափոքրը` Վայոց ձորին` կազմելով 3%:
Երևանում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված գործարքների ընդհանուր քանակի 63,1%-ն արձանագրվել է բազմաբնակարան
բնակելի շենքերի բնակարանների նկատմամբ:
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գնային դասիչների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ ՀՀ դրամով 2015-ի առաջին կիսամյակում բնակելի շենքերի բնակարանների 1 ք/մ. միջին գինը Երևանում կազմել է 274100 ՀՀ դրամ, որը
2014-ի երկրորդ կիսամյակում կազմում էր 273700 ՀՀ դրամ, իսկ 2014
թվականի առաջին կիսամյակում՝ 273500 ՀՀ դրամ:
ՀՀ դրամով 1ք/մ. տարածքի գինը բազմաբնակարան շենքերի համար վերջին մեկ տարվա ընթացքում Երևանում գրեթե չի փոփոխվել
(0.2% աճ), միչդեռ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 1 տարվա կտրվածքով
անշարժ գույքի գները նվազել են մոտ 15%-ով:
Չնայած անշարժ գույքի գործարքների թվի կրճատմանը նախորդ 12
ամսվա ընթացքում, այնուամենայնիվ հիփոթեքային վարկերի պորտֆելն
աճել է և ունի աճի դրական տեմպ:
Մասնավորապես, եթե 2013-ի օգոստոսից մինչև 2014-ի հուլիսը ՀՀ
դրամով հիփոթեքային վարկերի աճը կազմում էր մոտ 6%, իսկ ԱՄՆ դո1
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լարով` 12%, ապա 2014-ի օգոստոսց մինչև 2015-ի հուլիսը ՀՀ դրամով
հիփոթեքային վարկերի աճը կազմում է մոտ 8%, իսկ ԱՄՆ դոլարով` 14%:
Դրամային հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի ավելացումը կարող է
պայմանավորված լինել ՀՀ օրենսդրական դաշտի փոփոխությամբ, համաձայն որի պետության կողմից առաջնային շուկայից անշարժ գույքի
ձեռքբերման դեպքում վարկառուին յուրաքանչյուր եռամսյակ հետ են
վճարվում վարկի դիմաց վճարված տոկոսները (վճարված եկամտային
հարկի սահմաններում), ինչը միտում ունի խթանելու հիփոթեքային շուկան:
Տրամադրված բոլոր հիփոթեքային վարկերի մոտ 89%-ը բաժին է
ընկել բանկերին, իսկ մնացած 11%-ը` վարկային կազմակերպություններին:
2015-ի հուլիսի դրությամբ հիփոթեքային վարկերը բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր վարկային պորտֆելում կազմել են մոտ 8,6%:
Առևտրային բանկերում հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի չաշխատող
ակտիվների տեսակարար կշիռը 2015-ի հուլիսի դրությամբ կազմել է 0,6%:
Անշարժ գույքի շուկայում կարևոր դեր ունեն նաև ՀՀ բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքները:
Այս հատվածում կարելի է արձանագրել, որ էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, սակայն տարեկան կտրվածքով 2015 թվականի
հուլիսի դրությամբ ՀՀ դրամով ներգրաված ավանդների տոկոսադրույքը
մոտ 2%-ով բարձրացել է:
Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները
միջինացված, վերը նշված ժամկետի դրությամբ ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով կազմել են համապատասխանաբար 12.1 և 13 տոկոս:
Կարելի է փաստել, որ շուկայում գործող ֆիզիկական անձանց
տրված ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները 2015թ.
փետրվար-հուլիս ամիսներին աճել են գրեթե 0,8%-ով, իսկ ԱՄՆ դոլարով` նվազել 0,1%-ով: Սակայն հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների աճի տեմպերն ավելի դանդաղ են քան դեպոզիտներինը:
ՀՀ դրամային հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների աճը կարող է պայմանավորված լինել դրամային հիփոթեքային վարկերի պահանջարկով, պայմանավորված օրենսդրության փոփոխության հետ, որի
մասին վերը նշված է:
Էական փոփոխություններ չեն կրել նաև պետական պարտատոմսերի
եկամտաբերության տոկոսադրույքները, որտեղ 2015 թվականի մարտօգոստոս ամիսներին միջին և կարճաժամկետ պարտատոմսերի տոկոսադրույքները նվազել են համապատասխանաբար 0,13% և 0,18%-ով:
Դեկտեմբերին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդը վերանայել է
դրամավարկային քաղաքականության տոկոսադրույքները, մասնավո102
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րապես վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը դեկտեմբերին նվազեցվել է մինչև 8.75%:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ հիփոթեքային շուկայի զարգացման բնագավառում կարևոր դերակատարում ունի ՀՀ կենտրոնական բանկը: Վերջինիս
հիմնարկ է հանդիսանում Գերմանա-հայկական հիմնադրամ ծրագրերի
կառավարման գրասենյակը, որը վերաֆինանսավորում է վարկառուներին տրված հիփոթեքային վարկերը, ինչն ուղղված է անշարժ գույքի շուկայի խթանմանը:
Հիմնադրամի կողմից 2015 թվականի օգոստոսի դրությամբ վերաֆինանսավորվել է մոտ 2800 վարկ, որի ընդհանուր գումարը մոտավորապես կազմում է 14.5 մլրդ. ՀՀ դրամ: Ներկայումս այդ միջոցները
տրամադրվում են ՀՀ ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից, որը
կոչված է խթանելու և զարգացնելու Հայաստանի Հանրապետության
անշարժ գույքի շուկան:
Ամփոփելով տվյալները` կարելի է փաստել, որ ՀՀ հիփոթեքային
շուկան գտնվում է կայուն վիճակում, վարկերի տոկոսադրույքների էական տատանումներ տեղի չեն ունեցել, որտեղ համեմատական առումով
փոքրինչ աճ է գրանցվել ՀՀ դրամով տրամադրված հիփոթեքային
վարկերի պորտֆելում:
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ АРМЕНИИ И ТЕНДЕНЦИИ
ЕГО РАЗВИТИЯ
Настоящая статья посвящена рынку недвижимости Армении.
В статье выявлены основные показатели, которые влияют на цены
в рынке недвижимости.
Ссылаясь на официальные данные Министерства Финансов и других госучреждений, рассматриваются обьемы ипотечного кредитования, а также их соотношения между регионами Армении, финансируемых через банки и кредитные организации.
Отдельно рассматривается Центральный банк и его роль в в
развитии рынка недвижимости.
Произведен общий анализ процентных ставок и иных обстоятельств, влияющих на рынок ипотеки, основываясь на которых последнее характеризуется относительной стабильностью.
Ключевые слова: ипотечный кредит, процент.
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REAL ESTATE DEVELOPMENT TRENDS IN ARMENIA
This article focuses on the real estate market in Armenia.
The paper identified the major indicators that influence the prices in the
real estate market.
Referring to the official data of the Ministry of Finance and other
government agencies are considered volumes of mortgage lending, as well
as the relation between the regions of Armenia, disbursed by banks and
credit organizations.
Separately considered the Central Bank and its role in the
development of the real estate market.
Made a general analysis of interest rates and other circumstances
affecting the mortgage market, based on which the last is characterized by
relative stable.
Keywords: mortgage, interest rate.
Ներկայացվել է խմբագրություն 02.02.2016 թ.
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ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ. ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ1
Հոդվածը նվիրված է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության սահմանադրական զարգացման փուլերի պատմաիրավական վերլուծությանը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր փուլի իրավական
առանձնահատկունների ու նշանակության հիմնահարցերին:
Հետազոտության արդյունքում արվել են եզրահանգումներ և
ներկայացվել են Չինաստանի Սահմանադրության որպես քաղաքական ու իրավական ինստիտուտի բնութագրիչները:
Հիմնաբառեր. սահմանադրություն, Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետություն, սահմանադրական զարգացում, սահմանադրության բնութագրիչներ, սահմանադրական զարգացման փուլեր:

ՉԺՀ-ի երկրորդ Սահմանադրությունն ընդունվել է Ժողովրդական
ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի 1975 թվականի հունվարի
20-ի նիստով, որով սկսվել է սահմանադրական զարգացման հաջորդ
փուլը: Հարկ է նշել, որ այս Սահմանադրության հեղինակները փորձել
էին «օրինականացնել» չինական հասարակության մեջ տեղի ունեցող
ցնցումները, ամրագրել «կուլտուրական հեղափոխության» այնպիսի գաղափարներ, որոնք ուղղված կլինեն հասարակության մեջ առկա դասակարգային հակասությունների վերացմանը:
Բացի այդ, Սահմանադրություն ներմուծվեցին. «նախապատրաստվել պատերազմի», «կառուցել սոցիալիզմ ինքնուրույնության և անկախության հոգով», «պայքարել իմպերիալիզմի կողմից իրականացվող քաղաքական ագրեսիայի և պատերազմի դեմ» և այլ դրույթներ [8, էջ 18]:
Այնուհետև, Սահմանադրության 1-ին հոդվածով հռչակվեց, որ ՉԺՀ-ն
պրոլետարական դիկտատուրայի սոցիալիստական պետություն է, այն
դեպքում, երբ 1954 թվականի Սահմանադրությամբ խոսք էր գնում «ժողովրդի ժողովրդավարական դիկտատուրայի» մասին: Կամ, եթե 1975
թվականի Սահմանադրության 5-րդ հոդվածով սահմանվում էր արտադ1

Հոդվածի սկիզբը տե՛ս նախորդ համարում («Հանրային կառավարում» գիտական

հանդեսի 2015 թվականի 2-րդ համարում, էջ 94102):
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րության միջոցների, աշխատավորական զանգվածների սոցիալիստական համաժողովրդական սեփականության և սոցիալիստական կոլեկտիվ սեփականության երկու ձևերի մասին, ապա առաջին Սահմանադրության մեջ խոսվում էր տնտեսության բազմակացութաձևության և սեփականության տարբեր ձևերի մասին [10]:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ ՉԺՀ-ի 1975 թվականի Սահմանադրությունն ամրագրել էր նաև պետական մարմինների համակարգում «կուլտուրական հեղափոխությունից» ծնունդ առած ՙհեղափոխական կոմիտեների մասին դրույթներ: Ստացվում էր, որ ժողովրդական ներկայացուցիչների տեղական ժողովների հետ միասին՝ այդ կոմիտեները կազմում
էին իշխանության տեղական մարմինների համակարգը: Սակայն, այդ
ժամանակաշրջանում ժողովրդական ներկայացուցիչների տեղական ժողովներ չէին գումարվում, իսկ «հեղափոխական կոմիտեներն» ինքնին
ձեռք էին բերում պետության քաղաքական տարրի նշանակություն:
Այդ Սահմանադրությամբ լուծարվեցին պետական իրավական այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսիք են՝ ՉԺՀ-ի նախագահի պաշտոնը,
պաշտպանության պետական կոմիտեն, գերագույն պետական խորհրդաժողովը: Միաժամանակ, կրճատվեցին Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի այնպիսի լիազորություններ, ինչպիսիք
էին. վերահսկողական գործառույթները, պատերազմ հայտարարելու և
խաղաղություն հաստատելու իրավասությունը, պետական բարձրագույն
մարմինների ձևավորմանը մասնակցելը, այդ մարմիններում պաշտոնատար անձանց նշանակումներ կատարելը և նրանց պաշտոնից ազատելը
և այլն1: Առանցքային նշանակություն ունեցավ այն, որ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի ուժով՝ Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովը գտնվեց Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության
կազմակերպչական ենթակայության ներքո, այսինքն` որոշումների ընդունումը պայմանավորվում էր բացառապես «կուսակցական որոշման»
առկայությամբ:
Հատկանշական էր նաև այն, որ ՉԺՀ-ի 1975 թվականի Սահմանադրությամբ պաշտոնապես ամրագրվեց «կուլտուրական հեղափոխության»
ժամանակաշրջանում օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինների` ժողովրդական դատախազությունների լուծարումը: Վերջիններիս գործառույթները փոխանցվեցին հասակական անվտանգության մարմիններին:

1

1975 թվականի Սահմանադրությամբ բարձրագույն առանձին մարմինների ղեկավարների նշանակումն ու ազատումը պայմանավորվեց Պետական խորհրդի նախագահի
նշանակման ու ազատման հետ:
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Ինչ վերաբերում է դատական մարմինների համակարգին, ապա
ստեղծվեցին գերագույն ժողովրդական դատարան, տեղական ժողովրդական դատարաններ, հատուկ ժողովրդական դատարաններ:
Միաժամանակ, Սահմանադրությունից հանվեցին դատարանների կազմակերպման և գործունեության այնպիսի ժողովրդավարական հիմնադրույթներ, ինչպիսիք էին` արդարադատություն իրականացնելիս ժողովրդական պաշտպանի մասնակցության սկզբունքը, դատարանների հրապարակայնության սկզբունքը, մեղադրյալների (ամբաստանյալների) իրավունքների պաշտպանության ապահովման սկզբունքը, դատարանների
անկախության և միայն օրենքին նրանց ենթակայության սկզբունքը և այլն:
Այնուհետև, քաղաքացիների սոցիալական և տնտեսական այնպիսի
իրավունքներ, ինչպիսիք են` աշխատանքի, հանգստի, կրթության, ծերության նյութական ապահովման, ինչպես նաև հիվանդության կամ աշխատունակության կորստի դեպքում սոցիալական ապահովության իրավունքները ներառվեցին մեկ հոդվածում, այն դեպքում, որ 1954 թվականի Սահմանադրությամբ այդ իրավունքներն ամրագրվել էին առանձին
հոդվածներում: 1975 թվականի Սահմանադրությամբ ներմուծվեցին. քաղաքացիների բողոքի իրավունքի, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության, ամուսնության, ընտանիքի, մայրության և մանկության
պետական պահպանության, ինչպես նաև արտասահմանում ապրող չինացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանության մասին դրույթներ:
Այնուամենայնիվ «կուլտուրական հեղափոխության» արդյունքները և
պրակտիկան հաշվի առնելու նկատառումներից ելնելով` չինական քաղաքական ղեկավարությունը 1975 թվականին՝ Սահմանադրության ընդունումից երկու տարի հետո հանդես եկավ նախաձեռնությամբ՝ Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ,
դրանով ազդարարելով սահմանադրական զարգացման հաջորդ փուլը:
Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի կողմից 1978 թվականին ՉԺՀ-ի նոր Սահմանադրության նախագիծը ներկայացվեց Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական
ժողովին, ինչը ենթադրում էր նաև օրենսդրական ոչ պատշաճ նախաձեռնության առկայության մասին: Հարկ է նաև նշել, որ Սահմանադրության այդ նախագիծը նախապես չի հրապարակվել և համաժողովրդական քննարկման չի ներկայացվել, այնուամենայնիվ, Ժողովրդական
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ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի 1978 թվականի մարտի 5-ի
նիստում ընդունվեց ՉԺՀ-ի նոր` երրորդ Սահմանադրությունը1:
ՉԺՀ-ի նոր Սահմանադրության հիմքում դրվել էր այն առաքելությունը, որով վերջ դրվեց 1975 թվականի Սահմանադրության այնպիսի խոցելի ձևակերպումներից, ինչպիսիք են՝ «պատրաստվել պատերազմի»,
«նոր համաշխարհային պատերազմի դեմ պայքարի», «գերտերության
հեգեմոնիայի դեմ պայքարի» և այլ հայտնի բանաձևերը [8, էջ 149-186]:
Բացի այդ, Սահմանադրության նախաբանում մեծ տեղ էր հատկացվել «կուլտուրական հեղափոխությանը», որի արդյունավետ իրականացմամբ պայմանավորված. Առաջադրվեց «չորսի արդիականացում» սահմանադրական ծրագիրը: Այս ծրագիրը վերաբերում է պետական կառավարման և տնտեսության չորս ոլորտների. գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, ազգային պաշտպանության և գիտության ու տեխնիկայի
արդիականցման խնդրին: Հարկ է նշել, որ պետական այս նոր քաղաքականության արդյունավետ իրականացման գործում անհրաժեշտ էր
բարձրացնել մտավորականության դերը, ինչն իր համապատասխան
արտացոլումն ստացավ Սահմանադրության մեջ:
Այսպես, Սահմանադրության առանձին հոդվածներ վերաբերում էին
գիտության համաշխարհային զարգացման և տեխնիկական առաջընթացի հարցերին (12-րդ հոդված), ժողովրդի մշակութային մակարդակի
բարձրացման հարցերին ու լուսավորության միջազգային չափորոշիչներով զարգացման խնդիրներին (13-րդ հոդված): Սահմանադրության 14րդ հոդվածում ներառվեց «թող ծաղկեն 100 ծաղիկներ, թող մրցակցեն
100 դպրոցներ» դրույթը, որը նպատակ էր հետապնդում խնդիր առաջադրել մտավորականությանը ներգրավել տարբեր գաղափարական
կողմնորոշումներով պայմանավորված ոլորտներ:
Նոր Սահմանադրության մի քանի հոդվածներով կանոնակարգվեցին ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը, վերականգնվեցին այդ մարմինների տեղական նշանակության
հարցերի լուծման և սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու իրավունքները:

1

Այս Սահմանադրության միջոցով մարմնավորվում էր չինական ղեկավարության
քաղաքական գիծը Մաո Ցզե Դունի մահից հետո, միաժամանակ, վերջինիս մոտ
կանգնած զինակիցներին (Ցզյան Ցին, Վան Խուանվենյան, Չժան Չունցիաոն և Յաո
Վէնյուանյան) հայտարարվեց հակակուսակցական «չորսի խմբավորման (բանդայի)»
ներկայացուցիչներ, որոնց 1976 թվականի հոկտեմբերին իշխանությունից հեռացնելուց
հետո քրեական պատասխանատվության ենթարկեցին: Մանրամասն տես նաև. Егоров
К.А. Представительная система Китая: история и современность / Под ред. и с пред. Л.
М. Гудошникова.-М.: Спарк, 1998. էջ 119:
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Հատկանշական է այն, որ 1978 թվականի Սահմանադրությամբ
կրկին վերականգնվեց դատախազությունը, ընդ որում, եթե նախկինում
այն ընկալվում էր. որպես դատախազական մարմինների կենտրոնացված ենթակայությամբ միասնական համակարգ, ապա նոր Սահմանադրությունն այդ մարմինների ենթակայությունը վերապահեց ոչ միայն վերադաս դատախազական մարմիններին, այլ նաև պետական իշխանության տեղական մարմիններին:
Բացի դրանից, 1978 թվականի Սահմանադրությունն ամրագրեց
«չորս մեծեր» պետական նոր քաղաքականությունը, որի իրականացման
հիմքում ընկած էին՝ կարծիքների ազատ արտահայտումը, հայացքների
կամ տեսակետների անբողջական ներկայացումը, զանգվածային բանավեճերի անցկացումը և «դացի-բաոն» (մամուլը)1: Սահմանադրության 19րդ հոդվածի բովանդակությունից հետևում էր` եթե նախկինում երկրի
զինված ուժերը կառավարում էր Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության նախագահը, ապա նոր Սահմանադրությամբ. արդեն խոսքը
գնում էր զինված ուժերի՝ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության
ընդհանուր ղեկավարման ներքո գտնվելու մասին:
Այնուամենայնիվ, ՉԺՀ-ի նոր Սահմանադրության վերամշակման
գործը 1980 թվականին ազդարարելուց հետո խնդիր դրվեց, որ այն
պետք է անցներ համաժողովրդական քննարկման, և միայն այդ քննարկումից հետո ներկայացվեր հաստատման:
Այդ հանգամանքով պայմանավորված` Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի մշտական կոմիտեի որոշմամբ 1982
թվականի ապրիլի 28-ին Սահմանադրության նախագծի վերամշակված
տարբերակը հրապարակվեց: Ընդ որում` այդ փոփոխությունների ստվար
մասը կրում էր քաղաքական բնույթ, քանի որ առաջադրված գաղափարները ոչ այնքան իրավական նշանակություն ունեին, որքան քաղաքական:
Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի 1982
թվականի դեկտեմբերի 4-ի նստաշրջանում ՉԺՀ-ի նոր չորրորդ Սահմանադրության ընդունմամբ ազդարարվեց Չինաստանում սահմանադրական զարգացումների ժամանակակից փուլի սկիզբ:
Նախ` 1982 թվականի Սահմանադրությամբ պետական իշխանությունը սահմանվում է՝ որպես «ժողովրդի ժողովրդավարական դիկտատուրա», ինչը համաժեք է «պրոլետարիատի դիկտատուրային»: Այնուհետև, նոր Սահմանադրությունից հանվեցին «կուլտուրական հեղափոխության» վերաբերյալ բոլոր հիշատակումները: Այստեղ նշանակալիորեն ընդլայնվեց քաղաքացիների իրավունքների և պարտականություն1

«Դացիբաո» չիներեն նշանակում է. թերթեր, պլակատներ, խոշոր հերոգլիֆներով գրված ցուցապաստառներ:

109

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

ների սահմանման շրջանակները: Այսպես, առաջին անգամ սահմանադրական մակարդակով սահմանվեց «ՉԺՀ-ի քաղաքացի» եզրույթը, հաստատվեց օրենքի առջև քաղաքացիների հավասարությունը (հոդված 33)
և այլն: Բացի դրանից, հատկանշական է այն իրավակարգավորումը,
ըստ որի՝ քաղաքացու աշխատանքի և կրթության իրավունքը միաժամանակ դիտարկվում է նրա աշխատելու պատվավոր պարտականություն,
իսկ սովորել պարտավոր են բոլորը (հոդվածներ 42, 46):
ՉԺՀ-ի պետական իշխանության կառուցվածքում 1982 թվականի
Սահմանադրությունը մտցրեց էական ու նշանակալի հետևյալ փոփոխությունները.
1) վերականգնվեց Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության
Նախագահի ինստիտուտը,
2) օրենսդիր իշխանության իրականացման բնագավառում Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի մշտական կոմիտեին վերապահվեց այն լիազորությունները, ինչ ուներ Ժողովրդական
ներկայացուցիչների համաչինական ժողովը,
3) ստեղծվեց Չինաստանի կենտրոնական ռազմական խորհուրդը,
4) վերականգնվեց իշխանության և կառավարման մարմինների տեղական մարմինների ինստիտուտը,
5) բարձրաստիճան պետական պաշտոնատար անձանց համար
սահմանվեցին պաշտոնավարման ժամկետներ և մտցվեցին այդ պաշտոններում մնալու սահմանափակումներ և այլն:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ ՉԺՀ-ի գործող Սահմանադրությունը՝ որպես պետության սահմանադրական ու պետական կարգը սահմանող
փաստաթուղթ, բացարձակ առաջընթաց արձանագրեց նախորդ սահմանադրությունների համեմատ: Այնուամենայնիվ, այն չկարողացավ
մնալ անփոփոխ հասարակության դինամիկ զարգացման պայմաններում, ինչը հիմք հանդիսացավ 1988 թվականի ապրիլի 12-ին Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի հերթական նստաշրջանում ՉԺՀ-ի Սահմանադրության մեջ թվով ինը փոփոխություններ կատարելու համար: Դրանք վերաբերում էին՝ պետության ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքների և ուղղությունների
սահմանմանը, «չինական» առանձնահատկությամբ սոցիալիզմի կառուցմանը, Չինաստանի ինքնամեկուսացման քաղաքականության դադարմանը, պետական սեփականության վրա տնտեսության զարգացմանն ու
ամրապնդմանը, տնտեսության կազմակերպման ձևերի հաստատմանը,
պետական պլանային տնտեսությունից սոցիալիստական շուկայական
տնտեսությանն անցման քաղաքականությանը և այլն:
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Սահմանադրական զարգացումների հաջորդ փուլը համընկնում է
Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի 1999 թվականի մարտի 15-ի նստաշրջանով ընդունված և Սահմանադրության մեջ
կատարված թվով վեց փոփոխությունների հետ: Դրանք վերաբերում
էին՝ Սահմանադրության նախաբանում «մարքսիզմ-լենինիզմ» գաղափարախոսության արժեքներում «Մաո Ցզե Դունի» գաղափարախոսությունը և «Դեն Սյաոպինի» տեսությունը լրացնելուն, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը որպես սոցիալիստական իրավական պետության հռչակմանը, ոչ հանրային սեփականության գոյությունը հիմնավորմանը և այլն:
Վերջապես, գործող Սահմանադրության հաջորդ մասշտաբային փոփոխությունները կատարվեցին 2004 թվականի մարտի 15-ին Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի հերթական
նստաշրջանում. ազդարարելով սահմանադրական զարգացումների ներկայիս փուլը [9, էջ 4-8]:
Ընդ որում` այդ փոփոխություններով՝ գաղափարախոսության հիմքում
լրացվեց նոր «երեք ներկայացուցչությունների» գաղափարախոսությունով, պետական կարիքների համար հողի օտարումը թույլատրվեց միայն
դրա համարժեք փոխհատուցման պայմանով, լրացվեցին մարդու և քաղաքացու իրավունքների արդյունավետ իրացման արդյունավետ երաշխիքներ բովանդակող դրույթներով, վերանայվեցին Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի մշտական կոմիտեի լիազորությունները, ընդլայնվեցին ՉԺՀ-ի նախագահի լիազորությունները և այլն:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով սահմանադրական զարգացման փուլերի վերլուծության արդյունքները, կարելի է եզրահանգել հետևյալը.
1) Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում կեսդարյա իրավական զարգացման արդյունքում Սահմանադրության՝ որպես քաղաքական ու իրավական ինստիտուտի հիմքում դրված են հետևյալ բնութագրիչները.
ա) այն ունի «սոցիալականացված» բնույթ, այսինքն` ձևավորվել է
մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու պարտականությունների այնպիսի համակարգ, որն ունի արդիականացված սոցիալական կառուցվածք,
որտեղ խոսքը վերաբերում է նոր տիպի քաղաքացիական հասարակության համակարգի ձևավորմանն ու կայացմանը,
բ) այն բովանդակում է «ժողովրդավարության» տարրեր՝ կապված
պետության քաղաքական էությունը բնութագրող ժողովրդի ժողովրդավարական դիկտատուրայի և պետական իշխանության համակարգի
հիմքում դրված դեմոկրատական ցենտրալիզմի սկզբունքի հետ,
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գ) այն ունի չինական «սահմանադրականության» յուրահատուկ ընկալման նշանակություն, ընդ որում, մի կողմից, Սահմանադրությունը
ձեռք է բերել արժեբանական իմաստ, որով նախանշվել են սոցիալիստական ժողովրդավարական ու իրավական վարքագծի կանոններ. ինչպես անհատի քաղաքացիական վարքագծում, այնպես էլ հասարակական կյանքում և պետական իշխանության մարմինների լիազորությունների իրականացման գործընթացում, իսկ, մյուս կողմից, այն յուրահատուկ մեթոդաբանական դեր է խաղում պետականության զարգացման
գործում:
2) Չինաստանում սահմանադրական զարգացումն ընթացել է բարդ
ու հակասական էվոլյուցիոն գործընթաց, ընդ որում` ՉԺՀ-ի 1954, 1975,
1978 թվականների սահմանադրությունների և 1982 թվականի գործող
Սահմանադրության (1988, 1993, 1999 և 2004 թվականներին կատարված փոփոխություններով) համադրված վերլուծությունը վկայում է, որ
դրանք ունեցել են քաղաքական բնույթ, քանի որ արտացոլել են իշխող
կոմունիստական կուսակցության քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունները և գաղափարախոսական ծրագրային դրույթները
3) ՉԺՀ-ի գործող Սահմանադրությունը պատկանում է սոցիալիստական իրավական ընտանիքի անցումային շրջանի այն ձևաչափին, երբ,
մի կողմից, ներկայացուցչական մարմիններն օժտված են լիակատար իշխանությամբ, իսկ մյուս կողմից, այդ իշխանությունն իրականացնելիս
ակնհայտ է դառնում իշխող կոմունիստական կուսակցության անմիջական մասնակցությունն ու ղեկավար դերի ազդեցությունը,
4) ՉԺՀ-ի Սահմանադրությունն արտացոլում է մարդու և քաղաքացու
իրավունքների ու ազատությունների ամրագրման և երաշխավորման
ժամանակակից այնպիսի դրույթներ, որոնք գրեթե նույնաբովանդակ են
ու համապատասխանում են այդ ոլորտի միջազգային իրավական չափորոշիչներին,
5) Չինաստանի Հիմնական օրենքը, միաժամանակ, հռչակում է սոցիալիստական իրավական պետության և սոցիալիստական շուկայական
տնտեսության ինքնատիպ ու ազգային յուրահատկությամբ սկզբունքներ,
որոնցով պայմանավորված կանխատեսվում են սոցիալիստական իրավական պետություն ու «չինական» առանձնահատկությունով սոցիալիստական շուկայական տնտեսություն կառուցելու հեռանկարները:
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ԱԻԴԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի
ընդհանուր իրավասության դատարանի
դատավորի օգնական, Եվրոպական կրթական
տարածաշրջանային ակադեմիայի ասպիրանտ

ՔՆՆԻՉԻՆ ԵՎ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻՆ
ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԲԱՑԱՐԿԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԻՆՔՆԱԲԱՑԱՐԿԻ
ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել քննիչին և հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկի և նրանց ինքնաբացարկի լուծման կապակցությամբ ծագող գործնական խնդիրներին: Ընդգծվում է, որ քննիչին և հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկը և նրանց ինքնաբացարկը ենթակա
են լուծման գերատեսչական հսկողության շրջանակներում: Հոդվածում ներկայացվում են խնդրո առարկա հարցի կապակցությամբ
առկա հեղինակավոր գիտնականների մոտեցումները և արտասահմանյան որոշ երկրների իրավակարգավորումները:
Հիմնաբառեր. բացարկ, քննիչ, հետաքննության մարմնի աշխատակից, դատախազական հսկողություն, քրեական դատավարություն:

Օրենսդիրը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի ուժով նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի բացառիկ լիազորությունների շարքին
է դասել հետաքննության մարմնի աշխատակցին, քննիչին, ստորադաս
դատախազին հայտնված բացարկի, ինչպես նաև վերջիններիս ինքնաբացարկի հարցերի լուծման լիազորությունը:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` քննիչին կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկը լուծում է
քննության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում իրականացնող
դատախազը կամ վերադաս դատախազը:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի ուժով դատախազությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում ու կարգով հսկողություն է իրականացնում հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ: Ի ապահովումն ՀՀ Սահմանադրությամբ դատախազությանը վերապահված սահ115
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մանադրական լիազորության կատարման` «Դատախազության մասին»
ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածով և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով ամրագրվում են քրեական գործերով մինչդատական վարույթում դատախազի հիմնական լիազորությունները:
Օրենսդրական նման կարգավորման պայմաններում անհրաժեշտ է
պարզաբանել, արդյոք, քննիչին և հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկի կամ վերջիններիս ինքնաբացարկի հարցի լուծումը ներառվում է դատախազի կողմից հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության առարկայի շրջանակներում, թե` ոչ:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ
դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի բացառիկ
լիազորությունների ընդհանուր վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ դատախազի հսկողական գործառույթը ներառում է ներքոգրյալ
դատավարական միջոցառումների շրջանակը` ստուգել կատարված կամ
նախապատրաստվող հանցագործությունների, այլ դեպքերի վերաբերյալ
հաղորդումների ընդունման, գրանցման և լուծման մասին օրենքի պահանջների կատարումը հետաքննության մարմնի կողմից, ստուգման համար հետաքննության մարմնից, քննիչից պահանջել նյութեր, փաստաթղթեր, քրեական գործեր և քննության ընթացքի մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև ծանոթանալ դրանց կամ դրանք ստուգել նրանց
գտնվելու վայրում, ցանկացած քրեական գործ վերցնել հետաքննության
մարմնից և հանձնել նախաքննության մարմնին, քրեական գործը սույն
օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով սահմանված նախաքննության մի մարմնից հանձնել նախաքննության մեկ այլ մարմնին` բազմակողմանի, լրիվ
և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով, անհրաժեշտության
դեպքում քննչական բաժնի պետին գրավոր ցուցում տալ գործի քննությունը քննչական խմբի կողմից կատարելու վերաբերյալ, ինչպես նաև
ցուցում տալ նախաքննություն իրականացնող տարբեր մարմինների
քննչական բաժինների պետերին` այդ մարմինների քննիչներից ստեղծված քննչական խմբում ներառելու վերաբերյալ, հետաքննության մարմնին, քննիչին գրավոր ցուցումներ տալ քննչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարելու, որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ,
լուծել հետաքննության մարմնի կամ նրա աշխատակցի և քննիչի` սույն
օրենսգրքով նախատեսված առարկությունները` դատավարական ղեկավարում իրականացնող ստորադաս դատախազի ցուցումների վերաբերյալ, գործի քննության օրինականությունն ապահովելու նպատակով
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հսկողություն իրականացնող դատախազին տալ գրավոր ցուցումներ,
լուծել հետաքննության մարմնի, քննիչի որոշումների և գործողությունների դեմ բերված բողոքները, բացառությամբ այն բողոքների, որոնց լուծումն օրենքով վերապահված է դատարանին, հետաքննության մարմնի
աշխատակցին, քննիչին հեռացնել տվյալ գործով քրեական դատավարությանը մասնակցելուց, եթե գործի քննության ընթացքում նրանք թույլ
են տվել օրենքի խախտում, դիմել համապատասխան մարմիններ քրեական հետապնդման անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց կալանավորման հարցը լուծելու, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
միջնորդություններով, եթե այդ անձինք քրեական գործով պետք է ներգրավվեն որպես մեղադրյալ, վերադարձնել քրեական գործերը քննիչին`
լրացուցիչ քննություն կատարելու համար պարտադիր ցուցումներով, վերացնել հետաքննության մարմնի կամ քննիչի որոշումը քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին, ինչպես նաև նրանց այլ որոշումներ` սույն
օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, հաստատել մեղադրական եզրակացությունը, իսկ այն անձանց նկատմամբ գործերով, որոնք քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարել են անմեղսունակ վիճակում կամ անմեղսունակ են դարձել քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարելուց հետո` եզրափակիչ որոշումը, գործն ուղարկել դատարան` ըստ էության քննելու համար:
Հատկանշական է, որ վերոգրյալ լիազորություններն իրենց բնույթով
հսկողական միջոցառումների օրինակ են, քանի որ ուղղված են բացառապես հսկողության օբյեկտ հանդիսացող քննիչի և հետաքննության
մարմնի աշխատակցի կողմից ընդունված որոշումների, կատարված դատավարական գործողությունների օրինականության ստուգմանը, վերջիններիս կողմից ընդունված որոշումների, գործողությունների կամ անգործության դեմ բերված բողոքների լուծմանը, հետաքննության ու նախաքննության օբյեկտիվության, բազմակողմանիության և արդունավետության ապահովման կապակցությամբ համապատասխան ցուցումների
տրամադրմանը և այլն:
Հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ
դատախազական հսկողության առարկայի մեջ քննիչին կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտված բացարկի կամ նրանց ինքնաբացարկի հարցի լուծումը ներառելը, մեր կարծիքով, չի համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի
դրույթներին: Նշվածը հիմնավորվում է նաև հեղինակավոր դատավարագետների` դատախազական հսկողության առարկայի մեկնաբանման
վերաբերյալ մոտեցումներով: Յու. Ե. Վինոկուրովան նշում է, որ մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատախազական հսկողոթյան առարկան
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ներառում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների
ապահովման, ավարտված և նախապատրաստվող հանցագործությունների մասին հաղորդումների օրենքով սահմանված կարգով լուծման,
գործի քննության, ինչպես նաև հետաքննության և նախաքննության
մարմնինների կողմից կայացրած որոշումների օրինականության նկատմամբ հսկողությունը [1, с. 225]: Ա. Յա. Սուխարևան նշում է, որ հաշվի
առնելով մինչդատական վարույթում դատախազի դերը` դատախազական հսկողության առարկան ծավալվում է գործի քննության ընթացքում
հետաքննության մարմինների և քննիչների գործունեության օրինականության շուրջ, որն ընդգրկում է.
1) հանցագործության մասին հաղորդումների լուծման, քրեական
գործ հարուցելու և քրեական գործի հարուցումը մերժելու որոշումների
օրինականության ստուգումը,
2) որպես մեղադրյալ անձին ներգրավվելու օրինականության ստուգումը,
3) ձերբակալման, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու
օրինականության ստուգումը,
4) քրեական դատավարության մասնակիցների իրավունքների և
օրինական շահերի ապահովումը,
5) հանցագործության հանգամանքների օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննության ընթացքում օրենքի պահանջների կատարման
ապահովումը,
6) նախաքննության ավարտման փուլում կայացված որոշման օրինականության ստուգումը [2,с 119-120:]:
Մինչդատական վարույթում դատախազը ՀՀ Սահմանադրության
103-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի ուժով իրավասու է միայն հսկողություն իրականացնել քննիչի և հետաքննության մարմնի կողմից արդեն
իսկ կայացված որոշումների, իրականացված դատավարական գործությունների նկատմամբ` դրանց օրինականության տեսանկյունից որոշակի
գնահատական տալու միջոցով (օրինակ` վերացնել քննիչի համապատասխան որոշումը, լուծել քննիչի գործողության դեմ բերված բողոքը):
Միաժամանակ, անժխտելի է, որ վարույթին քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի մասնակցությունը բացառող հանգամանքների առկայության դեպքում վերջիններիս բացարկի կամ ինքնաբացարկի
հարցի լուծումն անառարկելիորեն գործի քննության վրա ազդող դատավարական ընթացակարգ է, որն իր հանգուցալուծումն է ստանում հայտված բացարկի կամ ինքնաբացարկի միջնորդությունը բավարարելով
քննիչին կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցին վարույթից հեռացնելու մասին որոշման կայացմամբ: Հարկ է արձանագրել, որ դատա118
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խազը, քննության առարկա դարձնելով քննիչի կամ հետաքննության
մարմնի աշխատակցի բացարկի կամ ինքնաբացարկի հարցերը, ըստ
էության, հետաքննության և նախաքննության ընթացքն ուղղորդող, առաջնային դատավարական որոշում է կայացնում, և ոչ թե ստուգում է
արդեն իսկ կայացված դատավարական ակտի օրինականությունը, հետևաբար, տվյալ պարագայում դատախազի կողմից հսկողական գործառույթներ չեն իրականացվում, որպիսի փաստն արդեն իսկ վկայում է, որ
դատախազը, փաստորեն, սահմանազանցում է իր սահմանադրական
լիազորությունը:
Իրավիճակն այլ կլիներ, եթե քննարկվող սուբյեկտների բացարկի
կամ ինքնաբացարկի հարցի լուծման դատավարական կառուցակարգերը կենտրոնացվեին քրեական դատավարության այլ սուբյեկտի ձեռքում,
իսկ դատախազը, իրականացնելով հետաքննության և նախաքննության
նկատմամբ դատավարական ղեկավարում, ստուգեր քննչին կամ հետաքննության մարմնին հայտնված բացարկի կամ նրանց հայտարարած
ինքնաբացարկի բավարարման արդյունքում վերջիններիս վարույթից
հեռացնելու որոշման օրինականությունը:
Ի տարբերություն ՀՀ օրենսդրի` քննիչին և հետաքննության մարմնի
աշխատակցին հայտնված բացարկի, վերջիններիս ինքնաբացարկների
հարցի լուծումը, փաստորեն, ներառել է դատախազական հսկողության
առարկայի շրջանակներում` որպես հետաքննության և նախաքննության
նկատմամբ դատավարական ղեկավարման բաղկացուցիչ տարր, ՌԴ
օրենսդիրը քննիչին հայտնված բացարկի կամ նրա ինքնաբացարկի լուծումը դիտել է իբրև գերատեչական վերահսկողության ներքո լուծման
ենթակա խնդիր` դրա լիազորությունը վերապահելով քննչական մարմնի
ղեկավարարին (ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 67-րդ հոդված, 1-ին մաս): Հավելենք, որ Բելառուսի Հանրապետության քր.դատ.օր-ի
քրեական դատավարության օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով
ևս քննիչին հայտնված բացարկը լուծում է քննչական բաժնի պետը:
Արձանագրենք, որ 1923 թ. փետրվարի 15-ին ընդունված ՌԽՖՍՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի համաձայն`
քննիչին հայտնված բացարկը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկվում է այն
դատարան, որտեղ գտնվում է քննիչի բաժինը, կամ այն դատարանը,
որտեղ քննիչը գործում է...: Դատարանը պարտավոր է եռօրյա ժամկետում լուծել քննիչին հայտնված բացարկը: Նույն օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն` «քննիչ» հասկացության ներքո ճանաչվում
են ժողովրդական քննիչները, ավագ քննիչները, որոնք գործում են դատարաններում, հատկապես կարևոր գործերով քննիչները, որոնք գործում են Ժողովրդական կոմիսարիատին և գերագույն դատարանին կից,
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և ռազմական ու ռազմատրանսպորտային տրիբունալների քննիչները:
Վերոնշյալ երկու հոդվածների համակարգային վերլուծությունը թույլ է
տալիս եզրակացնելու, որ 1923 թ. փետրվարի 15-ին ընդունված ՌԽՖՍՀ
քրեական դատավարության օրենսգիրքը, փաստորեն, քննիչն հայտնված
բացարկը դիտել է իբրև գերատեսչական վերոհսկողության ներքո լուծման
ենթակա խնդիր` հաշվի առնելով այն, որ տվյալ ժամանակաշրջանում
քննչական ապարատը գործել է դատարանների իրավասության ներքո:
Քննիչն և հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկի լուծումը գերատեսչական վերահսկողության առարկայի շրջանակներում ներառելը մեր կարծիքով արդարացված է հետևյալ պատճառաբանությամբ.
1. Քննիչին և հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված
բացարկի (ինքնաբացարկի) լուծումը չի մտնում հետաքննության և նախաքննության օրինականությամն նկատմամբ դատախազական հսկողության առարկայի մեջ, քանի որ հսկողություն իրականացնող դատախազն իրավասու է միայն ստուգել արդեն իսկ ընդունված որոշման կամ
կատարված դատավարական գործողության օրինականությունը, միջոցներ ձեռնարկել օրենքի խախտման յուրաքանչյուր դեպքի բացահայտման և վերացման ուղղությամբ, մինչդեռ քննիչին կամ հետաքննության
մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկի (ինքնաբացարկի) հարցի
լուծումը ենթադրում է վարույթին նրա մասնակցությունը բացառող հանգամանքների առկայության քննության, դրան համապատասխան իրավական գնահատական տալուն և բացարկի (ինքնաբացարկի) միջնորդությունը բավարարելու դեպքում քննիչին կամ հետաքննության մարմնի
աշխատակցին վարույթից հեռացնելու մասին որոշման կայացում, որը,
ըստ էության, հետաքննության և նախաքննության ընթացքը կանխորոշող դատավարական ակտ է, ուստի դուրս է դատախազական հսկողության առարկայի շրջանակից:
2. ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը քրեական գործով
նախաքննության բնականոն ընթացքը կազմակերպելու և ապահովելու
դատավարական առաքելությունը դնում է քննչական բաժնի պետի վրա`
վերջինիս վերապահելով այնպիսի լիազորություններ, ինչպիսիք են նախաքննության կատարումն իրեն ենթակա քննիչին հանձնարարելը,
գործն իրեն ենթակա մի քննիչից մյուսին հանձնելը, իրեն անմիջականորեն ենթակա քննիչների կողմից իրենց վարույթում գտնվող քրեական
գործերով քննչական գործողությունները ժամանակին կատարելուն, նախաքննության և կալանքի տակ պահելու ժամկետները պահպանելու,
դատախազի ցուցումները և այլ քննիչների հանձնարարությունները կատարելուն հետևելը, իրեն անմիջականորեն ենթակա քննիչներին իրենց
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վարույթում գտնվող քրեական գործերով առանձին քննչական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ ցուցումներ տալը, նախաքննության
կատարումն իրեն ենթակա մի քանի քննիչին հանձնարարելը և այլն (ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 193):
Քննիչին հայտնված բացարկի (ինքնաբացարկի) ինստիտուտն իր
բնույթով նախաքննության բնականոն ընթացքը, դրա օբյեկտիվությունն
ու արդյունավետությունն երաշխավորող իրավական մեխանիզմ է, որի
լուծումը պետք է իրականացվի գերատեսչական վերոհսկողության պայմաններում` հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ նախաքննության
իրականացումը բացառապես քննիչի դատավարական գործառույթն է,
դրա արդյունավետ կազմակերպումն ու ապահովումը` քննչական բաժնի
պետի, իսկ դրա նկատմամբ օրինականության հսկողությունը` դատախազի: Նման պայմաններում, կարծում ենք, քննիչին հայտված բացարկի
կամ վերջինիս կողմից ինքնաբացարկի լուծման լիազորությունը պետք է
վերապահվի քննչական բաժնի պետին: Պակաս կարևորություն չի ներկայացնում նաև քննչական բաժնի պետի կողմից քննիչի վարույթին
մասնակցությունը բացառող հանգամանքների բացայատման լայն հնարավորություններով օժտված լինելու հանգամանքը, մասնավորապես`
քննչական բաժնի պետը, քննիչի հետ լինելով մշտական աշխատանքային և ծառայողական փոխհարաբերությունների մեջ, կարող է իրականացնել անմիջական և անընդհատ վերահսկողություն [3, էջ 25], որպիսի
հանգամանքը դյուրին է դարձնում վարույթին քննիչի մասնակցությունը
բացառող հանգամանքների վերհանման գործընթացը: Բացի այդ,
քննչական բաժնի պետը տիրապետում է քննիչի անձնական գործով առկա ողջ տեղեկատվությանը, ուստի վարույթի այլ մասնակիցների հետ
նրա ազգակցական կապի առկայության կամ բացակայության հաստատման փաստը դառնում է առավել իրատեսական:
3. ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը քննիչին իրավական
հնարավորություն չի ընձեռում վարույթին մասնակցությունը բացառող
հանգամանքների առկայության հիմնավորմամբ իրեն վարույթից հեռացնելու դատախազի «անօրինական» որոշումը բողոքարկել վերադաս դատախազին կամ դատարան: Քննիչին հայտնված բացարկի հարցի լուծումը` քննչական բաժնի պետին, իսկ այդ որոշման օրինականության ստուգումը հսկող դատախազին վերապահելով, կլուծվի ինչպես դատավարագիտության մեջ առկա հակասությունը` քրեական հետապնդման մարմինների` միմյանց գործողությունները և որոշումները դատական կարգով բողոքարկելու հիմնախնդրի վերաբերյալ [4, էջ 70-82], այնպես էլ
գործնականում դատախազական հսկողության շրջանակներում կստուգվի քննիչին վարույթից հեռացնելու որոշման օրինականությունը:
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Հավելենք, որ վերոգրյալ հիմնավորումները հավասարապես կիրառելի են նաև հետաքննության մարմնի աշխատակից-հետաքննության մարմնի պետ-դատախազ դատավարական հարաբերությունների նկատմամբ:
Վերոնշյալ հիմնավորմամբ առաջարկում ենք ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ
բովանդակությամբ. «3. Քննիչին հայտնված բացարկը լուծում է քննչական բաժնի պետը, իսկ հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկը` հետաքննության մարմնի պետը»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 5-րդ կետը փոփոխել հետևյալ կերպ. «5) լուծել ստորադաս դատախազին հայտնված բացարկի, ինչպես նաև վերջինիս ինքնաբացարկի
հարցերը»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 193-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել 5-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. «5) լուծել քննիչին
հայտնված բացարկի, ինչպես նաև վերջինիս ինքնաբացարկի հարցերը»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 57-րդ հոդվածը լրացնել
4.1 մասով հետևյալ բովանդակությամբ. «4.1 Հետաքննության մարմնի
պետը լուծում է հետաքննության մարմնի աշխատակցին հայտնված բացարկի, ինչպես նաև վերջինիս ինքնաբացարկի հարցերը»:
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրության առարկա է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի ստեղծման և բարեփոխումների առանցքային ուղղությունները սահմանադրական զարգացումների շրջանակներում, մասնավորապես 1995 թվականի սահմանադրության ընդունման, 2005 թվականի և 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում:
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, տարածքային
կառավարում, սահմանադրական փոփոխություններ, տեղական
ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա:

Անառարկելի փաստ է, որ յուրաքանչյուր ժողովրդավարական պետության կառավարման հիմքում ընկած է տեղերում կառավարման կազմակերպման տեղական ինքնակառավարման ձևը՝ տարբեր մոտեցումներով և առանձնահատկություններով: Հայաստանի Հանրապետությունն
անկախության հռչակումից հետո վստահորեն կանգնեց նոր պետականության կերտման ճանապարհին, որի ընթացքում պետական կառավարման բոլոր ոլորտներում իրականացվեցին արմատական և ծավալուն
բարեփոխումներ, որոնք չշրջանցեցին նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտը և պետական կառավարմանը զուգահեռ սկսվեց աստիճանաբար ձևավորվել և զարգանալ տեղական ինքնակառավարման նոր
համակարգ:
Անկախության հանրաքվեից հետո մինչև նոր սահմանադրության
մշակումը և ընդունումը Հայաստանի Հանրապետությունում գործում էր
տեղական խորհուրդների խորհրդային համակարգը: ՀՀ Գերագույն
խորհրդը 1991 թ. հուլիսի 2-ին ընդունեց «Մեկից ավելի բնակավայրեր
ընդգրկող պատգամավորների ավանային, գյուղական խորհուրդների
տարանջատման կարգի մասին» թիվ 117 որոշումը [1. էջ 146], որով մեկից ավելի բնակավայրեր ընդգրկող և 200-ից ավելի բնակիչ ունեցող ավանային և գյուղական բնակավայրերում պատգամավորների տեղական
խորհուրդները տարանջատվեցին, որը վկայում էր տեղական կառավարման նոր ձևաչափի աստիճանական անցման մասին:
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1991 թ. օգոստոսի 25-ին ընդունվեց «Անկախ պետականության հիմնադրույթների մասին» օրենքը, որը սահմանում էր պետական կառավարման կազմակերպման հիմնական դրույթները, սակայն այս օրենքը
նորմեր չէր պարունակում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ և
կարող ենք փաստել, որ տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրաիշխանության իրականացման ձև երրորդ հանրապետության առաջին
սահմանադրական փաստաթղթում ամրագրված չէր:
Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման
ինստիտուտն իրավական առումով առաջին անգամ ամրագրվեց 1995 թ.
սահմանադրությամբ, որն ըստ էության առաջին քայլերն էր տեղական
ինքնակառավարման համակարգի ստեղծման համար: 1995 թ. սահմանադրության 7-րդ գլուխը վերնագրված էր «Տարածքային կառավարումը
և տեղական ինքնակառավարումը» [3, գլուխ 7], թեպետ սահմանադրությունում առաջին անգամ ամրագրվեց տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, սակայն ամրագրված նորմերի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ չէին նախատեսվել բավական տնտեսական, սոցիալական և
իրավական երաշխիքներ համայնքներում տեղական ինքնակառավարում կազմակերպելու համար: Սահմանադրությամբ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիների իրավասությունների շրջանակը բավականաչափ չէր հստակեցվել, այդ իսկ պատճառով
սկզբնական փուլում տեղական ինքնակառավարումը որոշ դեպքերում
ընկալվում էր որպես համայնքներում պետական կառավարման կազմակերպման ձև:
Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման
համակարգի զարգացման համար շատ կարևոր էր Հայաստանի Հանրապետության կողմից տեղական ինքնակառավարման եվրոպական
խարտիայի վավերացումը (այսուհետև խարտիա)1:
Հայաստանի Հանրապետության կողմից խարտիան վավերացնելուց
հետո անհրաժեշտություն առաջացավ 1995 թ. սահմանադրության և
1996 թ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի իրավակարգավորումներ համապատասխանեցնել խարտիայով ամրագրված
սկզբունքների:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և տեղական
ինքնակառավարման վերաբերյալ օրենսդրության համեմատական վերլուծությունից ակնհայտ էր, որ խարտիայով սահմանված մի շարք
սկզբունքային դրույթներ պետք է նոր խթան հանդիսանային Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների նոր փուլի իրականացման համար, որով պետք է լուծվեր 1995 թ.
1

Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ մտավ 2002 թվակաի մայիսի 1-ից:
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սահմանդրությամբ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում
առկա խնդիրները:Այսպես խարտիայի 3-րդ հոդվածը սահմանում է տեղական ինքնակառավարման հասկացությունը և այն բնորոշում էր
հետևյալ կերպ. «Տեղական ինքնակառավարում նշանակում է՝ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև` ՏԻՄ) իրավունքը և կարողությունը` կանոնակարգելու և կառավարելու պետական գործերի
զգալի մասը (օրենքի շրջանակներում)՝ սեփական պատասխանատվությամբ և տեղական բնակչության շահերից ելնելով»:
Սակայն 1995 թ. սահմանադրությամբ ամբողջական տրված չէր տեղական ինքնակառավարման բնորոշումը, ինչը դժվարություններ էր
ստեղծում տվյալ ինստիտուտի էությունն ամբողջական ընկալելու համար, մասնավորապես 105-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ «Համայնքներում իրականացվում է տեղական ինքնակառավարում: Համայնքի սեփականությունը տնօրինելու, համայնքային նշանակության հարցերը լուծելու համար երեք տարի ժամկետով ընտրվում են ՏԻՄեր, համայնքի
ավագանի՝ հինգից տասնհինգ անդամով, համայնքի ղեկավար՝ քաղաքապետ, գյուղապետ»: Այս նորմերի համեմատական վերլուծությունից
պարզ է դառնում, որ տեղական ինքնակառավարման զուտ հասկացության ընկալման տեսանկյունից սահմանադրության նորմերն ամբողջությամբ չէին արտահայտում խարտիայով սահմանված տեղական ինքնակառավարման հասկացության բովանդակությունը:
Խարտիայի վավերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության որդեգրեց տեղական ժողովրդավարության, տեղական մակարդակում հանրային գործերի կառավարմանը երկրի քաղաքացիների մասնակցության
իրավունքի, իշխանության ապակենտրոնացման համաեվրոպական արժեքները և պարտավորվեց ձևավորել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման համակարգ: Հաշվի
առնելով եվրոպական խարտիայի առջև ստանձնած պարտավորությունները` 2002 թ. Հայաստանի Հանրապետության ընդունվեց «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» նոր օրենքը, որը միտված էր տեղական
ինքնակառավարման համակարգի անկախության և ինքնուրույնության
մեծացմանը, ֆինանսական և վարչական կարողությունների ընդլայնմանը, ինչպես նաև համայնքային մակարդակում ժողովրդավարության
զարգացմանը:
Տեղական ինքնակառավարաման համակարգի զարգացման հաջորդ փուլ կարելի է համարել 2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք նոր երաշխիքներ ստեղծեցին Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման համար:
Այս առումով կարևոր ձեռքբերում կարելի է համարել, այն որ տեղական
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ինքնակառավարումն ամրագրվեց որպես սահմանադրական կարգի հիմունք [5, 11.2 հոդված]:
2005 սահամանդրական փոփոխությունների արդյունքում կատարվեցին նաև այլ փոփոխություններ, մասնավորապես ՏԻՄերի լիազորությունների ժամկետը երեքից դարձավ չորս տարի: ՏԻՄերին վերապահվեց նաև սահմանադրական դատարան դիմելու սահմանադրական
իրավունք: Ստեղծվեցին նոր տնտեսական երաշխիքներ տեղական ինքնակառավարման լիազորությունների իրականացումն ապահովելու համար [5, հոդված 105 և 106-ի 4-րդ մաս]:
2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունները նոր դրույթներ
սահմանվեցին համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկության հետ կապված,
այսպես 1995 թ. սահմանադրության 109-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ
«Մարզպետի ներկայացմամբ կառավարությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է պաշտոնանկ անել համայնքի ղեկավարին»,
սակայն այս դրույթը ենթարկվեց փոփոխության և 2005 թ. սահմանդրության փոփոխության արդյունքում 109-րդ հոդվածը սահմանեց, որ
«Կառավարությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանադրական դատարանի եզրակացության հիման վրա կարող է պաշտոնանկ անել համայնքի ղեկավարին»: Այս փոփոխության հետ կապված պետք է
նշենք, որ փոփոխությունների նախագծում սահմանադրական դատարան դիմելու պարտականություն սահմանված չէր, որի կապակցությամբ
2004 թվականին Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից մտահոգություն
արտահայտվեց, որ «Նշված լիազորության կիրառումը կարող է վտանգի
ենթարկել տեղական ինքնակառավարման մարմիների անկախության
սկզբունքը, հատկապես երբ չի պահանջվում, որ նախքան որոշում ընդունելը կառավարությունն պետք է դիմի սահմանադրական դատարան»
[7, էջ 107] այս խնդիրը լուծվեց փոխզիջումային տարբերակով և լիազորության դադարեցման համար որպես պարտադիր պայման դրվեց սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը:
Սահմանադրական զարգացումների արդյունքում փոխվել է նաև
Երևան քաղաքի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: 1995 թվականի սահմանադրության 108-րդ հոդվածի համաձայն. «Երևանն ունի
մարզի կարգավիճակ: Երևանի քաղաքապետին վարչապետի ներկայացմամբ նշանակում և ազատում է ՀՀ Նախագահը, տեղական ինքնակառավարում Երևանում իրականացվում է թաղային համայնքներում»: Սակայն 2005 թ. սահմանադրական սահմանվեց, որ «Երևանը համայնք է:
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման և ՏԻՄերի ձևավորման առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով: Օրենքով
կարող է սահմանվել Երևանի քաղաքապետի ընտրության ուղղակի և
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անուղղակի ընտրություն»: Հայաստանի Հանրապետության 2005 թ.
սահմանադրության 4-րդ հոդվածի համաձայն. «Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, ՏԻՄերի ընտրությունները, ինչպես նաև
հանրաքվեներն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա գաղտնի քվեարկությամբ» այսպես սահմանդրական կարգի հիմունքներում սահմանված այս դրույթն ըստ էության նախատեսում էր ՏԻՄերի ընտրություն միայն ուղղակի ընտրական
իրավունքի սկզբունքի հիման վրա: Միաժամանակ 2005 թ. սահմանդրության 108-րդ հոդվածի վերջին նախադասությունն սահմանել էր, որ
օրենքով կարող է սահմանվել Երևանի քաղաքապետի ընտրության ուղղակի և անուղղակի ընտրություն, ինչը կարծում ենք, որ չի բխում 2005 թ.
սահմանադրության 4-րդ հոդվածում ամրագրաված նորմերից:
2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունները նույնպես անրադառնում է տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտին, մասնավորապես
7-րդ հոդվածը սահմանում է ընտրական իրավունքի սկզբունքներ, որտեղ նշվում է. «Ազգային ժողովի և համայնքների ավագանիների ընտրություններն ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են ընդհանուր,
հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա՝ գաղտնի
քվեարկությամբ»: Նշված հոդվածում նշված սկզբունքները վերաբերվում
են միայն Ազգային ժողովի և ՏԻՄերի ավագանիների ընտրություններին, իսկ համայնքների ղեկավարների ընտրությունների կազմակերման
սկզբունքների վերբերյալ նորմեր են ամրագրված 2015 թ. փոփոխություններով սահմանադրության 181-րդ հոդվածում, որտեղ նշվում է, որ
ընտրական օրենսգրքով կարող են սահմանվել համայնքի ղեկավարի
ուղղակի կամ անուղղակի ընտրություն: Համայնքի ղեկավարի ուղղակի
ընտրության դեպքում կիրառվում են սահմանադրության 7-րդ հոդվածում նշված սկզբունքները:
Հայաստանի Հանրապետության ՏԻՄերի համակարգի բարեփոխումների հաջորդ փուլը 2015 թ. սահմանադրական փոփոխություններն է:
Որն ըստ էության միտված էր վերանայել տեղական ինքնակառավարման
հասկացության բովանդակությունը, որի շրջանակներում պետք է ընդգծել
այն գաղափարը, որ ՏԻՄերը լուծում են համայնքային նշանակության
հանրային հարցեր [6, էջ 218], ամրապնդել ավագանու դերը տեղական
ինքնակառավարման համակարգում՝ ուժեղացնելով վերջինիս վերահսկողական լիազորությունները և սահմանելով համայնքի ղեկավարի պատասխանատվությունն ավագանու առջև ինչպես նաև բարձրացնել միջհամայնքային միավորումների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը:
2015 թ. փոփոխված սահմանադրությունը քայլեր է ձեռնակել տեղական ինքնակառավարման համակարգում ավագանու դերի ամրապնդ128
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ման համար, մասնավորապես 182-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝
համայնքի ղեկավարը պատասխանատու է համայնքի ավագանու առջև,
սակայն այս դրույթի հետ կապված առաջանում են որոշակի հարցեր,
օրինակ ինչպիսի կառուցակարգեր են ստեղծվել նշված նորմի կիրառումն ապահովելու համար, այս դրույթին անդրադառնում է նաև «Ժողովրդավրություն իրավունքի միջոցով» Եվրոպական հանձնաժողովը
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական փոփոխությունների
նախագծի վերաբերյալ տված 2-րդ նախնական կարծիքում, որի 58-րդ
կետում նշվում է. ««Համայնքի ղեկավարը պատասխանատու է ավագանու առջև» անորոշ է մնում թե ինչպես պետք է իրագործվի այդ պատասխանատվությունը, օրինակ՝ արդյոք այն ներառում է համայնքի ղեկավարին պաշտոնից ազատելու իրավունքը» [8, էջ 18]: 2015 թ. սահմանադրությունն կարևոր քայլ է կատարել համայնքի ղեկավարի ինքնուրույնության մեծացման հարցում, ինչը կարծում ենք իրենից չպետք է ենթադրի իրավական պատասխանատվություն նախատեսող նորմերի բացակայություն, այսպես` եթե 2005 թ. սահմանադրության 109-րդ հոդվածը
նախատեսում էր համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկության հնարավորություն, ապա 2015 թ. սահմանադրությամբ այլևս չի նախատեսել կառավարության կողմից համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկ անելու ինստիտուտը: Այսպիսի իրավակարգավորման դեպքում հարց է առաջանում
թե ավագանին ինչ միջոցներ կարող է ձեռնարկել այն դեպքերում, երբ
համայնքի ղեկավարը չի կատարել սահմանադրության 182-րդ հոդվածի
4-րդ կետով նախատեսված պարտականությունը, այն է համայնքի ղեկավարը կատարում է համայնքի ավագանու որոշումներ, իրականացնում է համայնքի աշխատակազմի ընդհանուր ղեկավարում:
Այսպես, կարող ենք նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
տեղական ինքնակառավարաման համակարգը գտնվում է շարունակական զարգացման փուլում: 1995 թ. սահմանադրությամբ և 2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվեց և զարգացավ տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգ: Հայաստանի
Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարաման զարգացման
հաջորդ փուլը կապված է 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների
հետ, որը միտված է զարգացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը՝ ստեղծելով նոր
սոցիալական, տնտեսական և իրավական երաշխիքներ:
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ՍԵՐԳԵՅ ԼՈՔՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հետազոտության հիմնական նպատակը խորհրդարանական
վերահսկողության իրավական բովանդակության բացահայտումն է:
Վերլուծելով խորհրդարանական վերահսկողության էությունը,
նրա գործունեության հիմքում ընկած սկզբունքները, նպատակները՝
մեր կողմից խորհրդարանական վերահսկողությունը բնորոշվում է
հետևյալ կերպ. «խորհրդարանական վերահսկողությունը գործադիր իշխանության մարմինների և նրանց պաշտոնատար անձանց
գործունեության օրինականությունը ստուգելու, ինչպես նաև նրանց
գործունեությունը գնահատելու պետական իշխանության օրենսդիր
մարմնի սահմանադրաիրավական հնարավորությունն է››:
Հիմնաբառեր. հսկողություն, վերահսկողություն, խորհրդարան, խորհրդարանական վերահսկողություն։

Խորհրդարանը հանդիսանում է ժողովրդավարական պետությունում
իշխանության բարձրագույն ներկայացուցչական և օրենսդիր մարմինը:
Խորհրդարանը հանդես է գալիս որպես ժողովրդի կամքն արտահայտող
մարմին, այստեղից էլ հենց վերջինիս անվանումը` ազգային, ժողովրդական ներկայացուցչություն [1]:
Խորհրդարանն իր նպատակային նշանակությամբ հասարակականպետական կյանքի իրավական կարգավորման առաջնային գործիք է:
Այն, որպես պետական ինստիտուտ, վերջնականապես ձևավորվում է
XIX դարում՝ վերածվելով համաշխարհային սոցիալ-քաղաքական երևույթի: Ձևավորվում են խորհրդարանական ինստիտուտները` ընտրական
համակարգը, բազմակուսակցականությունը, զսպումների և հակակշիռների համակարգը, քաղաքական հրապարակայնությունը, օրինաստեղծ
գործընթացների տեխնոլոգիան և այլն:
Պետական կառուցակարգում խորհրդարանի դիրքը, հասարակական-քաղաքական կյանքում նրա դերը տարբեր երկրներում ունեցել է
տարբեր առանձնահատկություններ` կախված այս կամ այն երկրի որոշակի պատմական, մշակութային, քաղաքական պայմաններից:
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Խորհրդարանը բարդ, բազմաֆունկցիոնալ կառուցակարգ է, որի
հիմնարար գործառույթներից մեկն էլ վերահսկողականն է1 [2]:
Իշխանությունների տարանջատման համակարգը, որը ձևավորվել է
եվրոպական մտածողների կողմից XVII դարում, ենթադրում է, որ
խորհրդարանն օժտված է ոչ միայն օրենսդրական և ներկայացուցչական, այլև վերահսկողական գործառույթներով պետական իշխանության
այլ մարմինների և, առաջին հերթին, գործադիր իշխանության նկատմամբ: «Վերահսկողությունը մտնում է խորհրդարանի ինչպես օրինաստեղծ, այնպես էլ գործունեության այլ ուղղությունների մեջ` հանդես գալով իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության միջև որպես կապող
և կարգավորող տարր» [3]:
Տարբեր տեսաբաններ տարբեր կերպ են մեկնաբանում խորհրդարանական վերահսկողության իրավական բովանդակությունն ու էությունը:
Այսպես, որոշ գիտնականներ գտնում են, որ խորհրդարանական վերահսկողության գործառույթն անմիջականորեն կապված է խորհրդարանի
օրինաստեղծ գործունեության հետ, այսինքն՝ «խորհրդարանական վերահսկողությունը խորհրդարանի` օրենսդրական գործառույթին անմիջապես հաջորդող գործառույթն է, որի էությունը կառավարության գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումն է` առանց
միջամտության գործադիր-կարգադրիչ գործունեությանը» [4]: Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Հակոբյանը, դիտարկելով կառավարությանն անվստահություն հայտնելու Ազգային Ժողովի
իրավունքը որպես վերահսկողության ուղղակի ձև, գտնում է, որ խորհրդարանը սահմանելով սկզբունքներ, վարքագծի պատշաճ կանոններ,
վերահսկողական գործառույթի միջոցով հետևում է, թե ինչքանով է գործադիր մարմինն ապահովում օրինականության պահպանումը, որքանով
են պետական պաշտոնյաները գործում իրենց լիազորությունների շրջանակում [5]:
Վերահսկողությունը հանդիսանում է զսպումների և հակակշիռների
կառուցակարգի ապահովման ամենաժողովրդավարական ձևը: Ռուս իրավաբան Պիլիպենկոն նշում է՝այնտեղ, որտեղ խորհրդարանի դերը
վճռորոշ է կառավարության ձևավորման գործում, բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վերահսկողական գործառույթը գործադիր իշխանության
նկատմամբ խորհրդարանական ընդդիմության քաղաքական ինքնա1

«Վերահսկողություն» հասկացությունը ծագել է ֆրանսերեն «control_role» բառից:
Ռուս նշանավոր լեզվաբան Ս. Ի. Օժեգովի բառարանում «կոնտրոլը» սահմանվում է
իբրև «մշտական դիտարկում ստուգման կամ վերահսկողության նպատակով» կամ պարզապես «ստուգում»: Այսինքն՝ «վերահսկողությունը» ստուգում է, որն իրենից ներկայացնում է հետևողականորեն իրականացվող համալիր միջոցառումներ ընդգրկող գործընթաց:

133

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

հաստատումն է [7]: Ըստ պրոֆեսոր Մ. Բ. Բագլայի՝ «խորհրդարանական վերահսկողությունը ներկայացուցչական մարմնի իրավունքն է՝
մասնակցելու պետական իշխանության գործադիր մարմինների ձևավորմանը՝ նրանցից պահանջելու իրենց գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն, և արձակելու նախարարներին կամ կառավարությաւնն ամբողջությամբ` նրանց գործունեությունն անբավարար ճանաչելու դեպքում» [6]: Նույնանման մոտեցում ունեն նաև Մ.Մ.Ուտյաշևը և Ա.Ա.Կորնիլևան [8]:
Վ. Ե. Չիրկինը նշում է՝ «վերահսկողական գործունեությունն որպես
այդպիսին, այս կամ այն չափով հատուկ է գրեթե յուրաքանչյուր պետական մարմնի: Այսպես, խորհրդարանը վերահսկում է կառավարության
աշխատանքը, կառավարությունը հետևում է պետական ապարատի աշխատանքին` առաջին հերթին նախարարների, իսկ վերջիններս էլ`
իրենց ենթակաների աշխատանքին: Այսպիսով, ցանկացած բնագավառում պետական մարմինը միշտ հսկողություն է իրականացնում համակարգերի ստորադաս օղակների նկատմամբ» [9]: Այս ուսումնասիրության արժանիքն այն է, որ նրա մեջ մատնացույց է արվում այն, որ վերահսկողությունն անխզելիորեն հատուկ է խորհրդարանին: Այնուամենայնիվ, չի կարելի համաձայնել, որ խորհրդարանական վերահսկողությունը «վերահսկողություն է համակարգի ստորադաս օղակների նկատմամբ», այսինքն` նույնական է կառավարության` իր ենթակա ապարատի
նկատմամբ վերահսկողության հետ: Խորհրդարանն օրենսդիր իշխանության մարմին է, իսկ կառավարությունը` գործադիր իշխանության:
Խորհրդարանը կառավարության նկատմամբ վերադաս մարմին չէ,
հետևաբար կառավարությունը ստորադաս չէ խորհրդարանին: Կառավարությանը վերահսկելու խորհրդարանի իրավունքը բխում է ոչ թե վերադաս-ենթակա փոխհարաբերություններից, այլ անմիջական ժողովրդաիշխանության բնույթից:
Այսպիսով, խորհրդարանական վերահսկողությունը խորհրդարանի
գործառույթն է` բաղկացած պետության օրենսդիր մարմնի կողմից իրականացվող բարդ ընթացակարգերից, որոնք ուղղված են ապահովելու
գործադիր իշխանության մարմինների գործունեության համապատասխանությունը գործող օրենսդրությանը, ինչպես նաև ստուգման արդյունքում բացահայտված խախտումների վերացումն ու դրանց հետագա
կանխումը: Օրենսդիր մարմնի` կառավարության գործողությունների
օրինաչափությանը հետևելու իրավունքը հենց «կառավարման օրինականության քաղաքական երաշխիքն է»: Որքան բարձր է պետության մեջ
խորհրդարանական վերահսկողության աստիճանը, այնքան նրանում
ժողովրդավարական է քաղաքական ռեժիմը:
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Խորհրդարանական վերահսկողությունն անբաժանելի է ժողովրդավարությունից, դրանով է պայմանավորված, որ այն կարող է իրապես
գործել միայն խիստ որոշակի սկզբունքների համաձայն, դրանք են` օրինականության, օբյեկտիվության, անկախության, բազմակողմանիության
և լրիվության, իրավասության (կոմպետենտության), համագործակցության, հրապարակայնության սկզբունքները:
Խորհրդարանական վերահսկողության իրականացումն օրինականության սկզբունքի հիման վրա նշանակում է, որ խորհրդարանական
վերահսկողության մարմինները վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելիս պարտավոր են խստորեն հետևել օրենքներին և ոչ մի պարագայում չպետք է գերազանցեն իրենց լիազորությունները: Մասնավորապես, խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների կողմից
անթույլատրելի է քաղաքացիների և կազմակերպությունների իրավունքների ոտնահարումը` անկախ հսկողության նպատակներից: Այսպես,
օրինակ, խորհրդարանական վերահսկողության իրականացնող մարմիններն այս կամ այն գործի քննության ընթացքում իրավունք ունեն պետական մարմիններից, կազմակերպություններից և քաղաքացիներից
պահանջել գործի հետազոտման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն, սակայն ոչ մի դեպքում նրանք իրավունք չունեն տվյալ տեղեկատվությունն ստանալու համար խախտել փոստային և այլ նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության ու նմանատիպ
այլ իրավունքներ:
Խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների օբյեկտիվությունն արտահայտվում է նրանում, որ վերջիններս իրենց գործունեության
ընթացքում խստորեն պետք է հետևեն ծառայողական վարքագծի կանոններին, պարբերաբար գնահատեն իրենց սեփական գործունեության
նպատակահարմարությունն ու արդյունավետությունը, խուսափեն կողմնակալությունից, վերահսկողական, փորձագիտական-վերլուծական և
այլ միջոցառումների իրականացման ընթացքում բացառեն որևէ կոնկրետ շարժառիթ (շահ, քաղաքական պատվեր և այլն), ստուգումների
արդյունքներում պահպանեն անկողմնակալություն և եզրակացությունների հիմնավորվածություն, այդ արդյունքները հաստատեն արժանահավատ և պաշտոնական տեղեկություն պարունակող տվյալներով:
Խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների
կազմակերպական, ֆունկցիոնալ և ֆինանսական անկախությունը ենթադրում է նյութական և ֆինանսական պաշարների կառավարումն իրականացնող մարմիններից, ինչպես նաև ստուգվող կազմակերպություններից ձևական և փաստացի անկախություն, ազատ մուտք դեպի վե-

135

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

րահսկողության և աուդիտի մարմինների առջև դրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
Վերահսկողական գործունեության արդյունավետությունն ուղղակիորեն կապված է նրա անկախության աստիճանից: Օրինակ՝ Ա. Մ. Տարասովը գտնում է, որ վերահսկողական համակարգերն առավել արդյունավետ են գործում այն պետություններում, որտեղ նրանց համար ապահովված է առավելագույն անկախություն և նրանց նպատակներին ու խնդիրներին համապատասխանող պաշար [10]:
Խորհրդարանական վերահսկողության իրականացման հաջորդ
սկզբունքը` բազմակողմանիության և լրիվության սկզբունքն է: Խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից ստուգումը կամ նմանատիպ այլ միջոցառումները համարվում են պատշաճ
ձևով կատարված, երբ բոլոր հանգամանքները քննարկվում են բազմակողմանիորեն: Ընդ որում` վերստուգիչ գործողություններ կատարող
խորհրդարանական վերահսկողական մարմնի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն, անշուշտ, հավաստի փաստերը: Եվ միայն տվյալ
փաստերի խորը վերլուծությունը կարող է նշված մարմնին թույլ տալ անել հիմնավոր հետևություններ և հանգել ճշգրիտ եզրահանգման:
Իրավասության սկզբունքը ևս պակաս կարևոր չէ և կայանում է
նրանում, որ վերստուգում իրականացնողները պետք է տիրապետեն
բավարար գիտելիքների և հմտությունների՝ արագ և արդյունավետ կերպով իրականացնելու ստուգումներ, այսինքն` օժտված լինեն բավարար
իրավասությամբ: Հատկապես անհրաժեշտ է`
1. խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների աշխատակիցների անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի մասնագիտական
պատրաստվածություն, ստուգվող օբյեկտին և իր առջև դրված խնդիրներին համապատասխանող փորձ և որակավորում,
2. մասնագետների համար անհրաժեշտ որակավորման պահանջների, ներառյալ նվազագույն կրթական ցենզի սահմանում,
3. խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների աշխատակիցների պարբերական մասնագիտական կատարելագործում, վերապատրաստումների, մասնագիտական սեմինարների և կոնֆերանսների
միջոցով գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակի պահպանում,
4. խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների ղեկավարների կողմից իրենց աշխատակիցների մասնագիտական աճի խթանում,
դրա համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում:
Խորհրդարանական վերահսկողության հաջորդ` համագործակցության սկզբունքի էությունն այն է, որ խորհրդարանական վերահսկողութ136
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յան մարմինների համար անհնար է վերահսկիչ գործողություններն իրականացնել օբյեկտիվ ձևով և արդյունավետ` առանց այլ պետական մարմինների, փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունների և
քաղաքացիների հետ համագործակցելու: Ինքնին հասկանալի է, որ համագործակցության ձևերը և ծավալը կախված են ստուգման նպատակներից և խնդիրներից, ստուգման ընթացքում բացահայտված խախտումների բնույթից և լրջությունից, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններից:
Այնուամենայնիվ, առանց համագործակցության,խորհրդարանական վերահսկողության իրականացումը իրական չէ:
Խորհրդարանական վերահսկողության իրականացման մեկ այլ հիմնարար սկզբունք է հանդիսանում հրապարակայնության սկզբունքը:
Նշված սկզբունքի միջոցով ապահովվում է խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների կատարած աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվության պարտադիր հասանելիությունը ժողովրդին: Հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը խորհրդարանական վերահսկողության անհրաժեշտ պայմաններ են: Հրապարակայնության սկզբունքը
ներառում է.
 խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների գործունեության թափանցիկություն, դրանց գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածություն,
 ԶԼՄ-ների միջոցով ստուգումների վերաբերյալ հաշվետվությունների նյութերի, ինչպես նաև ի հայտ եկած խախտումների վերացման
համար ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության
պարբերական հրապարակում (բացառությամբ այն տեղեկատվության,
որը պարունակում է գաղտնի տվյալներ, որոնց հրապարակումն արգելված է գործող օրենսդրությամբ),
 վերահսկողության արդյունքների հրապարակման ընթացակարգերի օրենսդրորեն ամրագրում:
Անկասկած, սկզբունքներից յուրաքանչյուրն արտացոլում է խորհրդարանական վերահսկողության ոչ բոլոր, այլ միայն որոշ օբյետիվ օրինաչափություններ: Բայց բոլոր սկզբունքները փոխկապակցված են. մի
սկզբունքին հետևելն ապահովում է մյուս սկզբունքների իրականացումը
և հակառակը՝ որևէ սկզբունքի խախտում վերջին հաշվով բերում է մյուս
սկզբունքների խախտման:Խորհրդարանական վերահսկողության իրավական սկզբունքների բացակայությունը կարող է հանգեցնել կամայականության, բյուրոկրատիայի, անօրինականության ու անարդարության:
Խորհրդարանական վերահսկողության հիմնական նպատակներն են՝
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 Սահմանադրությամբ երաշխավորված մարդու իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանությունը,
 հասարակության
պահանջմունքներին
համապատասխանող
օրենսդրական ակտերի ընդունման ապահովումը,
 օրենսդրական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը և առաջարկների մշակումը, որոնք հետագայում կարող են նպաստել օրենսդրության
կատարելագործմանը և արդյունավետության բարձրացմանը,
 գործադիր իշխանության մարմինների գործունեությունը գործող
օրենսդրությանը համապատասխանեցնելը,
 գործադիր իշխանության մարմինների և դրանց պաշտոնատար
անձանց գործունեության օրինականության ստուգումը և գնահատումը:
Վերլուծելով խորհրդարանական վերահսկողության իրավական բովանդակությունը, նրա գործունեության հիմքում ընկած սկզբունքները,
նպատակները՝ խորհրդարանական վերահսկողությունը կարելի է բնորոշել հետևյալ կերպ. «խորհրդարանական վերահսկողությունը գործադիր
իշխանության մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց գործունեության օրինականությունն ստուգելու, ինչպես նաև նրանց գործունեությունը գնահատելու պետական իշխանության օրենսդիր մարմնի
սահմանադրաիրավական հնարավորությունն է››:
ՀՀ օրենսդրությունում ամրագրված չէ «խորհրդարանական վերահսկողություն» հասկացության իրավական սահմանումը: Կարծում
ենք, խորհրդարանական վերահսկողության, դրա նպատակների և
սկզբունքների օրենսդրորեն ամրագրումն անհրաժեշտություն է, քանզի
իրավական նորմի բովանդակության բացակայությունը կամ անորոշությունն իրավակիրառման ընթացքում թույլ է տալիս տարաբնույթ մեկնաբանությունների հնարավորություններ և անխուսափելիորեն հանգեցնում
կամայականության:
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ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
Основной целью исследования является выявление правового
содержания парламентского контроля.
Анализируя сущность парламетского контроля, принципы,
положенные в основу его деятельности, цели - парламентский
контроль характеризуется нами следующим образом: парламентский
контроль является конституционной возможностью законодательного
органа государственной власти для проверки правомерности
деятельности исполнительных властей и их должностных лиц, а также
оценки их деятельности.
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SERGEY LOKYAN
Correspondence Degree Seeker of the of the
Public Administration Academy of the RA
THE LEGAL CONTENT AND MEANING OF
PARLIAMENTARY CONTROL
The main purpose of given research (article) is revelation of the legal
content of parliamentary control.
Analysing the essence of parliamentary control we define the latter in
the following way: “Parliamentary control is the governmental legislative
body’s opportunity to check the legitimacy of activities of the executive
governmental bodies and their officials and to evaluate their activities as
well”.
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ
ՎԱՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ1
Հոդվածում հիմնավորված է այն մոտեցումը, որի համաձայն իշխանության իրականացման քաղաքակրթական փորձի իմացության
դեպքում կարելի է բարձրացնել ժողովրդավարացման որակը: Այդ համատեքստում կարևորված է նախ` իշխանության իրականացման ընթացքում ազգային ինքնության բնականոն արդիականացման, ապա`
կառավարող ընտրանու վարքաբանությունում նրա տեղի ու դերի հիմնախնդիրը: Ապացուցված է ներկա քաղաքական ժամանակի պատմականորեն ընկալելու անհրաժեշտությունը: Հոդվածի հեղինակը համոզված է, որ այդ մոտեցման շրջանակում հասարակությունը պետք է
արժևորի իրականությունն այն գիտակցությամբ, որ մշակութորեն համակարգված արժեքներն իրենց քաղաքական դրսևորմամբ ունեն և՛
ազգային, և՛ համամարդկային բնույթ:
Նման մոտեցման շրջանակներում առաջարկվում է ժողովրդավարացման գործընթացը դիտարկել «հավաքական մեթոդաբանությամբ»։ Հայ քաղաքակրթական միջավայրը «համալիր մեթոդաբանությամբ» ուսումնասիրելու համար հիմնվել է Է. Դյուրկհեյմի սոցիոլոգիայի, Կ. Յունգի հոգեվերլուծության («արքետիպեր», «խորքային հոգեբանություն»), Կ. Մանհեյմի «գաղափարի» և «ուտոպիայի»
փոխհարաբերության և Է. Ֆրոմի «առողջ» ու «հիվանդ» հասարակությունների մասին տեսությունների վրա։ Դրանցից յուրաքանչյուրը, յուրովի կարևորելով կառավարող ընտրանու վարքաբանությունում ազգային ինքնության տեղն ու դերը և բնականոն արդիականացման գործընթացում ծագած հիմնահարցերը, միաժամանակ
ընդգծում է, որ տարբեր ընկերային համակեցություններ իրենց գոյաբանության կերպը պահպանելու համընդհանուր հատկանիշներ
ունեն։ Հենց այդ շրջանակներում հոդվածագիրը հիմք ընդունելով
պատմության հոլովույթում ստեղծված «Հոգևոր Հայաստանի» լուսավոր կերպարը՝ մշակել է հայ ոգու սահմանադրություն:
Հիմնաբառեր. քաղաքական գործընթաց, ժողովրդավարացում,
քաղաքակրթություն, ազգային ինքնություն, համամարդկային արժեքներ, ազգային ոգի, պատմականություն, կառավարող ընտրանի:

1

Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում:
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Քաղաքական գործընթացը քաղաքական համակարգի ինքնակազմակերպման, գործառության ու արդիականացման ժամանակ ի հայտ եկած
գործողությունները համակարգող համալիր ամբողջություն է։ Ժողովրդավարացման պայմաններում գտնվող հայ իրականության մեջ քաղաքական
գործընթացի վրա գերակա ազդեցություն ունեն նախ «վազող արդիականացման» բնութագրիչները, ապա ժողովրդավարացման մի շարք կարևոր
նախադրյալների (տնտեսական, մշակութային, իրավական) բացակայությունը: Դա էլ, որոշելով քաղաքական գործընթացի բնույթը՝ ժողովրդավարացող երկրներին հանգեցնում է քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի
(բաշխման, շարժունակության, մասնակցության, ինքնության և լեգիտիմության)։ Դրանց արդյունավետ հաղթահարումը, համաձայն Ս. Հանթինգթոնի, բացի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններից, ենթադրում է ինչպես
անձի քաղաքական սոցիալականացման որոշակի աստիճան, քաղաքական, քաղաքացիական և սահմանադրական մշակույթի առկայություն, այնպես էլ ազգային մտահայեցողության հաշվառում, քանի որ միտքը չունի
գաղտնիք, որ վարքը երևան չբերի ( Գյոթե)։
Քաղաքական գործընթացի ռազմավարության իրականացման և կառավարման առումով գերակա է քաղաքական ընտրանու դերը: Հենց դա էլ,
մեր համոզմամբ, ձևավորում է իշխանության իրականացման այնպիսի
մշակույթ, որն իր հերթին խթանում է մրցակցությունը՝ նպաստելով ընտրանու պատասխանատվության և քաղաքակրթվածության մակարդակի
բարձրացմանը: Ուստի, ինչպես նշում է ռուս քաղաքագետ Ա.Պանարինը,
քաղաքական ընտրանին կարող է ոչ միայն դրական դեր խաղալ, այլև հաճախ հասարակական ողբերգության կամ կատակերգության գլխավոր դերակատար դառնալ [1, с. 18-19]։
Ո՞վ է կառավարում քաղաքական գործընթացը, ո՞վ է մշակում քաղաքական կառավարման սկզբունքները։ Կենսական այս հարցերի պատասխանն ամերիկացի քաղաքագետ Ռ. Դալն առաջարկում է ուսումնասիրել պոլիարխիկ (բազմասկիզբ իշխանություն իրականացնող) ընտրանու գործառման դիտանկյունից, որոնք իրենց նպատակամետ գործունեությամբ հետևողականորեն վարում են ժամանակակից դինամիկ բազմակարծիք հասարակության (modern dynamic pluralist society՝ MDPS)
ստեղծման քաղաքականություն: Այս իմաստով պոլիարխիկ ընտրանին՝
որպես կառավարման դերակատար, «հրաման/կատարում» կառուցակարգում հանդես է գալիս և՛ հրամայող, և՛ կատարող` պայմանավորված
նրանով, որ ապահովում են փոխադարձ անվտունգության փոխզիջումնային (այսուհետև՝ ՓԱՓ) համակարգի կառուցակարգի գիտակցորեն
մերժելով մենաշնորհը և գերշահույթը [2, c. 428]։ Ըստ Ռ.Դալի` պոլիարխիան քաղաքական զարգացման տանող միակ ճիշտ արժեքն է: Դա էլ
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ենթադրում է իրական գործող ինստիտուտներ, քանի որ ժողովրդավարությունը կայանում է այնպիսի գործոնների առկայությամբ, որոնք
ստեղծում են անհրաժեշտ կենսամիջավայր (սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, մասնակցություն աշխատանքի միջազգային բաժանմանը, մասնակցային քաղաքական մշակույթ, կենսունակ և ոչ թե հեղափոխական
ու մարգինալ ընդդիմություն, տրիպարտիզմ, և, վերջապես, լիդերների և
ընտրանիների՝ համագործակցություն՝ հանրային շահի գերակայության
հիմքի վրա): Այս համատեքստում քաղաքական գործընթացում իշխանության իրականացման մշակույթի հիմնախնդրի վերաբերյալ քաղաքական ընտրանուն ներկայացվող պահանջներն իրենց ողջ բազմազանության մեջ ենթադրում են ազգային ինքնության ուսումնասիրում: Իշխանության իրականացման քաղաքակրթական փորձի հանրագումարից
ակնհայտ է, որ միայն ինքնություն կազմող ազգային արժեքների իմացության դեպքում կարելի է իշխանության իրականացման մշակույթի ժողովրդավարացման համար արդյունավետ սկզբունքներ մշակել: Այդ
նկատառումներով էլ աշխատանքում առանձնակի ուշադրություն է
դարձված նախ` իշխանության իրականացման ընթացքում ազգային
ինքնության հարատև ու համընթաց արդիականացման ապահովմանը,
ապա` կառավարող ընտրանու վարքաբանությունում նրա տեղի ու դերի
հարցին: «Ազգային ինքնություն» եզրույթը գերազանցապես սոցիալ-հոգեբանական բնույթ ունի [3,] և իշխանական հարաբերությունների արժեքային համակարգով պայմանավորված՝ մարդկանց կենսագործունեության կազմակերպման բաղադրիչ է:
Ազգի ինքնությունը բարդ ու բազմաբնույթ մտածական համակարգ է,
որը կազմավորվում է էթնիկական հանրույթի կայացմանն ու զարգացմանը
համընթաց՝ պատմական կարևորագույն իրադարձությունների և հիշողությունների ազդեցությամբ։ Այն բխում է երկու ակունքից. մի կողմից՝ աշխարհագրական միջավայրի և տվյալ հանրույթի պատմամարդաբանական
զարգացման (որպես այդպիսին ենթադրում է որոշակի աշխարհաճանաչողություն և աշխարհատեսություն), մյուս կողմից՝ այլ էթնիկական հանրույթների հետ շփվելու միջոցով ձեռք բերված և վերարժևորված մշակութային
ավանդույթների, սովորույթների և գաղափարների արդյունք է։ Հետևաբար, ազգային ինքնությունը էթնո և սոցիալ-մշակութային արժեքներ ամբարած համակարգ է: Որպես այդպիսին՝ այն արժևորում ու ամփոփում է
տվյալ հանրույթի կուտակած նյութական և մտահոգևոր արժեքները, վերարտադրության դարավոր փորձը՝ ամրագրելով դրանք մասնավորապես
նաև իշխանական կառույցներում, ավանդույթներում ու հոգեբանությունում։
Դրանով իսկ վերջինս իր կնիքն է թողնում և՛ քաղաքացու, և՛ քաղաքական
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վերնախավի վարքաբանության, ինքնագիտակցության ու իշխանության
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի վրա։
Ազգային ինքնությունը պատմության հոլովույթի մեջ ընկալելու և ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը պահանջում է ճանաչել ոչ միայն անցյալի անցողիկությունը, այլև ներկայությունը։ Քաղաքակրթության փորձը
փաստում է, որ պատմականության զգացումը հանրույթին հնարավորություն է ընձեռում արժևորելու իրականությունը ոչ միայն իր կողմից իրականացվող իշխանության (հոգեբանական և արժեքային) ժառանգությամբ,
այլև այն գիտակցությամբ, որ մշակութորեն համակարգված արժեքներն իրենց քաղաքական դրսևորմամբ ունեն էթնոպաշտպան նշանակություն:
Ուստի դրանով իսկ կարևոր տեղ են զբաղեցնում կառավարող ընտրանու
վարքաբանության մեջ։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական իշխանության ժողովրդավարացման գործընթացում վերջինս ապահովում է համակեցության կայուն կարգ։ Իսկ կարգը կայուն է, քանի դեռ քաղաքական արժեքի
վերարժևորման անհրաժեշտություն չկա։ Նման ընկալումը հաստատում է
այն, որ ներկան պետք է վերափոխի անցյալն այնքանով, որքանով վերջինս կառավարում է ներկան։ Սա է ավանդականի և արդիականացման
փոխգործակցության
տրամաբանական
կառուցակարգը՝
ազգային
ինքնության արդիականացում քաղաքական կարգի պահպանման նկատառումներով:
Պատմականության այս ընկալումն ամենասուր կերպով զգացվում է
այն դեպքում, երբ փորձում ենք հստակեցնել ազգային ինքնության տեղը
քաղաքակրթական ժամանակի մեջ։ Վերջինս անընդհատ վերակառուցվածքավորվում է, քանի որ էթնոսը մասնակցում է այդ արժեքաստեղծ ոգեղեն գործընթացին որպես պատմական նպատակայնություն կրող և՛ որպես
քաղաքականության, և՛ որպես քաղաքակրթության սուբյեկտ։ Եվ նրա համար ապագան դառնում է տեսանելի, էթնոազգային մշակույթով արժևորված կենսաէներգետիկ տարածք: Այդտեղ որոշիչը ոչ թե ճակատագիրը,
աստվածային նախախնամությունն ու քաղաքական խաղերն են, այլ ակտիվ կենսագործունեություն ապահովող ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՍՏԵՂԾ
գործունեությունը: Դա էլ ռացիոնալացնում է քաղաքական ժամանակը՝
ստիպելով ընտրանիներին հրաժարվել ժողովրդահաճությունից (դեմագոգիա) և իրենց վարքաբանությունում նպատակամետորեն արդիականացնել
ազգային ինքնությունը: Ասվածի շրջանակում համակարգային և սոցիալմշակութային հայեցակետի ներքո դիտարկելով սփյուռքի ինքնությունը` քաղաքագետ Զ. Լևինը հատուկ ուշադրության է արժանացրել այն փաստը, որ
սփյուռքի ցանկացած անդամ մոլորակի տարբեր անկյուններում մնում է
հավատարիմ իր քաղաքակրթական առանձնահատկություններին՝ արժեքային համակարգին, լեզվին, ավանդույթներին, կրոնին և այլն, չնայած որ
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նա այլևս իր պատմական հայրենիքի քաղաքացին չէ [4, с. 102-107]: Հենց
դրանով էլ յուրաքանչյուր սփյուռք՝ էթնոպաշտպանության նկատառումներով ազգային ինքնությունը դարձնում է իր վարքաբանության անբաժանելի տարրը: Հայկական Սփյուռքի հետ համախմբված լինելու փաստը ՀՀ-ին կօգնի հաղթահարել բազմաթիվ մարտահրավերներ: Այդ
պատճառով էլ Ս. Հանթինգթոնը ՀՀ- ն անվանում է «Կովկասյան Իսրայել» [14, с.191]:
Հազարամյակների պատմություն ընդգրկող ազգային ինքնությունը
փոխներդաշնակում է աշխարհաճանաչողության ինչպես «քաոս և առասպել», այնպես էլ «հերոս-հակահերոս» արժեքային համակարգի ներհակ
բևեռները։ Դրանցից յուրաքանչյուրը, վերջին հաշվով, պատմական իրականության քաղաքահոգեբանական իրացման կերպ է։ Մեր կարծիքով,
նման ըմբռնումը հնարավորություն է տալիս հանրույթի արդիականացման
գործընթացը և մշակութային ավանդույթը դիտարկելու որպես փոխկապակցված իրողություններ։ Իսկ դրանց լծորդման բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ է տարբերակել իրականության ընկերային և մտահոգևոր
այն չափումները, որոնք և՛ ձևավորում, և՛ բնութագրում են ազգային մշակույթի արժեքային համակարգը։
Հարաբերելով համամարդկային արժեքներին՝ ազգի արժեքային
համակարգը նոր բովանդակություն ու իմաստ է ստանում՝ հանդես գալով տարբեր մակարդակների «Ես»-երի լինելության սահմաններում: Այդպիսով նա դառնում է անձի, հանրույթի ինքնության արդիականացման
գործընթացը սնուցող միջավայր։ Նման մոտեցումը հնարավորություն է
տալիս արդիականացումը դիտարկելու «հավաքական մեթոդաբանությամբ», որի օգնությամբ, մասնավորապես, կարելի է վերլուծել հայ հանրույթի քաղաքական-հոգեբանական կերպափոխությունը պատմության
հոլովույթում։
Հայոց գոյաբանության որակական փոփոխություններին զուգահեռ
անհրաժեշտ է բացահայտել նաև համամարդկային և ազգային արժեքների փոխներգործության խնդիրը։ Մեր կարծիքով, հայ քաղաքակրթական միջավայրի ժողովրդավարացման գործընթացը «հավաքական մեթոդաբանությամբ» ուսումնասիրման համար հիմք կարող են ծառայել Է.
Դյուրկհեյմի սոցիոլոգիան, Կ. Յունգի հոգեվերլուծությունը («արքետիպեր», «խորքային հոգեբանություն»), Կ. Մանհեյմի «գաղափարի» և
«ուտոպիայի» փոխհարաբերության և Է. Ֆրոմի «առողջ» ու «հիվանդ»
հասարակությունների մասին տեսությունները։ Դրանցից յուրաքանչյուրը, յուրովի կարևորելով կառավարող ընտրանու վարքաբանությունում
ազգային ինքնության տեղն ու դերը և բնականոն արդիականացման
գործընթացում ծագած հիմնահարցերը, միաժամանակ ընդգծում է, որ
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տարբեր ընկերային համակեցություններ իրենց գոյաբանական կերպը
պահպանելու համընդհանուր հատկանիշներ ունեն։ Հենց այդ հանրայնացումն է, որ, ըստ մեզ, հնարավորություն է տալիս ներդաշնակելու
Է. Դյուրկհեյմի «կոլեկտիվ գիտակցությունը» հոգեվերլուծողների (Զ. Ֆրոյդ,
Կ. Յունգ) «զանգվածների հոգեբանություն», «արքետիպեր» և «կոլեկտիվ ենթագիտակցական» եզրույթների հետ։ Իսկ Կ. Մանհեյմի «գաղափար» և «ուտոպիա» կատեգորիաների միջոցով հնարավոր է որոշել հասարակության «հիվանդ» կամ «առողջ» վիճակները (Է. Ֆրոմ) [ 5]։

Ազգային ինքնության արժեքային բևեռները
Առաջնորդվելով «հավաքական մեթոդաբանության» տրամաբանությամբ՝ նշենք, որ հին հայկական աշխարհաճանաչողության մեջ արժեքային հարացույցն ութնափուլ, ութնառիթմ ծավալում ունի։ Դա ակնհայտ է հայկական դիցաբանական և ընդհանրապես մշակութային
տեքստը վերլուծելիս [6, էջ 287-347]։ Արեգակնային ծագման տիեզերական հավասարակշռություն ապահովող ութը՝ խորհրդանշելով անսահմանության (∞) մեջ ներդաշնակորեն կայացող ինքնությունը, ամբողջականացնում է հայ մշակութային համատեքստի արժեքաբանական (աքսիոլոգիական) բևեռները։ Վերջինս ունի բիոֆիլ (քաոս-արարում, սկիզբ
և առասպել, ընթացք-արժեք, ավարտ-վերարժևորված արժեք) և նեկրոֆիլ (քաոս-ավերում, վերջ և առասպել, ընթացք ու արժեքի քայքայում,
վերջ-մահ կամ ողբ) բևեռները։ Արարիչ (բիոֆիլ) բևեռը մարմնավորվում
է պայքարն ապակառուցողական «արժեքների», դիպվածների, տարերային զարգացումների, մարգինալացնող քաղաքական խաղերի դեմ,
որն էլ ռացիոնալացնում է կառավարումը։ Այս հակամետ բևեռների համադրմամբ էլ մշակութային համատեքստում ստեղծվում է կոլեկտիվ գիտակցություն։ Այն ենթադրելով ինքնորոշման, ինքնակառավարման,
ինքնահաստատման համակարգ՝ համագործակցություն է իրականացնում «modus vivendi» սկզբունքներով։
Պատմական ձևավորված հանրույթի կոլեկտիվ գիտակցականի համակարգը, հենվելով «մեխանիկական միասնության» վրա (Է.Դյուրկհեյմ),
կառավարող ընտրանու, առաջնորդի և անձի վարքաբանությունում կապ
է ապահովում առասպելամտածողության ու տրամախոհական մտքի
միջև։ Այդ կապի արժևորմամբ մշակվել է գոյաբանության մի կերպ՝
արարիչ և ավերիչ արժեքային բևեռներով [7]։ Հեթանոս և աստվածաշնչյան արժեքային համակարգերն ամբարած հայ մշակութային համատեքստը համակարգված է նույն սկզբունքով։ Եվ հայ «Ես»-ի համար
տիեզերաստեղծ աշխարհաճանաչողություն, ինքնություն ապահովող
առասպելամտածողությունը ներդաշնակ ձևով փոխակերպվում է համա146
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մարդկայինի։ Այս իմաստով էլ հայ էթնոսի աշխարհաճանաչողության
առասպելաբանական ըմբռնումը պայմանավորում է ազգային ինքնության արժեքային բևեռները։ Կենսական կողմնորոշում ունեցող առասպելն ինքնություն կերտող, անձի, ընտրանու, առաջնորդի և հանրույթի
ընկերային եռանդն ակտիվացնող, խմբային միասնություն, համերաշխություն մարմնավորող, ընդհանուր արժեհոգեբանական գիտակցություն ձևավորող «արարչական» իշխանություն է։ Առասպելի իմաստային
դաշտը կանոնակարգում է անձի ու հանրույթի «ես» + «մենք» բևեռները
և ուղիներ է մշակում «նրանք բևեռի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Այս ամենը, ինչպես նշում է Կ. Հյուբները «հնարավորություն է տալիս ազգին միասնական վերաբերմունք մշակելու իրականացվող բազմաբնույթ իշխանության նկատմամբ» [8, с. 325]։
Քաղաքակրթության փորձը փաստում է, որ տարաբնույթ իշխանական կառույցներում պետք է անպայմանորեն պահպանվի ազգի ինքնությունը բնականոն արդիականացնող արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը։ Դրա բացակայությամբ իշխանական գործընթացում
խաթարվում է ցեղի միասնական հոգեբանությունը։ Արդյունքում «ես» և
«մենք» բեևռները մարգինալացվում են և, կորցնելով իրականությունը
բանական գնահատելու ունակությունը, սկսում են իրականացնել ուծացման (ասիմիլյացիոն) տիպի կառավարում։ Դա առաջ է բերում արժեքների անկում, քայքայում, քաոս, ավերում և, վերջապես, ողբ։ Իր մշակութային և քաղաքական հագեցվածությամբ ողբը համամարդկային թեմա
է։ Փաստորեն, պատմական հոլովույթում յուրաքանչյուր ոգեարարիչ էլիտար «Ես» ողբում է իր կեցության (նաև իշխանության) արդեն կորցված
և ազգային ինքնության հիմք կազմող արժեքների բացակայությունը։ Այս
իմաստով հայոց ողբը, չնայած իր ժանրային բազմազանությանը, նույնպես աներկբա քաղաքական-հոգեբանական բովանդակություն ունի։ Լինելով ավերիչ (թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին) իշխանության արդյունք՝ ողբը
միտում ունի արդիականացնելու պատմությունը՝ ազգի ընկերային, հոգեբանական, քաղաքական միասնության անհրաժեշտության դիտանկյունից։ Միայն այդ ճանապարհով կարելի է դիմակայել ավերիչ Ներուժին։
Այս դիտանկյունից հայոց ողբում հոգեբանորեն ամբողջացված է Ազգի և
Հայրենիքի թեման: Այս իմաստով հայ ողբը ոչ միայն քրիստոնեական
հավատով համակարգված վշտի, հառաչանքի, մեղքի, զղջման, այլև
ինքնության, էության պահպանման ծրագիր է։ Հայոց ողբի գործառույթով (Մովսես Խորենացուց մինչև մեր օրերը) ինքնորոշվել է ինքնարարող հայ հանրույթը՝ որպես համասեր, համալեզու հավաքական ընկերային հոգեբանության տեր մարդկանց միություն։
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Իշխանության արժևորման նպատակամիտված ծիսակարգը լուծում
է պատմության հոլովույթում առկա և կուտակվող հակասությունները՝
արտամղելով դրանք ազգային ինքնությունից անդին։ Այսպիսով ապահովվում է երևույթները ներդաշնակ կապի մեջ ընկալելու հնարավորությունը, իսկ իշխանական ժամանակակարգի ծիրում հայտնված ընտրանին, առաջնորդը, անհատը հաղորդակցվում են ազգի միասնական հոգեբանության վեհ, հզոր, սրբազան, բայց արդեն պատմականացված և
հերոսականացված ժամանակին։ Հենց այս հաղորդակցմամբ էլ (մշակութային և քաղաքական ծիսակարգի միջոցով արդիականացվող) ազգային ինքնությունը հաղթանակ է տանում ավերիչ քաոսի հանդեպ: Ծիսական արարողակարգի կայուն հատկանիշներից է ժամանակի գնահատման ոչ թե պարույրային, այլ, այսպես կոչված, հատվածային տրամաբանությունը, որի միջոցով իմաստավորվում է իրադրությունը: Այդպիսով
տեսակն իրեն զատում է շրջապատից։ Հայերը, օրինակ, իրենց տեսակը
զատելու յուրօրինակ հարացույցներ են մշակել. Հայկն առաջինն էր, որ
ընդվզեց ընդդեմ բռնապետ Բելի, Տրդատ Մեծն առաջինն էր, որ Գրիգոր
Լուսավորչի պարտադրմամբ քրիստոնեությունն ընդունեց իբրև պետական կրոն, Մաշտոցն աոաջինն էր, որ արարեց հայոց այբուբենը՝ ազգային արժեքի էզոտերիկ ընկալմամբ, Քաղկեդոնի ժողովում հայերն առաջինն էին, որ ընդդիմադիր կեցվածք ընդունեցին…
Ակնհայտ է, որ Տրդատ թագավորը, քրիստոնեությունը պետական
կրոն հռչակելով, մեծ ջանքեր գործադրեց դրա տարածման համար, ինչն էլ
առաջին հերթին հետապնդում էր ազգային ինքնության նպատակամետ
արդիականացման գործընթաց: Ինչպես նշում է պատմաբան Ն. Ադոնցը,
«… ձուլման և կորստյան վտանգը կախված էր Հայաստանի վրա: Ուրիշ
հնար չկար փրկության, քան ապավինել քրիստոնեությանը» [9, էջ 148]: Եվ
վերջապես, դարերի հոլովույթում հայերը միշտ էլ կարողացել են իրենց տեսակը զատելով դիմակայել օտարների ծրագրված համահարթեցմանը։
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В статье обоснован подход, согласно которому знание цивилизационного опыта осуществления власти позволит повысить уровень демократии. В
этом контексте автор подчеркнул важность, в первую очередь, эволюционной модернизации национального менталитета в процессе осуществления
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рамках данного подхода предлагается рассматривать процесс демократизации посредством “комплексной методологии”. С целью изучения армянской
цивилизационной среды с помощью “комплексной методологии”, автор взял
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Э.Фромма. Именно в данном контексте, взяв за основу светлый образ
сформировавшегося в процессе исторического развития “Духовной Армении”, автор разрабатывает конституцию армянской духа.
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The article proves an approach, according to which quality of democracy can
be improved thanks to the knowledge of civilizational experience of governance
implementation. In this context the author stressed the importance of
modernization of national mentality in the process of governance implementation,
as well as the issues regarding the role of the behaviour of the ruling elite. In the
framework of this approach the author suggests to observe the process of
democratization through “comprehensive methodology”. The author based the
research of Armenian civilizational environment through “comprehensive
methodology” on such theories, as E. Durkheim`s sociology, C.Jung`s deep
psyshology analysis (“archetype”, “deep psychology”), relations of “idea” and
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ԹԵՐԵԶԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

GR ԵԶՐՈՒՅԹԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում

ներկայացված

են

«կառավարության

կապեր»

(government relations, այսուհետև՝ GR) եզրույթի կառուցվածքը, նրա
նշանակությունը կառավարման համակարգում: Համեմատության մեջ
վերլուծված է GR և Public Affairs կապերի զարգացման անհրաժեշտությունը:
Հիմնաբառեր. GR, Public Affairs, կառավարում, լոբբինգ, կառավարություն, իշխանական կառույցներ, առևտրային սուբյեկտներ, ոչ
առևտրային սուբյեկտներ, հանրային շահեր:

Պետության և հասարակության համագործակցությունը (պետությունգործարարություն, պետություն-քաղաքացիական միավորումներ, պետություն-հանրային ոլորտի կազմակերպություն) ունի բազմազան և դինամիկ
բնույթ: Այդ հիմնախնդիրներն ուսումնասիրվում է GR, որը ձևավորվել է XX
դարի 70-ական թթ. ԱՄՆ-ում, իսկ Եվրոպայում` 1980-1990 թվականներին:
Դա պայմանավորված է հասարակության կյանքում ինչպես հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ և ԶԼՄ-ների դերի մեծացմամբ, այնպես էլ կորպորացիաների գործունեությամբ, սոցիալական տարածության
կերպափոխման արագությամբ: Այժմ GR-ի ուսումնասիրումը հետխորհրդային երկրներում անհրաժեշտություն է, քանի որ ցանցային և աստիճանակարգային գործունեության համակցումը հնարավորություն է տալիս
բարձրացնել կառավարման արդյունավետությունը:
GR տերմինը եկել է արևմտյան քաղաքագիտությունից: GRը, որպես բազմաշերտ էություն և բնույթ ունեցող երևույթ, ներառում ենթադրում է ոչ միայն կապ կառավարության, այլ նաև օրենսդիր մարմնի
պատգամավորների, մարզի և քաղաքի ղեկավարների, ինչպես նաև կուսակցության լիդերների հետ: GR մասնագետ Ի. Մենտուսովը GR-ի
առանցքային առանձնահատկությունը և նրա տարբերությունը լոբբինգից այսպես է սահմանել. «GR մասնագետների ոլորտը` դրանք մարդիկ
են, ովքեր իշխանության և գործարարության մեջ կառուցում են կամուրջ,
որպեսզի դրանով կարողանան ազատ տեղաշարժվեն լոբբիստները` իշխանությունների համար «հետաքրքիր» առաջարկություններով»: GR-ը
որոշումների նախապատրաստման և ընտրության համար ապահովում է
տեղեկատվական բազայի ընդլայնումը, մեծացնում որոշումներ ընդունելու սուբյեկտները, մոբիլիզացնում է հասարակության աջակցությունը
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կամ ընդդիմությունը` պատրաստելով օրինագիծ` պայմաններ ստեղծելով
քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների իրականացման համար, բարձրացնում է պետական մարմինների գործունեության արդյունավետությունը [1, с. 54 ]:
Միաժամանակ GR դիտարկում է հանրային գործունեության ակտիվացումը և քաղաքացիական կազմակերպությունների ու պետական մարմինների միջև արդյունավետ հարաբերությունների հաստատումը:
Անգլո-սաքսոնական երկրներում GR-գործունեությունը (կառավարության հետ կապերի գործունեություն, պետության հետ կապեր) հայտնի է որպես Public affairs (հանրային հարցեր, հանրային գործեր): Պետության հետ
համագործակցության նման ձևաչափին բնորոշում է մի շարք բնութագրիչներ, որոնք մի կողմից կապված են ոչ-պետական մարմինների նկատմամբ
պետության քաղաքականության փոփոխություների հետ, մյուս կողմից էլ
պետական քաղաքականության մասնավոր գործունեությունից և անհրաժեշտության դեպքում հանրային տարածքների ներգրավվածությունից:
Գիտական գրականության մեջ GR-ի և PA-ի եզրույթների հարաբերակցությունը վերջնականապես պարզված չէ: Հաճախ պետության հետ
հարաբերությունները մեկնաբանվում են որպես օբյեկտիվ իրականություն`
հիմք ունենալով գործարարության որոշ սուբյեկտիվ գործունեության, կապը
քաղաքացիական հասարակության միությունների և պետական մարմինների հետ հարաբերությունները կարգավորելու այլ դերակատարներով: Վերջինս արտահայտվում է այնպիսի հասկացութուններում, ինչպիսին են` «GRmanagment» (կառավարման հարաբերությունները պետության հետ),
«Public policy» (հանրային քաղաքականություն), «Political Strategy» (քաղաքական ռազմավարություն), «Public Affairs» (հանրային հարցեր), «Lobbing»
(լոբբինգ), «Issue management» ( կառավարման խնդիրներ) և այլն: Կան հեղինակներ, ովքեր կարծում են, որ «Public Affairs» ավելի նեղ հասկացություն է, քան «GR»-ը քանի որ «պետության հետ հարաբերությունները» միշտ
չէ, որ կառուցվում է հանրային շահի կարևորությունից: Կարծիքներ կան, որ
«Public Affairs» (հանրային հարցեր) ավելի լայն եզրույթ է, քանի որ իր մեջ
ներառում է ոչ միայն կառավարության հետ հարաբերություններ, այլ
հանրային ոլորտի այլ դերակատարներ` կորպորատիվ ռազմավարական
հետազոտություններ և հաղորդակցման հարցեր [2, p. 102]: «Public
Affairs»-ն իր մեջ ներառում է այնպիսի գործառական ոլորտներ ինչպիսին են` «community relations» (համայնքային կապեր)-ը և «social
responsibility» (սոցիալական պատասխանատվություն)-ը: Շատերը PA
նույնականացնում են GR-ի և լոբբինգության հետ: Լոբբինգի միջոցով
ազդեցություն են գործում իշխանություների ընդունած որոշումների վրա:
Դա հատկապես կիրառվում է Եվրոպայում, որտեղ «լոբբինգ» եզրույթը
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տարաբնույթ ընկալումներ ունի: Օրինակ` Մեծ Բրիտանիայում լոբբինգի
ծառայությունների մասնագիտական շուկան զարգացած է, որը բնորոշ
չէ Եվրոպայի համար, բոլոր լոբբիստական գործակալություններն իրենց
անվանում են PA-consultants կամ policy consultants.
GR-ը վերջին ժամանակների ամենաարդիական և բազմակողմանի
քննարկվող երևույթներից է` գործարարության և կառավարության փոխհամագործակցության ոլորտում: Ռուս հետազոտող Տ. Կուլակովը GR-ը
դիտարկում է որպես կառավարման հաղորդակցման ուղղություն, որի
նպատակն է կազմակերպությունների սեփական շահերի համաձայնությունը պետական մարմինների շահերի հետ, որը նվազեցնում է ռիսկերը և ապահովում կայուն զարգացում [3, с. 226-238]: Երբեմն GR և լոբբինգը նույնականացնում են, երբեմն էլ GR-ը համարում են կառավարման ընդհանուր
ոլորտ, իսկ լոբբինգը GR-ի տեխնոլոգիաներից մեկը:
GR-ը կառավարման ոլորտի նպատակն է կազմակերպությունների
կառավարումն արդյունավետ դարձնել: Այդ նպատակին հետամուտ՝ GR
մասնագետները կապ են ստեղծում իշխանությունների և գործարարության միջև (կամ այլ հասարակական կազմակերպությունների): Նրանք,
տիրապետելով հաղորդակցման հմտություններին, կարողանում են, մասնագիտական մրցունակ հիմնավորումներով, գործարարության խնդիրները մտցնել կառավարության օրակարգ: GR մասնագետներն ի տարբերություն լոբբիստների պարտադիր չէ տեղեկացված լինեն օրենքի ընդունման մանրամասներին: Նրանց գլխավոր առաջադրանքն է իշխանությունների հետ դրական հարաբերություններ ունենալը: Լոբբիստների
նպատակն է տարբեր իշխանական կառույցներում ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացին՝ և հընթացս
կերպափոխել որոշում կայացնելու ընթացակարգերը:
GR և լոբբինգը տարբերվում են միմյանցից իրենց աշխատանքային
ռեժիմով: GR մասնագետը որպես կանոն աշխատում է կազմակերպության կառույցում` զբաղվելով իշխանությունների ռազմավարական զարգացմամբ և իրականացմամբ: Նրանք զբաղվում են պետական մարմինների և պաշտոնյաների ուսումնասիրությամբ ու մշտադիտարկմամբ,
ինչպես նաև ընկերության այս կամ այն հարցի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշմամբ [4, с. 17]: Այսպիսով` GR-ը և լոբբինգը չեն նույնականանում,
սակայն իրենց գործունեության ժամանակ կարող են խաչվել: Այսպես՝
 Հանրային գիտակցության մեջ լոբբինգը նույնականացվում է կոռուպցիայի հետ, քանի որ քաղաքական ինստիտուտների ներկայացուցիչների շփումները տեղի են ունենում «կուլիսներում»՝ որոշակի գաղտնիության և անհասանելիության մթնոլորտում: Մինչդեռ GR գործունեությունը նպատակաուղղված կապեր է ստեղծում պետության, գործարա153
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րության և հասարակության միջև՝ արդյունքի կառավարման և պահանջմունքների կերպափոխման նկատառումներով:
 Լոբբինգը երկարաժամկետ պլանավորման խնդիր չի լուծում, որի
հետևանքով մրցակիցներից որևէ մեկին կանգնեցնում է փաստի առջև,
երբ կառավարության պատվերները կամ օրենսդրական լուծումներն ընդունվում է մասնակիցներից մեկի օգտին: Ուստի իր սուբյեկտիվ նախասիրություններով և ցանկություններով լոբբինգը GR գործունեությունը դիտարկում է անձնականից մինչև իշխանական կառույցներ` ձևախեղելով
նրա գործառույթները:
Վերոնշյալը հնարավորություն է տալիս համաձայնվել ամերիկացի հետազոտող Չարլ Մասկի հետ, որ GR-ի առանձնահատկությունն է նորարական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շարունակական օգտագործումը,
որի հիմքում քաղաքական կառավարման արժեքայնությունն է իր մարքեթինգային ցանցային և աստիճանակարգված մոտեցումներով:
GR սուբյեկտներ են ինչպես հաճախորդները (նախաձեռնողները),
այնպես էլ GR գործունեություն կատարողները: Այլ կեպ ասած GR սուբյեկտներ համարվում են
 կորպորացիաները (GR բաժանմունքի) և ոչ առևտրային կազմակերպությունները (ՀԿ-երը),
 գործարարության ասոցիացիաները,
 մասնագիտական գործակալությունները և խորհրդատուները:
Հանրության կողմից ընդունված է GRը բաժանել երեք ոլորտի
(սեկտորի)` պետական, առևտրային և ոչ առևտրային: Դրանից ելնելով`
կարելի է ենթադրել, որ GR-ի հիմնական սուբյեկտները, որոնք նախաձեռնում են GR, վերաբերում են երկրորդ և երրորդ ոլորտներին, իսկ իշխաննությունները և դրանց միջև հարաբերությունները չեն վերաբերում
GR ոլորտին: Իր հերթին GR սուբյեկտների շրջանում կարելի է առանձնացնել առևտրային և ոչ առևտրային սուբյեկտներ [5, с. 19]:
Առևտրային սուբյեկտներն են տնտեսական գործունեությամբ (կորպորացիաներ, ընկերություններ) զբաղվողները, ինչպես նաև գործարարության ասոցիացիաները: Առևտրային սուբյեկտները լուծվում են պետական մարմիններում առևտրային տարբեր մակարդակներում դրսևորվող կորպորացիաների կամ գործարար խմբերի շահերը: Ոչ առևտրային
սուբյեկտներն իրենց նպատակներին հասնելու և իրավունքները պաշտպանելու համար հարաբերություններ են հաստատում մի կողմից պետական իշխանության մարմինների, մյուս կողմից հասարակության հետ: Այդպիսի սուբյեկտներ են երրորդ սեկտորի ներկայացուցիչները` արհմիությունները, տարբեր ոչ առևտրային կազմակերպությունները, ֆոնդերը,
միությունները և այլն: Պետության նորմատիվ գործունեությունը հեռա154
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նկարներ է ստեղծում և միաժամանակ որոշակի սահմնափակումներ է
դնում ոչ առևտրային կազմակերպության հասարակական բնույթի զարգացման վրա: Բացի այդ հաշվի առնելով պետության ուժեղ դիրքերը,
հասարակության գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում` արդյունավետ GR-ն ունի չափազանց կարևոր նշանակություն կայուն և հաջող
գործունեություն ծավալել՝ ապահովելով հասարակական համակեցությունը:
Գործարարության և երրորդ սեկտորի սահմանին գտնվում են հասարակական կազմակերպությունները, որոնք միավորում են առևտրային ընկերությունները, գործարարության ասոցիացիաները: Պետք է ընդգծել, որ
տարբեր գործարարության ասոցիացիաները GR ընկերությանն ապահովում են բազմաբնույթ աջակցություն: Գործարարության ասոցիացիայի հիմանական առավելությունն այն է, որ ուժային կառույցներին ներկայացնի ոչ
թե որևէ մեկ սուբյեկտի մասնավոր շահերը, այլ գործարարության համախմբված կարծիքը: Որոշ դեպքերում ասոցիացիան առաջացնելով
խնդիր` անգամ չի հրապարակում շահագրգիռ կողմերի անունները: Այդ
կերպ առաջին հերթին մեծանում է հնարավորությունը պետական մարմիններում արտահայտել հատուկ դիրքորոշում, երկրորդ՝ պետական ծառայողներին տեղեկացնում է, որ նրանք գործ ունեն ոչ թե սուբյեկտների խմբային
կամ մասնավոր եսասեր կարծիքի հետ, այլ հանրային շահի հետ: GR տեխնոլոգիական սուբյեկտը սոցիալականն է, որը GR-ի շահի իրականացման հիմանական առարկան է: Խոսելով GR տեխնոլոգիական սուբյեկտի
տիպերի մասին` դրանց շրջանակներում պետք է առանձին դիտարկել
GR բաժինները և մասնագիտական ընկերությունները (մասնագիտական
խորհրդատուները), որոնք աշխատում են այդ ոլորտում: Պետական
մարմինների հետ կապերի բաժինը (GR բաժինը) խոշոր կորպորացիանների կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր գործունեությամբ
պատասխանատու է աջակցել կառավարությանը: GR մասնագիտական
ընկերությունները մասնագիտացված առևտրային կազմակերպություններ են, որոնք վճարումներով իրականացնում են ծառայություններ` ներկայացնելով հաճախորդի շահերը կառավարությունում (խորհրդատվական ընկերություններ, PR- գործակալություններ, իրավաբանական ընկերություններ, լոբբիստական ընկերություններ): Անհրաժեշտ է նաև տարբերակել «Issue management» և «Public affairs» եզրույթները: Issue
management-ը դա խնդիրների լուծումն է, որը կապ ունի ընկերության
գործունեության հետ, ինչպես նաև ազդում է հասարակական շահերի
վրա կանխարգելիչ միջոցների հաշվին` ղեկավարելով օրվա ծրագիրը և
առաջարկում տարբերակներ խնդիրները լուծելու համար: Issue
management-ի պարտականությունների մեջ մտնում է որոշումների ռազ155
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մավարական զարգացումը կոնկրետ թեմայի նյութի մասին կամ կանխարգելման պայքարի դեմ հնարավոր ռիսկերը, նախքան դրանք դառնում են խնդիր և տեղափոխվում օրենսդրական դաշտ: Public affairs-ը
գործունեություն է, որը վերահսկում է գործարարությունը վարելու պայմանները` իր մեջ ընդգրկելով պետական մարմինների ղեկավարման
կապերը: Issue management-ը լոբբիստական տեխնոլոգիա է, ինչպես
նաև սոցիալական պատասխանատվությունը թույլ է տալիս ազդել հանրային քաղաքականության վրա, արդյունավետ կառավարել հեղինակությունը և ընդհանուր եզրեր գտնել շահագրգիռ կողմերի հետ [6, с. 11]:
Հետխորհրդային տարածքներում GR-ի զարգացման գործընթացը
գտնվում է ձևավորման փուլում: Որպես այդպիսին, այն հիմնված է
արևմտյան հեղինակների տեսական և կիրառական մոտեցումների վրա:
Այս առումով ներկայացնենք ամերիկյան GR-ի պատմությունը` բացահայտելով այն պատճառները, թե ինչու ԱՄՆ-ում գործարարության և պետության փոխհարաբերությունների զարգացման ձևաչափն օրինակ է
ծառայում զարգացած և զարգացող երկրների համար:
Այդ նպատակով ներկայացնենք 1980-90-ին հաստատված, բայց
մինչև այժմ արդիական ուսումնասիրությունների տեսական և կիրառական արժեքաշահային համակարգը: Համաձայն Այվեն Փրեսթոնի` GR-ը
միայն փոխհարաբերությունների փոխանակման ընթացք չէ, այն ինտերակտիվ բնույթ ունի «որի շրջանակներում մասնակիցներից յուրաքանչյուրն ունի որոշակի հնարավորություններ՝ անկախ նախաձեռնության
դրսևորումերի և, միևնույն ժամանակ խթանիչ և ազդող օբյեկտ է՝ այլ
մասնակիցների կողմից [7, p. 212-245]» :
Համաձայն այս համատեքստում Դոննա Վուդի մոտեցումների` կորպորատիվ և մրցակցային ձևաչափերն անհրաժեշտություն են, սակայն
GR-ը նպատակահարմար է դիտարկել ուտիլիտար ձևաչափի շրջանակում, որի համաձայն գործարարությունը և կառավարությունը գործում են
առաջին հերթին իրենց սեփական շահերից ելնելով [8]:
Եվ վերջապես Փենսիլվանիայի համալսարանի մի խումբ մասնագետներ (Ջեն Սթիվենս, Սթիվեն Ուորթիկ և Ջոն Բեգրին) GR-ի տեսական հիմնավորման համար կիրառել են միջկազմակերպչական ռազմավարության և ռեսուրսների կախվածության տեսություններ [9]: Նրանք
կարծում են, որ նպատակահարմար է ներկայացնել GR-ը որպես արժեշահային շփումների տիրույթ, այլ ոչ թե համագործակցության և հակամարտության պարզ երկճյուղավորման (դիխոտոմիայի) գործընթաց: Համաձայն միջկազմակերպչական փոխգործակցության տեսության, որն
առաջարկել էին Ջեյմ Թոմփսոնը և Ուիլյամ Մակեվանը [10, p. 23-31]
որոշակի լայն համագործակցությունն իսկապես ի սկզբանե ունի մրցակ156
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ցային բնույթ: Մրցակցությունը երկու և ավելի կազմակերպությունների
միջև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման պայքար է: Այս դիտանկյունից մրցակցությունը կարող ենք բաժանվել երեք մակարդակի.
 գործարքը կնքվում է բանակցությունների արդյունքում` պայմանավորված ապրանքների փոխանակման կամ երկու կամ ավելի կազմակերպությունների ծառայությունների միջև,
 գործարքը նշանակում է եզրակացություն փոխանակման ապրանքների կամ ծառայությունների երկու կամ ավելի կազմակերպությունների միջև՝ համաձայնություն կնքված բանակցությունների միջոցով,
 կոպտացիան ներառում է ղեկավարման նոր տարրերի կամ քաղաքական կազմակերպությունների կառուցվածքի կլանման գործընթաց, իսկ
կոալիցիան գիտակցված միավորում երկու կամ ավել կազմակերպիչների
ընդհանուր նպատակների համար: GR-ը հասկանալու համար կարևոր է
տեսությունները, որոնք առանձնացնում են ռեսուրսներ ստանալու հիմանական տեղը և փոխանակումը, որն ընդգծում է նշանակումը, ազդեցությունն արտաքին միջավայրի կազմակերպման: Հենց արտաքին ազդեցությունը և ռեսուրսները հանդես են գալիս հիմնական արտաքին փոփոխականները փոխհարաբերություններում: Որոշ կազմակերպություններ ընդգրկվում են միջկազմակերպության ազդեցության մեջ, քանի որ նրանք
կախված են այլ կազմակերպություններից և ձգտում են զարգացնել ռազմավարություններ, որոնք կթույլատրեն ստանալ մուտք անհրաժեշտ ռեսուրսների:
Այսպիսով GR-ը կարելի է դիտարկել որպես քաղաքական հաղորդակցության առանձնահատուկ համակարգ, որի միջոցով իրականացվում է պետության և հասարակության փոխգործակցությունը, օգտագործվում է հաղորդակցության հորիզոնական և ուղղահայաց ուղիները,
ապահովում է քաղաքական գործընթացների մասնակիցների շահերի
հավասարակշռությունը:
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ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ
ԿՈՌԵԼՅԱՑԻՈՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում ուսումնասիրված են որոշման ընդունման արդյունավետության անձնային գործոնները և դրանց համակցությունը:
Հստակեցված են որոշման ընդունման ռազմավարությունների
անհատական առանձնահատկությունները՝ գերակա կոգնիտիվ ոճերը, մոտիվացիայի ուղղվածությունը, հավակնությունների մակարդակը, էներգիայի ուղղվածությունը դեպի արտաքին կամ ներքին աշխարհ, որոշման ընդունման գործընթացում զգայությունների դերը:
Ցույց է տրված որոշման ընդունման արդյունավետության կախվածությունն որոշման ընդունման ռազմավարությունից՝ մինիմաքսային ռազմավարությունը կանխորոշում է գործունեության բարձր
արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. որոշման ընդունում, անձնային գործոններ,
ռազմավարություն:

Հետազոտության արդիականություն: Երրորդ հազարամյակի նախաշեմին տեղի ունեցող քաղաքական, սոցիալական, ժողովրդագրական
փոփոխությունները նոր պահանջներ են ներկայացնում անձին որպես
գործունեության սուբյեկտի, որոնց համապատասխանելու կոնստրուկտիվ ուղիներից է մարդկային գործունեության տարբեր բնագավառներում նոր հնարավորությունների և ռեսուրսների որոնումը: Այս համատեքստում կարևոր տեղ է զբաղեցնում անձի իմացական ոլորտը, մասնավորապես որոշումների մշակումը և ընդունումը:
Որոշման ընդունման համակարգի հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է մի կողմից որոշման ընդունման խնդրի վերաբերյալ բազմաթիվ մասնագիտական գործունեության ոլորտների առկայությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ միասնական համակարգված մոտեցման
չմշակվածությամբ:
Առավել մեծ ուշադրության է արժանի որոշման ընդունման արդյունավետության ուսումնասիրությունները ժամանակի և տեղեկատվության
պակասուրդի, անընդհատ փոփոխվող սոցիալ-մշակութային միջավայրի,
միանշանակ ալգորիթմի բացակայության պայմաններում, ինչը բարձր
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պահանջներ է ներկայացնում անձի ճանաչողական, դրդապատճառային
և հուզական բնութագրերին:
Հայտնի է, որ որոշման մշակումը և ընդունումն առանցքային տեղ են
զբաղեցնում ղեկավարի գործունեության մեջ, որը կանխորոշում է կառավարման գործընթացի ամբողջ հետագա ուղին, և մասնավորապես կառավարչական գործունեության վերջնական արդյունքը, այսինքն որոշման ընդունումը ծառայում է որպես կառավարչական գործունեության
գործընթացային և արդյունարար ցուցանիշ [1], [2]:
Մյուս կողմից հայտնի է, որ որոշման ընդունման գործընթացը և
արդյունավետությունը կախված է ինչպես օբյեկտիվ իրավիճակային,
այնպես էլ սուբյեկտիվ անհատական, անձնային գործոններից [1]: Այդ
գործոնների թվին են պատկանում տարիքը, սեռը, աշխատանքային
ստաժը, ինչպես նաև կազմակերպչական և հաղորդակցման ընդունակությունները, ռիսկի հակվածությունը և պատրաստակամությունը, հաջողության ձգտելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիան, հավակնությունների մակարդակը, մտածողության ձևերը, ինչպես նաև անհատատիպաբանական առանձնահատկությունները և այլն, ինչպես նաև
դրանց փոխազդեցության արդյունքում ձևավորված ռազմավարությունները և ոճերը:
Չնայած որոշման ընդունման արդյունավետության անձնային գործոնների վերաբերյալ հետազոտությունների մեծ քանակին՝ սակավաթիվ
են որոշման ընդունման անձնային գործոնների փոխազդեցության արդյունքում ձևավորված ռազմավարությունների և ոճերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները, իսկ առկա աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն
պարզաբանում հիմնախնդիրը: Հետազոտության վարկածը: Բանակցությունների գործընթացում որոշումների արդյունավետությունը կախված է անձի անհատատիպաբանական առանձնահատկությունների համակցությունից և փոխազդեցությունից, որոնք պայմանավորում են որոշման ընդունման մարտավարությունը և ռազմավարությունը:
Հետազոտության նպատակն է հայտնաբերել բանակցությունների
ընթացքում որոշման ընդունման արդյունավետությունը պայմանավորող
գերակայող հոգեբանական գործոնների համալիրը և դրանց հարաբերակցությունից բխող ռազմավարությունները:
Հետազոտության ոլորտն է կառավարչի որոշման ընդունման համակարգը:
Հետազոտության առարկան է բանակցությունների ընթացքում
արդյունավետ որոշումների ընդունումը պայմանավորող հոգեբանական
գործոնները:
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Հետազոտությունն անցկացվել է «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» և «Ինգո-Արմենիա» ապահովագրական ընկերություններում: Հետազոտությանը մասնակցել են տարբեր տարիքի, սեռի, կրթության և մասնագիտական գործունեության ստաժի 78 ռեսպոնդենտ:
Բոլոր հետազոտվողների մասնակցությունը կրել է կամայական բնույթ՝
ծանոթանալով հետազոտության նպատակի և ընթացքի հետ հետազոտվողները տվել են իրենց գրավոր կամ բանավոր համաձայնությունը:
Հետազոտության մեջ կիրառվել են՝ փորձագիտական հարցման,
անկետավորման, թեստավորման, մոդելավորող գիտափորձի և կոռելյացիոն վերլուծության մեթոդները:
Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառել ենք «Մեծ
հնգյակ» հարցարանը, Ա. Ռեանի «Հաջողության և անհաջողությունից
խուսափելու մոտիվացիան», Տ. Վ. Կորնիլովայի «Որոշման ընդունման
անձնային գործոնները», Շվարցլանդերի «Հավակնությունների մակարդակի ինքնագնահատական» մեթոդիկան, ինքնագնահատականի մակարադակի ախտորոշման հարցաշարը` ըստ Գ. Կազանցևայի, ՄայերսԲրիգսի անձի տիպի որոշիչը (MBTI):
Հետազոտության արդյունքները: Հետազոտության տվյալների համահարաբերակցական վերլուծությունը հայտնաբերել է դրական հավաստի համահարաբերակցական կապ հետազոտվողների տարիքի և ստաժի
(p<0.001, r=0.947), ինչպես նաև բացասական հավաստի կապ տարիքի և
էքսպրեսիվության (p<0.001, r=-0.634), ռիսկի պատրաստակամության
(p<0.05, r=-0.460) միջև: Միտման մակարդակում տարիքը բացասական
կապի մեջ է գտնվում նաև էքստրավերտության հետ (p<0.07, r=-0.396) և
ինքնավերահսկման հետ (p<0.5, r=-0.406) (տե՛ս Աղյուսակ 1):
Փորձարարական խմբի հետազոտվողների մոտ կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տվել բացասական համահարաբերակցական կապ աշխատանքային ստաժի և էքսպրեսիվության միջև (p<0.05, r=-0.471)
(տե՛ս Աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Հետազոտվողների տարիքի և ստաժի ցուցանիշների հարաբերակցությունը որոշման ընդունման անձնային գործոնների հետ

Գործոններ
տարիք
ստաժ

ստաժ
0.947**

ռիսկի
էքստրա- ինքնաԷքսպրե- պատրասվերավերտութսիվություն տակամուհսկում
յուն
թյուն
-0.634*** -0.460*
-0.396
-0.406
-0.471*
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Որոշման ընդունման անձնային գործոններից ռացիոնալությունը
սերտ հակադարձ համահարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում էքստրավերտության (p<0.05, r=-0.518) (տե՛ս Աղյուսակ 2):
Ռիսկի պատրաստակամություն գործոնը հավաստի համահարաբերակցվում է էքստրավերտություն գործոնի (p<0.001, r=0.626), էքսպրեսիվության (p<0.001, r=0.642) հետ, ինչպես նաև բացասական կապի
մեջ է գտնվում որոշման կայացման տրամաբանական ընտրության ոճի
(p<0.05, r=-0.512) հետ (տե՛ս Աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2
Հետազոտվողների որոշման ընդունման անձնային գործոնների
միջև համահարաբերակցությունը

Գործոններ
ռացիոնալություն

էքստրավերտություն

էքսպրեսիվություն

տրամաբանական
ընտրություն

0.642**

-0.512*

-0.518*

ռիսկի պատրաս- 0.626**
տակամություն

Որոշման ընդունման ոճերի և անձնային գործոնների միջև անցկացրած համահարաբերակցական վերլուծությունը հայտնաբերել է բացասական հավաստի կապ ինտրավերտության և էքսպրեսիվության
(p<0.05, r=-0.455), ռիսկի պատրաստակամության (p<0.001, r=-0.655)
և զգայությունների վրա հիմնված ընկալման (p<0.05, r=-0.432) միջև: Դրա հետ մեկտեղ, հայտնաբերված է դրական հավաստի համահարաբերակցական կապ էքստրավերտության (ըստ MBTI թեստի) և էքսպրեսիվության (p<0.05, r=0.456), ռիսկի պատրաստականության (p<0.001,
r=0.645), զգայությունների վրա հիմնված ընկալման (p<0.05, r=0.496)
միջև և բացասական կապ՝ ինտուիցիայի վրա հիմնված ընկալման գործոնի (p<0.05, r=-0.431) միջև (տե՛ս Աղյուսակ 3):
Զգայությունների վրա հիմնված ընկալման գործոնը դրական համահարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում հաջողության մոտիվացայի
գործոնի (p<0.05, r=0.458) և դատողության վրա հիմնված վարքի ոճի
(p<0.05, r=0.475), ինչպես նաև հակադարձ կապի մեջ ինտուիցիայի
վրա հիմնված ընկալման (p<0.001, r=-0.796) միջև (տե՛ս Աղյուսակ 4):
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Աղյուսակ 3
Էներգիայի ուղղվածության և անձնային գործոնների
համահարաբերակցական կապը
ինտուիցիայի
զգայությունԳործոններ էքսպրեսիռիսկի
վրա հիմնված
ների վրա
վության
պատրասընկալում
տակամութ- հիմնված ընկալում
յան
ինտրավեր-0.455*
-0.655**
-0.432*
տություն
էքստրավեր- 0.456*
0.645*
0.456*
-0.431
տություն
«Որոշման ընդունման ոճեր» հարցարանի «ինտուիցիայի վրա հիմնված ընկալում» գործոնը բացասական հավաստի կապի մեջ է գտնվում
էքսպրեսիվության (p<0.05, r=-0.481), հաջողության մոտիվացիայի
(p<0.05, r=-0.418), դատողությունների վրա հիմնված վարքի ոճի
(p<0.01, r=-0.533) (տե՛ս Աղյուսակ 4):
Աղյուսակ 4
Հետազոտովողների որոշման ընդունման ժամանակ ընկալման
առանձնահատկությունների և անձնային գործոնների միջև
համահարաբերակցական վերլուծության ցուցանիշներ
դատողությունհաջողության
էքսպրեսի- հաջողության
Գործոններ
ների վրա հիմնմոտիվացիա
վություն մոտիվացիա
ված վարքի ոճ
0.475**
զգայությունների 0.458*
վրա հիմնված
ընկալում
-0.481*
-0.481*
ինտուիցիայի
վրա հիմնված
ընկալում
«Որոշման տրամաբանական ընտրություն» գործոնի և էքստրավերտության (p<0.05, r=-0.425), ռիսկի պատրաստակամության (p<0.05,
r=-0.412) միջև հայտնաբերված է բացասական կապ: «Սուբյեկտիվ զգացողությունների վրա հիմնված ընտրություն» գործոնը սերտ համահարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում էքստրավերտության (p<0.05,
r=0.420), հուզական կայունության (p<0.05, r=0.412), ռիսկի պատրաստակամության (p<0.05, r=0.422) հետ: «Դատողությունների վրա հիմն164
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ված վարքի ոճը» հավաստի դրական կապի մեջ է գտնվում հաջողությունների մոտիվացիա գործոնի հետ (p<0.05, r=0.428) (տե՛ս Աղյուսակ 5):
Աղյուսակ 5
Որոշման ընդունման ժամանակ ընտրության առանձնահատկությունների և անձնային գործոնների հարաբերակցությունը
Էքստրա- Ռիսկի պատ- Հուզական
Հաջողության
Գործոններ
վերտութ- րաստակա- կայունութմոտիվացիա
յուն
մություն
յուն
տրամաբանական -0.425** -0.412**
ընտրություն
0.422*
0.412*
սուբյեկտիվ զգացո- 0.420*
ղությունների վրա
հիմնված ընտրություն
0.428
Դատողությունների վրա հիմնված
վարքի ոճ
Հայտնաբերված է նաև դրական համահարաբերակցական կապ մինիմաքսային ռազմավարության և աշխատանքային ստաժի (p<0.05,
r=0.402), մասնագիտական առաջընթացի (p<0.05, r=0.429), գործունեության արդյունավետության (p<0.01, r=0.602) միջև: Հարկ է նշել, որ
գործունեության արդյունավետության գործակիցը հաշվարկել են միավոր ժամանակում կատարված աշխատանքի (կնքված պայմանագրերի),
սխալների քանակի հետ հարաբերակցությամբ (տե՛ս Աղյուսակ 6):
Աղյուսակ 6
Որոշման ընդունման ռազմավարությունների և գործունեության
արդյունավետության գործոնների միջև համահարաբերակցական
վերլուծության ցուցանիշներ
մասնագիտա- գործունեուաշխատանքաԳործոններ
կան առաջըն- թյան արդյույին ստաժ
նավետություն
թաց
մինիմաքսային ռազմա- 0.402*
0.429*
0.602**
վարություն
ամորֆ ռազմավարություն
ուղղահայաց ռազմավարություն
165

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

Հատկանշական է, որ գործունեության արդյունավետությունն առավել բարձր է մինիմաքսային ռազմավարություն ունեցող անձանց մոտ
(4.8 պ.մ.), համեմատաբար ավելի ցածր է ուղղահայաց ռազմավարություն կիրառող անձանց մոտ (3.5 պ.մ.), իսկ ամենացածրն է ամորֆ ռազմավարությամբ անձանց մոտ (1.2 պ.մ.): Մինիմաքսային ռազմավարության մեջ առավել արդունավետ էին աշխատում նվազագույն ռիսկի հակված անձիք, որոնց մեջ մեծ մասը կազմում էին 5 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժ ունեցող անձիք:
Տվյալների հավաստիության և գործունեության արդյունավետության
վրա ազդող գործոնների հիերարխիկ կառուցվածք ստանալու նպատակով մեր կողմից անցկացվել է նաև բազմագործոն (MANOVA) վերլուծություն, որի համաձայն գործունեության արդյունավետության ապահովման
գերակայող գործոններից են` արտիստիկությունը (F=3,9, p<0.01), զգայունակությունը (F=3,7, p<0.05), տարիքը (F=3,5, p<0.05), մինիմաքսային ռազմավարությունը (F=2.9, p<0.05), էքսպրեսիվությունը (F=2.8,
p<0.05), էքստրավերտությունը (F=2.7, p<0.05), համագործակցությունը
(F=2,5, p<0.05), ինքնագնահատականը (F=1.9 p<0.05), մասնագիտական պատասխանատվությունը (F=1.8, p<0.05), աշխատանքում նվաճումներով պատասխանատվությունը (F=1,7, p<0.05), ռիսկի պատրաստակամությունը (F=1,5, p<0.05):
Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է եզրակացնել, որ գործունեության
արդյունավետությունը պայմանավորված է որոշակի ռազմավարությամբ,
տվյալ դեպքում, մինիմաքսային ռազմավարությամբ, որն իր հերթին
ձևավորվում է որոշակի անհատահոգեբանական առանձնահատկություններով: Որոշման ընդունման անձնային գործոններն առանձին-առանձին իհարկե ունեն իրենց գերակայող ազդեցությունն որոշման ընդունման գործընթացում, սակայն առավել կարևորվում է դրանց համակցությունը, որը հիմք է հանդիսանում որոշակի ռազմավարության ձևավորման համար:
Եզրակացություններ
1. Հայտնաբերված է, որ որոշման ընդունման ռազմավարության
ձևավորումը կանխորոշվում է որոշակի անհատական առանձնահատկություններով, մասնավորապես՝ գերակայող կոգնիտիվ ոճերով, մոտիվացիայի ուղղվածությունով, հավակնությունների մակարդակով, էներգիայի ուղղվածությունով դեպի արտաքին կամ ներքին աշխարհ, զգայությունների դերով որոշման ընդունման գործընթացում:
2. Ցույց է տրված որոշման ընդունման արդյունավետության կախվածությունը որոշման ընդունման ռազմավարությունից՝ մինիմաքսային
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ռազմավարությունը կանխորոշում է գործունեության բարձր արդյունավետությունը:
3. Ցույց է տրված, որ ռազմավարության նախընտրությունը կախված է տարիքից և աշխատանքային ստաժից՝ 5 տարի և ավելի աշխատանքային ստաժ ունեցող անձանց առանձնացնում է մինիմաքսային
ռազմավարութոյւնը, 5-ից ցածր աշխատանքային ստաժ ունեցողներին
առանձնացնում է ուղղահայաց ռազմավարությունը, ամորֆ տիպը ղեկավարների մոտ չի գրանցվոմ:
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управления Республики Армения
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
Изучены личностные факторы принятия решений.
Выявлены индивидуальные особенности стратегии принятия
решений: доминантные когнитивные стили, направленность мотивации, уровень притязаний, направленность энергии во внешний или
внутренний мир, полярность сенсорной системы в процессе принятия
решений.
Показана зависимость эффективности принятия решений от
стратегии принятия решений: минимаксная стратегия предопределяет
высокую эффективность деятельности.
Ключевые слова: принятие решений, личностные факторы,
стратегия.

STEPAN STEPANYAN
PhD Student of the Public
Administration Academy of the RA
THE CORRELATION AND MULTIFACTOR ANALYSES OF DECISIONMAKING’ PERSONAL FACTORS.
The psychological personal factors of decision-making was studying.
The individual characteristics of decision-making strategies: the
dominant cognitive style and the motivation, the level of claims, directed
energy into the outer or inner world, the polarity of the sensory system in
decision-making was obtained
Was found out the dependence of the decision-making’ efficiency on
decision-making strategies: minimax strategy predetermines high
efficiency.
Keywords: decision-making, personal factors, strategy.
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ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՀԱՍՄԻԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴՐԱ
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ
Արդի հասարակությունում տեղեկատվությունը, որը տրամադրվում է ժամանակակից լրատվամիջոցների կողմից, հագեցած է
բազմաթիվ հոգեբանական ներազդման տեխնիկաներով, որոնց
հիման վրա էլ ձևավորվում են հասարակական արժեքները, դիքորոշումները, հասարկական կարծիքն ու աշխարհի պատկերը: Արդյունքում, հասարակությունը դառնում է խոցելի և ներշնչվող, հեշտ
կառավարելի: Նման իրավիճակում տեղեկատվությունը դարձել է
ինչպես անձի վարքը պայմանավորող գործոն, այնպես էլ սոցիալական իրականության վերակառուցման, ժամանակակից սոցիալական դիցույթների (միֆերի) ձևավորման գործոն:
Հիմնաբառեր. հասարակական կարծիք, հասարակական գիտակցություն, տեղեկատվական-հոգեբանական ներգործություն,
լրատվություն:

Արդի հասարակությունում ԶԼՄ-ները գործնականորեն շարունակում
են մնալ այն կարևոր կառույցներից մեկը, որոնց միջոցով բնակչությունն
ստանում է ոչ միայն տեղեկատվություն իրականության ու փաստերի մասին, այլև դրանց սուբյեկտիվ մեկնաբանությունը և աշխարհի մասին նոր
դիրքորոշումներ:
Տեղեկատվությունը, որը տրամադրվում է բազմահազարանոց լսարանին, հագեցած է ինչպես վերբալ (պիտակավորում, հեղինակության
վկայակոչումներ, տեղափոխում, շաբլոն արտահայտությունների անընդհատ կրկնում, պատճառահետևանքային կապի մոլորություններ, լռության պարույրի էֆեկտ և այլն), այնպես էլ ոչ վերբալ (պատմելաոճ, ձայնի
տոն, տեմբր, շեշտադրումներ), զգայական ազդեցություն, ուշադրության
շեղում պատկերների միջոցով) հոգեբանական ներազդման տեխնիկաներով, որոնք էլ այս կամ այն կերպով ազդում են մարդկանց գիտակցության, իսկ երբեմն են ենթագիտակցության վրա` հանգեցնելով արժեքային համակարգի, դիրքորոշումների փոփոխության, հասարկական
կարծիքի ձևավորմանը և այլն:
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«Հասարակական կարծիք» տերմինն (անգլերենից-public opinion)
առաջին անգամ օգտագործել է բրիտանացի պետական գործիչ և գրող
Դ. Սոլսբերին` երկրի բնակչությանը խորհրդարանի բարոյական աջակցությունը ներկայացնելու համար: Հասարակական կարծիքն իր ժամանակակից իմաստով առաջին անգամ XIX դարի վերջին կիրառվել է
ֆրանսիացի սոցիոլոգ Ժ.Գ. Տարդի «Հանրային կարծիք և ամբոխ» աշխատանքում: Տարդը հասարկական կարծիքի հասկացությունը մեկնաբանում էր իբրև հանրության մասնակի համաձայնությունը որոշ հարցերի շուրջ [2], [3]:
Հասարակական կարծիքը հասակակական գիտակցության յուրահատուկ դրսևորումն է և ցանկացած հասարակական կարծիք մարդկանց
հետաքրքրությունների կայուն արտահայտումն է այս կամ այն իրադարձության կամ երևույթի նկատմամբ: Այն ձևավորվում է միայն այն դեպքում, երբ արդիական են դառնում հասարակական նշանակություն ունեցող թեմաները, քաղաքական, հոգևոր և նյութական հետաքրքրությունները և այլն [4, с 16]:
Հասարկակական կարծիքի օբյեկտ կարող է լինել այն, ինչը տեղեկատվության տեսանկյունից հասանելի է սուբյեկտին: Ստացված տեղեկատվության բնույթն իր սոցիալ-հոգեբանական ազդեցությունն ունի
անձնային ու հասարակական կարծիքի ձևավորման և տարածման վրա,
իսկ տեղեկատվության աղբյուրի կոմպետենտության պատրանքը շատ
հաճախ սահմանում է մարդկանց վարքը:
Տեղեկատվության հասանելիությունը հանրությանն ապահովվում է
ԶԼՄ-ի միջոցով, մասնավորապես լրատվական ծրագրերի շնորհիվ,
որոնց ուսումնասիրությունը կարող է հնարավորություն տալ հասկանալ
հասարակական կարծիքի ձևավորման առանձնահատկություններն ու
օրինաչափությունները:
Մեր կողմից ուսումնասիրվել է հոկտեմբեր 12-ից նոյեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածի լրատվական դաշտը, հետազոտության նպատակն էր բացահայտել այն գլխավոր օրինաչափությունները, որոնք ընկած են լրատվության կառուցման հիմքում, և որոնք հիմք են հանդիսանում հասարակական կարծիքի ձևավորման համար:
Ոսումնասիրության օբյեկտ են հանդիսացել երկու երկրների լրատվական դաշտերը (Հայաստան, Ռուսաստան), իսկ առարկան` այդ լրատվության ազդեցությունը երկու երկրների հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա: Ուսումնասիրվել է Հ1-ի և ռուսական առաջին ալիքի
(первый канал) գլխավոր լրատվական ծրագրերը:
Հետազոտական աշխատանքն իրականացրել ենք` օգտվելով լրատվադաշտի ուսումնասիրության համար տարածված կոնտենտ վերլու170
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ծության մեթոդից: Ուումնասիրության համար առանձնացրել ենք հետևյալ չափանիշները`
 ըստ լրատվության ոլորտների գերակշռման,
 ըստ լրատվության ոլորտների հերթականության,
 ըստ առկա հերոսների գերակայության,
 ըստ հաճախ կրկնվող թեմաների:
Ստորև ներկայացնված են մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները, ինչպես նաև արված է համեմատական որակական վերլուծություն
երկու երկրների լրատվությունում տեղ գտած իրադարձությունների միջև:
Ըստ մեր կողմից առանձնացված առաջին չափանիշի և կատարած
ուսումնասիրությունների` հայկական լրատվությունում առաջին հորիզոնականում են հասարակությանը վերաբերվող իրադարձությունները (ամսական միջին ցուցանիշներով ողջ լրատվության 30%-ը): Այն մատնանշում է առաջին հերթին երկրի վրա ուշադրության կենտրոնացվածությունը, որի արդյունքում մատնանշվում են այն կարևոր դեպքերը, որոնք
հնարավորություն են տալիս մեր երկիրը ներկայացնելու որպես ակտիվ
հասարկական գործունեություն ծավալող քաղաքական սուբյեկտի: Առաջին հայացքից ազատ տեղեկատվական հոսքերը բոլոր երկրներին հնարավորություն են տալիս տեղեկատվություն տարածել աշխարհի ցանկացած կետ և ունենալ սեփական դիրքորոշումներն այս կամ այն միջազգային իրադարձությունների նկատմամբ: Սակայն, իրականում «ազատ տեղեկատվական» հոսքերի հնարավորություններից կարող են օգտվել
միայն գերհզոր տերությունները, որոնք ունեն գիտելիք և տեխնիկապես
հագեցված միջոցներ: Այս փաստում է, որ ռուսական լրատվությունում առաջին հորիզոնականում են միջազգային նորությունները (ամսական միջին ցուցանիշներով ողջ լրատվության 33%-ը): Այն, որ այս երկիրը լրատվության բովանդակության միջոցով կարող է ազատ արտահայտել իր
կարծիքն աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին և
արտերկրներում բնակվող մարդկանց մոտ ձևավորել հասարակական
կարծիք` մատնանշում է Ռուսաստանի «գերտերություն» լինելու կամ
նման գերտերության կերպար ստեղծելու ցանկությունը:
Երկրորդ տեղում հայկական լրատվական օրակարգում քաղաքական խնդիրներն են, որոնք ընդգրկում են ինչպես նախագահական հանդիպումները, այնպես էլ կառավարության և խորհրդարանի կողմից իրականացվող ծրագրերի ներկայացումն ու քննարկումները (24%): Այս ոլորտում կիրառվում են հոգեբանական ներազդման բազմաթիվ մեթոդներ`
սկսած լեզվահոգեբանական մանիպուլացիոն հնար հանդիսացող պիտակավորումից, իդեալական ընդհանրացումներից, որոնք ուղղված են
դրական հույզեր ի հայտ բերել զուգորդություններ աջաջացնող վերբալ
կամ վիզուալ ազդակների ներմուծմամբ: Այլ երկրների հետ ՀՀ ունեցած
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փոխհարաբերությունները հիմնականում ներկայացվում են հետևյալ կերպ
«դարավոր բարեկամություն», «բարեկամ երկրներ» և այլն: Կիրառվող
հաջորդ ներազդման մեթոդը հեղինակության վկայակոչումն է, որը ևս
լայնորեն կիրառվող հոգեբանական հնարներից է, որը մեջբերելով հեղինակությունների խոսքն ինչ-որ երևույթի, անձի նկատմամբ առաջացնում է
հասարակության մոտ վստահություն առկա տեղեկատվության հանդեպ և
նպաստում անհրածեշտ հասարակական կարծիքի ձևավորմանը:
Ռուսաստանյան լրահոսում լուսաբանման հաճախականության տեսանկյունից երկրորդ տեղում ևս քաղաքական դաշտի լուսաբանումն է
(26%), ինչը ներառում է ՌԴ նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի ակտիվ գործունեության ներկայացումը, ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ միջազգային իրադարձությունների շրջանակներում: Հասարակությանն ուղղված նրանց խոսքում առավել հաճախ կիրառվում է «ընդհանուր գնացքի» սոցիալ-հոգեբանական սկզբունքը: ՌԴ
նախագահը կամ վարչապետն անդրադառնալով որևէ քաղաքական
խնդրին, վերբալ և ոչ վերբալ ներազդման հնարներով և շեշտադրումներով արտահայտում են կարծես մեծամասնության դիրքորոշումը, և հանդես գալով նաև որպես «կարծիքի առաջնորդ», լսարանի մոտ ստեղծում
այն պատրանքը, որ բոլորը համակարծիք են կամ պետք է լինեն համակարծիք այդ դիրքորոշման հետ և պետք չէ «սպիտակ ագռավի» դեր
ստանձնել: Հայտնի է, որ Ա. Մասլոուի կողմից առանձնացված անվտանգության պահանջմունքի բավարարվածության աստիճանը պայմանավորված է նաև մեծամասնության մեջ գտնվելու զգացողությամբ: Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության` Ռուսաստանի Դաշնությունը
ստեղծել է կերպարային ռազմավարություն, որն առանցքային դեր ունի
ցանկացած միջազգային, միջմշակութային փոխհարաբերություններում:
Հաջորդը մեզ մոտ՝ ՀՀ-ում, գերակշռում է մշակութային իրադարձությունների լուսաբանումը (21%): Այստեղ կարևորվում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային անդրադարձերը: Քանի որ յուրաքանչյուր
հասարակության կայուն հիմքն ապահովում է նաև տվյալ երկրի մշակույթը, հետևաբար այս դաշտի վրա առավել կենտրոնանալը մեր երկրի
կողմից օրինաչափ երևույթ է: Քանի դեռ երկրի մասին պատկերացումները, խորհրդանիշները, արժեքներն ու ավանդույթները կայուն են,
ապա հասարակությունում կլինի «կայուն կոլեկտիվ կամք»: Հետևաբար
հարուստ մշակույթին անընդհատ անդրադարձերը մեր երկրի պատմամշակութային արժեքների ներկայացման կարևորագույն քայլերից է, ինչպես նաև հիմնական միջոցը հարևան երկրներին և միջազգային հանրությանը ցույց տալու մեր արմատների հզորությունն ու կայունությունը:
Պատահական չէ, որ ուսումնասիրությունների համաձայն, ՀՀ կերպարի
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կարևոր տարր է մշակութային բաղադրիչը, և մեր երկիրն ընկալվում է
որպես հարուստ մշակույթ ունեցող երկիր [1]:
Ռուսաստանյան լրահոսում երրորդ տեղում հասարակական խնդիրներն են (22%): Սակայն, հասարակական խնդիրներին անդրադարձ կատարելով, ևս կիրառում են քողարկված ներազդման հնարներ: Նման
օրինակներից է հասարակական խնդիրների բազմակողմանի դիտարկումը, որի ժամանակ ներկայացվում են տարբեր կարծիքներ, միևնույն
ժամանակ ցանկալի տեղեկատվությունը դիտարկվում է ավելի շահեկան
տեսանկյունից:
Այնուհետև, հայաստանյան լրատվականում տեղ են գտնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, կրթական բարեփոխումների ու իրադարձությունների մասին պատմող տեսաշարերը (12%): Կատարված մեկ ամսվա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՏՏ-ին ուղղված ուշադրությունն և հետաքրքրվածությունը Հայաստանում բավականին մեծ աճ և զարգացում է գրանցում: Մեզ մոտ որպես ներազդման գործիք մատնանշում են միջազգային դաշտի ուշադրությունը և նրանց կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքները որպես օբյեկտիվ
տվյալներ: Ռուսաստանում, թերևս այս դիրքերում է քրեածին դաշտը (7%):
Երկու երկրների լրատվություններում գրեթե հավասար դիրքերում
են գտնվում տնտեսական հարցերին վերաբերող տեսաշարերը (ՀՀ և
ՌԴ - 7%): ՌԴ-ում տնտեսականին հաջորդում է սպորտին, առողջապահությանը, մշակույթին, տեխնոլոգիական խնդիրներին վերաբերող թեմաները (5%), իսկ հայրենական դաշտում տեղ են գտնում միջազգային տեսաշարերը, սպորտին, առողջապահությանը վերաբերող թեմաները (6%):
Ըստ կոնտենտ-վերլուծության երկրորդ չափանիշի` փորձել ենք
դուրս բերել լրատվության տրամադրման հաջորդականությունն ու կառուցվածքը (արդյունքները դուրս են բերվել ամսական միջինացված տոկոսային հարաբերությամբ):
Մեր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները մատնանշեցին, որ հայկական լրատվությունը տրամադրվում է հիմնականում հետևյալ ոլորտների հաջորդականությամբ.
1. քաղաքական (38%),
2. հասարակական (35%),
3. մշակութային իրադարձությունների (17%),
4. տնտեսական խնդիրների (10%):
Ռուսաստանյան լրատվությունում նկատվում է հետևյալ պատկերը.
1. հասարակական ոլորտ և քրեածին դաշտ (37.5%),
2. միջազգային իրադարձություններ (31.25%),
3. քաղաքական ոլորտ(16%),
4. տնտեսական խնդիրներ (16%):
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Սակայն, եթե ռուսական լրահոսում սկզբում գերակշռում են հասարակությանը վերաբերվող տեսաշարերը, դա չի նշանակում, որ ամբողջ
տեղեկատվությունը տրամադրվում է միանգամից: Քաղաքական նորություններին էլ կարելի է հանդիպել ինչպես լրատվության միջին հատվածում, այնպես էլ վերջում, ինչը ժամանակակից քաղաքականացված հասարակության համար կոնտենտի հանդեպ ուշադրության և հետաքրքրության պահպանման կարևորոգույն գործոններից է: Նման դեպքում
լրատվությանը հետևելու հետաքրքրությունը և լարվածությունը պահպանվում է ամբողջ ընթացքում:
Ըստ երրորդ չափանիշի` ուսումնասիրել ենք լրատվական վիդեոշարքում առկա կերպարների, հերոսների գերակայությունը: Առաջին և երկրորդ տեղերում երկու դեպքում էլ գործող հերոսներն են երկու երկրների
նախագահները (ՀՀ նախագահ 65%, ՌԴ նախագահ 53%) և վարչապետները (ՀՀ վարչապետ 35%, ՌԴ վարչապետ 31%): Հետազոտության
արդյունքները մատնացույց արեցին, ՌԴ արտաքին գործերի նախարարի մասին առկա հիշատակումների մեծ քանակ (16%), ինչը ևս նշանակում էր ՌԴ արտաքին քաղաքական ակտիվությունը և դերը միջազգային աշխարհաքաղաքական գործընթացներում:
Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձան այն հիմնական քողարկված հոգեբանական ներազդման հնարքները, ինչպիսիք են, կարծրատիպերի և պիտակավորման կիրառումը, բազմաթիվ կրկնությունները, որոնք առկա ճշմարտանման մեկնաբանությունների հանդեպ վստահություն են առաջացնում՝ իջեցնելով քննադատական մտածողության շեմը: Երկու երկների լրատվությունում էլ նկատվել է այն, որ հատկապես
քաղաքական դաշտին վերաբերող թեմաները մշտապես ներկայացվում
են որոշակի հաճախականությամբ: Երևույթների հաճախ կրկնությունը,
ինչպես արդեն նշեցինք, հոգեբանական ազդեցության հնար է, որը միտում ունի լսարանի մոտ ստեղծելու ինչպես իրադարձությունների նշանակալիության պատրանքը, այնպես էլ այդ իրադարձություններում դերակատարում ունեցող քաղաքական կերպարների կարևորությունը:
Ըստ կրկնվող թեմաների` մեր կատարած ուսումնասիրությունների
համաձայն, Հայասատանում առաջին տեղում է գտնվում «Հայոց ցեղասպանություն» թեման: Այն հիմնականում ընդգրկում է քաղաքական և
մշակութային ոլորտները և ներառվում է ինչպես միջազգային մասշտաբներով, այնպես էլ տեղական իրադարձությունների շրջանակներում: Մեր
ուսումնասիրության ընթացքում գրեթե ամեն օր լրատվության օրակարգում եղել է անդրադարձ (միջոցառումներ, գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ, գրքերի շնորհանդեսներ, եկեղեցիների վերաբացումներ) նվիրված ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: Յուրաքանչյուր լրատվության ժամանակ միջին տվյալներով 18 թեմատիկ լրազանգվածից 3–ը
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վերաբերվել են ցեղասպանության թեմային: Մեկ օրվա ընթացում միջինում 13 անգամ նշվել է ցեղասպանություն բառը: Նման դեպքում կայուն
հասարակական կարծիք ձևավորելու համար վիդեոշարքը մշտապես ներառում է կարծիքի առաջնորդներին, ձևավորվում են բազմաթիվ զուգորդություններ, որոնք մարդկանց, հանրության մոտ ամենատարբեր դրական
կամ բացասական հույզերն ու զգացմունքներ են առաջացնում, գործի է
դրվում «լռության պարույրի» (հասկացությունը ներմուծել է Ն. Նոյմանը)
արդյունքը [8], որի նպատակն էր անուղղակի կոչ այն երկրներին, որոնք
դեռ չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը:
Ռուսաստանյան լրատվության մեջ գլխավոր թեմաններից է համարվում սիրիական ահաբեկչության հետ առնչվող իրադարձությունները.
յուրաքանչյուր լրատվության ժամանակ միջինում 15 թեմատիկ իրադարձություններից 5-ը վերաբերում են սիրիական ահաբեկչությանը և Իսլամական պետություն խմբավորմանը, որը կարևորում է ՌԴ դերը տվյալ
հակամարտության կարգավորման գործընթացում: Նման կերպ ամրապնդվում է ՌԴ որպես գերտերության և աշխարհաքաղաքական զարգացումներում արդիական և կարևոր դերակատարություն ունեցող երկրի
կերպար:
Մեր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ այն տեղեկատվությունը, որը տրամադրվում է ժամանակակից ԶԼՄ-երի կողմից, հագեցած է բազմաթիվ հոգեբանական
ներազդման մեթոդներով, որոնք ունեն մատուցման որոշակի կառուցվածք և որոնց հիման վրա էլ ձևավորվում են հասարակական արժեքները, դիքորոշումները, հասարկական կարծիքն ու աշխարհի պատկերը:
Արդյունքում, հասարակությունը դառնում է խոցելի և ներշնչվող, հեշտ
կառավարելի: Նման իրավիճակում, երբ տեղեկատվությունը դարձել է
անձի վարքը պայմանավորող գործոն, ինչպես նաև սոցիալական իրականության վերակառուցման, ժամանակակից սոցիալական դիցույթի
ձևավորման գործոն, առաջին պլան է մղվում այնպիսի հասկացությունը,
ինչպիսին է անձի հոգեբանական պաշտպանվածությունը և հոգեկան
առողջությունը:
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ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ԱՆՁԻ ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում է հեռուստատեսության ազդեցությունն անձի կրեատիվության զարգացման գործընթացում՝ որպես
հոգեկան առողջության գործառույթ: Քննարկվում են հեռուստատեսության և կրեատիվության բացասական կապի մասին առկա
վարկածները: Անձի կրեատիվության զարգացումը կարելի է խթանել՝ փոխելով հեռուստատեսային ծրագրերի բովանդակությունը՝
հագեցնելով ստեղծագործական բնույթ ունեցող հաղորդումներով,
ինչպես նաև նվազեցնելով հեռուստատեսությանը հատկացվող
ժամանակը:
Հիմնաբառեր. կրեատիվություն, զարգացում, հեռուստատեսություն, հոգեկան առողջություն, կարծրատիպեր:

Ժամանակակից մարդու հոգեկանի վրա ազդում են սոցիալական,
բնական, կենցաղային և այլ բնույթի բազմաթիվ վնասակար երևույթներ,
որոնք թելադրում են միջոցներ ձեռնարկել պահպանելու ու ամրապնդելու հոգեկան առողջությունը: Մարդու հոգեկան առողջությունն այսօր ենթարկվում է վտանգների: Թերևս չենք կարող չհամաձայնել Խ. Լինդեմանի այն մտքի հետ, որ ժամանակակից մարդը մեծ լարվածության մեջ
է ապրում, բայց դրանցից շատերը, որոնք վնասում են առողջությունը,
ստեղծում է հենց ինքը [8]: Հոգեկան առողջությունը բնութագրվում է հոգեկան կամ հոգեմարմնական հիվանդությունների բացակայությամբ,
հոգեկանի բնականոն զարգացումով, բարենպաստ գործառական վիճակով. վերջինս դիտարկվում է բնութագրերի և գործառույթների ամբողջություն, որը կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում ապահովում
է մարդու առջև դրված խնդիրների արդյունավետ կատարումը: Հոգեկանի գործառական վիճակների ցուցանիշներից է մտավոր աշխատունակությունը, որը միավորում է հոգեկանի հիմնական բնութագրերը՝ ընկալում, ուշադրություն, հիշողություն: Բարձր մտավոր աշխատունակությու178
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նը հոգեկան առողջության և օրգանիզմի բարենպաստ գործառական վիճակի կարևոր ցուցանիշներից է [16]:
Միանշանակ է, որ հոգեկան առողջությունն ապահովում է անձի
գործունեության արդյունավետությունը, հնարավորություն տալիս իրագործելու իր ներուժը: Հոգեկան առողջության գործառույթներից է կրեատիվությունը, որի կարիքը յուրաքանչյուր քայլափոխի զգում է մարդը,
բախվում դրա դրսևորմանը. կարծես այն դարձել է մերօրյա ստեղծագործող մարդու գլխավոր կարգախոսը: Արագընթաց փոփոխությունների և
խիստ մրցակցության պայմաններում ստանդարտ, ավանդական մտածողության վրա հնարավոր չէ այլևս հույս դնել: Ի դեպ՝ ստեղծագործական և ավանդական մտածողության միջև համեմատությունը ցույց է տալիս, որ խնդրի լուծումն ավանդական մտածողության դեպքում պահանջում է յուրաքանչյուր փուլի ճշգրտում: Այսպես, եթե որևէ տեղ սխալ է
թույլ տրվում, ապա վերջնական արդյունքը նույնպես սխալ է: Մինչդեռ
ստեղծագործական մտածողության մեջ պարտադիր չէ, որ որոշակի քայլի սխալ լինելը հանգեցնի ընդհանուր արդյունքի անճշտության: Այդ
մտածողությունն ընթանում է միանգամից մի քանի ուղղություններով:
Եթե նույնիսկ որոնման որոշ ուղղություններ ճշգրիտ չեն, դա դեռ չի նշանակում խնդրի լուծումը որոնելու անհաջողություն[5]:
Աներկբա է, որ կրեատիվությունը հնարավորություն է տալիս հրաժարվել սովորական մտածական կերպարներից, դրսևորել ճկունություն,
գտնել անսովոր զուգորդություններ, անորոշության հանդեպ դրսևորել
անհանդուրժողականություն:
Հավելենք, որ կրեատիվության զարգացումը ժամանակի հրամայականն է և դիտարկվում է`
 որպես զարգացման կառուցակարգ,
 որպես հասարակության առաջընթացի շարժիչ ուժ,
 որպես նոոսֆերայի ստեղծող,
 որպես անհրաժեշտություն կյանքի անորոշ, անկանխատեսելի
իրադրություններում [3, с. 29]:
Կրեատիվության էությունն ըմբռնելու համար անդրադառնանք Օ.
Դոսնոնի և Է. Լանդաուի մոտեցումներին: Օ. Դոսնոնը գտնում է՝ կրեատիվությունն այնպիսի բնութագրերի համախումբ է, որն առկա է յուրաքանչյուրի մոտ, հնարավորություն է ընձեռում այդպիսի բնութագրեր կրողին մտածելու ճկուն, անկախ, երևակայությամբ: Ինչպիսին էլ լինեն տարբերությունները, այդուհանդերձ, կրեատիվությունը բնորոշ է բոլորին [2:
Անդրադառնալով Է. Լանդաուի մոտեցումներին՝ նշենք, որ նա դիտարկում է կրեատիվությունը որպես դիրքորոշում, որը թույլ է տալիս մի

179

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2016

կողմից գտնել արդեն հայտնիի մեջ նորը, իսկ մյուս կողմից հանդիպել
անհայտին ու նորին՝ ստեղծելով արդեն ունեցածից նոր ամբողջություն 7:
Է. Լանդաուն, ի դեպ, գտնում է նաև, որ կրեատիվությունը դաստիարակության և հոգեթերապիայի նպատակն է: Նրա հիերարխիայում այն
ներկայանում է որպես հոգեկան առողջության գործառույթ:
Դիտարկելով կրեատիվությունը որպես հոգեկան առողջության գործառույթ՝ մենք ևս համակարծիք ենք, որ այն ամբողջությամբ անձնային
և ինտելեկտուալ բնութագրերի համալիր է, ինչը թույլ է տալիս մարդուն
արդյունավետ գործել անորոշության, նորույթի իրադրությունում: Այսպես
թե այնպես, այն առօրեականության, ստանդարտության, կոնֆորմիզմի
որոշակի հակադրություն է, ինչպես նաև մտածողության, հույզերի և շփման
քարացածությունը հաղթահարելու գործընթաց:
Ընդգծելով կրեատիվության կարևորությունն անձի զարգացման
գործընթացում՝ հարկ է նշել, որ այն զարգանում է համապատասխան
միջավայրում: Այս առումով ուշագրավ է Ն. Դրուժինինի տեսակետը, ըստ
որի՝ կրեատիվությունն ակտիվանում է միմիայն համապատասխան միջավայրում: Այն կարելի է դիտարկել որպես հատկություն, որը ձևավորվում է «եթե»… «համաձայն» կարգախոսով: Առօրյա կյանքում տեղի է
ունենում կրեատիվ որակների ճնշում, քանի որ կրեատիվությունը ենթադրում է անկախ վարք այն դեպքում, երբ հասարակությունը հետաքրքրված է հարաբերությունների գոյություն ունեցող ձևի կայուն վերարտադրությամբ: Միջավայրի պայմանների ազդեցությամբ է այն ձևավորվում որպես խորքային հատկություն 4:
Կրեատիվությունը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու, իսկ միջավայրի
ազդեցությունը, արգելքները, սոցիալական կաղապարները միայն արգելակում են դրա դրսևորումը: Եվ համակարծիք լինելով Ի. Վ. Դուբրովինի,
Օ. Վ. Խուխլաևի և այլ հետազոտողների տեսակետներին՝ մենք ևս գտնում ենք, որ հոգեկան առողջությունը, որպես անձի ստեղծագործական
զարգացման կարևոր պայման, անհրաժեշտ է նպատակաուղղված կերպով ձևավորել 14:
Քննարկենք միջավայրի գործոններից մեկի՝ հեռուստատեսության
ազդեցությունն անձի կրեատիվության զարգացման վրա:
Ինչպես գիտենք, հեռուստատեսությունն այսօր էլ շարունակում է
լինել տեղեկատվության ամենահասանելի և հանրահահայտ միջոցը:
Հեռուստատեսությունն առաջադրում է մարդկանց վարքի ձևաչափներ,
չափանիշներ, օրինակներ, այն կառավարում է նրանց ոճը, հետաքրքրությունները, նորաձևությունը, տալիս է համեմատության համար պատկերներ և սկզբունքներ, սովորեցնում հասկանալ ուրիշներին: Հեռուստատեսությունը, ըստ էության, ձևավորում է կարծրատիպեր: Եվ մարդկանց
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առօրյա կյանքը կազմված է կարծրատիպային շղթաների խմբից, որոնք
յուրացված են և ամրապնդված: Կարծրատիպերն ամրագրվում են անձի
մոտ մանկությունից և մեծ ազդեցություն թողնում նրա կյանքի վրա:
Դրանք ամբողջությամբ կարգավորում են անձի վարքը: Մեր իրականության մեջ էլ կարող ենք տեսնել, որ կարծրատիպերով են հագեցած
հեռուստատեսային գրեթե բոլոր հաղորդումները: Եվ ինչպես իրավացիորեն նշում է Կ. Շերեմետևը, հաճախ նույնիսկ այն հաղորդումները, թե
«ինչպես հագնվել», «ինչ ուտել», «ինչպես վարվել», մարդկանց մոտ
ծնում են ինչ-որ բան փոխելու վախ [15]: Մինչդեռ կրեատիվության զարգացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը փոխվելն է, կարծրատիպերից հեռանալը, ուրիշներին նման չլինելը: Նշենք ավելին, հենց մեր իրականության մեջ սակավաթիվ են հանրահայտ ստեղծագործող մարդկանց մասին հաղորդումները և գեղարվեստական ֆիլմերը, որոնք խրախուսում են ստեղծագործությունը, ինքնուրույնությունը, անհատականությունը: Նշենք Ռ. Մեյի տեսակետը՝ ըստ որի՝ ստեղծագործությունը
մարդու պայքարն է այն ամենի դեմ, ինչը նրան սահմանափակում է 11:
Հեռուստատեսության ազդեցությունը կրեատիվության վրա բանավեճերի առարկա է դարձել: Առկա են տարաբնույթ տեսակետներ:

Գծապատկեր 1: Հեռուստատեսության և կրեատիվության միջև
բացասական կապի մասին վարկածները
Գիտնականների կարծիքով՝ հեռուստատեսությունը տալիս է բազմազան տեղեկատվություն, որը կարող է անձը կիրառել ստեղծագործական գործունեության մեջ: Այնինչ ոմանք էլ ժխտելով՝ փաստարկում են,
որ հեռուստատեսությունը ոչ միայն չի նպաստում, այլև խանգարում է
անձի կրեատիվության զարգացմանը: Մենք կիսում ենք այս տեսակետը,
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իսկ հիմնավորելու համար անդրադառնանք նաև Տ. Լյուբարտի «Կրեատիվության հոգեբանության» գրքում հեռուստատեսության և կրեատիվության միջև բացասական կապի մասին ընդհանրացված հինգ վարկածներին 9:
Վարկածներից մեկն այն է, որ հեռուստատեսության բացասական
ազդեցությունը պայմանավորված է դրա հանրահայտությամբ: Եթե
անձն իր ազատ ժամանակի մեծ մասը կարող է անցկացնել հեռուստացույցի առջև, ապա ավելի քիչ ժամանակ է մնում գործունեության մյուս
տեսակների համար, որոնք ավելի շատ են զարգացնում կրեատիվությունը, օրինակ՝ գիրք կարդալը: Հեռուստատեսությունից կախվածությունը
բնորոշ է մեր իրականությանը ևս, ընդ որում՝ ոմանք նախընտրում են
հեռուստատեսային հաղորդումները, մյուսները՝ համակարգիչը: Կարծում
ենք, որ հեռուստատեսությունը, զբաղեցնելով անձի գրեթե ողջ ազատ
ժամանակը, սահմանափակում է մարդկանց հետ շփումը, նվազեցնում
հասարակական ակտիվությունը: Այս առումով ուշագրավ են Մ. Ս. Կագանի և Ա. Մ. Էտկինդի մոտեցումները, ովքեր դիտարկում են շփումը որպես ստեղծագործություն: Իսկ Ե. Յու. Սիդոր-Կինը գտնում է, որ պետք է
խոսել շփման մեջ ստեղծագործության մասին, որի ներքո նկատի է առնվում շփման մարտավարությունների ճկունությունը, շփման մեջ իր և
մարդկանց մասին խորհրդածելը: Շփման ընթացքում ստեղծագործական միջոցներ և գործողություններ կարող են լինել յուրաքանչյուր անսպասելի գործողությունները, որոնք խախտում են ստերեոտիպերը և առօրյա իրադարձությունները 6:
Մյուս վարկածն այն է, որ հեռուստատեսության կողմից տրվող նյութը բացասական ազդեցություն է գործում: Ի տարբերություն ռադիոյի՝
հեռուստացույցը տալիս է «գործածության համար պատրաստ» պատկերներ՝ ավելի քիչ աշխատանք թողնելով երևակայության համար: Այդ դեպքում, երբ անձը բախվում է ստեղծագործական խնդրի լուծմանը, ապա
ավելի դժվար է հրաժարվում հեռուստատեսային կերպարներից: Իսկ
կրեատիվ լուծումը սովորաբար տեղի է ունենում ինսայթ երևույթի՝ հանկարծակի փայլատակման միջոցով: Հայտնի է, որ վերջին ժամանակներում կիրառության մեջ է մտել տեղեկատվական աղտոտվածություն եզրույթը, որը կարող է էականորեն խաթարել անձնային արժեքավոր որակի՝ կրեատիվության զարգացման ընթացքը:
Տեղեկատվական հեղեղի աղբյուրներից է նաև համակարգիչը: Այս
առումով ուշագրավ է Բ. Կլեգի հետևյալ միտքը. «Երկար տարիներ մարզելով ստեղծագործական ընդունակությունները՝ մեկ անգամ չէ, որ
հարցրել ենք, թե ինչպես և երբ են առաջանում նոր մտքերը: Պատասխանն ավելի հաճախ այսպիսին էր՝ զբոսանքի ժամանակ, մեքենայի ղե182
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կին նստած, լոգարանում, հանգստի և երաժշտություն լսելու ժամանակ:
Բայց մենք ոչ մի անգամ չենք լսել, որ նոր մտքեր ծնվեն համակարգչի
հետ աշխատելիս» [5, էջ 59]:
Պասիվության վարկածը դիտարկում է հեռուստատեսությունը որպես տեղեկատվության հեշտ հասանելի միջոց, որը չի պահանջում ինտելեկտուալ ջանքեր: Ըստ այս վարկածի՝ ինտելեկտուալ ջանքերի ցածր
մակարդակը կարող է ամրագրվել որպես հիմնական մակարդակ, որն
անձը կարող է գործածել մյուս ոլորտներում ևս: Անձի պասիվությունը
կարող է հանգեցնել հոգեկան և ֆիզիկական առողջության հետ կապված խնդիրների: Հեռուստացույցի առջև երկար ժամանակ անցկացնելու
վտանգներից մեկն էլ կարող է լինել անձի մոտ հոգեբանական բթության
առաջացումը:
Հետաքրքիր է նաև այն վարկածը, ըստ որի՝ հեռուստատեսության
բացասական ազդեցությունն առաջանում է էկրանի վրա պատկերների
արագ փոփոխությամբ, ինչը հնարավորություն չի տալիս մշակել տեղեկատվությունը և մտածել ծրագրի բովանդակության մասին: Այդպիսով,
հեռուստատեսային հաղորդումներ նայելը բացասաբար է ազդում մտածողության խորության վրա, ինչը կարևոր է ստեղծագործական գործունեության համար: Այս առումով ուշագրավ են Տ. Լյուբարտի և Կ. Միշուրի
համատեղ ստացված տվյալները, որոնք վկայում են այն մասին, որ մտածելու համար ծախսվող ժամանակը կարևոր չափորոշիչ է նոր որոշումներ որոնելու համար 9: Այդպիսով, հեռուստատեսության և անձի կախվածությունը դրսևորվում է այնպես, որ մարդն ազատվում է որոշումներ
ընդունելուց, դրանք նրան թելադրվում են տարբեր հաղորդումների միջոցով, տրվում են ստերեոտիպեր: Հարկ է նշել, որ հենց այդպիսին է Ս.
Մաքսիմովայի տեսակետը ստեղծագործության վերաբերյալ, ըստ որի՝
ստեղծագործությունը խթանվում է ոչ այնքան նոր գաղափարի հանդեպ
քննադատական վերաբերմունքով՝ հիմք ունենալով հինը, որքան նոր գիտելիքի հանդեպ ընկալունակությամբ, որը կոտրում է հին կարծրատիպերը 10: Այդպիսով, կարող ենք նշել, որ կարծրատիպերը հաղթահարվում են ստեղծագործության միջոցով: Ս. Մեդնիկը մշակել է հեռացած
զուգորդությունների տեսությունը: Դիվերգենտ մտածողությունն ընթանում է հետևյալ կերպ. կա խնդիր, և մտածողության որոնումը, հեռանալով դրա բովանդակությունից, ընթանում է տարբեր ուղղություններով:
Ըստ նրա՝ որքան ավելի հեռու ոլորտներից են վերցվում խնդրի տարրերը, այնքան կրեատիվ է լինում դրա լուծման գործընթացը: Ստեղծագործությունը շեղվում է կաղապարայինից, որի էությունը, ըստ Մեդնիկի,
մտածողության համադրությունն է, երբ ստերորտիպերը հաղթահարվում
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են և առկա է զուգորդությունների լայն դաշտ: Ստերեոտիպից զուգորդությունների հեռանալու մեծությունը որոշում է անձի կրեատիվությունը 12:
Գրգռման վարկածն ավելի շատ շեշտում է հեռուստատեսության
ծրագրերի բովանդակությունը: Այս վարկածը ենթադրում է, որ բռնության և ակտիվ գործողություններով հագեցած ծրագրերը նպաստում են,
որ անձը գերադասի ակտիվ, իմպուլսիվ վարքը ստեղծագործության համար անհրաժեշտ հանգիստ վարքից:
Ընդհանրացնելով՝ եզրակացնենք՝ անձի կրեատիվությունն արժեքավոր որակ է և հոգեկան առողջության գործառույթ, որը հնարավոր է
զարգացնել: Եվ ինչպես իրավացիորեն նշում է գերմանացի հոգեբույժ և
հոգեվերլուծաբան Գ. Ամոնը, հոգեպես առողջ լինել՝ նշանակում է ունակ
լինել զարգանալու և ունակ լինել հարմարվելու արտաքին միջավայրի
փոփոխվող պայմաններին 13:
Մեր նկատառումը հետևյալն է՝ անձի կրեատիվության զարգացումը
կարելի է խթանել՝ փոխելով հեռուստատեսային ծրագրերի բովանդակությունը՝ հագեցնելով ստեղծագործական բնույթ ունեցող հաղորդումներով, ինչպես նաև նվազեցնելով հեռուստատեսությանը հատկացվող ժամանակը:
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Развитие креативности можно стимулировать изменяя содержание телевизионных программ, а также сокращая время, проводимое у телевизора.
Ключевые слова: креативность, развитие, телевидение, психическое здоровье, стереотипы.

RUBEN AGHUZUMTSYAN
Head of Chair of Psychology of Management of the
Public Administration Academy of the Republic of Armenia
PhD in Psychology, Professor
SONA POGHOSYAN
Research Laboratory of Psychology of
Administrative activities, Junior researcher,
PhD in Psychology
THE ROLE OF TELEVISION IN THE DEVELOPMENT
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creativity of the personality as the function of mental health. In this article
are discussed some hypotheses of the negative influence of television on
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑԱՐԿՄԱՆ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում են հանրային ծառայողի հոգեբանական պատրաստման համակարգի կառուցարկման հայեցակարգային
հիմքերը: Հետազոտությամբ ձևավորվել է հանրային ծառայության
համակարգի կառավարչի պատրաստման հայեցակարգային ձևաչափը, որը հնարավորություն կընձեռի լուծելու հանրային ծառայության համակարգի հոգեբանական հիմնախնդիրները:
Հիմնաբառեր. հանրային ծառայող, մասնագիտական գործունեություն, կառավարման համակարգ, հայեցակարգային ձևաչափ,
որակավորման բարձրացում:

Վերջին շրջանում հայրենական և արտասահմանյան գիտական
հրապարակումներում հաճախ է շոշափվում մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնների հարցը: Մասնագիտական գործունեության և մասնագետի
կոմպետենտության դիտարկումը հոգեբանության տեսանկյունից թույլ է
տալիս կառավարման հայեցակարգերը համալրել ժամանակակից մոտեցումներով և նպաստել անձի հոգեբանական կարևոր որակների զարգացմանը: Առաջադրված հիմնահարցի համակարգված և համալիր ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է բացահայտել մասնագիտական
գործունեության և մասնագետի գործառույթների բազմակողմանի բնութագիրը և դրանք համադրել հոգեբանական բաղադրատարրերի հետ,
այնուհետև փնտրել ժամանակակից գիտական հայեցակարգերին համապատասխան լուծումներ:
Հանրային ծառայողների պատրաստման և վերապատրաստման
խնդիրների քննությունն արդիական է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև զարգացման նույնանման փուլում գտնվող բազմաթիվ
այլ երկրներում: Ուստի հիմնահարցը համալիր ներկայացնելու և լուծումներ առաջարկելու նպատակով ուսումնասիրվել են այլ երկրների հանրային ծառայության համակարգերի և մասնագետների գործունեության յուրահատկություններն ու փորձը: Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայության համակարգի վերլուծությունը կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանության դիրքերից նոր լուծումներ
է ենթադրում այդտեղ ներգրավված մասնագետների գործունեության
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արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից: Հանրային ծառայողների հոգեբանությունը գտնվել է գիտնականների ուշադրության կենտրոնում և կարևորվել են նրանց գործունեության հիմնախնդիրները, որոնք դիտարկվել են որպես յուրահատուկ գործունեություն (ակմեոլոգիայի տեսանկյունից Դերկաչ Ա. Ա. 2001, Զազիկին Վ. Գ. 2000, Մարկովա
Ա. Կ. 2000, Անիսիմով Օ. Ս. 1995, Բոդալյով Ա. Ա.1998, Կոնյուխով Ն. Ի.
1994, Կուզմինա Ն. Վ.1990, Գուսևա Ա.Ս.1997 ), որպես մասնագիտական գործունեության սուբյեկտ(Աբուլխանովա-Սլավսկայա Կ. Ա. 1980,
Կատաևա Լ. Ի.1997), որպես մասնագիտական զարգացում (Մոգիլյովկին Ե.Ա.1998, Մարկովա Ա. Կ.1996), որպես կառավարչական գործունեություն իրականացնող(Կրիչևսկի Ռ.Լ.1996, Ստեպանով Ս. Յու.1981,
Կաբաչենկո Տ.Ս.1986, Լոսև Ա.Վ.1997, Կաբուշկին Ն.Ի. 2002, Ա.Ֆ.,Կուզմինա Ն.Վ. 1989, Պանարին Ի.Ա. 2002), որպես կառավարչական որոշումներ ընդունող (Կարպով Ա. Վ. 2000), հանրային ծառայողների
ստեղծարար ներուժի գնահատում (Լապտևա Ի.Լ. 2006, Բերեզովսկայա
Տ. Պ.2009,. Անիսիմով Օ. Ս.2008 ):
Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, ՀՀ-ում նույնպես հասարակությունն այսօր բարեփոխման փուլ է թևակոխել և փորձում է կառուցել մեկ
պետություն, ուր պետք է առաջնությունը տրվի որակյալ մասնագետներին, նրանց, ովքեր կարող են արդյունավետ իրականացնել պետության,
ավելի որոշակի՝ պետական կառավարման գործառույթները՝ հասարակական զարգացման նոր պահանջներին համապատասխան: Ժամանակակից պետական համակարգում կարևորվում են ոչ միայն մասնագիտական, այլև անձնային որակները: Մասնագիտական որակների վերանայման, դրանց կատարելագործման գործում մեծ է կրթական բարեփոխումների դերը, որը ներառում է անձնային որակների ձևավորման և
զարգացման մի շարք բաղադրատարրեր: Հանրային ծառայությունը ժողովրդավարական, սոցիալ-իրավական բնույթ ունի, քանի որ իրականացվում է հասարակության շահերի և անհատի շահերի ու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործունեության միջոցով: Այստեղից էլ
հարց է ծագում, թե հանրային ծառայողի ո՞ր կոմպետենցիաներն են
ապահովում գործունեության հաջողությունը: Պետական կառավարման
համակարգում աշխատանքի բովանդակությունը երբեմն ենթարկվում է
փոփոխությունների՝ պայմանավորված հանրային ծառայության մասնագիտական գործունեության բնույթով: Հանրային ծառայողի մասնագիտությունը հասարակական տեսանկյունից աշխատանքային անհրաժեշտ
գործունեության ձև է, որին հասնում են բարձրագույն կրթության, պետական կառավարման համակարգում աշխատանքային փորձով ձեռք
բերված հատուկ տեսական գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների միջոցով:
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Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնուրույն պետականություն երկար տարիներ չի ունեցել, այն ձեռք է բերել բավականին կարճ ժամանակահատվածում, որով պայմանավորված պետական ծառայության վերաբերյալ խորն ուսումնասիրություններ չէին կարող լինել: Այդ առումով
պետական ծառայության վերաբերյալ խորն ուսումնասիրությունները
պատկանում են խորհրդային շրջանին: Ժամանակագրական իմաստով
և հիմնախնդրի պատմական զարգացման տեսանկյունից ինչպես տարբեր երկրներում, այնպես էլ ՀՀ-ում հանրային ծառայողների գործունեությունը դիտարկվել և ուսումնասիրվել է կառավարման հոգեբանության, աշխատանքի և ինժեներական, կազմակերպչական, սոցիալական
հոգեբանության, ակմեաբանության, ինչպես նաև անձի մասնագիտական գործունեության տարբեր բնագավառներում՝ արտակարգ իրավիճակներ, ռազմական և մարզական հոգեբանություն և այլն: Սակայն առ
այսօր ինչպես պատմական, այնպես էլ հոգեբանության տեսության, անձի հոգեբանության և կիրառական հոգեբանության տեսանկյունից ամփոփ հայեցակարգային վերլուծությունները սակավ են, նույնիսկ բացակայում են: Հանրային ծառայության ոլորտում տարբեր երկրների հոգեբանական մոտեցումների համեմատական վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ դրա կայացման գործընթացում տարբեր հոգեբանական ոլորտներում նկատվում են որոշակի ընդհանրություններ: Այս ոլորտում
փոփոխությունների շարժընթացն արտացոլվում է բնակչության զբաղվածության ցուցանիշներում, ծառայողական փոխհարաբերություններում, արտադրության ծավալում, կադրային քաղաքականության մեջ,
աշխատակիցների մասնագիտական բանիմացության մեջ: Հանրային
ծառայողների վերապատրաստման և լրացուցիչ կրթության հոգեբանական տարրերի համալիր հետազոտության ներկա փուլում մենք անդրադարձել ենք խնդրի ուսումնասիրություններին և դրա հետ կապված արդիական այլ հարցերի՝ տարբեր երկրների օրինակով: Հանրային ծառայողների մասնագիտական կատարելագործումը մասամբ պայմանավորված է կրթական և վերապատրաստման մոտեցումներով: Հայաստանում
կատարված որոշ հետազոտություններ ևս հաստատում են, որ ամենատարբեր պաշտոնական մակարդակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել
հանրային ծառայողների նպատակաուղղվածությունը, պարտականությունները, կառավարչական գործունեության փորձը, ուսուցման դրդապատճառը: 2011 թվականից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրանտների ընդունելության գործընթացում սկսվեց կիրառվել նաև հոգեբանական հատկանիշների ուսումնասիրության տվյալները,
իսկ 2013 թվականից՝ մշակվել հանրային ծառայողների վերապատրաստման կարիքի գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև դիտարկվեցին նրանց հոգեբանական պատրաստման խնդիրները:
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Այսպիսով՝ հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ իրականացվել է հետազոտություն, որի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայության կառավարչի մասնագիտական գործունեության և անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով պայմանավորված պատրաստության համակարգի առանձնահատկությունները և մշակել նրա կառուցարկման հայեցակարգային հոգեբանական հիմքերը: Հետազոտությունն իրականացնելիս առաջնորդվել ենք այն ենթադրությամբ,
որ հանրային ծառայողների մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է ինչպես հանրային ծառայության համակարգի հարացույցային և զարգացման ռազմավարության ազգային ու ինտեգրացիոն յուրահատկություններով, այնպես էլ անձի մասնագիտական
ու կառավարչական նշանակալից հատկությունների դրսևորումով, որոնցում հատուկ դեր ու նշանակություն ունեն հոգեբանական գործոնները:
Հետևաբար կարևորվում է հանրային ծառայողների պատրաստման գործընթացի կառուցակարգման հայեցակարգային ձևաչափի մշակումը և գիտական հիմնավորումը, որի այժմեական համահարաբերակցությունն ենթադրաբար պայմանավորված է հինգ հիմնական հատկանիշով՝
1. մասնագիտական գործունեությունը կանոնակարգող բազմաբնույթ գործոնների հոգեբանական առանձնահատկություններով,
2. կրթական և որակավորման բարձրացման գործընթացների հոգեբանական բաղադրատարրերի բովանդակությամբ,
3. մասնագիտական և անձնային կոմպետենցիաների ձևավորման և
դրսևորման գործընթացների վերահսկմամբ,
4. մասնագիտական արդյունավետ հաղորդակցումը պայմանավորող անձի հուզական ոլորտի կայունությամբ,
5. ընտրության գործընթացի հոգեբանական չափորոշիչների և կարիերայի շարժընթացի կառավարման հստակությամբ:
Կատարված բազմափուլ փորձարարական հետազոտության արդյունքների ամփոփման հիման վրա ՝
 կազմվել է ՀՀ հանրային ծառայողի հոգեբանական դիմանկարը
և կատարվել առանձնահատկությունների վերլուծություն.
 վիճակագրական ցուցանիշները համադրվել են արտերկրում
նմանատիպ հետազոտության արդյունքների հետ.
 ըստ խմբերի ուսումնասիրվել են հանրային ծառայողների մտածողության, հուզական ինտելեկտի, հուզական այրման բաղադրիչները և
բացահայտվել են դրանց կոռելյացիոն կապերը.
 համեմատվել են բժշկական անամնեզում առկա հոգեմարմնական ցուցանիշների հետ.
 իրականացվել է հանրային ծառայողի գործունեությունը պայմանավորող հուզական ոլորտի և տարաբնույթ հոգեմարմնական դրսևորումների համեմատական վերլուծություն.
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 բացահայտվել են օրինաչափություններ, որոնք արտացոլված են
հետևյալ ձևաչափով՝
1. մասնագիտական գործունեությունը կարգավորող և կանոնակարգող գործոններ.
2. կրթության որակավորման բարձրացում.
3. կոմպետենցիաներ.
4. հաղորդակցում և հուզական ոլորտ,
5. ընտրություն և կարիերա:
Այսպիսով, կատարված հետազոտությունն առաջադրեց հետևյալ
դրույթները՝
1. Հանրային ծառայողների մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման հոգեբանական կողմերի հետազոտության և այդ գործընթացի կատարելագործման խնդիրների արդիական լուծումը փոխկապակցված է ինչպես կազմակերպչական, վարչական և օրենսդրաիրավական բնույթի գործոնների ամբողջության, այնպես էլ գիտական հարացուցային հիմնավորման հետ: Հանրային ծառայողների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացի գիտական խնդիրների շարքում հատուկ տեղ է հատկացվում հոգեբանական հարցերին, որոնք
պետք է լուծվեն սոցիալական հոգեբանության, անձի հոգեբանության և
մասնագիտական գործունեության, կառավարման հոգեբանության և
կազմակերպչական հոգեբանության, ինչպես նաև տեսական և կիրառական հոգեբանության հարակից բաժինների շրջանակներում: Հայեցակարգային վերլուծությունը բացահայտում է հետազոտվող խնդրի մեկնաբանության հակասականությունը, հատկապես սոցիալ-հոգեբանական
ասպեկտների համատեքստում, տարբեր երկրներում կապված ժողովրդագրական բնութագրերի, հասարակական-քաղաքական հարաբերությունների համակարգի և պետական կառավարման, ազգային յուրահատկությունների և այլնի հետ:
2. Համալիր և փուլային հետազոտությամբ բացահայտվել են պետական ծառայության գործընթացների կառուցման և համակարգում ներգրավված մասնագետների հոգեբանական պատրաստման ընդհանուր
սկզբունքները և մեթոդաբանական հիմքերը: Հանրային ծառայության և
պետական կառավարման խնդիրների վերաբերյալ ժամանակակից տեսական մոտեցումները գլխավորապես առանձնացնում են այդ համակարգում ծառայողների վարքի առանձնահատկությունները, որոնք կապված են պետական հետաքրքրությունների գիտակցման, այլասիրության,
անձնական և ծառայողական հոգեկերտվածքի դրսևորման, հասարակական և մասնագիտական հետաքրքրությունների համադրման, կազմակերպական նույնականության, մասնագիտության ռացիոնալ ընտրության և այլնի հետ, ինչպես նաև պետական հաստատություններում
ուսուցմանը և ծառայությանն ուղղվածության, աշխատողի կայացման և
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հետագա հարմարվողականության գործընթացների հոգեբանական
ապահովման հետ: Վերլուծական մոտեցումը և ընտրված մեթոդաբանությունը թույլ են տալիս ուրվագծել պետական ծառայողի կարևոր մասնագիտական-կիրառական հոգեբանական որակների կայացման լիարժեք աջակցության հայեցակարգի հիմնական գծերը, ինչը փոխկապակցված է նրանց ընտրության, կրթության (հիմնական, հարակից և լրացուցիչ) և վերապատրաստման գործընթացների հետ, ինչպես նաև հանրային ծառայության աշխատողի հատուկ հոգեկերտվածքի ձևավորմանն
ուղղված միջոցառումների հետ (բնակչությանը կառավարչական ծառայություններ մատուցել):
3. Առաջարկվում է հանրային ծառայողի գործունեության ֆորմալ ներկայացման և բնութագրման մոտեցում (մասնագիտական գործունեությունը
ներկայացնելու և բնութագրելու մոտեցում), որն ուղղված է մասնագիտական կոմպետենցիաների բարելավմանը, որոնք որոշակի չափով պայմանավորված են հոգեբանական հուսալիությամբ, սթրեսակայունությամբ, համարժեք հոգեկերտվածքի ձևավորվածությամբ, կազմակերպչական և հաղորդակցական ընդունակություններով: Մասնագիտական կոմպետենցիաները, որոնք ձևավորում են քաղծառայողի արհեստավարժությունը և աշխատանքային համակարգի հիերարխիայում բազմակողմանի հարաբերությունների նրա պիտանիությունը (հեղինակություն, ենթակայություն, իշխանության տարրեր, ազդեցության ոլորտ և այլն), սահմանված են անձի
անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություններով և ունեն զարգացման որոշակի շարժընթաց կարիերային աճի գործընթացում:
4. Հանրային ծառայողների փուլային և լրացուցիչ կրթության հոգեբանական ուղեկցման նպատակահարմարությունը պայմանավորված է
փոխկապակցված խնդիրների ամբողջությամբ, հատկապես բոլոր կատեգորիայի քաղծառայողների գործունեության առանձնահատկությունների բավարար բնութագրությամբ, կրթության հաստատված և ստանդարտացված ծրագրերի (հիմնական և լրացուցիչ), հիմնական կրթության և կարիերայի աճի տարբերություններով, ծառայողների ընտրության
և պաշտոնական աստիճանակարգի հիերարխիայում առաջընթացի չափանիշների ոչ լիարժեքությամբ, հիմնական կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված թրեյնինգային ծրագրերի բացակայությամբ (կարողությունների, հմտությունների, գիտելիքների և ընդունակություններիի
համադրություն) և վերջապես, մասնագիտական պատրաստման ժամանակակից ձևաչափի բացակայությամբ:
5. Հանրային ծառայողների լրացուցիչ կրթության կրթական ծրագրերի կատարելագործումը հիմնված է հետևյալ հարցերի լուծման վրա.
ինչպես զարգացած, այնպես էլ հանրային վարչարարության, քաղաքական հասարակարգի և տնտեսության նույնական համակարգ ունեցող
արտասահմանյան երկրների կրթական ծրագրերի ժամանակակից փոր192
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ձի ուսումնասիրում, մասնագիտական պատրաստման տարբեր բաժինների ամբողջացումը՝ շեշտադրելով հոգեբանական բաղադրիչը, ուսուցման կիրառական բաժնում և թրեյնինգներում ներդնել անձնային աճին
ուղղված մեթոդներ, անհատի կարիերիայի ընթացքում փոփոխություններ դեպքում կիրառել փուլային-նպատակային սկզբունքը քաղծառայողների կրթության բոլոր աստիճանների համար, որը պետք է համապատասխանի “LLL” (Lifelong learning-ցկյանս ուսուցում) դրույթներին՝ որպես ժամանակակից սոցիալական կառուցվածքի կարևոր բաղադրիչ:
6. ՀՀ հանրային ծառայողներն ունեն ինտելեկտի միջին մակարդակ,
բարեխիղճ են, իրատես, դյուրահավատ, ուղղամիտ (ի տարբերություն
Մուրմանսկի հանրային ծառայողների, ովքեր միջանձնային հարաբերություններում դիվանագետ են, համարձակ, կասկածամիտ), կոնֆորմիստ են, ունեն համարժեք ինքնագնահատական: Հանրային ծառայողների շրջանում մեծամասնություն են կազմում ինտրովերտները և նրանց
նյարդայնության մակարդակը միջին է:
7. Հանրային ծառայողները բանավիճային իրադրություններում նախընտրում են յուրահատուկ վարքային ռազմավարություն, որն արտահայտվում է բանավիճային հարցերի քննարկումից խուսափումով, միջանձնային հարաբերություններ հեշտությամբ են հաստատում, անհանդուրժող են անորոշության հանդեպ, կոնֆորմիստ են, ձգտում են բարձրացնել իրենց կարգավիճակը: Ինչպես նաև հանրային ծառայողները
դժվար իրադրությունները հաղթահարում են՝ կիրառելով ինքնահսկողություն, սոցիալական աջակցության որոնում ռազմավարությունները:
Դժվար իրադրություններում հայտնվելիս նրանք ընդունում են իրենց
պատասխանատվությունը, պլանավորում են խնդրի լուծումը և վերաիմաստավորում: Հանրային ծառայողներին բնորոշ են նշանային և պատկերավոր մտածողությունը, կրեատիվության միջին մակարդակը:
8. Հանրային ծառայողներին բնորոշ են սեփական հույզերը հասկանալու և գիտակցելու ընդունակության հարաբերական ցածր ցուցանիշները, նրանք դժվարությամբ են կառավարում հույզերի և զգացումների
դրսևորումը, ինչպես նաև սեփական վարքը: Նրանց մոտ ձևավորվող է
համարվում հուզական այրման համախտանիշի դիմադրության փուլը,
իսկ ախտանիշներից ձևավորման փուլում են գտնվում հոգետրավմատիկ
իրավիճակների ապրումը, ոչ համարժեք հուզական արձագանքը: Հանրային ծառայողները մասնագիտական գործունեությամբ փորձում են
խնայել իրենց հույզերը, նվազեցնել հուզական ծախսեր պահանջող մասնագիտական պարտականությունները և ապրում հուզական մեկուսացում:
9. Վարկածի հիմնական ենթադրույթներն ապացուցվեցին, ինչը
թույլ տվեց մշակել հայեցակարգային ձևաչափ, որը կարող է հիմք ծառայել հանրային ծառայողների պատրաստման համակարգի արդիականացման և կատարելագործման համար: Այսպիսով, հանրային ծառայող193
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ների մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է ինչպես հանրային ծառայության համակարգի հարացուցային և զարգացման ռազմավարության ազգային ու ինտեգրման յուրահատկություններով, այնպես էլ անձի մասնագիտական ու կառավարչական նշանակալից հատկությունների դրսևորումով, որոնցում հատուկ
դեր ու նշանակություն ունեն հոգեբանական գործոնները: Հետևաբար
կարևորվում է հանրային ծառայողների պատրաստման գործընթացի
կառուցակարգման հայեցակարգային ձևաչափի մշակումը և գիտական
հիմնավորումը, որի այժմեական համահարաբերակցությունը պայմանավորված է հինգ հիմնական հատկանիշով՝ մասնագիտական գործունեությունը կանոնակարգող բազմաբնույթ գործոնների հոգեբանական
առանձնահատկություններով, կրթական և որակավորման բարձրացման
գործընթացների հոգեբանական բաղադրատարրերի բովանդակությամբ, մասնագիտական և անձնային կոմպետենցիաների ձևավորման և
դրսևորման գործընթացների վերահսկմամբ, մասնագիտական արդյունավետ հաղորդակցումը պայմանավորող անձի հուզական ոլորտի կայունությամբ, ընտրության գործընթացի հոգեբանական չափորոշիչների և
կարիերայի շարժընթացի կառավարման հստակությամբ:
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