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Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  
 

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարար 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԹԱՑԻԿ 

ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդվածում քննարկվում են ԼՂՀ բնակչության սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի կայացման փուլերը, կատարված 
բարեփոխումները: Անդրադարձ է կատարվում բնակչության սո-
ցիալական պաշտպանության համակարգում սկսված բարեփոխում-
ների անհրաժեշտության, իրականացման ընթացքում խնդիրների և 
լուծումների ուղղություններին ու առանձնահատկություններին: 

Հիմնաբառեր. սոցիալական պաշտպանություն, բարեփոխում-
ներ, համակարգ, համալիր սոցիալական ծառայություն, սոցիալա-
կան ստանդարտներ, ընտանիքների կարիքավորություն, սոցիալա-
կան աջակցություն, կենսաթոշակային ապահովություն, բարեփո-
խում, շուկայական տնտեսություն: 

 
Արցախի անկախությունից հետո հանրապետության տնտեսության 

վերականգնման և վերելքի համար նպաստավոր պայմանների ստեղծու-
մը հնարավորություններ են ընձեռում ԼՂՀ տարածքում ժամանակակից, 
սոցիալապես կողմնորոշված շուկայական տնտեսության ձևավորման 
համար: Այս դեպքում հատուկ նշանակություն են ձեռք բերում բնակչութ-
յան սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգի դինամիկ զար-
գացումն ապահովող սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական և սոցիալ-
հոգեբանական գործոնների առկա միտումների ամրապնդումն ու զարգա-
ցումը, որոնք իրատեսական հիմքեր կստեղծեն և կպայմանավորեն շուկա-
յական և հասարակական բարեփոխումների հետագա ընթացքը:  

Այս խնդրի բարդությունն ու ընդգրկվածությունը, հանրապետությու-
նում շուկայական տնտեսության ստեղծված իրողությունը ենթադրում են 
սոցիալական ոլորտի զարգացման վրա շուկայական ու պետական կար-
գավորման փոխներգործության ուժեղացում և դրանում իրականացվող 
գործընթացներում պետության միջամտության բարձրացման անհրա-
ժեշտություն:  

ԼՂՀ անկախությունը, տնտեսության ազատականացումը, ազգային 
ազատագրական պայքարը, պատերազմական գործողությունների հե-
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Հանրային կառավարում 

 

տևանքով ավերված բնակարանային ֆոնդը, սոցիալական ենթակառուց-
վածքները, տնտեսությունը, արտաքին և ներքին միգրացիան բազմա-
թիվ տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական մարտահրավեր-
ներ ու հիմնախնդիրներ առաջացրեցին, որոնց լուծումները պարտադրե-
ցին բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում իրա-
կանացնել փուլային վերափոխումներ, որոնց իրականացման ընթացքը 
պետք է համահունչ լիներ նաև շուկայական հարաբերությունների ձևա-
վորման ընթացքին և մեղմեր շուկայական տնտեսության ձևավորման 
առաջին փուլի հետ կապված սոցիալական լարվածությունն ու նախապայ-
մաններ ստեղծեր մարդկային կապիտալի զարգացման համար: 

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգերի կա-
ռուցման միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկիր 
ընտրում է սոցիալական պաշտպանության այն ձևաչափը, որն ածանց-
ված լինելով երկրի հասարակական քաղաքական առանձնահատկութ-
յուններից և երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման աստիճանից, 
նպաստում է երկրի տնտեսության և մարդկային կապիտալի զարգաց-
մանը, ստեղծելով իրավական հիմքեր ու պայմաններ,առավելագույնս ա-
պահովելու բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը:  

ՀՀ-ում իրականցվող բարեփոխումներին միտված միասնական սո-
ցիալական քաղաքականության վարմանը զուգահեռ (թեև ըստ պայման-
ների և սոցիալ-տնտեսական միջավայրի դրանք տարբեր են), միջազգա-
յին փորձի դիտարկումները յուրահատուկ հնարավորություն են տալիս 
համադրել մեր գործողություններն ինչպես Հայաստանում իրականաց-
վող բարեփոխումների ընթացքին, այնպես էլ ուշադրություն դարձնել աշ-
խարհի զարգացած սոցիալական պաշտպանության համակարգեր ունե-
ցող երկրներում իրականացվող այն միջոցառումներին, որոնք ուղղված 
են համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերի և ֆորս-մաժորային 
իրավիճակներում բնակչության սոցիալական պաշտպանության ապա-
հովմանը:  

 ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգում վերջին տարի-
ներին սկսված բարեփոխումների նախապատրաստման փուլում հաշվի 
են առնվել ոչ միայն սոցիալ-պաշտպանության նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրման միջազգային փորձը, ՀՀ-ում իրականացվող վերափոխում-
ները, այլև այդ բարեփոխումների առավել բարդ տարրերը, այս կամ այն 
որոշակի քայլի հնարավոր ռիսկերը, բարեփոխման առանձին բաղկա-
ցուցիչների փոխկապվածությունը:  

Միջազգային փորձի դիտարկումը ցույց է տալիս, որ առավել հայտ-
նի ձևաչափերը (շվեդական, գերմանական, ամերիկյան, ճապոնական) 
«մաքուր վիճակում» կյանքի երկար տևողություն չունեն և վերջին տարի-
ներին առավել զարգանում են «հիբրիդային» ձևաչափերը, երբ տարբեր 
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ձևաչափերից տվյալ երկրի զարգացման տարբեր փուլերում վերցվում են 
առկա և ծագող խնդիրների լուծման համար առավել հաջողված տարբե-
րակները:  

Սույն հոդվածի շրջանակներում կդիտարկվի միայն բնակչության սո-
ցիալական պաշտպանության համակարգի սոցիալական ապահովութ-
յան ենթահամակարգերի զարգացումների ժամանակագրական փոփո-
խությունները: Նշենք, որ համակարգային դինամիկ զարգացումներ զու-
գահեռաբար իրականացվում են նաև սոցիալական մյուս ոլորտներում, 
ընդ որում ԼՂՀ կառավարության գործունեության գերակայությունների 
ցանկում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, բնապահպա-
նության, երիտասարդության հիմնահարցերի, տարածաշրջանների հա-
մաչափ զարգացման, հաղորդակցման ապահովման, ազատագրված 
տարածքների վերաբնակեցման, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության 
ապահովման, տարբեր ոլորտներում տեղեկատվական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ներդրման համակարգային լուծումները [1]: 

Հետխորհրդային Արցախը՝ որպես իրավահաջորդ, ծանր ժառան-
գություն ստացավ և հարկադրված էր պահել գործող սոցիալական 
պաշտպանության համակարգն իր մեծաքանակ շահառուներով [2]:  

ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգում սկսված բարե-
փոխումները, համահունչ լինելով ՀՀ-ում իրականացվող լայնամասշտաբ 
բարեփոխումների հիմնական ուղղություններին, միաժամանակ ունեն 
տարբերություններ՝ կապված առկա կադրային և ֆինանսական ռեսուրս-
ների սահմանափակության, հանրապետության ճանաչված չլինելու 
պատճառով միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից աջակ-
ցության տրամադրման բացակայության, երկրում չհայտարարված պա-
տերազմական իրավիճակի և այլ պատճառների հետ: 

Հարցը՝ թե ում, ինչպիսի ձևերով և ինչ ծավալով է անհրաժեշտ ցու-
ցաբերել սոցիալական պաշտպանություն, դասվում է սոցիալական քա-
ղաքականության դժվարագույն լուծումներ պահանջող խնդիրներից է՝ 
երաշխավորելով կյանքի դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար հա-
սարակության յուրաքանչյուր անդամի նվազագույն մեկնարկային հնա-
րավորությունների ապահովման սկզբունքը: 

ԼՂՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության զարգացման մի-
ջոցառումները հիմնված են սոցիալական լարվածության և տնտեսական 
հակասությունների մակարդակի նվազման տարբեր սկզբունքների և կա-
ռուցակարգերի կիրառման վրա: Սակայն, միաժամանակ, սոցիալական 
խնդիրները չպետք է ճնշեն տնտեսական աճը և արդյունավետությունը, 
խախտեն հասարակության մեջ սոցիալ-տնտեսական հավասարակշ-
ռությունը: Կառավարությունը պետք է զգուշանա, որ հասարակական 
ֆոնդերից օգնության սպասելիքները հերթական անգամ չդրդեն մարդ-
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կանց անգործության և վատնողության: Չափից շատ սոցիալական 
պաշտպանությունը կարող է թուլացնել տնտեսական աճի խթաններն ու 
աղբյուրները, որը և տեղի ունեցավ բոլոր նախկին խորհրդային երկրնե-
րում: Իր հերթին արդյունավետության սկզբունքը չպետք է խախտի սո-
ցիալական արդարությունը: Տնտեսական և սոցիալական բաղադրիչնե-
րի փոխկապակցվածության անտեսումը, սոցիալական և տնտեսական 
տարածության ամբողջության կործանումը, սովորաբար, բերում են հա-
սարակական-օգտակար աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանության 
հիմնախնդիրների սրման նկատմամբ հետաքրքրության անկման: 

ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգի՝ որպես տնտեսա-
կան կատեգորիայի, կայացման առաջնային նպատակը պետք է լինի սո-
ցիալական ռիսկի գոտում գտնվող, շուկայից դուրս մղված առանձին կա-
տեգորայի խմբերի համար երկրում ընդունված սոցիալական ստան-
դարտների ապահովումը, մարդկանց կյանքի պայմանների շարունակա-
կան բարելավումը՝ հիմնված ժողովրդագրական, աշխատանքային, բնա-
կան, գիտատեխնոլոգիական, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման վրա:  

ԼՂՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
կայացման փուլերի և զարգացումների դինամիկայի մասին 

Խորհրդային Արցախում բնակչության սոցիալական պաշտպանութ-
յան համակարգը կառավարվում էր բնակչության սոցիալական պաշտ-
պանության խորհրդային՝ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վե-
րախմբագրված վարչահրամայական ձևաչափով, որը, Ադրբեջանի կող-
մից Արցախի հայաթափման և ձուլման տասնամյակներ շարունակվող 
պետական քաղաքականության մաս կազմելով, երկրին վերածել էր հում-
քային կցորդի՝ արգելափակելով տնտեսական և մարդկային կապիտալի 
զարգացումը: Հենց դա էլ իր վճռական ազդեցությունն ունեցավ անկա-
խության համար մղվող ազգային ազատագրական շարժման հզոր ալի-
քի բարձրացման վրա, որը, բացառիկ երևույթ հանդիսանալով Խորհր-
դային Միության համար, սկիզբ դրեց նրա փլուզման:  

Արցախյան գոյամարտից հետո երկիրը ձեռնամուխ եղավ ավերված 
բնակավայրերի, փլուզված տնտեսության վերականգնմանը: Խորհրդա-
յին ժամանակներից ժառանգություն ստացած սոցիալական պաշտպա-
նության համակարգի պահպանումը, երկրում սկսված տնտեսության 
ազատականացման, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ոչ 
դասական ընթացքի, տեղի ունեցած վայրիվերումների պայմաններում 
աղքատացած բնակչության սոցիալական պաշտպանության ապահովու-
մը լրջագույն սոցիալական խնդիրների լուծման առաջ կանգնեցրեցին 
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երկրի իշխանություններին, որոնք լուծումներ ստացան «գոտին ձգելու» 
հարկադրված քաղաքականության վարման միջոցով: 

ԼՂՀ-ում սոցիալական պաշտպանության համակարգի ձևավորման 
և զարգացման ժամանակագրական փուլերը հիմնականում համալար-
ված են ՀՀ-ում սոցալական պաշտպանության համակարգում իրակա-
նացվող ոլորտային ռազմավարությունների, դրանց իրականացումն 
ապահովող կառուցվածքային փոփոխությունների և խոշոր միջոցառում-
ների հետ: Առանձին դեպքերում, հաշվի առնելով հանրապետության 
պաշարները և ներդրման առանձնահատկությունները, որոշ սոցիալա-
կան ծրագրեր, որոնք իրականացվում են ՀՀ-ում, ԼՂՀ-ում չեն ներդրվել, 
մասնավորապես դրանցից կարելի է նշել այնպիսի խոշոր սոցիալական 
աջակցության ծրագիրը, ինչպիսին է 1994–ից աղքատ ընտանիքներին 
պարենի հասցեական բաշխման նպատակով ՀՀ-ում ներդրված «Փա-
րոս» և դրա հիմքի վրա 1999–ից աղքատ ընտանիքներին դրամական ա-
ջակցության հասցեական տրամադրման նպատակով գործող ընտանե-
կան «Նպաստ» համակարգն է:  

 ԼՂՀ վարչական շրջաններում և Ստեփանակերտ քաղաքում բացվել 
են սոցիալական պաշտպանության բաժիններ, որոնք, ունենալով տեղա-
կան ենթակայություն, իրականացնում են ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիա-
լական հարցերի (այսուհետև՝ ԼՂՀ ԱՍՀ) նախարարության կողմից իրա-
կանացվող սոցիալական պաշտպանության պետական աջակցության 
ծրագրեր: Վարչական շրջաններում գործում են նաև նախարարության 
ենթակայության ներքո գտնվող կենսաթոշակային ապահովության բա-
ժիններ, զբաղվածության, ծրագրեր իրականացնող օղակներ: Ստեփա-
նակերտում գործում է տարեցների ստացիոնար խնամք իրականացնող 
տուն-ինտերնատը: ԼՂՀ վարչական շրջանների քաղաքային բնակավայ-
րերում 2014-ից միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին մատուցվում 
են տնային սպասարկման ծառայություններ, իսկ պետական խնամատա-
րարությանը հանձնված սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտա-
նիքների երեխաներին մինչև նրանց չափահաս դառնալը 24-ժամյա 
խնամքի և դաստիարակության ծառայություններ են մատուցվում Ստե-
փանակերտի և Լաչինի պետական մանկական հաստատություններում:  

Ընդունված սոցիալական պաշտպանության ոլորտները կարգավո-
րող բազմաթիվ նորմատիվ իրավական ակտերն ապահովում են Հայաս-
տանի Հանրապետության հետ սոցիալական միասնական քաղաքակա-
նության վարումը և ռազմավարական ծրագրերի իրականացումը: Ավե-
լին, հաշվի առնելով արցախյան պատերազմական գործողությունների 
հետևանքների արագ վերացման հրամայականը, ժողովրդագրական 
իրավիճակի բարելավման հրատապ անհրաժեշտությունը՝ հանրապե-
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տության սոցիալական պաշտպանության համակարգում ներդրվեցին 
նոր ծրագրեր, որոնք Հայաստանում չեն իրականացվում:  

 Կառավարությունը շարունակում է իր քաղաքականությունն աշխա-
տանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում՝ այն առավելա-
գույնս ուղղելով ԼՂՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունում 
ներառված միջոցառումների և ԼՂՀ Նախագահի նախընտրական ծրագ-
րի հիմնադրույթների իրականացմանը: 

 Որպես ոլորտի գերակայություններ են մնում բնակչության սոցիա-
լական պաշտպանվածության մակարդակի հետևողական բարձրացումը 
և ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը: Դրանց ավելանում է 
աշխատանքի, աշխատավարձի կարգավորման և զբաղվածության բնա-
գավառի հիմնախնդիրների լուծումը։  

 Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակի 
բարձրացման նպատակով կշարունակվեն պետական նպաստների, կեն-
սաթոշակների և սոցիալական բնույթ կրող այլ հատուցումների չափերի 
հետևողական բարձրացումները՝ ապահովելով դրանց համադրելիությու-
նը կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի չափի հետ։  

 Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման համատեքստում կա-
ռավարությունը կշարունակի աշխատանքներն՝ ուղղված հանրապետութ-
յունում ծնելիության, բազմազավակության ու ամուսնությունների խրա-
խուսմանը և ակտիվ միգրացիոն քաղաքականության շնորհիվ ներհոսքի 
խթանմանը։  

 Աշխատանքի, աշխատավարձի կարգավորման և զբաղվածության 
բնագավառում պետական քաղաքականությունն ուղղված կլինի բնակ-
չության գործազրկության մակարդակի իջեցմանը, աշխատանք 
փնտրողների մրցունակության բարձրացմանը, աշխատողների իրա-
վունքների օրենսդրական պաշտպանվածության ամրապնդմանն ու աշ-
խատանքային պայմանների բարելավմանը:  

Կարևորվում են տարեցների, միայնակ և խնամքի կարիք ունեցող 
անձանց տնային սպասարկման, սոցիալ-հոգեբանական, իրավական 
խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքների իրականացումը և 
նման ծառայությունների մատուցման ԼՂՀ վարչական շրջաններում ծած-
կույթի մեծացման աշխատանքները, Հայրենական մեծ պատերազմի վե-
տերանների, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների, ինչպես նաև զոհ-
ված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտ-
պանության բարելավումը, նրանց տրամադրվող դրամական օգնություն-
ների չափերի պարբերաբար բարձրացումը:  

 Ակտիվացվում է վերաբնակ ընտանիքներով համալրված բնակա-
վայրերի, սոցիալական ենթակառուցվածքների բավարար ծածկույթով 
ապահովման առաջնահերթ իրականացման միջոցառումները։  
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Ներկայացնենք առավել կարևոր միջոցառումները, որոնք կարող են 
հետաքրքրություն ներկայացնել գիտական հանրության շրջանում:  

ԼՂՀ կառավարության կողմից բնակչության սոցիալական պաշտ-
պանության համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում մշակվել և 
ներկայումս ներդրվում է ընտանիքների կարիքավորության գնահատ-
ման «Արցախ» բալային համակարգը, որն ընթացիկ տարում կանցնի 
փորձարկում, կձևավորվի ԼՂՀ ընտանիքների կարիքավորության գոր-
ծոնների գնահատման տեղեկատվական էլեկտրոնային շտեմարանը, 
իսկ 2017-ից կդրվի կիրառության [3]: ԼՂՀ բնակչության սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ավելի քան 50 ծրագրերի 
գերակշիռ հատվածը կգտնվի ընտանիքների կարիքավորության գնա-
հատման «Արցախ» համակարգի տեսադաշտում, որը հնարավորություն 
կտա ոչ միայն հասցեական դարձնել պետական աջակցության ծրագրե-
րում շահառուների ընտրությունը, այլ նաև այն օգտագործել ոլորտային 
քաղաքականությունների և ռազմավարական միջոցառումների վեկտոր-
ների որոշման, սոցիալական արդյունքին ուղղված ծրագրերի իրակա-
նացման, ինչպես նաև սոցիալական պաշտպանության համակարգի կա-
ռավարման օպտիմալ կառուցակարգի ընտրության և ֆինանսավորման 
բազմազանեցման ընթացքում:  

 ԼՂՀ-ում մշակված՝ ընտանիքների գնահատման «Արցախ» համա-
կարգը, բացի կիրառական ուղղվածությունից, որոշակի գիտական հե-
տաքրքրություն է ներկայացնում և կարող է օգտագործվել ընտանիքների 
հարաբերական աղքատության գնահատման միջազգային փորձագի-
տության մեջ նոր մոտեցումների, կիրառման պարզության հետ մեկտեղ 
սոցիալական պաշտպանության տարբեր ոլորտներում ռազմավարութ-
յունների բարեփոխումների համար:  

 Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգն իր 
ազդեցությունը կունենա ԼՂՀ-ում 2016-ից ներդրվող մեկ պատուհանից 
բնակչությանը համալիր սոցիալական ծառայությունների մատուցման 
կազմակերպման և սոցիալական գործի վարման համար [4]:  

Բացի նշված հիմնական նպատակներից ընտանիքների կարիքավո-
րության գնահատման «Արցախ» համակարգի արդյունքները կարող են 
օգտագործվել պետության աջակցությանը դիմած քաղաքացու ընտանի-
քի ինքնապահովման և նրա սոցիալական ցանցի գնահատումների հա-
մար, որոնք անհրաժեշտ են համալիր սոցիալական ծառայությունների 
մատուցման կազմակերպման և իրականացման համար:  

 ԼՂՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
շրջանակներում սոցիալական ծառայությունների մեկ տանիքի տակ մեկ-
տեղումը, սոցիալական գործի կազմման և վարման ընթացքում տեղե-
կատվական էլեկտրոնային շտեմարանների շահագործումը, կենսաթո-
շակների նշանակումների և պետական աջակցության տրամադրման ո-
րոշումների կայացման ընթացքում դիմումատուի և սոցիալական գործ 
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վարողի անմիջական շփման բացառումը, վերահսկելիության պատշաճ 
մակարդակ ապահովող ընթացակարգերը կապահովեն բնակչությանը 
որակյալ սոցիալական ծառայությունների մատուցման խնդրի լուծումը, 
ինչպես նաև նվազագույնի կհասցվեն կոռուպցիոն ռիսկերը՝ մեծացնելով 
բնակչության շրջանում պետական սոցիալական ծառայությունների անվ-
ճար ստացման համար վստահությունը, որը նաև կլինի այն հիմնական 
ձեռքբերումներից մեկը, որը կդրվի բնակչության սոցիալական պաշտ-
պանության համակարգի արցախյան ձևաչափի հիմքում՝ որպես համա-
կարգի զարգացման նոր փուլի սկիզբ և բացասական երևույթների ար-
գելափակման ալգորիթմ: ԼՂՀ Մարտունու վարչական շրջանում սկսվել 
են բնակչությանը ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների մատուց-
ման փորձնական ծրագրի իրականացման աշխատանքները:  

ԼՂՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգում 2015-ից սկսվել 
են սոցիալական մշտադիտարկման համակարգի ներդրման նախա-
պատրաստական աշխատանքները: Ծրագրերի մշտադիտարկման արդ-
յունքները կօգտագործվեն արդյունքին ուղղված սոցիալական քաղաքա-
կանություն:  

 Ծրագրված է ՀՀ և ԼՂՀ ԱՍՀ նախարարությունների համագործակ-
ցության շրջանակներում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազ-
գային ինստիտուտի մասնագետների և հրավիրված դասախոսների 
մասնակցությամբ 2016 թ. իրականացնել ԼՂՀ ԱՍՀ նախարարության 
աշխատակազմի և վարչական շրջաններում գտնվող սոցիալական 
պաշտպանության բաժինների աշխատակիցների մասնագիտական 
տարբեր մակարդակների կորպորատիվ վերապատրաստումներ, որոնց 
ընթացում շեշտադրումներ կկատարվեն նաև ԼՂՀ-ում դրանց տեղայ-
նացման հնարավորությունների իրատեսական գնահատումներին:  
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СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В статье рассматриваются этапы развития системы социальной 

защиты населения Нагорно-Карабахской Республики и проведенные 
реформы. Внимание обращается на необходимость реформирования 
системы социального обеспечения, а также на направления и особен-
ности проблем и решений возникших в процессе реализации.  
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ABOUT CURRENT AND PROSPECTIVE DEVELOPMENTS  
IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE  

NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC 
 

The article discusses the phases of development of social protection of 
population in the NKR and the realized reforms. Reference is made to the 
need of the reformation of the social protection system of the population, as 
well as to the directions and peculiarities of solutions and problems raised 
during the implementation. 

Keywords: social protection, reforms, system, complex social service, 
social standards, families in need, social support, developments, model, 
pension security, market economy.  
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THE MAIN FACTORS INFLUENCING ON THE IMPROVEMENT OF 

THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING IN IRAN 
 

The main purpose of this study is to analyze the important factors 
affecting the accounting and financial reporting system in Iran. During 
the past two decades, various measures have been adopted to 
promote and to advance accounting and financial reporting in Iran, but 
there are still some differences between Iranian and international 
standards.  

For an emerging economy like Iran, we can indicate that six main 
issues-financial markets, privatization, tax laws, process of joining the 
World Trade Organization (WTO), foreign investments and the legal 
system are important keys to improving the quality of financial 
reporting of the business entities.  

Keywords: financial reporting, financial markets, tax policies, 
Word Trade Organization (WTO), legal system, Tehran Stock 
Exchange (TSE), foreign investments, National Accounting Standards, 
International Accounting Standards. 

 
Recent improvements in information and financial technology have 

focused attention on the ideas of global business strategy and alliances. 
The outside world's knowledge about the business practices of a particular 
country could determine the difference between a successful and a failed 
outcome, especially if the country is an emerging economy such as Iran [1, 
p. 175]. This article focuses on the factors that have influenced accounting 
disclosures and practices in Iran [2, p. 92]. 

A recent review of the accounting literature reveals that the level of 
economic development, the nature of business enterprises and their 
relationship with providers of capital, political and economic ties, legal 
system (common vs. code law), tax laws, inflation levels, and level of 
education, are important environmental factors that influence accounting 
practices [3, p. 189]. 

Islamic nations have been mostly left out of the research on accounting 
development [4, p. 21]. Because of its natural resources and new 
petrochemicals industries, for example, Iran also offers ample investment 
opportunity to foreign investors who wish to diversify their risks by investing 
in capital markets of other countries. 

According to our research the level of economic development, type of 
economy, and growth pattern of the economy can affect a country's 
accounting practices [5, p. 91]. For an emerging economy like Iran, we can 
relate the evolution of Iran's accounting practices to five economic issues: 
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financial markets, privatization, tax laws, joining the World Trade Organization 
(WTO), foreign investments and legal systems, discussed below.  

Financial markets in Iran. The idea of having a well-organized stock 
market and accelerating the process of industrialization dates back to the 
1930s in Iran when the Melli Bank undertook a study on the subject. The 
outbreak of World War II and subsequent economic and political events 
delayed the establishment of the stock exchange until 1967, when the 
Stock Exchange Act was ratified. The Tehran Stock Exchange (TSE) 
opened in April 1968. Initially only government bonds and certain state-
backed certificates were traded on the market. During the 1970s, the 
demand for capital boosted the demand for stocks. At the same time, 
institutional changes, like the transfer of shares of public companies and 
large monopolies to employees and the private sector led to the expansion 
of stock market activity. The restructuring of the economy which followed 
the Islamic Revolution expanded public sector control over the economy 
and reduced the need for private capital. At the same time, the interest-
bearing bonds were abolished. Because of these events, the TSE 
experienced a period of standstill. This stagnation ended in 1989 with the 
revival of the private sector through the privatization of state-owned 
enterprises and the promotion of private sector economic activity based on 
the First Five-year Development Plan of the country. Since then the TSE 
has expanded continuously. 

Privatization in Iran. Post-revolution, Iran faced two different 
processes of structural change - nationalization immediately following the 
1979 revolution and privatization later in the 1980s1. Financial reporting has 
gained importance in Iranian companies following international pressures 
from the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in 
connection with privatization. Although the working of the stock market is 
essential to facilitate increased participation of the private-sector in Iran's 
economic development and growth, the stock market has so far failed to 
restore the role of the private sector. The study explores the reasons for the 
failure of the stock market in post-revolutionary Iran [6, p. 5]. The 
information asymmetries resulting from the lack of adequate disclosure by 
companies as crucial factors. In recent years, privatization of economic 
entities in Iran has enhanced the need for publicly available financial 
information. If firms want capital from the public, they need to provide 
adequate levels of disclosure in their financial reports to inspire investor 
confidence.  

Privatization in Iran started in 1991 based on ratification by the 
Ministers' Board. This ratification considered the many issues involved with 
selling shares in governmental companies to the public through the TSE. 
The results were hampered by some shortcomings, such as a lack of 
relevant facilities for privatization, the absence of comprehensive 

1 Nationalization is the transfer of ownership and management of large-scale 
established industries or services to the state. Privatization is the transfer of a function and 
activity from the public to the private sector. 
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privatization laws, the lack of separation of social and economic aims of 
privatization, and the lack of a suitable system for pricing the sectors, which 
undermined the accomplishment of full privatization during that period.  

Tax policies in Iran. Since the victory of the Islamic Revolution in 
1979, the importance of the taxation system has been the subject of much 
attention. Nevertheless, an efficient taxation system has not been enforced 
in the country, which has led to governmental problems and has worsened 
the imbalance of income distribution in society. The most important taxation 
law applied in Iran today is the Direct Tax Law which is often used as a 
reference most of the time. The current tax laws present a challenge for 
accounting standard setters. For example, they impede the acceptance of 
fair values. And, since the tax laws are used as the main effective measure of 
depreciation methods in financial reporting, it would be hard to replace them.  

Membership in the World Trade Organization (WTO). Joining the 
WTO would be a gradual, multi-step, and long process with considerable 
impact on the trading environments of member countries. When about 97% 
of world trade is conducted by such an organization, with its own rules and 
regulations, it should not be ignored. It is a mistake to believe, as some in 
Iran do, that joining the WTO would not affect the accounting and finance 
fields. Since accounting is the language of trade, it should gradually adopt 
international standards. The mentioned fields are not separate from trade 
and economics; there is, rather, a natural relationship between them. It is 
not possible to compile and execute accounting standards and financial 
reports without considering the environmental factors. On the other hand, 
financial reports affect the economic and financial decisions. In fact, the 
decisions presented in financial reports are affected by the economic and 
job environment. It is expected that the increase in competition, removal of 
trade barriers, and satisfying other conditions of joining the WTO would 
lead to the development of Iranian financial markets and accounting 
standards. There is a need for harmonization of international accounting 
standards among nations because of [7, p. 95]: 

• The increasing globalization of business operations (e.g., the growth 
of a global market economy including the rise of multinational firms), 

• The need to communicate financial accounting information to an 
international audience by increasing improvements in information 
technology,  

• A higher degree of comparability among financial reporting on an 
international basis.  

Foreign investment in Iran. An increase in foreign investment results 
in the development of financial reporting in accounting because investors 
and foreign lenders are interested in financial reporting related to the trade 
companies. Observing international accounting standards, makes the 
reporting more useful to investors. To attract direct foreign investment in oil 
and (especially) non-oil products, financial reporting should follow accepted 
accounting standards.  
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One of the ways to attract foreign investment is to improve accounting 
standards and financial reporting. For Iran's efforts to enter world trade by 
joining the WTO, to be successful, and to encourage privatization, growth 
of the private foreign sector, and audit and accounting standard setting in 
Iran must be greatly improved. In the part, auditing and accounting 
standard setting in Iran was more based on legal laws and regulations, but 
the above mentioned factors affect the academic and professional 
development of accounting too. 

Legal system in Iran. International accounting literature has long 
recognized that the prevalence of a particular legal system (common-law or 
code-law) in a country affects the accounting system followed [8, p. 1]. The 
literature recognizes that common-law countries are inclined towards fair 
presentation, transparency, and full disclosure (known as the Anglo-Saxon 
model). Standard setting is carried out in these countries by bodies in the 
private sector, and the stock market is the dominant source of financing for 
corporate entities. In code-law countries, banks or governments are the 
main sources of financing and financial accounting is geared towards 
creditor protection (known as the continental model). Financial reporting, in 
these countries, is characterized by low disclosures and an alignment of 
financial accounting with the tax laws. In addition, governments exert a 
strong influence on setting accounting standards. Recently, researchers 
have shown a renewed interest in empirically examining the relationship 
between accounting systems and legal systems in various countries [9, p. 
3]. They suggest that the type of legal system a country has predisposes it 
towards a particular system of finance. That is, a common-law legal 
framework emphasizes shareholders' rights and offers a stronger investor 
protection system as compared to that of a code-law legal system. This 
linkage leads to the development of strong equity markets in common-law 
countries and weak ones in code-law countries. Consequently, in code-law 
countries, debt rather than equity is the dominant source of financing.  

Iran exhibits many of the characteristics of a code-law country. It has a 
weak equity market, a strong preference for and use of debt as a source of 
financing (as against use of outsiders' equity), and a general perception of 
low-quality financial reporting. Thus, it can be argued that Iran should be 
considered a code-law country. This implies that the lack of investor 
protection (e.g., minority-rights protection, insider-trading protection), 
judicial inefficiencies, and weak enforcement mechanisms are more likely 
to explain the state of financial reporting in Iran than are cultural factors. 
This insight has policy implications for developing countries that are 
working hard to improve the quality of financial reporting for their business 
entities. 
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ԱՍԱԴ ՅՈՒՍԵՖԻ 

Երևանի պետական համալսարանի 
գիտական աստիճանի հայցորդ 

 
ԻՐԱՆՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 
 

Սույն հոդվածի նպատակն է վերլուծել այն կարևոր գործոնները, 
որոնք ազդում են հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշ-
վետվությունների համակարգի վրա Իրանում: Վերջին երկու տասնամ-
յակում տարբեր միջոցներ են ձեռնարկվել խթանելու և զարգացնելու 
Իրանի հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվութ-
յունները, սակայն դեռևս կան որոշ տարբերություններ իրանական ու մի-
ջազգային ստանդարտների միջև:  

Կարող ենք նշել, որ նոր ձևավորվող տնտեսության համար, ինչպի-
սին Իրանն է, գոյություն ունեն վեց հիմնական խնդիրներ` ֆինանսական 
շուկաներ, մասնավորեցում, հարկային օրենքներ, Առևտրի համաշխար-
հային կազմակերպությանը (ԱՀԿ) անդամակցության գործընթաց, օտա-
րերկրյա ներդրումներ և իրավական համակարգ, որոնք կարևոր բանա-
լիներ են հանդիսանում տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական 
հաշվետվությունների որակի բարելավման համար:  

Հիմնաբառեր. ֆինանսական հաշվետվություններ, ֆինանսական 
շուկաներ, հարկային քաղաքականություն, Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպություն, իրավական համակարգ, Թեհրանի ֆոնդային բոր-
սա, օտարերկրյա ներդրումներ, Հաշվապահական հաշվառման ազգա-
յին ստանդարտներ, Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստան-
դարտներ:  
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АСАД ЮСЕФИ 

Соискатель ученой степени Ереванского 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ИРАНЕ 
 

Главная цель этого исследования состоит в том, чтобы проана-
лизировать важные факторы, влияющие на системы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в Иране. В течение прошлых двух 
десятилетий были приняты различные меры, чтобы способствовать и 
продвинуть бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Иране, но 
все еще существуют некоторые различия между иранскими и 
международными стандартами.  

Для развивающейся экономики, как Иран, мы можем указать, что 
шесть основных вопросов - финансовые рынки, приватизация, налого-
вые законы, процесс присоединения к Всемирной Торговой Органи-
зации (ВТО), иностранные инвестиции и правовая система являются 
важными ключами к улучшению качества финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов.  

Ключевые слова: финансовая отчетность, Финансовые рынки, 
налоговая политика, Всемирная Торговая Организация (ВТО), право-
вая система, Тегеранская Фондовая Биржа (ТФБ), иностранные инвес-
тиции, Национальные Стандарты Бухгалтерского учета, Международ-
ные Стандарты Бухгалтерского учета. 

 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 07.03.2016 թ.  
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The article is devoted to the issues of ethical regulation in public 
administration systems in The Republic of Armenia and the state of 
California, in The United States. Effective ethical regulation of public 
service plays a key role to combat corruption which implies a great 
challenge and threat to the possibilities for development and human 
flourishing all over the world, especially in developing countries. This 
part of the article discusses the main concepts of public service ethics 
and their empirical and institutional implications for RA and California.  

 Keywords: corruption, ethics policies, conflicts of interest, income 
and assets declaration, ethics bodies and infrastructures. 

 
Armenia is a party to the only legally binding universal anti-corruption 

agreement in the world. In 2005, Armenia signed and in 2007 the Republic 
of Armenia (RA) ratified the UN Convention against Corruption (UNCAC) 
[1]. The Convention's worldwide approach and its mandates make it a 
unique tool to develop rules and regulations to a global problem in public 
ethics. According to the United Nations, UNCAC covers “five main areas: 
prevention, criminalization and law enforcement measures, international 
cooperation, asset recovery, and technical assistance and information 
exchange.”  

In response to the requirements of UNCAC, Armenia took steps to 
expand the fight against corruption and the improvement of ethical 
standards in public service. Some of these steps include the creation of the 
Anticorruption Council, the development of clear anticorruption strategies, 
the establishment of ethical committees in parliament and for high-ranking 
officials, the disclosure of the state procurements online, and the 
transparency of the state budget online and real time. Despite these efforts 
Armenia still struggles in the creation of a culture of ethical conduct in 

1 Ms. Sargsyan is a Ph.D. candidate at Yerevan State University 
2 Professor Zerunyan also serves as an elected city council member and mayor in the 

city of Rolling Hills Estates, California. 
3 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում: 
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public administration. Nevertheless, Armenia’s reforms in this context 
suggest that effective ethical regulation of public service delivery is as 
important for the legitimacy of public servants as is their expertise in 
governance. Improvements to ethical regulation of public service through 
the development of ethical policies and incorporation of the same into 
organizational and administrative cultures at all levels and branches of 
government is highly supported by good governance literature and practice 
for the effective functioning of public administration. In turn, the same 
literature supports the well-established practice that effective and efficient 
forms of governance improve the public’s trust toward public officials and 
the state.  

Public service forges a special bond between public servants and the 
citizens they serve. This special connection requires public officials of all 
levels and employees working for the public sector to place allegiance to 
citizens, laws, regulations, and ethical principles above self-interest. Strict 
adherence to the rule of law and ethical principles are paramount to 
safeguarding the public’s trust in government. Whether elected, appointed 
or hired, public servants must comprehend and practice ethical norms to 
attain good governance and eliminate improprieties. To accomplish this 
crucial goal, the rule of law exists to guide public servants in avoiding 
conflicts between the interest of the public and self-interest. In this article1, 

Part A and later in Part B, we analyze select and what we found to be 
impactful ethical regulations in the governance system in RA. We 
summarize the main steps taken in this direction, benchmark some of the 
key findings against the system in California, and offer some 
recommendations toward reforming institutional structures and improving 
the legal system in RA. Our benchmarking uses an established system of 
laws in California. We do not mean to compare an American state structure 
to an independent country. 

High quality governance characterized by stakeholder collaboration, 
effective communication, high levels of accountability and transparency, 
and strong human and institutional capacity, is critical to improving human 
development indicators for vulnerable populations around the globe [2]. 
Research shows that an ethical organizational culture--free from personal 
self-interest--is necessary for high-performing governments, which are 
expected to make decisions that benefit the public [3]. Furthermore, 
openness and transparency in government encourages valuable civic input 
and participation in decision-making processes. Public laws and regulations 
establishing independent oversight over public officials and mandating 
public disclosures of private interests support informed decision-making, 
thereby improving public’s trust and participation in the governance 

1 This article is shortened and severed into two parts (Part A and B) to comply with the 
editorial rules of the Public Administration Scientific Journal. We apologize to our readers 
about these editorial constraints. This Part A and Part B to be published in December of 
2016 are to be considered together for full value. The authors will make a longer and more 
detailed version of this article available upon request.  
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process. Corruption, the subject matter of the UN mandate, is by its nature 
secret and outside of the purview of the public. Corruption by contrast limits 
informed decision making, limits public engagement, decreases trust in 
government institutions, increases bureaucracy and cost of service 
delivery. 

The literature and practical evidence on corruption and ethics in public 
administration are quite complicated and multifaceted to suggest or 
recommend easy and simple solutions. Even the approach to public ethics 
varies from country to country taking into account historical, political and 
cultural context. Depending on this culture, some countries adhere to the 
strict rule of law and others resort to leadership skills to control corruption. 

In fact, countries with low levels of corruption risks are endowed by 
high ethical competence and culture within governmental infrastructures 
and managers [4, p. 127]. They rely more on guidance through leadership 
and personal responsibility. For example, Scandinavian countries offering 
best practices and models of ethical regulations in public service view and 
treat ethical regulations as soft measures to increase ethical consciousness 
of public officials through professional education and communication of 
common values. The United Kingdom also follows this approach 
considering ethical issues more as dilemmas rather than problems. 
Dilemmas of course, may have several possible managerial solutions 
whereas problems need a clear and fair legal framework to arrive at an 
impartial and just solution. Most European countries promulgate rules to 
assure that the system of public administration works on a routine basis 
laying the management responsibility at the doorstep of ministries.  

In contrast, countries where corruption indexes are high follow a more 
stringent regulatory scheme to assure a direct and more independent 
review of ethical rules and the prosecution of those who break the rules in 
the public sector. This strict regulatory control is also practiced in the United 
States not because it has high corruption index but to adhere to its 
constitutional framework assuring fairness, independence, accountability 
and transparency to the “people.” In the United States citizens expect 
public officials to be directly accountable to the public and not necessarily 
through another public official. The culture of accountability is much more 
direct and bypasses another public official in charge.  

Scandinavian countries enjoy the highest level of public trust in 
government compared to the rest of the world [4, p. 127]. Thus, we 
conclude that historical, political and cultural contexts are also critical to any 
evaluation process. We further glean that in the absence of that culture and 
context or the unique American perspective, at least in the case of 
countries with higher corruption levels, the governance system has more 
robust ethical rules and regulations with independent oversight and 
enforcement. Independent oversight and fair enforcement of the rules in 
turn assure direct transparency and accountability to reduce corruption, 
associated with public officials. In most of these countries, it is typically not 

28 



Հանրային կառավարում 

 

the lack of laws on ethics but the independent oversight and enforcement of 
those laws that remain a challenge.  

Whatever the case, the fight against corruption is conceived and 
implemented with appropriate institutional structures, reflecting the six main 
characteristics of corruption: corruption is always norm-deviated, power-
related, intentional, context-based, perceptional, and virtually covert [5, pp. 
76-77]. Theoretically, the fight against corruption is structured along these 
six hypothetical dimensions. In our review of these dimensions, we observe 
that disclosure policies, high transparency and accountability measures are 
called on to regulate and prevent cases of norm deviation and power 
abuse, as well as to contribute to the enlargement of the scope of public 
scrutiny. The last three dimensions (intentional, context-based and 
perceptional characteristics of corruption) demand long-lasting and soft 
measures, as they are conditioned not only by activities and functions of 
the government, but demand ongoing change of the general public's 
attitudes and behavior. 

To guide us in the analysis of corruption per region and country we turn 
to data collected by Transparency International (TI) - a global non-partisan 
organization with the vision to eradicate the world of corruption [6]. The 
long list of TI’s supporters includes but is not limited to the United Nations, 
European Commission, various government ministries in Europe and 
Australia, international foundations and private organizations such as Ernst 
and Young, Price Waterhouse, Dow Jones Factiva and Microsoft.  

According to its latest Corruption Perceptions Index 2015 (CPI), TI 
ranks Armenia 95 out of 167 countries in the world. The CPI compiles data 
from each country or region assessing corruption perceptions based on 
local law and practice. The CPI is on a scale of 0 to 100, 100 being “very 
clean” and 0 highly corrupt. The least corrupt countries like Denmark, 
Finland and Sweden top the CPI with scores of 91, 90 and 89 respectively. 
Countries like Somalia, North Korea and Afghanistan are at the bottom of 
the CPI ranks with earned scores of 8, 8 and 11. Armenia’s score is 35. 
Countries in the region such as Russia and Azerbaijan share a ranking of 
119 with a score of 29. Ukraine is ranked 130 with a score of 27.  

To contextualize what we present in the diagram below, and perhaps 
draw attention to the importance on the need for potential reforms, 
Armenia’s score is 2 times closer to Sudan, North Korea and Afghanistan 
then it is to Denmark, Finland or Sweden.1  

 

1 Average score for the top 3 countries (91+90+89=270/3=90), minus Armenia’s score 
of 35 equals 55 as opposed to average scores of lowest listed 3 countries (8+8+11=27/3=9), 
minus Armenia’s score of 35 equals 26.  
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TI’s data provide a sound base to conclude that Armenia has had slight 

or no success in improving CPI rankings for the last 4 years. Scores for 
Armenia have been fluctuating between 34 and 37 from 2012 to 2015. 
Through hard work and determination some countries have improved their 
scores in recent years – Greece, Senegal and the UK are among those 
improved while Australia, Brazil, Libya, Spain and Turkey, have 
deteriorated. If history and these data can ever be a guide to improve the 
future, Armenia appears to be ripe for comprehensive ethics reform to 
dramatically improve the world’s perception, which in turn according to TI’s 
research facilitates investment and economic development in the country 
among other socioeconomic benefits. 

Therefore, the focal point of this article is on ethical regulations of 
public service that are called to prevent corruption and violations of the rule 
of law. TI defines corruption as “the abuse of entrusted power for private 
gain.” Specifically in this article we analyze ethics regulations for 
governance systems from the perspective of minimizing the risks of power 
abuse, self-interest and the enforcement of laws and regulations in public 
service. The discussion of this article focuses more on the issues of 
administrative corruption rather than on political corruption. Political 
corruption deals more with the manipulation of institutions, organizations, 
policies and rules by the political elite. Measures against political corruption 
reflect issues of horizontal and vertical accountability between branches of 
government, institutional reforms, effective oversight by the parliament and 
judiciary, credible audit systems, investigative journalism and reforms in 
electoral system, which are beyond the primary scope of our work. 
However, in governance and public administration measures against 
bureaucratic corruption demand transparency of relationships between 
citizens and the state officials, transparency and accountability in decision 
making processes, clear rules on conflicts and continuous training toward 
improving ethical competence of public officials. 

In recent years, one of the main directions of modernizing and 
reforming the governance system in RA is to strengthen the ethical 

30 



Հանրային կառավարում 

 

regulations of the public service system. In May 2011, the parliament 
adopted the new Law on Public Service (Law), which went into force in 
2012. The main emphasis of this Law is the prevention of corruption, 
promulgation of ethical rules for those serving in public office, and the 
provision of effective mechanisms for income and asset declaration or 
disclosure for high-ranking public officials. The Law by its scope is more 
inclusive than the Law on Civil Service. More importantly the adoption of 
this Law is the first step to strengthen the legal provisions for ethical 
standards and rules in the entire system of Armenian public service. In this 
paper we focus our attention on two key parts of the Law, which specifically 
highlight public disclosure and the establishment of ethics committees.  

Art.3 of this Law defines some basic ethical rules for public servants 
including the rule of law, respect for societal moral norms, efforts to earn 
the public trust toward state institutions, and efficient management of public 
funds. Art.28 describes these ethical rules as not being exhaustive and that 
specific ethical rules can further be developed corresponding to the 
legislative frameworks of respective areas of state regulation [7, հոդ. 3, 28]. 
As in many countries in Eastern Europe and the Commonwealth of 
Independent States (CIS), Armenia has proved her willingness to continue 
efforts toward modernizing the system of public service in RA. Although the 
Law is quite broad and comprehensive, we dedicate our attention to 
specific and impactful concepts such as the establishment of committees 
for high-ranking officials, the requirements on income disclosures and 
declaration of conflicts of interests. In our research we find these actions to 
be of paramount importance for the success of countries with higher CPI 
scores and in California, which we examine closely in Part B of this paper. 

California’s experience in passing a comprehensive political reform 
package aimed at public ethics and conflicts of interest dates back to 1974. 
In the aftermath of federal presidential scandal simply known in the United 
States as “Watergate” California became the first state in the union to pass 
a voter initiative known as Proposition 9 or The Political Reform Act of 1974 
[8]. The Act aims at strictly regulating political campaign activities, lobbyists, 
and all public officials, state and local.  

The function of the Act is to obligate public servants to conduct the 
public’s business in an orderly system of public administration. The Act 
codified in Government Code Sections 81000 through 91015 of California 
statutes establishes unified rules of conduct for public officials [9]. These 
rules are the public’s minimum expectations from its public officials and are 
not open for good faith or even common sense interpretation by the official. 
Therefore, among its most profound requirements, the Act requires public 
officials to disclose economic interests when they take office, annually while 
in office as well as when they leave office. Public official is very broadly 
defined including high-ranking officials starting with the Governor of the 
state, every constitutional officer, members of the legislature, commissions, 
boards, judges, and justices, to more local officials including mayors, 
council members and commissioners. Under the Act, the public official lists 
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economic interests on a form called a "Statement of Economic Interests 
(“SEI”)" or Form 700 [9]. Statements of Economic Interests are public 
records, which can be inspected by the public on a web site or during 
government business hours where they are on file.  

The Act provides that all state and local officials who may materially 
affect private economic interests through the exercise of their public duties 
must disclose such interests [9]. Some persons are required to file 
disclosure statements because of the positions they hold and others are 
required to file because of their job duties. The disclosure requirements for 
constitutional officers, members of the Legislature, county supervisors, city 
council members, mayors, judges, and other high ranking officials are set 
forth in the Act [10]. These individuals are sometimes referred to as “87200 
Filers.” All other officials who make or participate in making decisions are 
covered by Conflict of Interest Codes adopted pursuant to the Act [11]. 
They are “Code filers.” The disclosure requirements under the Act for high-
ranking state and local officials for all income, gifts, interests in real 
property, and investments located in or doing business in their jurisdiction 
are very specific. The disclosure requirements for all other officials depend 
upon the individual official’s power to affect financial interests through his or 
her official position. Last but not least, the public official signs all 
disclosures under penalty of perjury. The Act requires that all “reports and 
statements” are signed under penalty of perjury and verified by the official 
that he or she used reasonable diligence in its preparation, and that they 
are true and complete to the best of his or her knowledge [12]. Under 
California law, deliberately providing false information or perjury is a felony 
punishable by incarceration in state prison for up to 4 years [13]. Late filings 
also carry a fine for each day that the disclosure document is late [14]. 

Armenian Public Service reforms in 2012 adopted a new form for 
income and asset declarations for high-ranking officials and their related 
persons. The declarations are required to be submitted annually as well as 
upon entering and leaving office. The Law on Public Service considers 
related persons to be a spouse, parents or adult children of a public official, 
living with him or her. Adult children and parents, not living with the public 
official, as well as brothers and sisters of public officials are outside the 
purview of the Law. All declarations are filed and archived with the Ethics 
Committee. Created by the Law, the Ethics Committee for high-ranking 
officials is charged with the responsibility to analyze the submitted 
declarations. In our review we could not find any provisions in the Law 
sanctioning incomplete or false declarations submitted to the committee. 
The Ethics Committee appears to have the right to acquire additional or 
necessary information from state institutions to verify the accuracy of the 
information provided, but the same law does not apply to an individual with 
information that may challenge the accuracy of the information provided in 
the declaration.  

High-ranking public officials submit income and asset declarations for 
related persons in cases when the value of the real estate owned is above 
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50 million AMD (approximately $103.000,) [7, հոդ. 34]. While in practice 
this value threshold based on Armenia standards limits possibilities for 
effective regulations for transparency, the larger concern remains that most 
public servants do not file or submit any kind of declaration as the law 
applies only to approximately 500 high ranking officials. Therefore a vast 
number of public servants remain at risk for bureaucratic power abuse.  

Disclosures under the Act in California are much broader than in 
Armenia. All interests or income, except the house in which the public 
official lives, are reportable without regard to value. When reporting value of 
an investment, interest in real property, business or gift, the official must 
report the “fair market value” – the price at which the investment, interest or 
gift could be sold on the open market. Gift limits are very stringent. An 
elected public official is prohibited from accepting a gift or gifts totaling 
more than $460 in a calendar year (2015-16) from one single source [15]. 
Public disclosures serve two separate and distinct purposes. First, making 
assets and income of public officials is a matter of public record for 
transparency, and second for reminding those public officials of their 
economic interests. By focusing their attention on their interests, officials 
are able to identify conflict-of-interest situations and disqualify themselves 
from participating in decisions when appropriate. Moreover, questions from 
the media and interested citizens often aid in the public discussion of 
conflict-of-interest issues and assist in their resolution. After all the Act 
makes it abundantly clear that public officials serve the needs and respond 
to the wishes of all citizens without regard to their wealth and perform their 
duties as public officials in an impartial manner free from bias caused by 
their financial interests and/or the financial interests of their friends and 
relatives [16].  

The Act, which has been periodically amended, including the last time 
in November of 2000 [9], is very comprehensive in all facets of political and 
public service. Various nuances of gifts, loans, awards, hospitality, travel 
and unrelated gifts exist in the Act but are outside the purview of this article. 
For the purpose of benchmarking the Law in RA, in Part B of this article, we 
turn our attention to the provisions of the Act on ethics and conflicts of 
interest as well as the creation of an independent centralized authority to 
secure compliance with the Act. In part B we identify 3 main blocks of 
variables important for effective public ethics regulations. We also conclude 
with ethics reform possibilities in Armenia for the purpose of strengthening 
and improving the overall delivery of public administration.  
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի,  

հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 
ՖՐԱՆԿ ՎՌԱՄ ԾԵՐՈՒՆՅԱՆ 

Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Սոլ 
Փրայս հանրային քաղաքականության դպրոցի 

պրոֆեսոր, իրավագիտության դոկտոր 
 

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ 
ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆ-Ի 

ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Հոդվածը նվիրված է հանրային կառավարման համակարգերի էթի-
կական կարգավորման հիմնախնդիրներին Հայաստանի Հանրապե-
տությունում և Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիա նահանգում: Հան-
րային ծառայության արդյունավետ էթիկական կարգավորումն առանց-
քային դերակատարում ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարում, որը լուրջ 
խոչընդոտ և սպառնալիքներ է ներկայացնում մարդկային զարգացման 
և բարգավաճման հնարավորությունների համար ամբողջ աշխարհում, 
մասնավորապես` զարգացող երկրներում: Հոդվածի այս հատվածում 
քննարկվում են հանրային ծառայության էթիկայի հիմնարար հասկա-
ցությունները և վերջիններիս էմպիրիկ-ինստիտուցիոնալ դրսևորումները 
ՀՀ-ում և Կալիֆորնիայում: 

Հիմնաբառեր. կոռուպցիա, Էթիկական քաղաքականություններ, շա-
հերի բախում, գույքի և եկամուտների հայտարարագրում, էթիկական 
մարմիններ և ենթակառուցվածքներ: 
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дарственного управления в Республике Армения и в штате Калифорния, в 
Соединенных Штатах. Эффективное этическое регулирование государст-
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ԱՆՆԱ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՉԻՆԱՍՏԱՆ. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Որպես պետություն Չինաստանի արժեքային հիմքն ու քաղաքա-
կան համակարգի կառուցվածքն արմատապես տարբերվում է 
արևմտյանից: Չինաստանն արևելյան աշխարհի գերտերություննե-
րից է: Այսօր այն անհավանական հաջողություններ ունի տնտեսա-
կան, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում: Ունենալով ակտիվ 
դերակատարում  աշխարհի քաղաքական կյանքում՝ Չինաստանը 
մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ողջ աշխարհում, ստեղծում է 
լայնամասշտաբ մրցակցություն: Նրա հաջողությունների հիմքը պե-
տական կառավարման համակարգն է, որն ամենայն մանրակրկտու-
թյամբ ուսումնասիրում է համաշխարհային փորձի բոլոր առավե-
լություններն ու թերությունները, օբյեկտիվորեն գնահատում իր 
ուժեղ և թույլ կողմերը: Արդյունավետ զարգացման հիմքը պետա-
կան քաղաքականության ճիշտ իրականացման մեջ է: 

Յուրաքանչյուր պետության պատմությունը նրա զարգացման և 
կայունության հիմքն է, որից պետք է օգտվել մեր ժամանակներում: 

Հիմնաբառեր. չինական զարգացման ձևաչափ, ավանդական 
չինական մշակույթ, քաղաքականություն և ավանդույթներ,  չինա-
կան պետական ռազմավարություն, Չինաստանի կրոն և փիլիսո-
փայություն, կոնֆուցիոնիզմ և դաոիզմ, հատուկ տնտեսական գո-
տի, միգրացիա, ժողովրդագրական խնդիր, բարեփոխումներ: 

 
Ներածություն 
Չկա մի պետություն, որը չարժանանա պետական կառավարման 

մասնագետների, քաղաքագետների, տնտեսագետների ուշադրությանը, 
մասնավորապես` ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, միավորված Եվրոպան, Ճապո-
նիան և այլն: 

Սակայն կա մի պետություն, որին հետևում են ոչ միայն մասնագետ-
ները, առաջատար տերությունների գիտական միտքը, այլ նաև պարզա-
պես հետաքրքրասերների լայն զանգվածներ: Դա Չինաստանն է:  

Ի՞նչն է այդքան ուշադրություն գրավում այդ ասիական, դեռևս ոչ 
վաղ անցյալում հետամնաց երկրում: Ո՞րն է Չինաստանի յուրահատկութ-
յունը, այդ երկրի ծաղկման գաղտնիքը, վերափոխումների սկզբունքներն 
ու առանձնահատկությունները, ի՞նչ խնդիրներ են առաջացնում այդ վե-
րափոխումները մերօրյա Չինաստանում: 
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Վերջին 15 տարիներին բազմաթիվ հեղինակներ են անդրադարձել 
Չինաստանի թեմային: Այն հետաքրքիր է պետական կառավարման և 
քաղաքական գործունեության տարբեր հետազոտողների համար: 
Նրանց ուշադրությունը սևեռվում է Չինաստանի «տնտեսական հրաշ-
քի», չինական հասարակության զարգացման ձևաչափի, ավանդական 
չինական յուրահատուկ մշակույթի, Չինաստանի հետ փոխհարաբերութ-
յունների հոգեբանության վրա:  

Քաղաքականությունն ու ավանդույթներն  բազմակողմ փոխադարձ 
ազդեցություններ ունեն. մեկ կողմից ավանդույթները տարբեր կերպ են 
դրսևորվում քաղաքականության մեջ, մյուս կողմից՝ քաղաքականութ-
յունն ազդում է ավանդույթների կենսունակության վրա դրանց ընտրման մի-
ջոցով: 

 «Չինաստանը գնում է առաջ՝ նայելով հետ». այս աֆորիզմն արտա-
ցոլում է չինական ղեկավարության պետական ռազմավարության բնույ-
թը: Չինացիների համար ապագա պատմությունը ներկայանում է որպես 
անցյալի և ներկայի սինթեզ, սա հին փիլիսոփա Կոնֆուցիոսի [2], [3], [4] 
(մ.թ.ա. 551-479 թ.թ.) տեսակետն է: 

Կենսագործունեության սկզբնաղբյուրները 
Չինաստանը սոցիալիստական պետություն է, ՄԱԿ անվտանգութ-

յան խորհրդի անդամ: Այն երրորդ միջուկային երկիրն է ԱՄՆ-ից և Ռու-
սաստանից հետո: Երկիրը ղեկավարում է պետակուսակցական վեր-
նախավը` իշխող կոմունիստական կուսակցության գլխավորությամբ: 
Պետական իշխանության համակարգը ներառում է Ժողովրդական ներ-
կայացուցիչների համաչինական ժողովը և նրա մշտական Կոմիտեն, Չի-
նաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Նախագահը, Պետական 
խորհուրդը, կենտրոնական ռազմական խորհուրդը, ժողովրդական դա-
տարաններն ու ժողովրդական դատախազությունը, տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինները: ՉԿԿ գործունեության տեսական հիմքն են 
հանդիսանում մարքսիզմ-լենինիզմը, Մաո Ցզեդունի (1893-1976) գաղա-
փարները [5], չինական առանձնահատկությամբ սոցիալիզմի կառուց-
ման մասին Դեն Սյաոպինի (1904-1997) տեսությունը և հիմնարար գաղա-
փարները [6]: 

Այստեղ առաջանում է առաջին հակասությունը. մի կողմից հստակ 
երևում է իշխանության կոշտ ուղղահայացը՝ երկրի  կարևոր ոլորտնե-
րում կուսակցության բազմակողմ հսկողությամբ, ինչը հատուկ է բռնա-
պետությանը, մյուս կողմից, բռնապետության պատկերացումների հետ 
որևէ կերպ չեն առնչվում Դեն Սյաոպինի՝ պետական քաղաքականության 
հիմքը ներկայացնող բարեփոխումների երկու հիմնարար սկզբունքները. 
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1. բոլոր բարեփոխումները պետք է իրականացվեն բնակչության բա-
ցարձակ մեծամասնության շահերից ելնելով, և բնակչությունն ակնհայտ 
պետք է զգա դրական արդյունքները, 

2. բնակչության բացարձակ մեծամասնության համար բարեփոխում-
ների «գինը» պետք է լինի ընդունելի: 

Հին ժամանակներից մինչև XIX դարը Չինաստանը զարգանում էր 
ինքնուրույն և փակ՝ չզգալով արտաքին աշխարհի ճնշումը: XIX դարում 
երկիրը քայքայվում էր անվերջ երկպառակչական պատերազմներից և 
ապստամբություններից և ելք էր փնտրում: Այն գտնվեց միայն XX դարի 
20-ականներին, երբ սոցիալիզմի գաղափարը միավորեց չին ժողովր-
դին, որն ավարտվեց Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 
ստեղծմամբ: 

XX դարում որոշիչ դարձավ փիլիսոփա և քաղաքական գործիչ Սուն 
Յաթսենի (1866-1925) կողմից մշակված կուրսը [7]: Նրա գաղափարի 
հիմքում ընկած են երեք ժողովրդական սկզբունքներ՝ ազգայնականութ-
յուն, ժողովրդական իշխանություն և ժողովրդական բարեկեցություն: 
Ազգայնականությունը հասարակական բարեկեցության և հզորության 
նպատակով մեկ ռասայի, մեկ լեզվի, կրոնի և ավանդույթների մարդ-
կանց համախմբումն է կատարյալ պետության ստեղծման համար պայ-
քարի գաղափարի շուրջ: Ժողովրդական իշխանության համար անհրա-
ժեշտ է հավասարություն, իսկ բարեկեցությունը հնարավոր է միայն ժո-
ղովրդավարության պայմաններում:  

Կենսագործունեության առանձին խնդիրները 
Ժամանակակից Չինաստանն իրենից ներկայացնում է բարոյագի-

տական և ավանդական կրոնական նորմերի հիման վրա սոցիալիզմի և 
կապիտալիզմի սինթեզ: Որո՞նք են այդ կուրսի տնտեսական արդյունք-
ները, և ի՞նչ խնդիրներ առաջացան արդյունքում: 

Հաստատ է, որ իր պլանային տնտեսությամբ սոցիալիզմի և շուկա-
յականով կապիտալիզմի միջև Չինաստանում անտագոնիզմ չկա: Բոլոր 
տնտեսական գործընթացները գտնվում են պետության (կուսակցության) 
արթուն հսկողության տակ, իսկ «սոցիալիզմի և կապիտալիզմի ամենա-
լավ ձեռքբերումները ներդնել երկրի տնտեսության մեջ». կարգախոսը 
հիմնական կարգախոսն է: Մասնավոր սեփականատերը դիտարկվում է 
որպես սոցիալիզմ կառուցող և հետևաբար այլ քաղաքացիների հետ հա-
վասար իրավունքներ ունի: Չինաստանում ձևավորվեց հստակ ազգային 
գաղափար՝ «Պետության և ազգի մեծությունը»: Ահա ժամանակակից Չի-
նաստանի երկու կարգախոսը. 
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1. սեփականությունը, որն օգնում է զարգանալու Չինաստանին, սե-
փականություն է, իսկ այն, որը խանգարում է, սեփականություն չէ. 

2. այն ամենը, ինչը նպաստում է արտադրողական ուժերի զարգաց-
մանը, լավ է, իսկ այն ամենը, ինչը խանգարում է՝ վատ [8]: 

Համաձայն չինական բարեփոխումների հիմնադիր Դեն Սյաոպինի, 
բարեփոխումների էությունը հանգում է կոշտ քաղաքական իշխանութ-
յան հետ տնտեսական ազատականության համադրությանը: Կապված 
այն հռետորական վեճերի հետ, թե կոնկրետ ինչ է կառուցում Չինաստա-
նը՝ կապիտալի՞զմ, թե՞ սոցիալիզմ, Դեն Սյաոպինն ասել է. «Կարևոր չէ, 
թե ինչ գույնի է կատուն, կարևոր է, որ նա լավ բռնի մկներին» [9]: 

Չինաստանի կրոնը և փիլիսոփայությունը յուրահատուկ են նրանով, 
որ դրանք սկսել և երկար ժամանակ շարունակել են իրենց զարգացումը 
մեկուսացման մեջ: Սկզբից երկրում համերաշխ գոյակցում էին երկու 
կրոն, երկու փիլիսոփայական ուսմունք՝ կոնֆուցիոնիզմը և դաոիզմը:  

Առաջին խնդիրը, որը կանգնեց նոր կարգի կայացման ճանապար-
հին, սերտորեն առնչվում է այլ պետությունների կողմից Չինաստանում 
արևմտյան արժեքներ, գաղափարախոսություն, բարոյականություն, 
տնտեսական ձևաչափեր ներմուծելու ձգտման հետ: Չինաստանում մինչ 
այսօր անշեղորեն կյանքի են կոչվում Չինաստանի կողմից իր ազգային 
շահերի հիման վրա քաղաքական և տնտեսական անկախության ու հզո-
րության հասնելուն ուղղված գաղափարները: Դա առավել կարևորվում է 
այն պայմաններում, երբ պետությունն ունի մի կողմից արևմտյան ձեռք-
բերումները վերցնելու, իսկ մյուս կողմից՝  ժողովրդի հետաքրքրությունն 
ազգային հոգևոր ժառանգության նկատմամբ պահպանելու կենսական 
պահանջ:  

Չինաստանի ներքին խնդիրներից շատերն առաջանում են ենթա-
կառուցվածքների անհավասարաչափ զարգացման և շրջանների անհա-
վասարաչափ բնակեցման պատճառով: Դա էլ իր հերթին կապված է ար-
տադրական և գիտական հզորությունների ծայրահեղ անհավասարա-
չափ բաշխման հետ: XX դարի 80-ական թվականներից Չինաստանում 
մեծ արագությամբ սկսեցին զարգանալ հատուկ տնտեսական գոտինե-
րը, ինչը նպաստեց երկրի տնտեսության կտրուկ վերելքին: Չինաստանի 
տնտեսական կենտրոններ հանդիսացող շատ քաղաքներ դարձան այն-
քան հզոր, որ համադրելի են անգամ առանձին պետությունների հետ: 
Հատկապես հզոր արդյունաբերական և գիտական կենտրոնները, ինչ-
պիսիք են՝ Շենչժենը, Չժուխայը, Շանտոուն, Սյամենը կենտրոնացան 
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առափնյա շրջաններում: Առաջացան բազմաթիվ փակ գիտական և ռազ-
մաարդյունաբերական կենտրոններ (Սիլիկոնային հովտի նման)1: 

Վերջին տարիներին Չինաստանի արդյունաբերությունն առաջինն է 
աշխարհում ձեռնարկությունների թվով և արտադրությունում զբաղված 
մարդկանց քանակով: Երկիրն առաջատար դիրքեր է գրավում ածխի 
արդյունահանման գծով, էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ, պողպա-
տի, պղնձի, ալյումինի ձուլմամբ, մեքենաշինական արտադրանքի, ներառ-
յալ նորագույն ճյուղերը, հանքային պարարտանյութերի արտադրության, 
քիմիական մանրաթելերի, ցեմենտի, այլ շինանյութի, բամբակյա և մե-
տաքսե գործվածքների, սննդային հավելումների արտադրության գծով: 

Չինաստանում առկա է նաև պարենային խնդիր: Խոսքը գյուղատն-
տեսական արտադրանքի մասին է: Չինացիներն ասում են. «Աշխարհում 
ոչ ոք չի կարող կերակրել Չինաստանին, բացի հենց իրենից՝ Չինաստա-
նից»: Միևնույն ժամանակ երկրի բնակչությունն աճել է մինչև 1,5 մի-
լիարդ մարդ, իսկ ցանքատարածություններն այդ նույն ժամանա-
կաշրջանում կրճատվել են 1/6-ով, այսինքն` պակասել են ցանքատարա-
ծությունները, որի վրա պետք է աճեցնել հացահատիկ, բրինձ, բանջարե-
ղեն, միրգ: Իրավիճակը խորանում է նրանով, որ ամեն տարի գյուղանտն-
տեսական հողերի մի մասն անխուսափելիորեն կառուցապատվում է կամ 
օգտագործվում` արդյունաբերական շինարարության նպատակով2:  

Դեռևս 90-ական թվականներին երկրի կառավարության կողմից 
մշակվել է միգրացիոն հոսքը նվազեցնելու և գյուղական բնակչության, 
զբաղվածությունը (առանց քաղաք տեղափոխվելու) խթանելու սխեմա: 
Դա ժողովրդական տնտեսության առանձին ճյուղի` գյուղական ինդուստ-
րիայի ստեղծումն է: 

Չինաստանի ներքին խնդիրների թվում կարելի է նաև հիշատակել 
ժողովրդագրական խնդիրը: Չինաստանում ապրում է 55 ազգություն: 
Պետության ժողովրդագրական քաղաքականությունը, որին համապա-
տասխան երկրում գործում է «մեկ ընտանիք՝ մեկ երեխա» սկզբունքը, չի 
տարածվում ազգային փոքրամասնությունների վրա: Չինաստանում ծնե-
լիությունը պլանավորելու գաղափարն առաջացել է դեռևս Մաո Ցզեդու-
նի օրոք: Արդեն 50-ականների վերջին պարզ էր, որ մարդկանց հսկայա-

1 Նախկին ձկնորսական ավան Շենչժենը Հոնկոնգի հետ հարևանությամբ այսօր 
ավելի քան հինգ միլիոն բնակչությամբ քաղաք է, որտեղ տեղավորվել են հազարավոր 
ֆիրմաներ, բանկեր և Չինաստանի երկու ֆոնդային բորսաներից մեկը (Շանհայի բոր-
սայից հետո): Շենչժենում համակարգիչների համար կոշտ սկավառակների արտադրու-
թյունը կազմում է համաշխարհայինի 25 տոկոսը: Նախկին բնակավայր Դոնգուանը ներ-
կայում մեկուկես միլիոնանոց քաղաք է, որտեղ արտադրվում է աշխարհում արտադրվող 
միկրոալիքային վառարանների ավելի քան 60 տոկոսը:  

2 Ավելի քան 40 մլն գյուղացի սեփական հող չունի: 
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կան քանակը ծանրաբեռնում է երկրի հողային, ջրային և էներգետիկ 
պաշարները: Սակայն Մաո Ցզեդունը, տարվելով մշակութային հեղափո-
խությամբ, հետաձգեց վերաբնակեցման խնդրի լուծումը մինչև լավա-
գույն ժամանակներ: Արդեն 1970 թ. Չինաստանի բոլոր քաղաքացինե-
րին պաշտոնապես պարտավորեցրին «իրականացնել ծնելիության պլա-
նավորում», որպեսզի «համապատասխանեցվի բնակչության աճը տնտե-
սական և սոցիալական զարգացման պլաններին» [1, հոդվածներ 25, 49]: 
Գյուղական բնակիչներին թույլատրվում է ունենալ երկրորդ երեխա 
միայն այն դեպքում, եթե առաջինն աղջիկ է, իսկ Պեկինում երկրորդ 
երեխայի ծննդի իրավունք ընտանիքն ստանում է միայն այն դեպքում, 
եթե երկու ծնողներն էլ իրենց հայրական ընտանիքի միակ երեխաներն 
են: Մնացածները երկրորդ երեխա ունենալու համար պետք է տուգանք 
վճարեն: Այդ պատճառով էլ այն չինացի ընտանիքները, որոնք երազում 
են ունենալ երկրորդ կամ երրորդ երեխան, հաճախ գնում են ծննդաբե-
րելու Սյանգանում1, որտեղ նման սահմանափակումներ չկան2:  

Եզրակացություն 
Չինաստանի պատմության ներկա փուլում նրա զարգացմանը նվիր-

ված գրականության ուսումնասիրության և ժամանակակից Չինաստանի 
առանձնահատկությունների վերլուծության հիման վրա կարելի է եզրա-
կացնել, որ չնայած Չինաստանի տնտեսության աճի անհավանական 
բարձր տեմպերին, երկրի ներսում այսօրվա դրությամբ դեռևս առկա են 
բազմաթիվ խնդիրներ: Դրանցից մեկը երկրի տարածքում արտադրութ-
յան անհավասարաչափ բաշխումն է: Պետության գրեթե ամբողջ շա-
հույթն ապահովող արտադրության հիմնական մասը կենտրոնացած է 
առափնյա շրջաններում, որոնք ունեն տրանսպորտային՝ ջրային, օդա-
յին, ավտոմոբիլային և երկաթուղային մայրուղիների զարգացած համա-
կարգ: Այդ շրջանների արտադրությունը հիմնականում բարձր տեխնոլո-
գիականն է: Ի հակադրություն այդ շրջանների՝ երկրի կենտրոնական և 
արևմտյան տարածքները հիմնականում գյուղատնտեսական են, աշխա-
տում են ներքին սպառողական շուկայի համար:  

Մյուս խնդիրը եկամուտների ծայրահեղ անհավասարաչափ բաշ-
խումն է: Գյուղական շրջանի բնակիչը, ի տարբերություն բավական 
ապահովված քաղաքացու, ստիպված է բավարարվել նկատելիորեն հա-
մեստ եկամուտով, և ի հավելումն դրա, չունի որակյալ կրթություն և բժշ-
կական ծառայություն ստանալու հնարավորություն:  

1 Հոնկոնգի չինական անվանումը: 
2 Պետք է ասել, որ արդեն 2011 թ. Չինաստանի և Հոնկոնգի միջև պայմանավորվա-

ծություն է ձեռք բերվել պետական հոսպիտալների և ծննդատների կողմից Չինաստանից 
եկած ծննդկաններին ընդունելու արգելքի մասին: Մասնավոր նման հաստատություն-
ներին այդ արգելքը չի վերաբերում, սակայն ծննդաբերելն այնտեղ շատ թանկ է: 
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Վերը շարադրվածը հանգեցնում է երրորդ խնդրին՝ աղքատ շրջան-
ներից մարդկանց հարկադրված վերաբնակեցումն առանց այդ էլ գեր-
բնակեցված քաղաքներում:  

Այստեղ տեղին է նշել նաև մարդկային և տեխնոլոգիական բարձր 
կենտրոնացման հետ կապված խնդիրը՝ արդյունաբերական և կենցա-
ղային թափոններով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության բարձր մա-
կարդակը:  

Չինաստանն ունի պետական և կուսակցական կառավարման յուրա-
հատուկ համակարգ, որը ներդաշնակորեն համադրում է սոցիալիզմի ու 
կապիտալիզմի տարրերը, կոշտ պլանավորումը և շուկայական հարաբե-
րությունները, պետական վերահսկողությունը և ձեռնարկատիրության 
ազատությունը: Պետական քաղաքականության հիմքում ընկած է երկրի 
և նրա ժողովրդի ծաղկման, անվտանգության ապահովման և դրսի ցան-
կացած ճնշումից ապահովագրված լինելու գաղափարը: 

Հնարավոր է, որ այդ յուրահատուկ համադրություններում է թաքնված 
Չինաստանի՝ հին ավանդույթներով և, անկասկած, մեծ ապագա ունեցող  
երկրի բարգավաճման գաղտնիքը: 
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Հանրային կառավարում 

 

АННА ЗАЛИНЯН 
Академия государственного управления РА, 

Магистр публичного управления 
СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Китай как государство, ценностная база и устройство политичес-

кой системы которого в корне отличаются от западных образцов. 
Китай– одна из сверхдержав восточного мира. Сегодня он проявляет 
невероятные успехи в экономическом, социальном и культурном пла-
нах. Она вызывает огромный интерес у всего мира, создает масштаб-
ную конкурентноспособность, проявляя активное участие в политичес-
кой жизни мира. Основу его успехов составляет его система государст-
венного управления, которая досконально и тщательно учитывает все 
преимущества и недостатки мирового опыта, реально оценивает свои 
слабые и сильные стороны. Основа успешного развития заключается 
в правильном ведении государственной политики.  

История данного государства, является неотъемлемой частью его 
устойчивого развития и стабильности и это опыт, которым необходимо 
воспользоваться в наши дни.  

Ключевые слова: китайская модель развития, традиционная ки-
тайская культура, политика и традиции, китайская государственная стра-
тегия,  религия и философия Китая, конфуцианство и даоизм, особые 
экономические зоны, миграция, демографические вопросы, реформы. 

 
ANNA ZALINYAN 

Public Administration Academy of the RA, 
Master in Public Administration 

MODERN CHINA. SEPARATE PRINCIPLES OF EXISTING  
ACTIVITIES AND ISSUES. 

It is necessary briefly acquainted with the historical processes and 
preconditions that determined the current political and economic situation in 
China. China as a nation, value base and the device are different from the 
political system of Western models in the bud. China is one of the 
superpowers of the Eastern world. Today China shows incredible progress 
in the economic, social and cultural plans. It gives great interest from all 
over the world, it creates a large-scale competitive, showing an active part 
in the political life of the world. The basis of its success is its system of 
government, which is thoroughly and carefully consider the advantages and 
disadvantages of international experience, realistically assess their 
strengths and weaknesses. The basis of the successful development is the 
proper conduct of public policy. 

The history of Chinese state, it is an integral part of sustainable 
development and stability, and it is an experience that you must take 
advantage of these days. 

Keywords: the model of Chinese devepment, traditional Chinese 
culture, politics and traditions, Chiese state tragedy, Chinese religions and 
philosophies, Chinese Confucianism and Taoism, Special economic zone 
Migration, demographic issues, reforms. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 26.04.2016 թ.  
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ԱՏՈՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
 ՀՀ ԿԳՆ բարձրագույն որակավորման 

հանձնաժողովի փոխնախագահ, 
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ,  
ԻՆՉՈ՞Ւ ԴՈԿՏՈՐ1 

Հոդվածում ներկայացվում է գիտական աստիճանաշնորհման 
եվրոպական ու ռուսական համակարգերի կայացման ընթացքը: 
Անդրադարձ կա գիտական պարբերականներին, ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի 
գործունեությանը: Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում 
քննարկվում են արևմտյան ժամանակակից դոկտորանտուրայի ըն-
դունելությանը և ատենախոսության պաշտպանությանը ներկայաց-
վող հիմնական պահանջները: Առաջարկվում է Հայաստանում 
պահպանել գիտական երկաստիճան համակարգը: 

Հիմնաբառեր. գիտական աստիճան, դոկտոր, ասպիրանտուրա, 
դոկտորանտուրա, PhD, գիտական կոչում, ատենախոսություն, ԲՈՀ:  

 
Արդեն շուրջ ինը տարի ուղղակի առնչություն ունեմ Հայաստանում 

վարվող գիտական քաղաքականության, գիտական աստիճանաշնորհ-
ման համակարգի հետ և միշտ առկա է այն խոսակցությունը, թե, իբր, 
շուտով վերանալու է երկրորդ գիտական աստիճանը, լինելու է միայն 
մեկ՝ դոկտորի (PhD) աստիճան, ինչպես Արևմուտքում է: Ավելացվում է 
նաև, թե Բոլոնիայի գործընթացի պահանջն է, որ Հայաստանը գնա այդ 
ուղղությամբ: Վերջերս էլ կարելի է հակառակ տեսակետ լսել, թե՝ Հայաս-
տանն այլևս ԵՏՄ անդամ է ու մեր գիտական աստիճանաշնորհման հա-
մակարգը պիտի կրկնի կամ մոտ լինի ռուսականին, որտեղ շնորհվում են 
գիտությունների թեկնածուի և գիտությունների դոկտորի գիտական աս-
տիճաններ: 

Բոլոնյան հռչակագիրը [1] խիստ սահմանափակումներ չի առաջադ-
րում փաստաթղթին միացած երկրներին, թույլ է տալիս ընտրության հնա-
րավորություն: Առավել «խելացի» երկրները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, 
Շվեդիան կամ Գերմանիան, չհեռանալով սեփական ավանդույթներից, 
օգտվում են այդ հնարավորությունից: Մենք, նաև ողջ հետխորհրդային 
տարածքի երկրները, անվերապահորեն ընդունում ենք՝ ոչինչ չառաջար-
կելով սեփական փորձից, ձևավորված ավանդույթներից: Մինչդեռ, ըստ 
իս, գիտական աստիճանաշնորհման երկաստիճան համակարգը մեր 

1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում: 
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յուրօրինակ ներդրումը կարող է լինել: Այս տեսակետը կիսում են բազմա-
թիվ գիտնականներ, ոլորտի պատասխանատուներ և Հայաստանից, և 
Ռուսաստանից [2]: Անիմաստ կլինի ուղղակի հրաժարվել դրանից, քանզի 
տրամաբանորեն մեզ համար անհատը մտնում է գիտության ասպարեզ 
թեկնածուականով, իսկ դոկտորականով իր ուրույն ներդրումն է ունենում 
գիտության մեջ: Դրանք որակապես տարբեր մակարդակներ են: Ավելին, 
եթե առաջին գիտական աստիճանն որոշակի առնչություն ունի բարձրա-
գույն կրթության համակարգի հետ, ապա երկրորդ աստիճանը զուտ գի-
տական է և որևէ կրթական բաղադրիչ չի ենթադրում: Այստեղ նշենք, որ 
չենք անդրադառնում ատենախոսությունների մակարդակին: 

Գոյություն ունի նաև «առասպել», իբր թե այժմյան երկաստիճան 
համակարգը խանգարում է Արևմուտքում մեր վկայագրերի փոխճանաչ-
մանը: Դա իսկապես առասպել է, որովհետև այս հարցում Արևմուտքում 
չկա միասնական մոտեցում: Օրինակ` իտալական դոկտորի աստիճանը 
մեխանիկորեն չի համարվում անգլիական PhD: ԱՄՆ մեկ նահանգում 
ստացված բժշկագիտության դոկտորի վկայագիրը կարիք ունի հաս-
տատման մեկ այլ նահանգ տեղափոխվելիս: 

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի կայացումը 
Իսկ որտեղի՞ց է սկսվում գիտական աստիճանների շնորհման պատ-

մությունը: Գիտական ատենախոսություններ սկսել են գրել վաղ միջնա-
դարում՝ Եվրոպայի համալսարաններում: Առաջինները եղել են Բոլոնիայի 
(Իտալիա, XI դար), Օքսֆորդի (Անգլիա, XII դար), Փարիզի (Ֆրանսիա, 
Սորբոն, XII դար) համալսարանները, որտեղ ձևավորվում էր ժամանակի 
նոր գիտությունը: Բոլոնիայի ու Փարիզի համալսարանների նմանութ-
յամբ կաթոլիկ եկեղեցին Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում հիմնադրում 
է նոր համալսարաններ. Հռոմում՝ 1303 թ., Օռլեանում՝ 1306 թ., Գրենոբ-
լում՝ 1339 թ., Պրագայում՝ 1347 թ., Ֆլորենցիայում՝ 1349 թ., Կրակովում՝ 
1364 թ., Քյոլնում՝ 1385 թ., Հայդելբերգում՝ 1386 թ. և այլն: Միջնադար-
յան Եվրոպայի համալսարանները ներառում էին հիմնականում երեք 
կամ չորս ֆակուլտետ. փիլիսոփայության, բժշկության, իրավագիտութ-
յան և աստվածաբանության: Այս համալսարաններում էլ ձևավորվում է 
աստիճանների որոշակի հիերարխիա՝ բակալավր, լիցենցիատ, մա-
գիստրոս և դոկտոր: Վերջին երկուսը բարձրագույն գիտական աստի-
ճաններն էին: Արվեստի ոլորտում մագիստրոսն էր համարվում բարձրա-
գույն աստիճանը, մնացած բոլոր այլ ոլորտներում՝ դոկտորը: Ասենք, որ 
համալսարաններում արվեստի (կամ ազատ արվեստների) ֆակուլտետը 
համարվում էր ցածր, իսկ մյուսները՝ աստվածաբանության, իրավունքի 
ու բժշկության ֆակուլտետները՝ ավելի բարձր: 

Հարկ է նշել, որ «մագիստրոս» բառը ծագել է լատիներեն magister 
բառից, որ նշանակում էր ղեկավար, ուսուցիչ: «Դոկտոր» բառը գալիս է 
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լատիներեն docere, doctor բառից, որ ուսուցանել, սովորեցնել իմաստն 
ուներ: Այսինքն` երկու բառերն էլ գրեթե նույն իմաստն ունեին ու տրվում 
էին այն մարդկանց, ովքեր ունեին գիտելիքի բարձր մակարդակ ու կա-
րող էին դասավանդել, ուսուցանել, կրթել այլոց: 

Այս համալսարանական աստիճանների հետ սովորաբար օգտա-
գործվում էր նաև «պրոֆեսոր» բառը, որ լատիներեն profited բառից 
թարգմանաբար նշանակում է դասախոս կամ գիտության մարդ: 

Բարձրագույն աստիճաններն ստանալու համար անհրաժեշտ էր 
ունենալ բակալավրի, լիցենցիատի աստիճաններ ու դասավանդման 
փորձ: Բակալավրի աստիճանը նշանակում էր, որ թեկնածուն ուսանել է 
ու ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ, լիցենցիատի աստիճանը՝ որ 
հաղթահարել է որոշակի փորձություններ, հանձնել քննություններ ու 
ձեռք բերել դասավանդման իրավունք: 

Դոկտորի աստիճանն ի հայտ է գալիս 1130 թ.՝ Բոլոնիայի համալսա-
րանում, ատենախոսության պաշտպանությամբ: Փարիզի համալսարանն 
առաջին դոկտորի աստիճանն աստվածաբանության բնագավառում շնոր-
հել է 1231 թ.: XIII-XIV դարերից սկսած Եվրոպայի վերոհիշյալ առաջատար 
համալսարաններն սկսում են շնորհել դոկտորի աստիճան, ու այն կայա-
նում է որպես բարձր ու հեղինակավոր կոչում, գիտական աստիճան: 

Միջնադարում հատուկ նշանակություն ուներ մագիստրոսի կամ 
դոկտորի աստիճանի շնորհման արարողությունը` երդմնակալությունը, 
որ բոլոր համալսարաններում գրեթե նույնանման էր ընթանում: Նորա-
թուխ դոկտորին, օրինակ, հանդիսավորությամբ հանձնվում էր դասախո-
սի արժանապատվությունը խորհրդանշող գլխարկ (bonnet), երկու գիրք՝ 
բացված և փակ, որոնք խորհրդանշում էին գիտելիքը և մտածելու ունա-
կությունը, ինչպես նաև ձեռքին մատանի էր դրվում որպես գիտության 
հետ «նշանադրության» հավաստիք: Բացի դրանից նոր դոկտորին համ-
բուրում էր գիտական ղեկավարը՝ իր ընկերական համերաշխությունն 
հայտնելով և ողջունելով որպես գիտնական, ինչպես նաև ուսերին դոկ-
տորի թիկնոց էր գցվում (սա հատկապես տարածված էր բժշկության 
ֆակուլտետներում) [3]: 

Դոկտորի աստիճանի շնորհման արարողության մեջ կարևոր նշանա-
կություն ուներ գիտական քննարկումը: Նախապես, մոտ երկու շաբաթ ա-
ռաջ, թեկնածուին հանձնվում էին գիտական թեմաները, որոնք պիտի 
քննարկվեին բազմաթիվ պրոֆեսորների, մագիսրոսների, բակալավրների 
ներկայությամբ: Թեկնածուն պիտի հաջողությամբ կարողանար գիտա-
կան երկխոսություն վարել, պատասխաներ առաջադրված հարցերին: 
Դոկտորի թեկնածուն նաև հանդես էր գալիս հատուկ դասախոսությամբ, 
որը ևս ուղեկցվում էր գիտական քննարկումներով ու ավարտվում երախ-
տագիտության խոսքով՝ ուղղված բոլոր աջակիցներին:   
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Հատկանշական է, որ մինչև XVI դար ատենախոսությունները պաս-
տառների տեսք ունեին, որոնց վրա հեղինակները գրում էին իրենց 
առաջ քաշած գիտական հիմնական թեզերը: Պաստառը փակցվում էր 
լսարանում, ուր բոլոր հետաքրքրվողները կարող էին ծանոթանալ ման-
րամասներին: Հրապարակային պաշտպանությունը կանոնակարգված 
չէր, իսկ քվեարկությունը կատարվում էր սպիտակ ու սև գնդիկների օգ-
նությամբ: XVI դարում ի հայտ են գալիս տպագիր ատենախոսություն-
ներ, որոնք նմանվում են շարադրված որակյալ գիտական աշխատութ-
յունների: Գիտական աստիճանի հայցորդը սեփական միջոցներով 
պետք է հրապարակեր իր աշխատությունը և ուղարկեր բոլոր հե-
տաքրքրված գիտնականներին:  

XVII դարում դոկտորի աստիճանը ճանաչվում է որպես ավելի 
բարձր, իսկ ատենախոսությունների հրապարակային պաշտպանության 
ընթացակարգն ամրագրվում է համալսարանների կանոնադրություննե-
րում: Եվրոպական երկրների օրենքներում ամրագրվում է, որ դոկտորի 
աստիճանին արժանացած անհատը ձեռք է բերում ազնվականին հա-
տուկ իրավունքներ, դասվում է ազնվականության շարքերը: Գիտական 
կարիերան, այս առումով, դառնում է էական գործոն՝ «վերելակ», սոցիա-
լական առաջխաղացման համար, գիտությամբ զբաղվում են հոգևորա-
կանների, ծառայողների, առևտրականների, հասարակ քաղաքացիների 
ընտանիքներից դուրս եկածները: Դոկտորի աստիճան ունեցողները հա-
մալսարաններում զբաղեցնում էին ռեկտորների, ֆակուլտետների ու ամ-
բիոնների ղեկավարների պաշտոններն ու ստանում պրոֆեսորի կոչում, 
մինչդեռ մագիստրոսի աստիճան ունեցողները դասավանդում էին հա-
մալսարաններում ու ստանում պրիվատ-դոցենտի կոչում: Ավելի ցածր՝ 
լիցենցիատի, բակալավրի աստիճանով կարելի էր դասավանդել համալ-
սարանների նախապատրաստական կամ ցածր կուրսերում: Ի. Կանտը, 
օրինակ, դասավանդելու իրավունք ձեռք բերելու համար ատենախոսութ-
յունը պաշտպանելուց հետո ստացել է պրիվատ-դոցենտի կոչում [4]: 
Մինչև XIX դարը պաշտպանած ատենախոսությունների առյուծի բաժինն 
ասվածաբանության բնագավառից էր: Որպես կանոն, համալսարաննե-
րից որևէ մեկում շնորհված դոկտորի աստիճանը ճանաչվում էր մյուս 
համալսարաններում և ուներ նույն նշանակությունը: Դա պայմանավոր-
ված էր այն հանգամանքով, որ բոլոր համալսարաններում կիրառվում էր 
դասավանդման նույն լեզուն՝ լատիներենը, օգտագործվում էին նույն դա-
սագրքերը, նմանատիպ ուսումնական ծրագրեր, գործում էին գիտական 
աստիճանի շնորհման նույն կարգերը [5]: XIX-XX դարերում անգլիական, 
հետո նաև այլ արևմտաեվրոպական ու ամերիկյան համալսարաններում 
վերջնականապես ընդունվում ու հաստատվում է միակ՝ փիլիսոփայութ-
յան դոկտորի գիտական աստիճանը (doctor of philosophy), որի կրճատ 
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անվանումը՝ փի-էյչ-դի (PhD) հետագայում համընդհանուր ճանաչման 
արժանացավ: Այն շնորհվում էր ոչ միայն փիլիսոփաներին, այլև՝ ֆիզի-
կոսներին, մաթեմատիկոսներին, քիմիկոսներին, կենսաբաններին, 
պատմաբաններին, գրականագետներին և այլն: 

Գիտական պարբերականները 
Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի կայացման ու ատե-

նախոսությունների հրատարակման հետ զուգահեռ սկսում է ձևավորվել 
գիտնականներին տեղեկացնելու համակարգը՝ գիտական պարբերա-
կանները: Առաջինն Արիստոտելն էր, որ իր հետազոտությունների գի-
տական արդյունքներն ամրագրեց տրակտատների ձևով: Միջնադարյան 
Եվրոպայում հրատարակությունների փոխարեն բակալավրներն էին թա-
փառում ու ժողովրդի մոտ տարածում գիտության նվաճումները: Բոլոր 
համալսարաններն օգտագործում էին միայն լատիներենը, այսինքն՝ միջ-
նադարյան գիտական հասարակությունը միասնական էր: Գիտական 
պարբերականներն ի հայտ եկան միայն XVII դարի վերջին, երբ գիտնա-
կանները միմյանց կամ խմբագրություններին նամակներ էին գրում: Այդ 
նամակները հետզհետե ձեռք բերեցին ժամանակակից գիտական հոդ-
վածների տեսք՝ օգտագործված գրականության ցանկով, մեթոդաբա-
նության նկարագրությամբ, տվյալ ոլորտում արդեն իրականացված աշ-
խատանքների վերլուծությամբ ու քննադատությամբ: 1665 թ. հիմնադր-
վում են առաջին երկու գիտական ամսագրերը Ֆրանսիայում և Անգլիա-
յում՝ «Դե սավան ամսագիր» և «Փիլիսոփայական գրություններ» 
(Philosophical Transactions): Վերջինը, ի դեպ, մինչ այժմ պահպանվել է 
որպես գիտական պարբերական [6]: Դա, կարծում ենք, պայմանավոր-
ված էր նրանով, որ հիմնադրման հենց սկզբից այն որդեգրել է գիտա-
կան հոդվածների գրախոսման (peer rewiev) սկզբունքը, որոշվել ու 
պաշտպանվել է հստակ պարբերականությունը: Բրիտանիայի արքայա-
կան գիտական ընկերության խորհրդի մի քանի անդամներ կարդում և 
խմբագրում էին պարբերականի յուրաքանչյուր համարը, որից հետո այն 
կարող էր լույս տեսնել:  

Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում գիտական ամ-
սագրեր հիմնադրվում էին ինչպես տարբեր ինստիտուտների, գիտական 
ընկերությունների, այնպես էլ հեղինակավոր անհատների ու հրատարա-
կիչների կողմից: Գիտական աստիճան ստացողների թվի աճի հետ ա-
ճում էր նաև գիտական պարբերականների թիվը: Այսպես, եթե XIX դա-
րասկզբին գոյություն ուներ մոտ 100 գիտական ամսագիր, ապա 
UNESCO-ի տվյալներով 1977 թ. դրանց թիվն անցել էր 34 հազարից [7]: 
Տարբեր հաշվարկներով այժմ հրատարակվում է ավելի քան 40 հազար 
գիտական պարբերական, որոնց 96 տոկոսը նաև առցանց ու մոտ 10 
տոկոսը՝ բաց հասանելի: 
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Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, 

կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի 
վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄՆ 
ՈՒ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում է ներդրումների վերադարձելիության 
հաշվարկումն ու կիրառումը կազմակերպության աշխատակազմի 
մասնագիտական զարգացման գործընթացներում: Հոդվածում 
քննարկվում են նաև ներդրումների եկամտաբերության գործակցի 
(այսուհետև՝ ՆԵԳ) հաշվարկման հիմնական նպատակները, առա-
վելություններն ու թերությունները կազմակերպության գործունեութ-
յան և մասնավորապես աշխատակազմի կատարողականի բարե-
լավման տեսանկյունից: 

Հիմնաբառեր. ներդրումների վերադարձելիություն, ներդրումների 
եկամտաբերության գործակից, մարդկային ռեսուրսների ռազմավա-
րական կառավարում, վերապատրաստում և մասնագիտական զար-
գացում, աշխատակազմի կատարողականի բարելավում:   
 

Կազմակերպությունների կառավարման ներկայիս համակարգերի 
արդյունավետության ապահովումը դարձել է ազգային ու միջազգային աշ-
խատաշուկաների մշտափոփոխ պահանջներից բխող հրամայական: 
Կազմակերպությունների մարդկային ռեսուրսների (այսուհետև՝ ՄՌ) ռազ-
մավարական կառավարման ոլորտի մասնագետները, հաշվի առնելով 
այդ հրամայականից և մրցունակության ձեռքբերման ու պահպանման 
կենսական պահանջից բխող ոլորտային հիմնախնդիրները, ձգտում են 
հնարավորինս ճկուն և արդի գործիքներ ու կառուցակարգեր կիրառել՝ չա-
փելու կազմակերպության աշխատակազմի կատարողականի արդյունա-
վետությունը: Այս առումով ներկայում մի շարք կազմակերպություններ կի-
րառում են ներդրումների վերադարձելիության հաշվարկման մեթոդը և 
դրա միջոցով չափում են ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսա-
կան արդյունքները: 

Ներդրումների վերադարձելիությունը կարող է հաշվարկվել ՆԵԳ-ի 
դուրսբերման միջոցով: ՆԵԳ-ը կառավարման որոշակի ոլորտում կազ-
մակերպության կողմից կատարված ներդրումների և այդ ներդրումներից 
դուրս բերված ելքային արդյունքի հարաբերությունն է: Պետք է նշել, որ 
ներդրումների վերադարձելիության հաշվարկումը միշտ չէ, որ միտված է 
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ֆինանսական արդյունքների դուրսբերմանը: Մի շարք կազմակերպութ-
յուններ հաշվարկում են այն՝ ելնելով ՄՌ-ների ռազմավարական կառա-
վարման կարևոր գործառույթ հանդիսացող մասնագիտական զարգաց-
ման ապահովման անհրաժեշտությունից: Օրինակ՝ կազմակերպությունը 
վերապատրաստումից հետո կարող է որոշել ներդրումների վերադարձե-
լիությունը՝ հաշվարկելով վերապատրաստման գործընթացի ապահով-
ման ծախսը (անկախ գործընթացի բնույթից` վերապատրաստում կամ 
ՄՌ-ների կառավարման այլ գործառույթներ) և այն համեմատել գործըն-
թացից ստացված շահույթի հետ [3, էջեր 61-63]: Ներդրումների վերա-
դարձելիության հաշվարկման համար կատարվող համեմատական վեր-
լուծության արդյունքները կարող են են դրսևորվել, օրինակ, լավագույն 
փորձերի դուրսբերմամբ, ազգային և միջազգային մակարդակներում 
նույն կամ հարակից ոլորտներում գործունեություն ծավալող այլ կազմա-
կերպությունների, այդ թվում՝ մրցակիցների տեղի ու դերի որոշմամբ և 
այլն: Հիմնվելով դուրս բերված արդյունքների վրա՝ կազմակերպություն-
ները կարող են բացահայտել սեփական գործունեության այն ոլորտները, 
որոնք բարեփոխման կարիք ունեն, դուրս բերել աշխատակազմի կատա-
րողականի առավելություններն ու մրցունակություն ապահովող այլ գործոն-
ները, ինչպես նաև սահմանել նոր առաջնահերթություններ [1, էջ  586]: 

Ընդհանուր առմամբ, ներդրումների վերադարձելիության վերլու-
ծության միջոցով կարելի է՝ 

 

ՌԵԱԿՏԻՎ (արձագանքման)  
ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ 

ՊՐՈԱԿՏԻՎ (կանխազդման) 
 ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ 

• բացահայտել ընտրված ոլորտ-
ներում կամ ծրագրերում կա-
տարված ներդրումները 

• հիմնավորել ներդրումներն ու 
ֆինանսական ծախսերը 

• բացահայտել ոչ արդյունավետ 
ծրագրերը, որոնք անհրաժեշտ 
է վերանայել կամ դադարեցնել 

 

• գործունեությունը համապատաս-
խանեցնել կազմակերպության 
կարիքներին 

• նպատակային դարձնել և մեծաց-
նել ՄՌ-ների կառավարման հա-
մակարգին տրամադրվող աջակ-
ցությունը 

• բարելավել ՄՌ-ների կառավար-
ման համակարգի և վերապատ-
րաստման ծրագրերի ձևավոր-
ման, մշակման ու իրականացման 
գործընթացների որակը 

Ֆիլիպսը [4] նշում է, որ ոչ բոլոր արդյունքներն են չափելի, և ոչ բո-
լոր արդյունքներն է հնարավոր փոխարկել դրամական արժեքի: Մասնա-
վորապես դժվար է դրամական արժեքով չափել գործատուի, շահակից-
ների/հաճախորդների բավարարվածությունը, հաղորդակցումը/միջանձ-
նային հարաբերությունները, թիմերի ձևավորումը, առաջնորդումը և 
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այլն: Ֆիլիպսն իր մեթոդաբանությամբ առաջարկում է «փափուկ» չա-
փումները չփոխարկել դրամական արժեքի, այլ դրանք ընդունել որպես 
ոչ նյութական օգուտներ՝ վերջիններս դասելով բարելավմանն ուղղված 
այնպիսի «կոշտ» չափումների շարքում, ինչպիսիք են՝ վաճառքի ծավալի 
մեծացումը, խոտանի նվազեցումը, ժամանակի խնայումը և այլն: Ավելին, 
ոչ նյութական օգուտները կարող են ավելի կարևոր լինել, քան ֆինան-
սական արդյունքները: Ոչ նյութական օգուտները կարող են դրսևորվել 
հետևյալ ձևերով. 

• աշխատանքային լարվածության թուլացում, 
• բողոքների/դժգոհությունների թվի կրճատում, 
• շահակցի/հաճախորդի բավարարվածության աստիճանի բարձ-

րացում, 
• բախումների նվազում կամ լատենտային փուլում գտնվող բախում-

ների հարթում: 
Վերջապես, ցանկացած ռազմավարական նպատակ, գործողություն 

կամ ծրագիր, անկախ իր բնույթից և բովանդակությունից, ներառում է ոչ 
նյութական օգուտներ. խնդիրը դրանք արդյունավետ կերպով վերհանելն 
ու ներկայացնելն է: 

ՆԵԳ-ի հաշվարկման հիմնական նպատակներն են՝ 
• հիմնավորել ապագայում նախատեսվող ներդրումների վերաբեր-

յալ որոշումները, որոնք առնչվում են ծրագրերի ընտրությանը և/կամ 
սահմանում դրանք որպես առաջնահերթություն. 

• գնահատել ծրագրի արդյունավետությունը դրա իրականացումից 
հետո և նպաստել առկա ծրագրերի գնահատման գործընթացում որո-
շումների կայացման համար տեղեկատվության տրամադրմանը [5]. 

• նպաստել կատարողականի տարեկան գնահատմանը՝ միտված 
կազմակերպության հաշվետվողականության բարձրացմանն ու գործու-
նեության թափանցիկության ապահովմանը. 

• նպաստել կազմակերպության ստորաբաժանումների կատարո-
ղականների կառավարմանը և իրականացնել ստորաբաժանումների ղե-
կավարների անհատական գնահատում. 

• հիմնավորել ֆինանսական պաշարների բաշխվածությունն ու 
նպաստել դրանց նպատակային օգտագործմանը. 

• նպաստել կազմակերպության շահակիցների պահանջների բա-
վարարվածության մակարդակի բարձրացմանը կազմակերպության կող-
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մից մատուցվող ծառայությունների/ծրագրերի արդյունավետության ա-
պահովման և որակի շարունակական բարելավման տեսանկյունից: 

Ներդրումների վերադարձելիության գնահատումը կարող է վերա-
պատրաստման գործընթացում ունենալ որակի ապահովմանն ուղղված 
մի շարք նպատակներ: Օրինակ` ՆԵԳ-ի հաշվարկումն ուղղված է հետև-
յալ խնդիրների լուծմանը. 

• բարելավել վերապատրաստման դասընթացների որակը, 
• բացահայտել, թե վերապատրաստման ծրագիրը որքանով է հա-

մապատասխանում առաջադրված խնդիրների լուծմանն ու նպատակնե-
րի իրականացմանը, 

• որոշել վերապատրաստման ծրագրի հնարավոր ուժեղ և թույլ 
կողմերը, 

• կատարել վերապատրաստման ծախսերի ու վերադարձելիության 
վերլուծություն և համապատասխանորեն պլանավորել ներդրումները 
ՄՌ-ների գործունեության զարգացման տեսանկյունից, 

• աջակցել վերապատրաստման արդյունքների առևտրայնացմանը 
կամ ՄՌ-ների զարգացման ծրագրերին, 

• աջակցել վերապատրաստմանն ուղղված ներդրումների վերա-
բերյալ որոշումների կայացմանը և սահմանել ֆինանսական պաշարների 
բաշխման ենթակա առաջնահերթությունները: 

Բխելով առաջադրված խնդիրներից՝ ՆԵԳ-ի հաշվարկումը կարող է 
նաև օգտակար լինել մի շարք այլ նպատակների իրականացման հա-
մար, մասնավորապես՝ 

• որոշումների ֆինանսավորման հիմնավորում, 
• որոշումների արդյունավետության գնահատում, 
• որոշումների վրա հիմնված գործողությունների իրականացման 

մեթոդաբանության և հատկացված ժամաքանակի գնահատում, 
• ժամանակային, վարքագծային կամ ֆինանսական փոփոխութ-

յունների կանխատեսում, 
• ղեկավարությանը և/կամ շահակիցներին հաշվետվողականութ-

յան ապահովում, 
• վստահության ու հարգանքի ձևավորում և ամրապնդում, 
• բարելավման ենթակա ոլորտների բացահայտում: 
Դ. Քիրկպատրիկն [2] առաջարկում է վերապատրաստման արդյու-

նավետության գնահատման ձևաչափ հետևյալ չորս մակարդակով՝ 
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• արձագանք վերապատրաստման դասընթացին. իրականացվում 
է հարցումների միջոցով: Այս դեպքում հարցերն ուղղվում են այնպիսի 
ցուցանիշների գնահատմանը, ինչպիսիք են՝ վերապատրաստման գոր-
ծընթացի իրականացման արդյունավետությունը (դասավանդման արդ-
յունավետության մակարդակը), մեթոդական ապահովման մակարդակը, 
վերապատրաստման վերջնարդյունքների ձեռքբերումը վերապատ-
րաստվողների տեսանկյունից. 

• վերապատրաստման դասընթացի օբյեկտիվ արդյունքներ. գնա-
հատվում է նոր գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների յու-
րացման աստիճանը. 

• աշխատանքային վարքագծի փոփոխություն. բացահայտվում է 
գործընկերների և շահակիցների շրջանում իրականացվող հարցումների 
կամ նրանց գործունեության դիտարկման միջոցով: Այս դեպքում գնա-
հատվում է ուսումնառողների ձեռք բերած գիտելիքների, հմտություննե-
րի ու կարողությունների կիրառումն աշխատանքային գործունեության 
մեջ. 

• ՄՌ – ների գործունեության առանցքային ցուցանիշների (այսու-
հետև՝ ԳԱՑ) բարձրացում. փոխկապակցվում են վերապատրաստման 
գործընթացի հետ: 

Վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետությունը ճիշտ 
գնահատելու համար այդ դասընթացի դեռևս պլանավորման և մշակման 
փուլում է անհրաժեշտ առանձնացնել ակնկալվող համապատասխան 
քանակական ցուցանիշները (օրինակ՝ արտադրանքի ծավալ, շահույթ) և 
որակական ցուցանիշները (օրինակ՝ արտադրանքի որակ, բավարարվա-
ծություն/գոհունակություն սպասարկումից): 

Ֆիլիպսը [4] վերապատրաստման դասընթացի արդյունավետության 
գնահատման՝ Քիրկպատրիկի առաջարկած ձևաչափը համալրում է և 
առաջարկում ՆԵԳ-ի իր ձևաչափը՝ հավելելով գնահատման հինգերորդ 
մակարդակը, որը «նյութականացնում է» չորրորդ մակարդակում արձա-
նագրված տվյալները: Ֆիլիպսի առաջադրած ձևաչափը վերապատ-
րաստման վերջնարդյունքները չափում է հետևյալ հինգ մակարդակում. 
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Աղյուսակ 1  
Վերապատրաստման վերջնարդյունքներն ըստ մակարդակների 

 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՀԱԿԻՐՃ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
1. Արձագանք, բավարար-

վածություն և պլանա-
վորված գործընթացներ 

Չափում է վերապատրաստվողների 
արձագանքն ու բավարարվածության աստիճանը 
և ներառում է պլանավորված գործողությունները:  

2. Ուսումնառություն, 
որակավորման 
բարձրացում 

Չափում է վերապատրաստվողների ձեռք 
բերած հմտություններն ու կարողությունները, 
ինչպես նաև բացահայտում առավել 
արդյունավետ ծրագրերը, որոնք կարող են 
իրականացվել նաև այլ բնագավառներում: 

3. Կիրառում և 
իրականացում 

Չափում է վերապատրաստվողների ձեռք բե-
րած հմտությունների ու կարողությունների կիրա-
ռելիության ցուցանիշներն աշխատավայրում, ինչ-
պես նաև աշխատավայրում դրսևորվող վարքագ-
ծային փոփոխությունները: 

4. Ազդեցությունը 
կազմակերպության 
գործունեության վրա 

Չափում է վերապատրաստման վերջնարդյունք-
ների ազդեցությունը կազմակերպության գործու-
նեության վրա: 

5. Ներդրումների վերա-
դարձելիություն  

Համեմատում է վերջնարդյունքների 
դրամական արժեքն ու վերապատրաստման 
ծրագրի ծախսերը: 

 

Ըստ Ֆիլիպսի [4]՝ վերապատրաստման ծրագրի մշակման ժամա-
նակ անհրաժեշտ է մի շարք մակարդակներում ազդեցության շղթա կազ-
մել՝ սկսելով պլանավորված գործընթացներից և ավարտելով ներդրում-
ների վերադարձելիությամբ: Երբ չափվում են կազմակերպության վրա 
ազդեցությունը և ներդրումների վերադարձելիությունը (4-րդ և 5-րդ մա-
կարդակներում), կարևոր է չափել նաև մյուս մակարդակները: Պետք է 
մակարդակների (հաջորդական) ազդեցության շղթա կազմել, քանի որ, 
2-րդ մակարդակում ձեռք բերված հմտություններն ու կարողությունները 
կիրառվում են 3-րդ մակարդակում՝ ապահովելու 4-րդ մակարդակը, այն 
է՝ ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա: Եթե չա-
փումներն իրականացվում են ոչ բոլոր մակարդակներում, ապա դժվար է 
որոշել՝ արդյոք վերջնարդյունքներն այդ ծրագրի արդյունքում են դուրս 
բերվել, թե ոչ: Մյուս կողմից՝ եթե վերապատրաստման գործընթացում 
կատարված ներդրումների հաշվարկման արդյունքում ՆԵԳ-ը բացասա-
կան է, ապա գնահատողը պետք է որոշի, թե շղթայական կապը որ մա-
կարդակների միջև է խաթարվել, օրինակ՝ վերապատրաստման մասնա-
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կիցները չեն ուսումնառել (2-րդ մակարդակում) կամ ձեռք բերված 
հմտությունները չեն կիրառել իրենց աշխատանքային գործունեության 
մեջ (3-րդ մակարդակում):  

ՆԵԳ-ի հաշվարկման գործընթացն ունի մի շարք առավելություն-
ներ, մասնավորապես, այն՝ 

• նպաստում է կազմակերպության ՄՌ - ների համալրման և վերա-
պատրաստման գործընթացների բարելավմանը, մասնավորապես՝  
ՄՌ-ների ստորաբաժանման գործունեության արդյունավետության գնա-
հատմանը,  

• օժանդակում է աշխատողների ընտրության գործընթացի արդյու-
նավետ կազմակերպմանը, որը միտված է կազմակերպության ՄՌ - ների 
ռազմավարական կառավարման և ընդհանուր առմամբ կազմակերպութ-
յան գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, 

• օգնում է ղեկավարներին՝ գնահատելու աշխատողների վերա-
պատրաստման նպատակով կատարված ֆինանսական ներդրումների 
արդյունավետությունը, 

• տրամադրում է վստահելի և արդյունավետ գործիք՝ գնահատելու 
և որոշելու ՄՌ - ների գործընթացների արդյունավետությունը, ինչպես 
նաև դուրս բերելու արդյունավետության և՛ բարձր, և՛ ցածր ցուցանիշներ 
արձանագրած ծրագրերը, 

• օժանդակում է ՄՌԿ մասնագետներին՝ բարձրացնելու ՄՌ - ներին 
առնչվող գործընթացների և մասնավորապես աշխատակազմի կատա-
րողականի արդյունավետությունը՝ արտահայտված ֆինանսական ցու-
ցանիշներով, 

• չափելի է դարձնում «մարդկային գործոնը» և դրա ազդեցությունը 
կազմակերպության ԳԱՑ-երի վրա: 

Ներդրումների եկամտաբերության գործակցի հաշվարկման գործըն-
թացն ունի նաև որոշ թերություններ, մասնավորապես՝ 

• ՄՌ - ների ներդրումների հաշվարկումը ներառում է տվյալների 
հավաքագրման երկարատև և մանրակրկիտ նախնական գործընթաց, 
որը կարող է երկարաձգել ՄՌ - ների ներդրումների հաշվարկման գոր-
ծընթացը. 

• դժվար է հստակ գնահատել կազմակերպության աշխատակազմի 
գործունեության որոշ սուբյեկտիվ կողմեր, օրինակ՝ աշխատողների բա-
րոյական վիճակը և բավարարվածությունը, 
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• վերապատրաստման տվյալ ծրագրի ծախսերի և եկամտի հաշ-
վարկներում միշտ չէ, որ հաշվի է առնվում ներքին (կազմակերպության) 
և արտաքին (աշխատաշուկայի) գործոնների ազդեցությունը: 

Այսպիսով, ներդրումների վերադարձելիության հաշվարկումն ու կի-
րառումը կարող է օժանդակող գործիք հանդիսանալ կազմակերպության 
ղեկավարների, մասնավորպաես ՄՌ-ների կառավարման մասնագետ-
ների համար՝ գնահատելու կազմակերպության աշխատակազմի կատա-
րողականը և ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական արդյունքների վերլու-
ծության միջոցով սահմանել կատարողականի բարելավման ուղիներ: 
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ԱՐԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  
Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարանի 
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման 

ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Ցանկացած փոփոխություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է դի-
տարկել այն գործոնները, որոնք կարող են անդրադառնալ դրանց 
իրականացման ընթացքի վրա։ 

Հոդվածում դիտարկվում են կազմակերպական փոփոխություն-
ների այն յուրահատուկ կողմերը, որոնց կարող է բախվել կառավա-
րիչն անձնակազմի կողմից փոփոխություների դիմադրության տե-
սանկյունից: 

Հիմնաբառեր. կոմունիկացիաներ, բանակցություններ, ստեղ-
ծարար մարդիկ և կազմակերպություններ, նորարարություն, վենչու-
րային թիմեր, գաղափարների կողմնակիցներ, կառավարչական 
որոշումներ: 

 
Արտաքին միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններին դիմա-

կայելիս, կազմակերպությունները պետք է անհրաժեշտ միջոցառումներ 
ձեռնարկեն` հնարավոր վնասներից խուսափելու կամ ազդեցությունը 
մարելու համար: Նման միջոցառումներից ամենատարածվածը կազմա-
կերպական փոփոխություններն են: Յուրաքանչյուր փոփոխություն ձեռ-
նարկելուց առաջ պետք է հաշվի առնել բոլոր դրական և բացասական 
կողմերը, պլանավորել փոփոխման քայլերի հաջորդականությունը: 

Խնդիրները, որոնց հետ ավելի շատ առնչվում են կազմակերպության 
ղեկավարները փոփոխությունների ընթացքում սկզբունքորեն տարբեր-
վում են այն խնդիրներից, որոնց հետ բախվում են ճարտարագետներն ու 
գիտնականները: Ղեկավարների համար գլխավոր խնդիրներից է հանդի-
սանում անձնակազմի կողմից փոփոխությունների դիմադրությունը: 

Կազմակերպությունները փոփոխությունները կատարելուց առաջ 
նախևառաջ կազմակերպության ներսում «հավաքում» են մի քանի աշ-
խատակիցներ, ովքեր հանդես են գալիս կատարվելիք փոփոխություննե-
րի պաշտպանների դերում: Վերջիններիս անվանում են գաղափարների 
պաշտպաններ, որոնք հաճախ բախվում են այլ աշխատողների կողմից 
իրենց նկատմամբ սառը վերաբերմունքի հետ: Ընկերության ղեկավա-
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րությունը հաճախ կասկածամտորեն է ընդունում նորարարական վենչու-
րային թիմի առաջարկությունները և հրաժարվում դրանք հաստատել: 
Հնարավոր է նաև, որ որոշ կառավարիչների ու  աշխատողների (ովքեր 
ներգրավված չեն ինովացիոն  գործընթացում)դուր է գալիս իրերի նման 
դասավորությունը: Եթե աշխատողները հիմնավոր պատճառներ ունեն 
փոփոխություններին դիմադրելու, ապա կառավրիչը պետք է փորձի 
դրանք հասկանալ, քանի որ դա էականորեն կհեշտացնի նորարարութ-
յունների իրականացման գործընթացը [2]: 

Այսպիսով, նշենք անձնակազմի կողմից փոփոխությունների դիմադ-
րության այն հիմնական պատճառները, որոնք խոչընդոտում են կազմա-
կերպական փոփոխություններն իրականացնելու համար. 

• Սեփական շահ: Փոփոխություններին աշխատողների դիմադ-
րությունը հաճախ բացատրվում է աշխատողների այն համոզմունքով, որ 
տեխնոլոգիաներում կամ կառուցվածքներում առաջարկվող փոփոխութ-
յունները բացասաբար կանդրադառնան իրենց դիրքի վրա (իշխանական 
լիազորությունների վատնում, ընկերության շահույթի կամ սեփական աշ-
խատավարձի նվազում): Սեփական կորստի վախը հնարավոր է կազմա-
կերպական փոփոխությունների ճանապարհին կանգնած ամենալուրջ 
արգելքն է: 

• Հասկանալու և վստահության պակաս: Աշխատողները դժվար 
թե հավատան փոփոխության կողմնակիցների «մաքուր մտքին», եթե 
նրանց հայտնի կամ հասկանալի չեն վերակառուցման և բարենորոգում-
ների հիմնական նպատակները: Դիմադրություն առաջանում է այն դեպ-
քում, երբ աշխատողներն ունեն գաղափարների կողմնակիցների հետ 
փոխազդեցության բացասական փորձ: Ամերիկյան ընկերություններից 
մեկի գործադիր տնօրենը հիմար սովորություն ուներ ամեն տարի արմա-
տապես փոխելու ֆինանսական հաշվետվության համակարգը: Հերթա-
կան (երրորդ) անգամ աշխատողները հրաժարվեցին իր ցուցումները 
կատարելուց, քանի որ չէին վստահում ղեկավարին և նրա մտադրութ-
յուններին:  

• Անորոշություն: Անորոշությունն ապագա դեպքերի մասին տեղե-
կատվության պակասն է, անհայտի նկատմամբ վախը: Հատկապես բա-
ցասաբար են ընդունում անորոշությունն այն աշխատողները, որոնք 
առանձնանում են փոփոխությունների նկատմամբ բարձր զգայունութ-
յամբ` վախենալով ամեն նոր ու անսովոր բանից: Նրանք վստահ չեն փո-
փոխությունների դրական բնույթի վրա. կարող են արդյոք բավարարել 
նոր ընթացակարգի կամ տեխնոլոգիաների պահանջներին:  

• Տարբեր գնահատականներ և նպատակներ: Փոփոխություննե-
րին դիմադրումը կարող է կապված լինել նրա հետ, որ ընկերության աշ-
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խատողներն ընթացիկ իրավիճակը գնահատում են ոչ այնպես ինչպես 
գաղափարի կողմնակիցները. առաջարկվող փոփոխությունների դեմ բե-
րում են լուրջ փաստարկներ: Տարբեր բաժինների ղեկավարներ ձգտում 
են տարբեր նպատակների, իսկ նորարարության ներդնումը հաճախ 
նվազեցնում է նրանցից մի քանիսին հասնելու նշանակությունը: Օրի-
նակ` նոր, անհրաժեշտ սպառողական ապրանքի արտադրման սկզբի 
որոշումն անխուսափելիորեն կբերի լրացուցիչ ծախսերի, որի դեմ շատ 
կտրուկ կարտահայտվի արտադրական բաժնի ղեկավարը: Մյուս կող-
մից` դիմադրությունը, որպես օրենք, կգրավի նորարարության հետ 
կապված խնդիրների նկատմամբ ուշադրությունը: 

Աշխատողների տեսանկյունից վերը դիտարկված փոփոխություննե-
րի տհաճության պատճառները կրում են օրինական բնույթ: Այդ իրավի-
ճակում կառավարիչներից պահանջվում է չանտեսել դիմադրությունը, 
այլ` պարզել նրա պատճառները և ռազմավարություն մշակել փոփոխութ-
յունների, «հակառակորդներին» իրենց կողմը գրավելու համար: Նշված 
ռազմավարությունը ներառում է դիմադրության հաղթահարման մար-
տավարական հնարքներ: 

Անձնակազմի կողմից փոփոխությունների դիմադրության հաղթա-
հարման համար կառավարչի կողմից յուրացված մարտավարական 
հնարքների կիրառումը թույլ է տալիս դյուրացնել վերակազմակերպման 
իրականացումը: Օրինակ` դիմադրությունը կարող է վերացվել աշխա-
տողների ուսուցման, փոփոխությունների ներդրման գործում նրանց 
մասնակցության մեծացման միջոցով: Աշխատողների` փոփոխություննե-
րի նկատմամբ դիմադրությունների հաղթահարման համար կարելի է 
առանձնացնել հինգ ավելի արդյունավետ մարտավարական հնարք:  

1. Կոմունիկացիաներ և ուսուցում: Այն դեպքում, երբ փոփոխութ-
յունների գործընթացի ուղղակի մասնակիցներին և դիմադրության այլ 
ուժերին պահանջվում է վերակազմավորման մասին տեղեկատվության 
մեծ ծավալ, կառավարիչը դիմում է կոմունիկացիաներին և ուսուցման 
ծրագրերին: Վերջիններս ավելի մեծ նշանակություն ունեն այն դեպքե-
րում, երբ փոփոխության ներդնումը ենթադրում է աշխատողների կող-
մից նոր տեխնիկական գիտելիքների օգտագործում կամ կիրառողները  
ծանոթ չեն վերակազմավորման  գաղափարի հետ: Օրինակ` հանրա-
հայտ ամերիկյան «Cisco» ընկերության վաճառքի ծավալները նվազեցին, 
ընկերությունն աշխատողներին կրճատելու փոխարեն փոփոխեց ռազ-
մավարական զարգացման ծրագիրը և անցավ սեփական տաղանդների 
դաստիարակմանը, ավելի հեռանկարային մասնագետների համար ըն-
կերությունը ստեղծեց «Cisco» համալսարանը [4]: 

62 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

2. Մասնակցությունը ենթադրում է փոփոխությունների իրակա-
նացման գործընթացին օգտվողների և պոտենցիալ հակառակորդնե-
րի ներգրավում: Նշված մոտեցման իրականացումը պահանջում է ժա-
մանակի համեմատաբար մեծ ծախս, սակայն արդյունքն արժե դրան, 
քանի որ օգտվողները գալիս են վերակազմակերպման անհրաժեշտութ-
յունների գիտակցմանը և, որպես օրենք, փոխվում դեպի բարեփոխիչի 
կողմ: Փոփոխություններում անձնակազմի մասնակցությունը կառավար-
մանը հնարավորություն է տալիս օպերատիվորեն հայտնաբերել հնարա-
վոր խնդիրները, գիտակցել փոփոխությունների տարբերություններն ու 
ընկալումը:  

3. Բանակցությունները համագործակության ավելի ֆորմալ ուղի 
են: Բանակցությունների ընթացքում կնքվում է գործարք, և կողմերը հա-
մաձայնվում են ցանկալի փոփոխության ընդունման ու հաստատման 
մասին: Օրինակ` բրիտանական «British Airways» ընկերությունը, երբ 
1980-ականներին պետական սեկտորի սուբսիդավորումից զրկվեց և ան-
ցավ մասնավոր սեկտոր, պարզ է, որ սպասվում էր աշխատակիցների 
կրճատում: Սակայն, ընկերությունը մինչ կրճատումներին անցնելն աշ-
խատակիցներին բացատրեց մասնավորեցման հետևանքները և կազ-
մակերպության վերակառուցման պատճառները` պատրաստելու համար 
սպասվող փոփոխություններին [5]:  

4. Պարտադրանքի ներքո հասկացվում է կառավարչի կողմից 
ֆորմալ իշխանության կիրառում` աշխատողների կողմից փոփոխութ-
յունների ընդունման համար, երբ փոփոխությունները հակառակորդնե-
րին դնում են վերակազմակերպման և պարգևատրման մասի կամ աշ-
խատանքի զրկման ընտրության առջև: 

5. Վերին ղեկավարության կողմից փոփոխությունների աջակցու-
մը խոսում է այն մասին, որ վերակազմավորումն ընկերության հա-
մար մեծ նշանակություն ունի: Այսպիսի աջակցությունն անհրաժեշտ է 
հատկապես այն դեպքերում, երբ փոփոխություններն ազդում են մի քանի 
ստորաբաժանումների վրա կամ նրանց ներդրումը պահանջում է ռեսուր-
սային հոսքերի վերաբաշխում: Առանց վերին ղեկավարության կողմից 
աջակցության` վերակազմավորման պլաններն անսահման կքննարկվեն 
բաժինների ղեկավարների կողմից:  

Շատ դեպքերում կազմակերպություններում փոփոխությունները 
կրում են պարբերական բնույթ: Այս դեպքում կազմակերպությունները 
պետք է ստեղծեն այնպիսի ստեղծարար կազմակերպական մթնոլորտ 
(նոր գաղափարների առաջացումն` ի պատասխան կազմակերպության 
ընկալված կարիքների կամ նրա գոյություն ունեցող հնարավորություննե-
րի), բավարար պայմաններ կստեղծի ավելի շատ աշխատակիցներ 
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ներգրավելու համար, որն էլ էապես կնվազեցնի աշխատակիցների կող-
մից փոփոխությունների դիմադրությունը [6]: Դրա համար կազմակեր-
պությունը պետք է ապահովի ստեղծարար կազմակերպական մթնոլորտ, 
խթանի նորարարական գործունեությունը կամ ստեղծի այնպիսի  կա-
ռուցվածքային տարրեր, ինչպիսիք են` նոր վենչուրային բաժինները, 
ինքնավար հետազոտական բաժինները և ինկուբատոր գաղափարները:  

Նորարարությունը  կարող  է համարվել նաև կազմակերպության 
կամ նրա բաժինների տարբերակիչ գիծ: Ստեղծագործ  կազմակերպութ-
յան բնութագրերը համապատասխանում են  կրեատիվ անհատի գծե-
րին: Ստեղծագործ կազմակերպություններն ունեն ճկուն կառուցվածք-
ներ, աշխատողների պաշտոնով պայմանավորված պարտավորություն-
ները մոտավոր են  որոշված, պատասխանատվության ոլորտները  մա-
սամբ համընկնում են, առաջադրանքների կազմումը կրում է ընդհանուր 
բնույթ, շեշտը դրվում է թիմային աշխատանքի վրա: Ստեղծագործ կազ-
մակերպություններին հատու են ազատությունը, մրցունակությունն ու 
համագործակցությունը, որոնք հանդիսանում են նոր գաղափարների 
աղբյուր: Ստեղծագործական մակարդակը բարձրացնելու և կազմակեր-
պական փոփոխությունների ունակությունները զարգացնելու ձգտումն 
արտահայտվում է կոլեգիալ ղեկավարության կողմից  տարբեր  ծրագրերի  
մշակմամբ [3]:  

Ստեղծագործ կազմակերպություններում խրախուսում են նույնիսկ 
սխալների համար կամ ինչպես կարծում է Reed ընկերության նախագահ 
Ջիմ Ռիդը. «Չկա սխալ, չկա նոր արտադրանք: Եթե մարդիկ սկսեն վա-
խենալ սխալներից` իմ ընկերությունը դատապարտված է» [1]: 

Եթե կազմակերպությունում ստեղծված են կրեատիվության արտա-
հայտման համար բարենպաստ պայմաններ, ապա նրանում մշտապես 
կծնվեն նոր, բազմակողմանի գնահատում պահանջող և իրականացմա-
նը հաջորդող գաղափարներ: Այս փուլում ևս հայտնվում են այսպես կոչ-
ված գաղափարների կողմնակիցները կամ աշխատակիցներ, որոնք գի-
տակցում և պաշտպանում են արտադրական կամ կազմակերպական 
փոփոխությունների անհրաժեշտությունը:  

Սակայն փոփոխություններն իրենք իրենց չեն կատարվում: Նոր գա-
ղափարի հաջող ներդրման համար անհրաժեշտ է սեփական էներգիան 
և ջանքերը կենտրոնացնել այդ գործընթացի վրա: Շատ դեպքերում նոր 
գաղափարը ղեկավարության կողմից կարող է արժանանալ բազմաթիվ 
քննադատությունների, սակայն գաղափարի կողմնակիցների խնդիրն է 
հանդիսանում, չնայելով շրջապատողների կասկածներին` շարունակել 
գաղափարի ներդնումը: Գաղափարի պաշտպանումը ենթադրում է կազ-
մակերպությունում հատուկ դերային գործառույթների կատարողներ. նո-
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րարարությունների ներդնումը պահանջում է տարբեր մարդկանց ջան-
քերի միավորում, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է իր գործառույթը: 
Գյուտարարն առաջ է քաշում նոր գաղափարն ու տալիս տեխնիկական 
հիմնավորում, բայց շատ հաճախ նա ո´չ հնարավորություն ունի, ո´չ հե-
տաքրքրասիրություն` զբաղվելու գաղափարի ճակատագրով: Կողմնակիցը 
կամ պաշտպանը հավատում է գաղափարին, բախվում է բոլոր «կողմ» և 
«դեմ» փաստարկներին, գտնում է քաղաքական և ֆինանսական աջակ-
ցություն, որն անհրաժեշտ է գաղափարը կյանքի կոչելու համար: Կազ-
մակերպիչը բարձր մակարդակի ղեկավար է, որն ընդունում է առաջար-
կի իրականացման մասին որոշումը և վերացնում այդ ճանապարհում 
հանդիպող խոչընդոտներից շատերը: Քննադատը հավասարակշռում է 
կողմնակցի ցանկությունը` քննադատելով նոր սկզբունքը և իրականաց-
նելով առաջարկի արդյունավետության իրական ստուգում` բոլոր խիստ 
չափանիշներին համապատասխան: Կողմնակիցների ջանքերի հաջո-
ղությունը շատ դեպքերում կախված է կազմակերպության կառավարման 
դիրքից:  

Նորարարություններին աջակցելու ւայլ ձև վենչուրային թիմերն են 
(կազմակերպության առանձին կառուցվածքային միավորներ` պատաս-
խանատու կարևոր նորարարական նախագծերի զարգացման համար) 
[7]: Այսպիսի թիմի անդամներն օժտվում են ստեղծագործման ազատութ-
յամբ և իրենց կարգավիճակին համապատասխան ազատվում են կազ-
մակերպության այլ մասերում ընդունված օրենքներին և ընթացակարգե-
րին հետևելու անհրաժեշտությունից: Վենչուրային թիմերը, որպես օրենք, 
սակավաթիվ են, օժտված են կրեատիվ կազմակերպությունների բնու-
թագրերով: Վենչուրային թիմերի տեսակ է վենչուրային ֆոնդը` կոչված 
ապահովելու նոր գաղափարների, արտադրանքի կամ գործունեության 
ուղղությունների մշակումն անհրաժեշտ դրամական միջոցներով: 

Վերը թվարկված մեթոդներն ավելի համապատասխան են այն կազ-
մակերպությունների համար, որոնք հիմնականում ունեն հորիզոնական 
կառուցվածք, սակայն ավանդական ուղղահայաց կառուցվածք ունեցող 
կազմակերպությունների ղեկավարները պետք է գիտակցեն, որ արտա-
քին միջավայրի փոփոխություններին դիմակայելու ամենաարդյունավետ 
ձևը հանդիսանում է աշխատակիցների ներգրավումը կառավարման և 
այլ գործընթացներում: Որքան աշխատակիցն ավելի տեղեկացված է 
սպասվող իրադարձությունների վերաբերյալ, որքան շատ է մասնակցում 
կազմակերպությունում որոշումների կայացմանը, այնքան ավելի շա-
հագրգռված է առաջարկելու համար նոր գաղափարներ` կազմակեր-
պությանն օգնելու համար: 
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Դիտարկելով կազմակերպական փոփոխությունների յուրահատ-
կությունները, որոնք ժամանակակից կազմակերպության անբաժանելի 
մասն են կազմում` կարելի է եզրակացնել, որ անկախ փոփոխություննե-
րի տեսակից, վերջինիս պլանավորման գործընթացում կառավարիչներն 
առավելագույն ուշադրություն պետք է դարձնեն աշխատողների՝ փոփո-
խությունների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքին։ Ընդ որում` փոփո-
խությունների դիմադրության պատճառները կարելի է բաժանել երկու 
հիմնական խմբի` արտաքին և ներքին գործոնների: Առաջին խումբն 
ընդգրկում է կազմակերպական պայմանները, այսինքն` դիմադրության 
հիմնական պատճառները կապած են ղեկավարության վերաբերմունքի, 
սահմանափակ տեղեկատվության, կազմակերպական մշակույթի հետ: 
Երկրորդ խմբի մեջ կարելի է ընդգրկել այն պատճառները, որոնք կապ-
ված են աշխատակցի անհատական հոգեբանական հատկանիշների` 
աշխատանքը կորցնելու, ցանկացած փոփոխության նկատմամբ վախի, 
վստահության և հարգանքի բացակայության հետ: Վերջիններս հանդի-
սանում են կազմակերպական փոփոխությունների հաջողության հիմնա-
կան գործոնը, քանի որ կազմակերպությունում որքան բարձր է փոխա-
դարձ վստահությունը, այնքան ավելիհեշտությամբ են կատարում փոփո-
խությունները։ 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման 

վարչության պետի տեղակալ,  
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԲՈՐԻՍ ԱՎԱԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍԻ 
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ1 

«Մարդ-բնություն» փոխհարաբերությունների արդյունքում մար-
դը բնությունից վերցնում է իր համար անհրաժեշտ նյութերը և դ-
րանց մշակման արդյունքում թողարկում է բարիքներ, որոնք անհ-
րաժեշտ են իր կենսագործունեության համար: Սակայն այդ փոխ-
հարաբերությունների հետևանքով խախտվում է բնության մեջ ձևա-
վորված հավասարակշռությունը, որը կարող է հանգեցնել լուրջ ինչ-
պես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ բնապահպանական (էկոլո-
գիական) հետևանքների ու կորուստների: Այն իրավիճակը, որ ներ-
կայումս ստեղծվել է աշխարհում «մարդ-բնություն» փոխհարաբե-
րակցությունում ի վնաս է բնության: Ավելին, բնությանը հասցված 
վնասները երկրագնդի վրա ստեղծել են այնպիսի իրավիճակ, որի 
ժամանակ ավելացել են տարերային աղետները, նկատվում են ոչ 
բնականոն բնական երևույթներ, որոնց արդյունքում արձանագր-
վում է կլիմայի տաքացում, ինչը սպառնում է մարդու գոյությանը: 
Խախտված բնական երևույթների վերականգման նպատակով 
ծախսվում են հսկայական միջոցներ, ինչն էլ շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը դարձրել է համաշխարհային խնդիր և դրա լուծ-
ման նպատակով անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ և գործիքներ, 
որոնց շարքում կարևոր է դառնում հատկապես տնտեսական գոր-
ծոնը: Հոդվածում ներկայացված առաջարկության համաձայն զար-
գացող երկրների բնական պաշարների արդյունահանման արդյուն-
քում բնությանը հասցված վնասը պետք է փոխհատուցեն այն երկր-
ները, որոնք ներմուծում են այդ բնական պաշարները: Առաջարկ-
վում են վնասների փոխհատուցման տարբեր եղանակներ: 

Հիմնաբառերը. շրջակա միջավայր, «մարդ-բնություն» փոխհա-
րաբերություն, օգտակար հանածոներ, բնապահպանական ծախ-
սեր, թափոններ, բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ, 
բնապահպանական պարտք: 

 

1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում: 
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Շրջակա միջավայրի վրա մարդու գործունեության հետևանքները 
(ՀՀ օրինակով) 

Բնության վրա մարդու գործունեության ազդեցությունը դրսևորվում 
է տարբեր ձևերով և եղանակներով, որոնք հիմնականում արտահայտ-
վում են շրջակա միջավայրի բաղկացուցիչների` հողի, ջրի և օդի վրա 
թողած բացասական հետևանքներով: Այսպես, 2014 թ. ՀՀ-ում բարելավ-
ման կարիք ունեցող հողերի քանակը կազմել է 190040.2 հա, որից 
189488,2 հա (99.7%-ը) բաժին է ընկել գյուղատնտեսական նշանակութ-
յան հողերին, որից 22395.4 հա (11.8%-ը)՝ վարելահողերին, 2715.0 հա 
(1.4%-ը)՝ բազմամյա տնկարկներին, 9514.0 հա (5.0%-ը)՝ խոտհարքնե-
րին, 88042.0 հա (46,5%-ը)՝ արոտավայրերին, 66821.8 հա (35.3%-ը)՝ այլ 
հողատեսքերին: Զգալի մեծություն են կազմում նաև հատուկ պահպան-
վող տարածքների հողերը (370.0 հա), անտառային հողերը (178.0 հա), 
որից 128.0 հա կազմում են անտառները: Բարելավման կարիք ունեցող 
հողերի մեծ մասի (154507.0 հա) պատճառը քարքարոտ և թափոններով 
աղտոտված հողերն են, որը կազմում է ամբողջի 81.3%-ը, ըստ որում այդ 
պատճառով բարելավման կարիք ունեն 154165.0 հա գյուղատնտեսա-
կան նշանակության հողեր (81.1%), 9761.0 հա վարելահողեր (5.1%), 
2600.0 հա բազմամյա տնկարկներ (1.4%), 6970.0 հա խոտհարքներ 
(3.7%), 74584.0 հա արոտավայրեր (39.2%), 60250.0 հա այլ հողատես-
քեր (31.7%), 263.0 հա հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր (0.1%), 
79.0 հա անտառներ (0.0%): Բարելավման կարիք ունեցող հողերի կազ-
մում որոշակի բաժին են կազմում հողատարված (քամուց և ջրից) (հա-
մապատասխանաբար` 6094,0 հա և 10652,8 հա), աղակալված (5497,4 
հա), երկրորդային աղակալված (2100.0 հա), խախտված (3774.0 հա), 
գերխոնավացած (974.0 հա), ճահճացած (318.0 հա), անապատացված 
(5206.0 հա) հողերը [1, էջ 15]: Հասկանալի է, որ սակավահող ՀՀ-ում հո-
ղերի նման ձևով օգտագործման արդյունքում առաջացած վիճակն ան-
թույլատրելի է, առավել ևս, եթե նկատի ունենանք, որ դրանց տնտեսա-
կան շրջանառության մեջ ընդգրկելը պահանջում է ոչ միայն հսկայական 
դրամական, նյութական և մարդկային ռեսուրսներ, այլև երկար ժամա-
նակ: Հիշեցնենք նաև, որ 1սմ բարձրության հողի շերտի «ստեղծման» 
համար բնությունը ծախսում է 200 տարի:  

Անհրաժեշտ է նաև նկատել, որ հանքահարստացման ժամանակ օգ-
տագործվում է օգտակար հանածոների հսկայական պաշարներ: Այս-
պես, 2014 թ. ՀՀ-ում փաստացի մշակվել է 22946.8 հազ. տ պղնձամո-
լիբդենային հանքաքար, որից ստացվել է 184.7 հազ. տ (%-ով վերամշա-
կումից` 0.8%), պղնձի խտանյութ և 11.8 հազ. տ (0.1%) մոլիբդենի խտան-
յութ [1, էջ 27]: 
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Կարևոր է ընդգծել, որ տարեցտարի ավելանում են պինդ օգտակար 
հանածոների արդյունահանված ծավալները: Եվ քանի որ մեզ ավելի 
շատ հետաքրքրում են արտահանվող մետաղներ պարունակող հանքա-
քարի ծավալները, ուստի Աղյուսակ 1-ում բերված են դրանց վերաբերող 
ցուցանիշները: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ-ում պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանված ծավալները 

2009-2014թթ. (մետաղները՝ հանքաքարում [1, էջ 28-29]) 

Պինդ օգտակար 
հանածոների 

քանակը 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Պղնձամոլիբդենային 
հանքաքար, հազ. տ 

13745.0 15882.6 16497.1 19525.3 20830.2 22222.0 

Պղինձ, տ 32920.4 40946.1 43093.7 52467.2 57653.2 62413.1 

Մոլիբդեն, տ 5311.6 5408.0 5745.1 6525.6 6900.2 7162.0 

Ցինկ, տ 7238.5 8971.8 10492.2 10718.7 8447.6 7140.6 

Կապար, տ 1655.2 732.7 825.6 1335.4 929.8 1066.3 

Կադմիում, տ 17.6 2.5 - 42.5 41.2 43.4 

Սելեն, տ 0.4 1.5 1.0 1.9 3.0 4.6 

Թելուր, տ 0.8 6.0 1.8 0.6 5.7 10.0 

Բազմամետաղային 
հանքաքար, հազ. տ 

224.8 650.0 1327.2 1944.8 2161.0 1510.7 

Ոսկի, կգ 498.7 1946.1 2735.7 2896.4 3972.5 3993.9 

Արծաթ, կգ 10794.5 21892.4 25205.1 22243.5 19457.6 19332.5 

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից հետևում է, որ 2009-2014թթ. առավել 
բարձր տեմպերով են ավելացել պղնձամոլիբդենային հանքաքարի 
(2014 թ.-ը 2009 թ. նկատմամբ` 161.7%-ով), պղնձի (189.6%), մոլիբդենի 
(134,8%), կադմիումի (246.6%), սելենի (1150.0%), թելուրի (1250.0%), բազ-
մամետաղային հանքաքարի (672.0%), ոսկու (800.9%), արծաթի (179.1%) 
ծավալները: Նշված օգտակար հանածոները հիմնականում արտահան-
վում են այլ երկրներ (տե՛ս Աղյուսակ 2):  

Թեև ՀՀ-ը ներմուծում է նաև մետաղական հանքաքարեր և խտա-
նյութեր, սակայն դրանց արժեքը արտահանման արժեքի մեծության 
նկատմամբ չնչին է (տե՛ս Աղյուսակ 3): 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ-ից արտահանված մետաղական օգտակար հանածոների 

ծավալները 2010-2014 թթ., տ [1, էջ 31] 

Ապրանքային 
ենթախմբի 
անվանումը 

2010 2011 2012 2013 2014 2014-ը 2010-ի 
նկատմամբ, % 

Պղնձի 
հանքաքար և 
խտանյութ 

115964,3 118332,5 131459,2 173207,5 185089,7 159,6 

Կապարի 
հանքաքար և 
խտանյութ 

19,8 - 97,0 - - - 

Մոլիբդենի 
հանքաքար և 
խտանյութ  

300,0 860,0 780,9 780,0 920,0 300,0 

Ցինկի 
հանքաքար և 
խտանյութ 

15895,5 14888,0 17196,7 17937,8 14338,2 90,2 

Թանկարժեք 
մետաղի 
հանքաքար և 
խտանյութ 

245,9 62,4 3571,4 0,03 5802,4 2359,7 

 

Աղյուսակ 4-ում բերված է ՀՀ արտահանված և ներմուծված ցեմեն-
տի, հիմնական հանքաքարերի, խտանյութերի, ինչպես նաև 1 տոննայի 
արժեքի ցուցանիշները 2014 թվականին: 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ արտահանված և ներմուծված մետաղական հանքաքարերը և 

խտանյութերը 2009-2014 թթ., հազ. դոլար [1, էջ 32] 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

2014-ը 
2010-ի 
նկատ-

մամբ, % 
Արտահանում  127401,4 250198,1 315168,5 303103,0 336716,5 318638,7 

Ներմուծում  866,8 4670,3 3247,8 361,6 856,9 1477,0 

Արտահանումը 
ներմուծման 
նկատմամբ, 
անգամ 

147,0 53,6 97,0 838,2 392,9 215,7 
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Աղյուսակ 4 
ՀՀ արտահանված և ներմուծված ցեմենտի, հիմնական 

հանքաքարերի, խտանյութերի և 1 տոննայի արժեքը 2014 թ.  
[2, էջ 18] 

Ապրանքային 
ենթախմբի 
անվանումը 

Արտահանում Ներմուծում 
քանակը, 
տոննա 

հազ. 
ԱՄՆ 
դոլար 

1 
տոննայի 
արժեքը, 
դոլար 

քանակը, 
տոննա 

հազ. 
ԱՄՆ 
դոլար 

1 
տոննայի 
արժեքը, 
դոլար 

Ցեմենտ 72954.4 4644.7 63.7 7525.8 1200.8 159.6 

Պղնձի 
հանքաքար, 
խտանյութ 

185089.7 235872.3 1274.4 0.0 1.1 - 

Ցինկի 
հանքաքար, 
խտանյութ 

14338.2 13814.1 963.4 0.0 1.3 - 

Մոլիբդենի 
հանքաքար, 
խտանյութ 

900 8739.9 9711.0 55.6 786.0 1413.7 

Թանկարժեք 
մետաղի 
հանքաքար, 
խտանյութ 

5802.4 32718.5 5638.8 0.0 1.7 - 

 

Աղյուսակ 5-ի տվյալներից հետևում է, որ ՀՀ-ում վտանգավոր օդե-
րևութաբանական երևույթների դեպքերի քանակը 2010-2014 թթ.-ին 
ավելացել է 239.4%-ով: Հատկապես զգալի աճ է գրանցվել խիտ մառա-
խուղների (աճը 6 անգամ), առատ ձյան (4.20 անգամ` 2014-ը 2012-ի 
նկատմամբ), ինչպես նաև հորդառատ անձրևի (1.8 անգամ) դեպքերի 
համար: Բերված տվյալները նույնիսկ կարճ ժամանակահատվածի հա-
մար (2010-2014 թթ.) ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում բնական միջավայրը 
կրում է զգալի բացասական փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են 
դրանց վերացման և բնության պահպանության ծախսերի էական ավե-
լացման: Պարզ է նաև, որ վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթնե-
րի դեպքերի քանակի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է 
շրջակա միջավայրի վրա մարդու գործունեության հետևանքներով: 
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Աղյուսակ 5 
Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների դեպքերի քանակը 

ՀՀ-ում 2010-2014թթ., միավոր [1, էջ 14] 

Օդերևութաբանական 
երևույթները 2010 2011 2012 2013 2014 

2014ը 
2010ի 

նկատմամբ, 
% 

Ուժեղ քամի (արագությունը 25 մ/վ 
և ավելի) 

34 17 17 23 27 79.4 

Խիտ մառախուղ (տեսանելիու-
թյունը 50 մ-ից ոչ ավել) 

14 40 26 68 84 600.0 

Առատ ձյուն (20 մմ և ավելի մինչև 
12 ժամվա ընթացքում) 

- - 5 8 21 420.0* 

Խոշոր կարկուտ (տրամագիծը 20 
մմ և ավել ) 

9 8 18 2 10 111,1 

Հորդառատ անձրև (30 մմ և ավելի 
մինչև 12 ժամվա ընթացքում) 

9 6 18 26 16 177,8 

Ընդամենը 66 71 84 12 158 239,4 

*2014ը 2012ի նկատմամբ: 

Զգալի մեծություն են կազմում նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող 
անշարժ (ամրակցված) աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի 
արտանետումը, որի ծավալները 2010-2014ին աճել է 131.7%-ով, իսկ 
որսված և վնասազերծված վնասակար նյութերի քանակը նվազել է 
27.3%-ով (տե՛ս Աղյուսակ 6): 

Աղյուսակ 6 
Մթնոլորտային օդն աղտոտող անշարժ (ամրակցված) աղբյուրներից 

անջատված վնասակար նյութերի արտանետումը և որսումը  
[3, էջ 209] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ընդամենը արտանետվել են 
վնասակար նյութեր, 1000տ 

97.5 114.6 117.4 119.7 128.4 

դրանցից`      
ծծմբային անհիդրիդ 26.7 28.8 29.2 31.8 32.1 
ազոտի օքսիդներ 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 
ածխածնի օքսիդ 2.3 2.2 2.5 2.6 3.1 
ցնդող օրգանական միացություններ 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 
Որսված և վնասազերծված 
վնասակար նյութեր, 1000 տ 

161.8 126.6 151.7 194.7 117.7 

Անշարժ (ամրակցված) աղբյուր-
ներից անջատված ընդհանուր 
աղտոտիչ նյութերի նկատմամբ, % 

62.4 52.5 56.4 61.9 47.8 
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Աղյուսակ 7 
ՀՀ կազմակերպություններում թափոնների առաջացումը, 

օգտագործումը և վնասազերծումը, հազ. տոննա [3, էջ 209] 

Տարիներ Առաջացել է Օգտագործվել է Վնասազերծվել է 
2010 23307,8 159,9 0,3 
2011 27609,0 134,0 0,02 
2012 39030,9 9,1 0,2 
2013 49332,1 5,9 4,3 
2014 46511,9 9,1 8,7 

Ընդամենը  
2010-2014թթ. 

185791,7 31,8 13,52 

Աղյուսակ 7-ի տվյալներից հետևում է, որ ՀՀ կազմակերպություննե-
րում առաջացած թափոնները օգտագործվում և վնասազերծվում են 
դրանց ընդհանուր քաշի միայն 0.02%-ի չափով, ինչը նշանակում է, որ 
դրանց 99,98%-ը շարունակում է վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին: 

2014 թ. վիճակագրական հաշվառման դաշտում ընդգրկված կազմա-
կերպությունների բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 
կազմել են 2969.8 մլն դրամ, որից 1430.4 մլն դրամը կամ 48.2%` բնա-
պահպանական (վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջ-
րային ավազան)) արտանետելու, արտադրության և սպառման թափոն-
ները շրջակա միջավայրում տեղադրելու, շրջակա միջավայրին վնաս 
պատճառող ապրանքների համար, 1539.4 մլն դրամը կամ 51.8%` բնօգ-
տագործման (ջրօգտագործման, ոչ մետաղական հանածոների մարված 
պաշարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդ-
յունահանված պաշարների, կենսապաշարների օգտագործման համար) 
վճարներ են:  

2009-2014 թթ. բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 
ունեցել են հետևյալ պատկերը. 2009ին՝ 3379.5 մլն դրամ, 2010ին՝ 
4808.6 մլն դրամ, 2011ին՝ 5596.1 մլն դրամ, 2012ին՝ 1638.3 մլն դրամ, 
2013-ին՝ 1930.8 մլն.դրամ, 2014-ին՝ 2969.8 մլն.դրամ: Այդ ցուցանիշը 
մեկ բնակչի հաշվով կազմել է համապատասխանաբար՝ 1102.2 դրամ, 
1579.2 դրամ, 1848.2 դրամ, 633.9 դրամ, 985.4 դրամ [1, էջ 115]: 

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը, ըստ բնապահպանության 
ոլորտների, 2014ին ունեցել է հետևյալ պատկերը. (փաստացի ծախսե-
րը). ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործ-
ման՝ 4148.3 մլն դրամ, մթնոլորտային օդի պահպանության՝ 369.4 մլն 
դրամ, արտադրական թափոններից և այլ վնասակար նյութերից հողի 
պահպանման՝ 6414.8 մլն դրամ, հողերի վերամշակելիացման (ռեկուլտի-
վացիա)՝ 27.0 մլն դրամ [1, էջ 117]: 
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«Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահա-
գործում» տնտեսական գործունեության տեսակի բնապահպանության 
ընթացիկ ծախսերը 2014ին այդ ծախսերի մեջ ունեցել են ամենաբարձր 
տեսակարար կշիռը և կազմել են 3449491.8 հազ.դրամ, իսկ բնապահ-
պանական հիմնական արտադրական արդյունաբերական միջոցների 
հիմնավերանորոգման ծախսերը՝ 129625.5 հազ.դրամ [1, էջ 120]:  

2009-2014 թթ. բնապահպանանության ընթացիկ ծախսերն ավելա-
ցել են ավելի քան 2 անգամ և 2009 թ. 4461.5 մլն դրամից 2014-ին հասել 
10959.5 մլն դրամի: Այդ ծախսերի մեջ ամենաարագ աճ են ունեցել ար-
տադրական թափոններից և այլ վնասական նյութերից հողի պահպա-
նության ծախսերը, այն 2009 թ. 939.9 մլն դրամից 2014-ին հասել է 
6414.8 մլն դրամի, մինչդեռ մթնոլորտային օդի պահպանության ծախսե-
րը նվազել են և 2009 թ. 694.4 մլն դրամից 2014-ին հասել են 369.4 մլն 
դրամի [1, էջ 121]: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, 

НАНЕСЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
В результате взаимодействия “человек-природа” человек всегда 

берет все материалы, необходимые для производства товаров и 
предметов жизнеобеспечения. Однако в результате такого взаимо-
действия нарушается природное равновесие, что приводит как к 
серьезным социально-экономическим последствиям, так и экологи-
ческим последствиям и потерям в деле охраны окружающей среды. 
Однозначно, что нынешняя ситуация, сложившаяся во взаимоотно-
шениях “человек-природа” не в пользу последней. Более того, вред 
нанесенный окружающей среде приводит к таким экологическим 
последствиям (стихийным бедствиям, паранормальным явлениям), 
которые не замечались ранее, и которые, в свою очередь, угрожают 
человечеству.  

Для восстановления природного равновесия расходуются огром-
ные средства, а охрана окружающей среды стала всемирной пробле-
мой, решение которой требует применения новых подходов и инстру-
ментов, в особенности – экономических. Авторы статьи предлагают 
применение такого механизма, чтобы за деградацию окружающей 
среды в результате беспощадной эксплуатации природных ресурсов 
платили те страны, которые импортируют природные ресурсы. 
Предлагается применять различные методы возмещения вреда.  

Ключевые слова: окружающая среда; взаимодействие “человек-
природа”; полезные ископаемые; природоохранные затраты; отходы; 
плата за охрану окружающей среды и природопользование; эколо-
гический долг.  
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CURRENT ISSUES OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO 
THE ENVIRONMENT 

 
As a result of the relationship between human and nature, human 

takes the necessary materials for his handling of the issue of the goods, 
which are necessary for his vitality. However, these relationships result in a 
disturbance of the balance of nature, which can lead to serious socio-
economic and environmental (ecological) consequences and losses. The 
situation that currently exists in the world of "man and nature" mutual 
relations is detriment of nature. Moreover, the nature of the damage 
inflicted on the Earth to create a situation in which natural disasters have 
increased, there are no normal natural phenomena, resulting in the 
observed climate warming, which threatens human existence.  

Violated spent huge funds for the restoration of natural phenomena, 
which is the protection of the environment, has become an earthly problem 
and its solution is necessary to implement new approaches and tools, 
among which becomes especially important economic factor. The article 
caused damage to the environment resulting from the extraction of natural 
resources in developing countries, according to a proposal to compensate 
those countries that import these natural resources. Author offers the 
varieties of ways to compensate for these losses. 

Keywords: environment, "human-nature" relation, minerals, environ-
mental costs, waste, environmental and consuming fees, environmental 
debt. 

 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 13.04.2016 թ.  
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ԼԻԱՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում անձնակազմի արդ-
յունավետ կառավարման խնդիրների ուսումնասիրությունն ու լուծու-
մը հանդիսանում է կազմակերպությունների, մասնավորապես 
առևտրային բանկերի գործունեության հաջողության գրավական: 
Հոդվածում ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի (այսուհետև` 
ՑՀՀ) մեթոդների կիրառմամբ ներկայացվում է այս խնդիրների 
լուծման գործիք, որով հավասարակշռվում են առևտրային բանկի 
ռազմավարական և առանձին աշխատողի անձնական նպատակնե-
րը: Անձնակազմի և մասնավորապես աշխատակցի բավարարվա-
ծությունը դիտարկվում է որպես բանկի գործունեության արդյունա-
վետության առանցքային գործոն: ՀՀ առևտրային բանկերի վիճա-
կագրական տվյալների վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման թերություններ և ներկա-
յացվել են դրանց շտկման առաջարկներ` առևտրային բանկերի 
գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:  

Հիմնաբառեր. ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգ, առևտ-
րային բանկեր, անձնակազմի արդյունավետ կառավարում, ռազմա-
վարական քարտեզ, ուսուցում և աճ, արդյունավետություն, աշխա-
տողի բավարարվածություն, պարգևատրում: 

 

Վերջին տարիներին անձնակազմի կառավարման հիմնահարցերը 
ձեռք են բերել մեծ կարևորություն: Շուկայավարման տնտեսության պայ-
մաններում դրանց ուսումնասիրությունն ու լուծումը հանդիսանում է ցան-
կացած առևտրային ընկերության հաջողության գրավական:  

Մարդկային կապիտալի արդյունավետ կառավարումը պետք է ուղղ-
ված լինի աշխատուժի առաջարկի ներուժային և արդյունավետ իրակա-
նացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանը, որակյալ 
անձնակազմի ձևավորմանն ու պահպանմանը: Մարդկային կապիտալն 
իրենից ներկայացնում է ընկերության աշխատակիցների գիտելիքների, 
կարողությունների և կապերի համախումբ [1]: Այն կազմակերպության 
կառուցվածքի և ռազմավարության հետ պետք է կազմի մեկ լիակատար 
ամբողջություն: 

Որպեսզի ընկերության ռազմավարությունն աշխատակցի համար էա-
կան նշանակություն ստանա, անհրաժեշտ է, որ անհատի անձնական 
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նպատակներն ու խնդիրները ընկերության նպատակների հետ լինեն հա-
վասարակշռված: Այս առումով ՀՀ բանկերում մարդկային կապիտալի կա-
ռավարման ռազմավարության արդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված արդյունավետ միջոցառում է լինելու ՑՀՀ ստեղծումը և կիրառումը: 

Կառավարման այս ժամանակակից գործիքը հնարավորություն է 
տալիս ծանոթանալ ինչպես առանձին ստորաբաժանման, այնպես էլ ըն-
կերության ընդհանուր նպատակներին: Այն թույլ է տալիս ռազմավարա-
կան քարտեզում որոշելու աշխատակցի տեղը և օգնում է հասկանալ յու-
րաքանչյուր մասնագետի հմտությունների և գիտելիքների ներդրման 
կարևորությունն այդ նպատակներին հասնելու համար: Ռազմավարա-
կան քարտեզներ կարող են ստեղծվել ինչպես բանկի, այնպես էլ առան-
ձին ստորաբաժանումների կամ աշխատատեղերի համար: Հստակ ձևա-
կերպված նպատակները, հաջողության գործոններն ու արդյունավե-
տության առանցքային ցուցանիշները ռազմավարական քարտեզի պատ-
ճառահետևանքային կապերի հետ մեկտեղ բանկի յուրաքանչյուր աշխա-
տակցի գործունեությունը ուղղում են մեկ ընդհանրական նպատակին: 

Գծապատկեր 1: Առևտրային բանկի ռազմավարական քարտեզի 
օրինակ [2] 

Ֆիանսներ 

Հաճախորդներ 

Բանկային 
գործառնությունների 

իրականացման 
ժամկետներն ու 
ճշգրտությունը 

Նոր բանկային 
տեխնոլոգիաներ 

Բարձր որակավորում 
ունեցող կադրերի 

ձևավորում 

 
Նախաձեռնողականություն 

Հաճախորդների 
բավարարվածություն 

Մատուցվող 
ծառայությունների 

որակ 

Ակտիվների շահութա-
բերության աճ 

Գործառնությունների 
ինքնարժեքի 

նվազում 

 

Բանկի արժեքի աճ 

Գործընթացներ 

Անձնակազմ 
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ՑՀՀ-ի համատեքստում առևտրային բանկի գործունեությունը դի-
տարկվում է որպես ֆինանսներ, հաճախորդներ, գործընթացներ և անձ-
նակազմ բաղադրիչների ամբողջություն: Անձնակազմ բաղադրիչի` Գծա-
պատկեր 1-ի ստորին հատվածում լինելը պատահական չէ: Ֆինանսներ, 
հաճախորդներ և գործընթացներ բաղադրիչներում սահմանված նպա-
տակների իրականացումը մեծապես կախված է ուսուցման և աճի գոր-
ծընթացներում ընկերության կարողությունների իրականացումից: 

Բոլոր բանկերն էլ առաջարկում են գրեթե նույնատիպ ծառայություն-
ներ, սակայն ավելի կարևոր է, թե ինչպես են նրանք այդ ծառայություն-
ները մատուցում: Այս առումով կարևորվում է առևտրային բանկի կողմից 
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության մոտեցման կիրա-
ռումն ու աշխատանքային էթիկայի կանոնների մշակումն ու իրագործումը: 

Առևտրային բանկերի համար իրականացվող ծառայությունների 
որակի գնահատման հարցերը միշտ արդիական են եղել, և, մեր կարծի-
քով, այդ ուղղությամբ համալիր վերլուծությունը պետք է հենվի աշխա-
տողի բավարարվածության աստիճանի վրա: 

Գծապատկեր 2: Ուսուցման և աճի բաղադրիչ [3, с. 94] 
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից, աշխատողի բավարարվա-

ծությունն առանցքային նշանակություն ունի: Անձնակազմի կառավար-
ման տեսանկյունից բանկի գերխնդիրը պետք է լինի աշխատողների կա-
րողությունների դրսևորման համար անհրաժեշտ դրական միջավայրի 
ստեղծումը, անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների ապահովումը՝ կադրերի հո-
սունության ընդունելի ցածր մակարդակ պահպանելու և մոտիվացված, 
իրենց աշխատանքից գոհ մասնագետներ ունենալու նպատակով: Վեր-

 
Արդյունքներ 

 

Աշխատողի 
արդյունավետություն 

Առկա կադրերի 
պահպանում 

Աշխատողի 
բավարարվածություն 

Անձնակազմի 
կարողությունների 

ոլորտներ 

Տեխնոլոգիական 
ենթակառուցվածք 

Բարենպաստ 
միջավայր 

Հիմնական ցուցանիշներ 

Խթանող գործոններ 
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ջիններիս արդյունավետ աշխատանքն էլ ուղղակիորեն կանդրադառնա 
բանկի արդյունքների վրա:  

ՀՀ բանկային համակարգում ներկայում առկա են կադրային քաղա-
քականության իրականացման և անձնակազմի արդյունավետ կառա-
վարման բազմաթիվ խնդիրներ: Համեմատության նպատակով ներկա-
յացված է անձնակազմի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրա-
պետությունում գործող բանկերի գրանցած տվյալների ընդհանուր պատ-
կերը 30.06.2015 թ. դրությամբ [4, c 72]: 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից, Հայաստանի Հանրապետությու-
նում գործող քսանմեկ առևտրային բանկերի աշխատակիցների միջին 
թիվը կազմում է 558: Տասնմեկ առևտրային բանկերի անձնակազմը 
թվականակով գերազանցում է միջին ցուցանիշը: Սակայն որքանո՞վ 
արդյունավետ են օգտագործվում մարդկային ռեսուրսները: Որպես կա-
ռավարման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշներ՝ վերցված 
են մեկ աշխատողի հաշվով շահույթի, ակտիվների և գործառնական 
եկամտի մեծությունները: Դասակարգման հիմքում ընկած է յուրաքանչ-
յուր աշխատակցի հաշվով շահույթի մեծությունը:  

Ըստ նշված ցուցանիշի՝ առաջին տեղում է գտնվում «Էյչ-Էս-Բի-Սի 
Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն` ունենալով բանկային միջինից էլ քիչ աշխա-
տակիցներ: «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն ևս ապահովում է բարձր 
ցուցանիշներ, այն դեպքում, երբ աշխատակիցների թվով գերազանցում 
է միայն 20-րդ տեղում գտնվող «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ-ին և 3-րդ 
տեղում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ-ին` համապատասխանաբար թվով 
99 և 40 աշխատակիցներով: Իսկ օրինակ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» 
ՓԲԸ-ի մեկ աշխատակցի հաշվով շահույթը բացասական մեծություն է, 
թեև վերջինս աշխատակիցների թվով բանկային համակարգում առա-
ջինն է: Յոթ բանկեր նույնպես ապահովել են շահույթի բացասական մե-
ծություն մեկ աշխատակցի հաշվով: «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ-ն աշխատակիցների թվով բանկային համակարգում երկրորդ 
տեղում է գտնվում 1221 աշխատակիցներով, բայց մեկ աշխատակցի 
հաշվով շահույթի և ակտիվների մեծությամբ մոտ է համապատասխան 
բանկային միջին մեծություններին:  

Աղյուսակ 1-ի տվյալները վկայում են այն մասին, որ որոշ առևտրա-
յին բանկեր, ունենալով փոքրաթիվ անձնակազմ, ցուցաբերում են ավելի 
լավ արդյունքներ՝ պայմանավորված մարդկային կապիտալի կառավար-
ման առանձնահատկություններով և արդյունավետության մակարդակով:  
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2016  
 

  

Աղյուսակ 1 
ՀՀ առևտրային բանկերում անձնակազմի կառավարման 

արդյունավետությունը 30.06.2015 թ. դրությամբ. 
Զբ

ա
ղե

ցր
ա

ծ 
տ

եղ
ը 

Բանկեր 

Բանկի 
աշխա-

տակիցների 
թիվը 

(մարդ) 

Յուրաքանչյուր 
աշխատակցի 

հաշվով 
շահույթը  

(հզր. դրամ) 

Մեկ աշ-
խատակցի 

հաշվով 
ակտիվները 
(հզր. դրամ) 

Մեկ 
աշխատակցի 

հաշվով 
գործառական 

եկամուտը  
(հզր. դրամ) 

1 «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ 

385 9,495 713,992 23,711 

2 «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 112 7,498 670,943 16,018 

3 «ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 40 7,470 693,794 20,374 

4 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 606 4,977 658,007 17,143 

5 «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ 677 3,063 223,322 9,202 

6 «ՊՐՈՄԵԹԵՅ ԲԱՆԿ» 
ՍՊԸ 

230 2,878 329,868 6,830 

7 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 

768 2,015 374,207 7,041 

8 «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ 1,082 1,394 333,445 7,738 

9 «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ 674 1,264 186,554 4,861 

10 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 

741 1,021 199,634 5,938 

11 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 891 761 185,919 4,698 

12 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

1,221 675 238,290 9,038 

13 «ՊՐՈԿՐԵԴԻՏ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 

190 350 302,146 10,269 

14 «ԲՏԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 137 13 107,453 5,390 

15 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 
ԲԲԸ 

867 -94 113,537 3,325 

16 «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 

222 -211 298,483 6,951 

17 «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

1,225 -987 258,624 7,586 

18 «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 423 -2,133 207,605 5,828 

19 «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ-
ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ 

ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ 

460 -2,514 243,394 5,355 

20 «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ 
ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ 

99 -5,074 464,579 2,649 

21 «ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ 658 -7,224 130,008 3,466 

Բանկային միջին 558 694 279,040 7,728 
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ՀՀ առևտրային բանկերի անձնակազմերի կառավարման արդյունա-
վետության բարելավման հնարավորություն կարող է ընձեռել ՑՀՀ-ն՝ 
բանկի արդյունքները կապելով յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքի 
հետ: Ներկայում ՀՀ առևտրային բանկերից որևէ մեկը չի կիրառում 
ՑՀՀ, թեև այն լայնորեն կիրառվում է աշխարհի տարբեր կազմակեր-
պություններում [5, էջ 104-115]: ՑՀՀ-ի համատեքստում անձնակազմի 
կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առա-
ջին հերթին որոշվում են բանկի ռազմավարության հաջող իրագործման 
համար որոշիչ դեր ունեցող մասնագիտությունների խմբեր: Այնուհետև 
սահմանվում են համապատասխան մասնգետներին ուղղված հստակ 
պահանջներ, այսինքն՝ տվյալ պաշտոնում աշխատելու համար անհրա-
ժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և արժեքներ: Իհարկե, կառավարման 
կենտրոնական դերը ստանձնում են հենց այդ աշխատակիցները, սա-
կայն, նոր համակարգի մշակման մեջ անձնակազմի ներգավվածությունն 
ավելացնելու նպատակով կարելի է, օրինակ, հրապարակել հաջող առա-
ջարկությունները, ի ցույց դնել այն առաջխաղացումներն ու եկամուտնե-
րը, որոնք նման առաջարկությունների ներդրման արդյունք են: Չափա-
զանց կարևոր է նաև պարգևատրման համակարգի մշակումն ու ներդ-
նումը: Յուրաքանչյուր աշխատակցի պարգևատրումը պետք է հիմնված 
լինի աշխատանքի արդյունքների օբյեկտիվ գնահատման վրա: Մասնա-
գետների համար պարգևավճարները պետք է կանխատեսելի լինեն, այ-
սինքն՝ աշխատողը պետք է իմանա, թե ինչպիսի վարձատրություն 
կստանա կոնկրետ արդյունքների դեպքում՝ արդարության և էականութ-
յան սկզբունքների պահպանմամբ: 

Այսպիսով, անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրներն առանձ-
նահատուկ կարևորություն ունեն սպասարկման ոլորտի ընկերություննե-
րի համար: Առևտրային բանկերը բազմաթիվ ծառայություններ են մա-
տուցում հազարավոր հաճախորդների, և շատ հաճախ որևէ բանկի մա-
սին հասարակական կարծիք է ձևավորվում հենց անձնակազմի բարոյա-
հոգեբանական նկարագրի, բարձակարգ մասնագիտական ծառայութ-
յուններ մատուցելու ունակության հիման վրա: ՀՀ առևտրային բանկե-
րում մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրների լուծման 
արդյունավետ մեթոդ է հանդիսանում ՑՀՀ-ը՝ որպես բանկի ռազմավա-
րության իրագործմանը յուրաքանչյուր աշխատակցին մասնակից դարձ-
նող գործիք: 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ РА В КОНТЕКСТЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В условиях рыночной экономики изучение и решение проблем 

эффективного управления персоналом являются залогом успеха дея-
тельности предприятий, в особенности коммерческих банков. В статье 
представляется инструмент решения этих проблем на основе примене-
ния методов ССП, с помощью которых можно сбалансировать страте-
гические планы коммерческого банка и личные цели отдельного сотруд-
ника. Удовлетворенность персонала и в частности сотрудника рассмат-
ривается как ключевой фактор результативности деятельности банка. В 
результате анализа статистических данных коммерческих банков 
Армении выявлены недостатки управления человеческими ресурсами и 
представлены рекоммендации по их устранению с целью повышения 
эффективности деятельности коммерческих банков.  

 Ключевые слова: сбалансированная система показателей 
(ССП), коммерческий банк, эффективность управления персоналом, 
стратегическая карта, обучение и рост, удовлетворенность работника, 
поощрение. 

 
LIANA PETROSYAN 
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Chief specialist of a business lending unit 

 
EFFICIENT MANAGEMENT OF PERSONNEL IN THE COMMERCIAL 

BANKS OF RA IN THE CONTEXT OF BALANCED SCORECARD 
In a market economy study and solving of a personnel effective 

management problem is a key to success of enterprises, especially 
commercial banks. The article provides a tool for solving these problems 
through the application of Balanced Sorecard methods that can be used to 
balance the strategic plans of the commercial bank and the personal goals 
of an employee. Satisfaction of staff and in particular the employee is 
considered as a key factor in the performance of bank’s activities. The 
analysis of statistical data of Armenian commercial banks revealed the 
shortcomings of human resources management and presented 
recommendations to overcome them in order to increase the efficiency of 
commercial banks’ performance. 

Keywords: Balanced Scorecard (BSC), commercial bank, personnel 
management efficiency, strategic map, learning and growth, employee 
satisfaction, promotion. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 21.04.2016 թ.  
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ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ 
ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
կառուցվածքը և դինամիկան` ՀՀ առևտրային բանկերում 2001-2014 
թթ. կտրվածքով: Բացահայտվել են ուղղակի ներդրումների առան-
ձին հոդվածների շարժի վրա ազդող գործոնները, ինչպես նաև կա-
տարվել և դրանց դինամիկայի հարաբերական և միջին ցուցանիշնե-
րի հաշվարկ, որոնք թույլ են տալիս պատկերացում կազմել առան-
ձին հոդվածների աճի տեմպերի արագությունների մասին: Ուսում-
նասիրության արդյունքներով արվել են եզրակացություններ և 
առաջարկություններ: 

Հիմնաբառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, առևտրային 
բանկեր, բաժնետիրական կապիտալ, վերաներդրված շահույթ, այլ 
կապիտալ, դինամիկայի ցուցանիշներ: 

 
Օտարերկրյա ներդրումներ են համարվում շահույթ ստանալու նպա-

տակով օտարերկրյա ներդրողների կողմից գույքային և մտավոր արժեք-
ների ներդրումները ձեռնարկատիրական գործունեության և այլ տիպի 
օբյեկտներում [1, ср 8]: Ըստ ներդրման նպատակի` օտարերկրյա ներդ-
րումները դասակարգում են հետևյալ խմբերում. 

• ուղղակի,  
• պորտֆելային,  
• այլ [2, стр 9]: 
 Ուղղակի ներդրումներն օտարերկրյա ներդրումների մեկ կատեգո-

րիա են, որոնց առկայության դեպքում մի երկրի ռեզիդենտը վերահսկում 
է մեկ այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպությունը կամ ունի դրա կառա-
վարման վրա զգալի ազդեցություն [3, էջ 128]: 

 Մեր դիմումի հիման վրա ԿԲ-ից ստացված տվյալներում ՀՀ առևտ-
րային բանկերի  միջազգային ներդրումային դիրքի կազմի մեջ ուղղակի 
ներդումները բաժանված են երեք հոդվածների` բաժնետիրական կապի-
տալ, վերաներդրված շահույթ և այլ կապիտալ: Աղյուսակ 1-ում ներկա-
յացված է ԿԲ-ից ստացված տվյալները: 

 2002-2003 թթ. ՀՀ առևտրային բանկերում կատարված ուղղակի 
ներդրումները նվազել են, որի պատճառը 2000-2001 թթ. ընթացքում 
բանկային համակարգի վնասով աշխատելու արդյունքում ոլորտի ներդ-
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րումային գրավչության անկումն է: 2004-2005թթ նկատվում է օտարեկր-
յա ուղղակի ներդրումների զգալի աճ 2004-ին արձանագրելով 210.2% 
հավելաճի տեմպ, որը մեր կողմից դիտարկվող ամբողջ ժամանակա-
հատվածի ամենից բարձր ցուցանիշն է: 

Աղյուսակ 1 
Օտարերկրյա ուղղակի նեդրումները և դրանց բաղադրիչերը ՀՀ 
առևտրային բանկերում (տարեվերջի դրութ., մլն ԱՄՆ դոլար) 1 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

կիս. 

Ուղղակի 
ներդրումներ 
ՀՀ-ում 

25.4 14.6 10.8 33.5 102.2 164.8 321.0 459.9 460.0 568.0 610.1 626.1 770.9 683.3 675.1 

Բաժնետիր. 
կապիտալ 29.9 32.2 27.9 39.1 64.9 104.0 211.9 321.9 353.2 413.3 433.3 434.1 468.1 393.7 434.4 

Վերաներդր. 
շահույթ -4.5 -17.6 -17.1 -12.6 26.6 50.3 92.5 138.0 106.8 154.8 176.8 192.0 232.8 192.0 165.1 

Այլ կապիտալ 0.0 0.0 0.0 7.0 10.7 10.5 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 97.5 75.6 

2006-2008-ին շարունակվել է օտարեկրյա ուղղակի ներդրումների 
կայուն աճը, որը սակայն ընդհատվել է 2009-ին, երբ համաշխարհային 
ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով  ամբոջությամբ դադարեց ՀՀ 
բանկային ոլորտում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը: Այ-
նուամենայնիվ ՀՀ բանկային համակարգը կարողացավ արագ հաղթա-
հարել ճգնաժամը և 2010-ին գրանցեց օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ների 23.5% հավելաճ:  

 2010-2013 թթ. ընթացքում ՀՀ առևտրային բանկերում կատարվող 
ուղղակի ներդրումները շարունակաբար աճել են, 2013-ի վերջի դրութ-
յամբ հասնելով պատմական առավելագույնին` 770.9 մլն ԱՄՆ դոլարի, 
սակայն 2014-ին արձանագրվել է անկում 11.4 %-ի չափով (տե՛ս Աղյուսակ 2):  

Աղյուսակ 2 
ՀՀ առևտրային բանկերում կատարված օտար. ուղղակի 

ներդրումների դինակիմայի ցուցանիշները 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Հավելաճի տեմպը (%) -42.5 -26.0 210.2 204.7 61.2 94.8 43.3 0.0 23.5 7.4 2.6 23.1 -11.4 

1% հավելաճի բացարձակ 
արժեք (մլն ԱՄՆ դոլար) 0.3 0.1 0.1 0.3 1.0 1.6 3.2 4.6 4.6 5.7 6.1 6.3 7.7 

Օտարերկրյա ներդրումների ծավալների նման անկումը պայմանա-
վորված է ՀՀ առևտրային բանկերի շահութաբերության մակարդակի և 
զուտ շահույթի ցուցանիշների անկմամբ, մասնավորապես 2013-ին 

1 Աղյուսակի տվյաները տրամադրված են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից: 
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առևտրային բանկերը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 4.3 մլրդ դրա-
մով պակաս շահույթ են ստացել: ՀՀ առևտրային բանկերի ROA-ն և 
ROE-ն նվազել են համապատասխանաբար 0.5 և 2.2 տոկոսային կետով 
[4, էջ 40]: Ըստ ՀՀ ԿԲ 2014ի տարեկան տեղեկագրի` 2014ին ՀՀ բան-
կերի  կանոնադրական կապիտալն զգալիորեն աճել է, 2013ի շուրջ 263 
մլրդ դրամից հասնելով 290.1 մլրդ դրամի, իսկ բանկերի կանոնադրա-
կան հիմնադրում օտարերկրյա մասնակցությունը 74.6%-ից դարձել է 
66.5%, ընդ որում` բանկերի թիվը մնացել է անփոփոխ: Վերոնշյալ 
տվյալները ցույց են տալիս, որ 2014 թվականին ՀՀ բանկային համա-
կարգից տեղի է ունեցել օտարերկրյա կապիտալի ատահոսք, իսկ կանո-
նադրական կապիտալի աճն ապահովվել է ՀՀ ռեզիդենտների ներդրում-
ների շնորհիվ: 

2005-2009 թթ. ընթացքում օտարեկրյա ուղղակի նեդրումների կա-
ռուցվածքում գրեթե անընդհատ աճ են արձանագրել բաժնետիական 
կապիտալում կատարված նեդրումները, որոնց տեսակարար կշիռը 
2005-ի 64%-ից, 2009-ին հասել է 77%-ի: Այս աճը պայմանավորված է 
նշված ժամանակահատվածում բաժնետիրական կապիտալում կատար-
ված ուղղակի ներդրումների բացարձակ արժեքների անընդհատ աճով, 
որը շարունակվել է ընդհուպ մինչև 2013-ը: Ընդ որում` 2005-ի տարեվեր-
ջին դրանց արժեքը կազմել է 64.9 մլն ԱՄն դոլար, իսկ 2009-ին` 353.2 
մլն դոլար: Համաձայն Աղյուսակ 3-ում ներկայացված տվյալների` 2005-
2009-ի ընթացքում բաժնետիրական կապիտալի հավելաճի տեմպի ամե-
նից բարձր արժեքն արձանագրվել է 2007-ին` կազմելով 103.8%: 2009-ին 
արձանագրել է հավելաճի տեմպի անկում, նախորդ տարվա 51.9% ար-
ժեքի փոխարեն արձանագրելով 9.7 % հավելաճ: Թեև հավելաճի տեմ-
պերի անկումը զգալի է եղել, այնուամենայնիվ մինչև 2013-ը ներառյալ 
կանոնադրական կապիտալում կատարված օտարերկրյա ներդրումների 
բացարձակ արժեքի անկում չի արձանագրվել, ինչը կարելի է լավ ցուցա-
նիշ համարել` հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակահատվածում համաշ-
խարհային ֆինանսական համակարգը գտնվում էր ճգնաժամի մեջ: 
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Գծապատկեր 1: ՀՀ առևտրային բանկերում կատարված 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կառուցվածքը  

(տարեվերջի դրությամբ) 

2010-2014թթ. ընթացքում կրճատվել է բաժնետիրական կապիտա-
լում կատարված օտարերկրյա ներդրումների տեսակարար կշիռն ուղղա-
կի ներդրումների մեջ: Սա պայմանավորված է բաժնետիրական կապի-
տալում կատարված օտարերկրյա ներդրումների աճի  փոքր տեմպերով 
և վերաներդրված շահույթի աճի ավելի մեծ տեմպերով: 

2005-2009թթ. ընթացքում զգալի աճել է նաև բաժնետիրական կա-
պիտալի 1%-ի բացարձակ արժեքի ցուցանիշը (տե՛ս Աղյուսակ 3), որը 
հաշվարկվում է բացարձակ հավելաճը հարաբերելով հավելաճի տեմպին: 
Այս ցուցանիշը թույլ է տալիս կապ հաստատել բացարձակ և հարաբերա-
կան ցուցանիշների միջև: 2005-ին բաժնետիրական կապիտալում կա-
տարված օտարերկրյա ներդրումների 1% հավելաճի բացարձակ արժեքը 
կազմել է 0.4 մլն ԱՄՆ դոլար և շարունակաբար աճել է հաջորդ տարինե-
րի ընթացքում` 2009-ին արձանագրելով 3.2 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքը: 

Վերաներդրված շահույթն օտարերկրյա ներդրողի կողմից կապի-
տալի մասնակցությունից ստացված շահույթի չբաշխված մասն է, որը 
վերաներդրվում է օտարերկրյա ներդրումով կազմակերպությունում [5]: 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից 20012004-ին վերաներդրված շահույ-
թը բացասական մեծություն է, ինչը նշանակում է, որ առկա է կուտակ-
ված վնաս:    
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Աղյուսակ 3 
ՀՀ առևտրային բանկերի բաժնետիրական կապիտալում կատարված 

օտարերկրյա ներդրումների դինակիմայի ցուցանիշները 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Հավելաճի տեմպը  (%) 7.9 -13.4 40.2 65.9 60.2 103.8 51.9 9.7 17.0 4.8 0.2 7.8 -15.9 

1% հավելաճի բացարձակ 
արժեք  (մլն ԱՄՆ դոլար) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0 2.1 3.2 3.5 4.1 4.3 4.3 4.7 

 

 Վերաներդրված շահույթի ցուցանիշը թույլ է տալիս գնահատելու 
ՀՀ բանկային համակարգի նկատմամբ օտարերկրյա ներդրողների 
վստահության աստիճանը: Եթե վերաներդրված շահույթի ցուցանիշը 
նվազում է, նշանակում է տվյալ ոլորտի ներդրումային գրավչությունը 
վատթարացել է, ինչը կհանգեցնի տվյալ ոլորտից կամ երկրից ընդհան-
րապես օտարերկրյա կապիտալի փախուստի: Այս երևույթը բացասա-
կան ազդեցություն կթողնի ինչպես առանձին ոլորտի, այնպես էլ ողջ 
տնտեսության վրա, քանզի կհանգեցի ՀՆԱ-ի անկման, աշխատատեղե-
րի կրճատման պատճառով սոցիալական լավածության աճի, պետական 
եկամուտների նվազման և այն: Վերաներդրված շահույթի աճն ընդհա-
կառակը վկայում է ոլորտի նկատմամբ օտարերկրյա ներդրողների 
վստահության մասին և նպաստում է ոլորտի աշխուժացմանը:  

Աղյուսակ 4 
Օտարերկրյա ներդրողների կողմից ՀՀ բանկերում վերաներդրված 

շահույթի դինամիկայի ցուցանիշները 
 

2005-2008 թթ. ընթացքում օտարերկրյա ներդրումների կողմից ՀՀ 
առևտրային բանկերում վերաներդրված շահույթը բացարձակ արժեքով 
անդադար աճել է` 26.6 մլն-ից հասնելով 138 մլն ԱՄՆ դոլարի: Ուղղակի 
ներդրումների կառուցվածքում վերաներդրված շոհույթի տեսակարար 
կշիռն աճել է 2006ին, իսկ 2007 և 2008 թթ. գրեթե մնացել է անփո-
փոխ, ինչը պայմանավորված է ուղղակի ներդրումների այլ հոդվածների, 
մասնավորապես բաժնետիական կապիտալում կատարված օտարերկր-
յա ներդրումների աճով: 2009ին ֆինանսանտեսական ճգնաժամի 
պատճառով տվյալ ցուցանիշն անկում է արձանագրել ինչպես բացար-
ձակ արժեքով, այնպես էլ ուղղակի ներդումներում ունեցած տեսակարար 
կշռով: 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Հավելաճի տեմպը 
(%) 293.8 -3.1 -26.3 -311.4 88.8 83.8 49.3 -22.6 44.9 14.2 8.6 21.2 -17.5 
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  Այլ կապիտալը  ներառում է բոլոր տեսակի գործառնություններն 
ուղղակի ներդրողի և մասնաճյուղերի, դուստր ընկերությունների միջև` 
վարկի ստացման և տրամադրման, այդ թվում առևտրային վարկի ձևով, 
ինչպես նաև, պարտքի արժեթղթերի և արտոնյալ բաժնետոմսերի տես-
քով [5]: Այլ կապիտալում կատարված օտարերկրյա ներդումները չնչին 
տեսակարար կշիռ ունեն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեջ, իսկ 
2008-2012 թթ. ընթացքում ընդհանրապես դուրս են մղվել օտարերկրյա 
ներդրումների կառուցվածքից, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ օ-
տարերկրյա կապիտալով աշխատող ՀՀ բանկերի մայր կազմակերպութ-
յունները ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով դադարեցրել են վարկե-
րի տրամադրումը դուստր կազմակերպություններին: 

Աղյուսակ 5 
ՀՀ առևտրային բանկերում կատարված օտարերկրյա  ներդրումների 

դինամիկայի միջին ցուցանիշները 
 

Օտարերկրյա ընդամենը ներդրումների միջին աճի տեմպ  (%) 125.4 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդումների միջին աճի տեմպ (%) 128.8 

Բաժնետիրական կապիտալում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների միջին աճի տեմպ  (%) 121.9 
 

ՀՀ բանկերում կատարված օտարերկրյա ընդամենը ներդրումների, 
ուղղակի ներդրումների և բաժնետիրական կապիտալում կատարված 
ներդրումների աճի տեմպերի արագությունը համեմատեու համար 
հաշվարկվել են վերոնշյալ ցուցանիշների միջին արժեքները, որոնք 
ներկայացված են Աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակում ներկայացված ցուցանիշները հաշվարկվել են 2002-
2014ի հավելաճի տեմպերի ցուցանիշների հիման վրա` պարզ 
երկրաչափական միջինի բանաձևով. 

 
   [6, Էջ 418],   (1) 

 
որտեղ T1, T2,...Tt – ն հավելաճի տեմպերն են, իսկ t-ն` հաշվարկված 

հավելաճի տեմպերի թիվը:  
Աղյուսակ 5-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների միջին աճի տեմպը մի փոքր գերազանցում է ընդամենն օ-
տարերկյա ներդրումների և բաժնետիրական կապիտալում կատարված 
օտերարկրյա ներդրումների աճի տեմպերին` կազմելով 128.8%: Այնուա-
մենայնիվ ՀՀ առևտրային բանկերում կատարված օտարերկրյա ներդ-
րումների և դրա բաղադրիչների աճի միջին տեմպերի տարբերությունը 
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զգալի չէ, ինչը խոսում է ՀՀ բանկային համակարգի կայուն և հավասա-
րաչափ զարգացման մասին: 

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ  
1.  ՀՀ բանկային համակարգը խիստ կախվածության մեջ է օտա-

րերկրյա կապիտալից: Ըստ ՀՀ ԿԲ տարեկան տեղեկագրի տվյալների` 
օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությունը ՀՀ առևտրային բանկերում 
2013-ին կազմել է 74.6%, իսկ ՀՀ 22 բանկերից 15-ի կանոնարական կա-
պիտալում օտարերկրյա մասնակցությունը գերազանցում 50%-ը: 

2.  ՀՀ բանկային համակարգը ներդրումային տեսանկյունից գրավիչ 
է օտարերկրյա ներդրողների համար: Այս մասին է վկայում այն, որ 
2004-2013 թթ. ընթացքում բացարձակ արժեքով օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումների անկում չի գրանցվել: Ներդրումային գրավչության գնա-
հատման կարևոր ցուցանիշ է նաև վերաներդրված շահույթը, որը 2005-
2008 թթ. և 20102013ին արձանագրել է աճի դրական դինամիկա: 

3.  2014-2015 թթ. նկատվում է ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրու-
մային գրավչության և հետևաբար օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
անկում, ինչը պայմանավորված է բանկերի գործունեության արդյունա-
վետության, մասնավորապես` շահույթի և շահութաբերության ցուցանիշ-
ների անկումներով: 

ՀՀ բանկային համակարգն օտարերկրյա կապիտալի խիստ կախ-
վածությունից և դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներից զերծ 
պահելու համար պետք է խրախուսել ՀՀ ռեզիդենտներին ներդրումներ 
կատարելու բանկային համակարգում: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է 
սահմանել արտոնություններ` բաժնետոմսերից ստացվող շահաբաժին-
ներից գանձվող հարկերի նվազման տեսքով: Անհրաժեշտ է նաև խթա-
նել վստահության բարձր աստիճան ունեցող ներդրումային ֆոնդերի 
ձևավորումը, որոնք հասարակությունից կներգրավեն միջոցներ և կտե-
ղաբաշխեն ՀՀ առևտրային բանկերի բաժնետիրական կապիալում: 

2014-2015 թթ. ՀՀ բանկային համակարգում նկատվող շահութաբե-
րության մակարդակի անկումը կարող է հանգեցնել ոլորտից կապիտալի 
փախուստի: Դրանից խուսափելու համար արտոնություններ պետք է 
սահմանել նաև օտարերկրյա ներդրողների համար, ինչը կբարձրացնի 
բանկային ոլորտի ներդրումային գրավչությունը և կխթանի օտարերկրյա 
նեդրումների հոսքերի ավելացումը: 
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В данной статье были изучены динамика и структура прямых 
иностранных инвестиций в коммерческие банки Армении в течении 
2001-2014 годов. Были также выявлены факторы, влияющие на 
динамику отдельных статьей прямых инвестиций, расчитаны средние 
и относительные показательи  динамики, которые дают возможность 
сравнить скорость темпа роста этих показателей. На основании 
результатов исследования автор сделал выводы и представил 
соответствуюшие предложения. 
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 In this article the author has invetsigated the dinamics and structure of 
the foreing direct investments in Armenian commercial banks. During the 
analysis there has been revealed the factors affecting the dinamics of the 
direct investment.Author also has counted the average and relative 
dynamics indicators and compared the speed of increase rate of that 
indicators. After the analysis author also gives some conclusions and 
recommendations.  
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ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ (ՇՈԿԵՐԻ) ԵՎ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

Ուսումնասիրության նպատակն է ազգային տնտեսության մակ-
րոտնտեսական կայունության վրա ազդող արտաքին ցնցումների 
տեսական հիմնահարցերի բացահայտումը: Հոդվածում քննարկվել 
են արտաքին ցնցումների հետազոտության արդիականությունը, 
դրանց առաջացման պատճառները, հետևանքները, գործոնները, 
տարբեր հեղինակների մոտեցումները, քննադական վերլուծությու-
նը: Ներկայացվել են նոր մեկնաբանություններ և պատճառահետ-
ևանքային կապեր: 

Հիմնաբառեր. արտաքին ցնցում, մակրոտնտեսական կայու-
նություն, գործոններ, պարբերաշրջան, տնտեսական հետևանքներ: 

  
Մակրոտնտեսական ցնցումները, դրանց առաջացման պատճառնե-

րը, հետևանքները, փուլերը և դրանցից քաղված դասերը տնտեսագետ-
ների համար դեռ երկար ժամանակ կմնան հետազոտության արդիական 
թեմաներ: Մինչ տնտեսագետներն ուսումնասիրում են ցնցումների էութ-
յունը, վերջիններս առաջանալով արտաքին միջավայրում ունենում են ի-
րական տնտեսական ծանր հետևանքներ՝ հանգեցնելով մակրոտնտեսա-
կան հիմնական ցուցանիշների անկմանը: Այդ պատճառով ցնցումների 
բացահայտումը, դասակարգումը և դրանց ազդեցության քանակական 
չափումը դառնում են չափազանց կարևոր խնդիրներ մակրոտնտեսա-
կան քաղաքականությունների մշակման տեսանկյունից, որոնք կարող են 
զգալիորեն մեղմել արտաքին ցնցումների ազդեցության հետևանքները: 

Հոդվածում իրականացվել է տնտեսագիտական գրականությունում 
արտաքին ցնցումների տարբեր մեկնաբանումների և դասակարգումնե-
րի վերլուծական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև գնահատվել է արտա-
քին ցնցումների էության ուսումնասիրվածության աստիճանը: 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրության հիման վրա 
ներկայացվել է արտաքին ցնցումների նոր սահմանում, տարանջատվել 
են ցնցումները տնտեսական տատանումներից: 

Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման գործընթացներին 
ազգային տնտեսության մասնակցությունը համարվում է տնտեսության 
արդյունավետ զարգացման և տնտեսական աճի ապահովման պարտա-
դիր պայման: Գլոբալացումը հնարավորություն է տալիս ընդլայնելու ապ-
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րանքային շուկաները, օգտվելու մատչելի արտաքին ֆինանսական ռե-
սուրսներից և առաջադեմ տեխնոլոգիաներից` արդիականացնելով 
տնտեսությունը և, ի վերջո, բարելավելու ազգային տնտեսության մրցու-
նակության ցուցանիշը միջազգային մակարդակով: 

Սակայն, ազգային տնտեսության աճող ինտեգրումն աշխարհի 
տնտեսություններին հանգեցնում է նաև որոշակի ռիսկերի` պայմանա-
վորված միջսահմանային ֆինանսական և առևտրային հոսքերի միջոցով 
ճգնաժամային երևույթների տարածմամբ, որոնք ուղեկցվում են տնտե-
սական կտրուկ տատանումներով կամ ցնցումներով: 

Ներկայում էական անորոշությունների ներքո զարգացող համաշ-
խարհային տնտեսությունում տնտեսական ցնցումների դերն ու տեղը 
հստակ որոշված չեն, ինչը և պարտադրում է հնարավոր ռիսկերի ի 
հայտ գալու դեպքում գնահատել որոշակի ժամանկահատվածի համար 
կանխատեսումներից սպասվող շեղումները և դրանց արդյունքում առա-
ջացած ցնցումների ազդեցությունները:  

Տնտեսական ցնցւմը տնտեսական երևույթ է, որի դեպքում տեղի են 
ունենում ամբողջական պահանջարկի կամ ամբողջական առաջարկի 
անսպասելի փոփոխություններ: Այդ փոփոխութունները երկրի տնտե-
սության վրա կարող են ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասա-
կան հետևանքներ: Ամեն դեպքում տնտեսությունը հարկադրված է հար-
մարվելու նոր պայմաններին և հասնելու մակրոտնտեսական նոր հավա-
սարակշռության: 

Մակրոտնտեսական ցնցումներն անսպասելի են լինում և դրանց 
կանխատեսումը երբեմն բարդ է, երբեմն էլ` անհնարին: Բայց ակնհայտ 
է, որ ցնցումները խախտում են մակրոտնտեսական միջավայրի կայու-
նությունը, ինչը պայմանավորված է ռեսուրսների գների կտրուկ տատա-
նումներով, արհմիությունների ակտիվ գործունեությամբ, արտադրողա-
կանության գործոնների փոփոխություններով, առևտրային պատերազմ-
ներով, տնտեսական պատժամիջոցներով, բնական աղետներով, ռազ-
մական հակամարտություններով և այլն: 

Տնտեսագիտական իմաստով ցնցումները երբեմն նույնացվում են 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների տատանումների հետ: Վիճակագ-
րության տեսանկյունից, ցնցումն իրենից ներկայացնում է զարգացում, 
որը նորմալ բաշխման պարամետրերից ելնելով անհնար է, սակայն 
առաջանում է ավելի հաճախ քան կանխատեսվում էր: Տնտեսական ցու-
ցանիշի տատանումը կարելի է բնորոշել որպես արժեքի շեղում իր միջին 
տրենդից, որը սակայն չի փոխում տրենդի ուղղությունը, իսկ տնտեսա-
կան ցնցումը ցուցանիշի կտրուկ փոփոխությունն է, որը կարող է փոխել 
վերջինիս տրենդը: Այս դեպքում ցնցումը կարելի է անվանել չափազանց 
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մեծ տատանողականություն [5, p 6-7]: 
Տնտեսական ցնցումները կանխատեսելու նպատակով անհրաժեշտ 

է մանրամասն, առարկայական և համեմատական կարգով վերլուծել ազ-
գային տնտեսության վրա ոչ միայն տվյալ երկրի տարածաշրջանային, 
այլև գլոբալ առումով` այլ երկրների տնտեսական հարաբերությունների 
ազդեցությունը: 

Տնտեսական ցնցումները կամ նշանակալի տնտեսական հետևանք-
ների հանգեցնող ցնցումները (նշանակելիության չափանիշները հստակ 
որոշված չեն) առաջացման համընդհանուր բնույթ չունեն: Հետևաբար, 
նրանց առաջացման ընթացքին կարելի է հետևել միայն մասնավոր, ան-
հատական կարգով այն դեպքում, երբ մակրոմակարդակում դրանք ձեռք 
են բերում պատահական բնույթ: 

Եթե տնտեսական ցնցումներն ունեն վարքային բնույթ, ապա այս 
դեպքում գործ ունենք պայմանական 2-րդ կարգի ցնցումների հետ, քանի 
որ տնտեսական միավորի վարքը պայմանավորվում է, որպես կանոն, 
ցնցումներին նախորդող սոցիալ-տնտեսական կամ բնական փոփոխութ-
յուններով: 

Վերջին տասնամյակի պրակտիկան մակրոտնտեսագիտության տե-
սությանը թելադրում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել տնտեսական 
վայրիվերումների խնդիրներին, որոնց անմիջական մասն են կազմում 
տնտեսական ցնցումները, դրանց էությանը, տարածման բնույթին և սո-
ցիալ-տնտեսական միջավայրի վրա թողած անմիջական հետևանքների 
մեղմացման միջոցներին: 

Տնտեսական ցնցումները միկրո, մեզո և մակրո մակարդակներում 
կարող են առաջանալ ինչպես օբյեկտիվ՝ շուկայական, այնպես էլ սուբ-
յեկտիվ, կամ արհեստական հիմքով:  

Տնտեսական ցնցումների ցանկացած տեսակ իր ազդեցությամբ և ն-
շանակությամբ սոցիալ-տնտեսական համակարգում, որոշակի ժամանա-
կահատվածում բազմաթիվ երկրորդական գործոնների առկայությամբ 
կարող է ընդունել կամայական դերակատարում, այդպիսով ձևավորելով 
հարաբերությունների շրջանակ, որոնց հետևանքները և հեռանկարները 
նախնականորեն կարող են գնահատվել միայն ոչ բարձր հավանակա-
նությամբ: Հետևաբար տնտեսական ցնցումներն ուսումնասիրելիս ան-
խուսափելի հարց է առաջանում. որո՞նք են դրանցից առավել ազդեցիկ-
ները և ինչպե՞ս գնահատել դրանց ազդեցությունը մակրոտնտեսական 
կայունության վրա:  

Հարկ է նշել, որ տնտեսական ցնցումները համակարգված չեն, ինչն 
էլ երբեմն անհնարին է դարձնում տնտեսության վրա դրանց հետևանք-
ների հստակ գնահատումը, այն է՝ տարածման մասշտաբները, ազդման 
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ուժը, սոցիալ-տնտեսական որոշակի հանգամանքներով պայմանավոր-
ված ցնցումների ընթացքի յուրահատուկ առանձնահատկությունները:  

Տնտեսական ցնցումները համակցվելով տնտեսական ցնցումների 
հետ, առաջացնում են երկակի հարաբերություններ՝ ցնցում-տատանում 
և տատանում-ցնցում: Սա իր հերթին նշանակում է, որ ցնցումները կա-
րող են ինչպես խթանել կամ օժանդակել տնտեսական համակարգի զա-
գացման ալիքաձև դինամիկան (ուժեղ ցնցումներ), այնպես էլ լինել նա-
խորդ ժամանակաշրջանի տնտեսական ցնցումների հետևանք՝ արդյուն-
քում ստեղծելով տնտեսական հարաբերությունների ալիքաձև փոփո-
խությունների փակ համակարգ:  

Կանադացի լրագրող, գրող և սոցիոլոգ Նաոմի Կլյայնն իր «Շոկային 
դոկտրինա» աշխատության մեջ անդրադառնում է ամերիկացի հայտնի 
տնտեսագետ Միլթոն Ֆրիդմանին [2, էջ 20], ով կոչ է անում փնտրել 
անսպասելի և, ցանկալի է, մասշտաբային սոցիալ-տնտեսական կամ 
բնական ցնցումներ իրականացնելու «հնարավորություններ», նշելով, որ 
միայն իրական կամ պայմանական ճգնաժամը կարող է առաջացնել իս-
կական փոփոխություններ:  

XX դարի 2 հիմնական տնտեսագիտական դպրոց՝ քեյնսյան (այդ 
թվում՝ նրա ձևափոխված՝ նորքեյնսյան) և մոնետարիստական (մասնա-
վորապես որպես նորդասական ուղղության հետևորդներ) տնտեսական 
ցնցումների վերաբերյալ իրենց տեսություններում և հայացքներում տարբեր 
տեսանկյուններից էին ուսումնասիրում միևնույն տնտեսական երևույթները 
և գործընթացները:  

Պետք է նկատել, որ մակրոտնտեսական ցնցումները հետազոտելու 
նպատակով քեյնսականներն իրենց ուսումնասիրությունների հիմքում 
դրել են պահանջարկի ցնցումները՝ ընդունելով ներդրումները որպես 
ցնցումների հիմնական աղբյուրներ, որոնք առաջացնում են ուժեղ շուկա-
յական փոփոխություններ [1, с 58-59]:  

Քեյնսյան հայացքների համաձայն՝ տնտեսական գործընթացները 
հակված են ցնցումների, իսկ տնտեսական համակարգն ամբողջության 
մեջ բնութագրվում է անկայունությամբ: Ցնցումային երևույթներին հնա-
րավոր է դիմակայել ակտիվ մակրոտնտեսական քաղաքականության 
իրականացման միջոցով: Մոնետարիզմը, ի հակադրություն վերը նշվա-
ծի, ելնում է նրանից, որ տնտեսական գործընթացները ընդունակ են 
կլանելու ցնցումները, իսկ տնտեսությունը կայուն է:  

Տնտեսական ցնցումների ուսումնասիրությունն արտացոլվում է 
տնտեսական ակտիվության և տնտեսության պարբերաշրջանային տա-
տանումների վերլուծություններում ու տեսություններում:  

Ժամանակակից տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսա-
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կան շոկի հիմնահարցերին անդրադառնալով, տնտեսագետներն 
առանձնացնում են տնտեսության պարբերաշրջանային տատանումներ 
առաջացնող գործոների 2 խումբ. 

• տնտեսական համակարգից դուրս գտնվող՝ արտաքին գործոններ, 
ինչպիսիք են գիտատեխնիկական առաջընթացը, քաղաքական իրա-
դարձությունները, բնական երևույթները,  

• ներքին գործոններ, որոնց ազդեցությամբ տնտեսությունը կարող է 
ունենալ ինչպես անկում, այնպես էլ որոշակի ժամանակահատվածում՝ 
տնտեսական ակտիվություն և վերելք: Ներքին գործոններ են, օրինակ՝ 
օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը, տնտեսության կառավարման 
կառուցակարգերը, դրամական զանգվածի ծավալների տատանումները 
և այլն: 

Տնտեսական պարբերաշրջանների տատանումների պատճառները 
դիտարկվում են տնտեսության ներքին վիճակի և արտաքին գործոնների 
փոխազդեցության մեջ: Արտաքին գործոնները դիտարկվում են որպես 
սկզբնական աղբյուրներ, որոնք գործողությունների են հրահրում ներքին 
գործոներին: Սկզբնական աղբյուր է համարվում նաև պետությունը: 

Տնտեսական պարբերաշրջանների պատճառների ուսումնասիրութ-
յան գործընթացում ներկայումս լայն տարածում է ստացել այն մոտեցու-
մը, համաձայն որի պարբերաշրջանները տնտեսական համակարգի 
վրա պատահական ներգործությունների հետևանք են, այսպես ասած 
ազդակներ կամ ցնցումներ, որոնք խախտում են տնտեսական հավասա-
րակշռությունը և առաջացնում են պատասխան ցնցումներ:  

Առաջին անգամ այս գաղափարն առաջ է քաշել խորհրդային տնտե-
սագետ Ե.Սլուցկին 1927 թվականին [3, p.105-106] և այնուհետև այն 
զարգացրել է նորվեգացի գիտնական Ռագնար Ֆրիշն իր «Ազդակների 
տարածման հիմնախնդիրները տնտեսությունում» աշխատության մեջ, 
որը հրատարակվել է 1933 թվականին Լոնդոնում [4]:  

Ռ.Ֆրիշն իր աշխատության մեջ առանձնացնում է մի քանի տեսակի 
ցնցումներ. 

1. առաջարկի ցնցումներ, որոնք ազդում են արտադրության վրա: 
Դրանց թվին են դասվում տեխնոլոգիական տեղաշարժերը, կլիմայական 
փոփոխությունները, հումքի նոր աղբյուրների բացահայտումը, հումքի 
համաշխարհային գների տատանումները և այլն: 

2. ցնցումներ, որոնք կապված են պետական կառավարման մար-
մինների կողմից մակրոմակարդակում` գլխավորապես պահանջարկի 
վրա ազդող որոշումների ընդունման հետ: Այդպիսի ցնցումներ են պե-
տության հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունը, 
արժույթի փոխարժեքի և տոկոսադրույքների տատանումները: 
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3. պահանջարկի ցնցումներ մասնավոր հատվածում, որոնք կապված 
են ներդումների և սպառողական ծախսերի փոփոխությունների հետ: 

Տնտեսական ցնցումները ավելի լայն դասակարգմամբ տարանջատ-
վում են ամբողջական պահանջարկի և ամբողջական առաջարկի ցնցում-
ների [6, p. 149-152]: Ամբողջական պահանջարկի ցնցումներին կարելի է 
դասել պետական ծախսերի կրճատումը կամ ավելացում, փողի պահան-
ջարկի փոփոխությունը, օտարերկրյա ներդրումների կրճատում, երկիր 
ներհոսող տրանսֆերտների կրճատումը և այլն: Առաջարկի ցնցումների 
հիմնական գործոններն են վարկերի տոկոսադրույքի փոփոխությունը, 
ներդրումային միջավայրի բարելավումը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրու-
մը և այլն: 

Տնտեսագիտական իմաստով հասկացությունների համադրմամբ 
գրականությունը դասակարգում է պահանջարկի, առաջարկի, տնտեսա-
կան քաղաքականության, ֆինանսական, մոնետար (փողային առա-
ջարկ), ակտիվների գնի, տոկոսագումարների, վարկերի, բանկային, 
պարտքային, հարկային (ֆիսկալ), վճարման, նավթային (և այլ հումքա-
յին), լուծարքային, ֆոնդային և այլ ցնցումներ:  

Ցնցումները կարող են առաջանալ ներծին և արտածին փոփոխա-
կանների պատճառներով, որոնք ազդում են տնտեսական զարգացման 
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ դինամիկայի վրա:  

Ներծին ցնցումները կապված են տնտեսության մասնակիցների 
գործողությունների հետ. դրանց են դասվում սպառողների նախասի-
րությունների զարգացումը, ներդրողների, տնային տնտեսությունների 
սպասումների և պետական քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն-
ները: 

Արտածին ցնցումներն առաջանում են տնտեսական համակարգից 
դուրս: Դրանք պայմանավորված են տեխնոգեն կամ բնական աղետնե-
րով, համաշխարհային շուկայում գների փոփոխություններով, տվյալ 
կամ որևէ այլ երկրում կառավարության փոփոխությամբ, արտադրութ-
յան տեխնոլոգիական հարթակը փոխող էական նորամուծություններով 
և այլ գործոններով: 

Կատարված ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ ար-
տաքին ցնցումներն ունեն անմիջական կապ տնտեսության ալիքաձև 
շարժի հետ, իսկ համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի ունեցող 
իրադարձությունները կարող են ունենալ հետևանքներ, որոնք ուղղակիո-
րեն կամ անուղղակիորեն կանդրադառնան առանձին երկրների տնտե-
սությունների վրա: Ցնցումների բացասական ազդեցությունը հանգեց-
նում է հումքի գների իջեցմանը, կապիտալի արտահոսքի արագացմանը, 
փողի արժեզրկմանը:  
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Տեսական հիմնահարցերի քննարկման արդյունքում ներկայացնենք 
արտաքին տնտեսական ցնցումների մի նոր սահմանում.  Արտաքին 
տնտեսական ցնցումներն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով առա-
ջացող վտանգավոր և միևնույն ժամանակ նոր հնարավորություններ 
ստեղծող արտաքին տնտեսական երևույթներ են, որոնք տնտեսական 
համակարգի ներսում կտրուկ փոփոխում են մակրոտնտեսական ցուցա-
նիշներից մեկը կամ մի քանիսը՝ առաջացնելով բազմակի էֆեկտ:  

Ցնցումները կարող են ունենալ ինչպես անկանխատեսելի, այնպես 
էլ կանխատեսելի ընթացք: Դրանք հիմնականում թողնում են անցանկա-
լի հետևանքներ, բայց և կարող են նպաստել տնտեսության առաջընթա-
ցին ու վերելքին՝ կիրառելով մակրոտնտեսական կայունացման արդյու-
նավետ քաղաքականություն:  
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի 

տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 
դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՌՈՒԲԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և 
կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության դոկտոր, 

 ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու 

 ԺԻՐԱՅՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և 

կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

Սահմանադրությունը ծույլ մարդու մը կը նմանի, որ եթե ձեռքեն չբռնես, 
չքալես, նստած տեղը կը մնա, օր քան զօր կը տկարանա և կը մեռնի: 

Սահմանադրությունը ի՞նչ կրնա ընել ինք իր գլխուն, ոտք չունի, որ քալե, 
երեսփոխանները պետք է զանիկա քալեցնեն, անոնց ալ մեծ մասը տարին 

անգամ մը միայն ժողովքին ներկա կը գտնվին [1, էջ 465]: 
Հակոբ Պարոնյան 

Հրապարակման նպատակը դիսկրետ մոդելավորման որոշ 
օժանդակ եզրերի (ախտորոշող և ստուգող թեստեր), ինչպես նաև 
կլաստերային վերլուծության ու դրանց կիրառությունների լուսա-
բանման միջոցով` առաջին մոտարկմամբ, պայմանական օրինակի 
վրա սահմանադրականություն ֆենոմենալ հասկացության գնա-
հատման ուղենշումն է:  

Հիմնաբառեր. դիսկրետ մոդելավորում, քլաստերային վերլու-
ծություն, սահմանադրականություն, թեստեր: 

 
Երկրի սահմանադրականացման գործընթացի առավել ինտենսիվ 

իրականացումն անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի հասարակության սո-
ցիալական համերաշխության իրավական երաշխիքների ապահովման, 
երկարատև կայուն տնտեսական զարգացման և այլ անվտանգային ու 
ռազմավարական խնդիրների լուծման համար: 

Իր հերթին, սահմանադրականացման գործընթացը պետք է 
սկզբնավորվի սահմանադրականության մակարդակի գնահատման 
(ախտորոշման, չափման, մշտադիտարկման) և վերջնարդյունքում՝ դրա 
կառավարմանն ուղղված համալուծ հիմնախնդիրների լուծումների վերա-
բերյալ գիտամեթոդական մոտեցումների մշակմամբ: 
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Սահմանադրականության գնահատման առաջարկվող մոտեցումնե-
րից է դրա իրականացումն իրավական պետության, ժողովրդավարա-
կան և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների համախմբի միջոցով [2, էջ 
90-92]: Այս երեք հենասյուներն ընդունվել են, որպես սահմանադրակա-
նության գնահատման ցուցչակազմի ձևավորման հիմք: Յուրաքանչյուրի 
գծով պայմանականորեն դիտարկվել են հետևյալ ցուցանիշները. 

Հենասյուն 1: Իրավական պետության՝ 
Ա. իրավունքի գերակայություն, 
Բ. կոռուպցիա, 
Գ. սեփականության իրավունք: 

Հենասյուն 2: Ժողովրդավարության՝ 
Դ. ընտրական գործընթաց, 
Ե. արտահայտման և համոզմունքների ազատություն, 
Զ. քաղաքացիական հասարակության մասնակցություն: 

Հենասյուն 3: Սոցիալ-տնտեսական՝ 
Է. մարդկային զարգացման մակարդակ (մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ի, բնակչության կրթական և առողջապահական մա-
կարդակների ինտեգրալ ցուցանիշ է), 

Ը. Ջինիի գործակից (դիտարկվել է 100-ից հանած արժեքը): 
Ցուցչակազմի պայմանականությունն այն է, որ յուրաքանչյուր երկրի 

սահմանադրություն կարող է պարունակել քաղաքական-քաղաքացիա-
կան, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների, իշխանության թևերի տա-
րանջատման ու գործունեության հարյուրավոր նորմեր, դրույթներ: Յու-
րաքանչյուր դեպքում, որոշակի նորմերի առանձնացումն իրականացվում 
է կոնկրետ նպատակներով՝ հստակ չափանիշների նախանշումով: Ցու-
ցիչների վերաբերյալ տվյալները ձեռք են բերվել Ֆրիդոմհաուզի, Հա-
մաշխարհային բանկի, Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլի և ՄԱԿ-ի Մարդ-
կային զարգացման համաթվի տվյալների շտեմարաններից, 2015 թ. հա-
մար (իսկ բացակայության դեպքում հասանելի ամենաթարմ ժամանա-
կահատվածի) և ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Սահմանադրականության կայունության ցուցանիշն անցումային 28 
տնտեսությունների համար, Ֆրիդոմհաուզի կողմից հրապարակվող 
տվյալների հիման վրա հաշվարկվել է Գ. Հարությունյանի աշխատանքում 
[3] նկարագրված մեթոդով: 
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Աղյուսակ 1 
Սահմանադրականության գնահատման տվյալների հենքը 

 Հենասյուն 1 Հենասյուն 2 Հենասյուն 3 
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը 

Ալբանիա 9 33 35 8 13 6 73.3 64.7 
Հայաստան 6 37 20 5 9 5 73.3 68.5 
Ադրբեջան 2 29 20 1 3 3 75.1 66.3 
Բելառուս 2 31 20 0 3 2 79.8 73.99 
Բոսնիա և 
Հերցեգովինա 8 39 20 8 10 5 73.3 67 

Բուլղարիա 10 43 30 11 14 8 78.2 64 
Խորվաթիա 11 48 35 12 14 7 81.8 68 
Չեխիա 14 51 75 12 16 8 87 73.9 
Էստոնիա 14 69 90 12 16 9 86.1 67.1 
Վրաստան 8 52 40 9 11 6 75.4 60 
Հունգարիա 10 54 45 9 13 6 82.8 69.5 
Ղազախստան 4 29 30 2 4 2 78.8 73.7 
Ղրղըզստան 4 27 20 6 9 7 65.5 72.6 
Լատվիա 12 55 50 12 15 6 81.9 64.5 
Լիտվա 13 58 65 12 16 9 83.9 64.9 
Մակեդոնիա 7 45 35 6 10 6 74.7 56.4 
Մոլդովա 7 35 40 10 11 8 69.3 71.5 
Չեռնոգորիա 10 42 40 9 12 7 80.2 66.8 
Լեհաստան 13 61 65 12 16 8 84.3 67.6 
Ռումինիա 12 43 35 11 14 7 79.3 72.7 
Ռուսաստան 2 27 20 1 3 3 79.8 58.4 
Սերբիա 10 41 50 10 14 7 77.1 61.3 
Սլովակիա 12 50 50 12 15 9 84.4 73.9 
Սլովենիա 14 58 60 12 14 8 88 74.4 
Տաջիկստան 3 23 20 1 4 4 62.4 69.2 
Թուրքմենստան 0 17 5 0 1 1 68.8 75.5 
Ուկրաինա 6 26 25 9 11 4 74.7 75.5 

Ուզբեկստան 0 18 20 0 0 3 67.5 64.73 
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Գծապատկեր 1: Սահմանադրականության կայունության ցուցանիշի 

դինամիկան 2009-2015 թթ. 

Ցուցանիշի դինամիկան ցույց է տալիս, որ 2009-2015 թթ. Հայաս-
տանը գտնվում է այն երկրների շարքում, որոնց սահմանադրականութ-
յան կայունության ցուցանիշը դիտարկված սանդղակում մոտ է զրոյի:  
Ինչպես երևում է գծ. 1-ից, այդ երկրները կարելի է բնութագրել, որպես 
այս ցուցանիշով որոշվող միջին մակարդակ ունեցող երկրներ: Կարելի է 
նկատել նաև, որ 2015թ սահմանադրականության կայունության ցուցա-
նիշի տարբերությունը բարձր և ցածր մակարդակ ունեցող երկրների 
միջև մեծացել է բարձր մակարդակ ունեցող երկրների առաջանցիկ զար-
գացման հաշվին:  

Սահմանադրականության գնահատումը մեր կողմից իրականացվել է 
քլաստերային վերլուծության և դիսկրետ մոդելավորման մեթոդաբանա-
կան մոտեցումների զուգորդմամբ: Գնահատման ընթացքի ամփոփ պատ-
կերը ներկայացվում է Գծապատկեր 2-ում [4], [5, էջ 111-127], [6, էջ 36-51], 
[7, с. 33-42], [8, էջ 437-446]: 
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Գծապատկեր 2: Սահմանադրականության գնահատման  

սխեմատիկ պատկերը 

Քլաստերային վերլուծությունը բազմաչափ վիճակագրական վերլու-
ծության մեթոդ է, որը թույլ է տալիս դասակարգել և խմբավորել մեծ քա-
նակությամբ համասեռ օբյեկտներն ավելի ցածր չափողականությամբ 
խմբերի: Լայն տարածում ունեն քլաստերային վերլուծության երկու մո-
տեցումներ՝ K-միջինների և աստիճանակարգային վերլուծությունների 
մեթոդները, որոնք ունեն բազմաթիվ տարատեսակներ: Աստիճանակար-
գային վերլուծությունում առավել հաճախ ենթադրվում է, որ ամեն դի-
տարկում սկզբնական պահին իրենից ներկայացնում է մի քլաստեր: 
Առաջին քայլում ամենամոտ քլաստերները միավորվում են, նախապես 
սահմանված մերձության ցուցանիշի հաշվարկի հիման վրա: Գոյություն 
ունի մերձության ցուցանիշների մեծ քանակություն: Հաջորդ քայլերում 
քլաստերների միավորման գործընթացը շարունակվում է այնքան, մինչև 
արդյունքում ստացվում են երկու քլաստեր: Աստիճանակարգային վերլու-
ծության ամեն քայլում քլաստերների քանակը փոքրանում է մեկով: 

Ավարտ 

Տվյալներին դիսկրետ 
արժեքների վերագրում 

Որոշակի չափանիշներով 
դիպաշարի ընտրություն  

Հայտանիշների և երկրների 
տեղեկատվական կշիռների 

հաշվարկ 

Սահմանադրականության 
հենասյուների և ցուցչակազմի 

մշակում 
 

Սահմանադրականության 
գնահատման տվյալների հենքի 

ձևավորում 

Երկրների դասակարգում 
քլաստերային վերլուծությամբ 

Միջքլաստերային վերլուծության 
իրականացում 

Քլաստերային կենտրոնների 
հաշվարկ 

Տիպային երկրների ու 
հայտանիշների որոշարկում 

Անցում հաջորդ դիպաշարին 

Որակական վերլուծություն 
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Աստիճանակարգային վերլուծությունը բավականին ժամանակա-
տար է մեծ քանակությամբ դիտարկումների համար: Նման դեպքերում 
օգտագործում են K-միջինների քլաստերավորման ալգորիթմը: Վերջինիս 
թերությունն այն է, որ նախապես պետք է հայտարարվի քլաստերների 
քանակը: Այս մեթոդի առաջին քայլում կամայականորեն ընտրվում են K 
դիտարկումներ, որոնք համարվում են քլաստերների կենտրոններ: Հա-
ջորդ քայլում քլաստերի կենտրոնը փոխվում է, եթե գտնվում է այնպիսի 
դիտարկում, որի հեռավորությունը տվյալ քլաստերից ավելի մեծ է, քան 
մոտակա քլաստերի միջև հեռավորությունը: Այս գործընթացը շարունակ-
վում է մինչև քլաստերների կենտրոնների հեռավորության փոփոխութ-
յունների մեծությունը չնչին է դառնում [9]: 

SPSS ծրագրային փաթեթում քլաստերավորման այս երկու մեթոդ-
ներն էլ իրացված են: Բացի այդ իրացված է նաև երկքայլ քլաստերային 
վերլուծության ալգորիթմը՝ հիմնված վերոնկարագրյալ երկու մեթոդների 
վրա: Արդյունքում հնարավոր է լինում վերլուծվող տվյալների համար 
գտնել քլաստերավորման լավագույն տարբերակը և պարզել գործոնների 
կարևորությունը [10]: Տվյալ աշխատանքում բոլոր հաշվարկներն իրակա-
նացվել են երկքայլ քլաստերային վերլուծության ալգորիթմի միջոցով: 

Աղյուսակ 2  
Քլաստերները և նրանց պատկանող երկրները`  

ըստ սահմանադրականության մակարդակի 

Քլաստեր 1 
Միջին մակարդակ 

Քլաստեր 2  
Ցածր մակարդակ 

Քլաստեր 3  
Բարձր մակարդակ 

Ալբանիա Ադրբեջան Չեխիա 
Հայաստան Բելառուս Էստոնիա 
Բուլղարիա Ղազախստան Լատվիա 
Խորվաթիա Ռուսաստան Լիտվա 
Վրաստան Տաջիկստան Լեհաստան 
Հունգարիա Թուրքմենստան Սլովակիա 
Ղրղըզստան Ուզբեկստան Սլովենիա 
Մակեդոնիա   
Մոլդովա   
Չեռնոգորիա   
Ռումինիա   
Սերբիա   
Ուկրաինա   
Բոսնիա և 
Հերցեգովինա   
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Երկքայլ քլաստերային վերլուծությամբ երկրները բաժանվել են երեք 
քլաստերների: Նշված քլաստերավորման պարագայում մոդելի որակը 
լավն է, որի պարագայում դիտարկված երկրների կեսը խմբավորվել են 
մեկ քլաստերում, իսկ մնացած կեսը՝ հավասարապես բաշխվել են մյուս 
երկու քլաստերներում: Յուրաքանչյուր քլաստերին պատկանող երկրնե-
րի ցանկն ամփոփված է Աղյուսակ 2-ում: 

Նշված քլաստերավորման համատեքստում ամենամեծ կարևորութ-
յունն ստացել են արտահայտման և համոզմունքների ազատության, 
ընտրական գործընթացի և իրավունքի գերակայության հայտանիշները: 
Դրանք, ըստ կարևորության նվազման կարգի, ներկայացված են 
Գծանկար 3-ում: 

 

 
Գծապատկեր 3: Հայտանիշների կարևորության մակարդակը 
 
Դիսկրետ մոդելավորման իրականացումը պահանջում է որոշակի 

չափանիշի համաձայն բոլոր ցուցանիշներին բինար արժեքների (0 և 1) 
վերագրում: Որպես այդպիսի չափանիշ՝ ընդունվել է քլաստերային միջի-
նից մեծ (վերագրվում է 1 արժեքը) կամ փոքր լինելու փաստը (վերագր-
վում է 0 արժեքը): Ըստ այդմ` ձևավորվել է դիսկրետ մոդելավորման 
տվյալների հենքը: Առաջին քլաստերից հեռացվել են Ռումինիայի (հա-
մընկնում է Խորվաթիայի հետ) և Սերբիայի (համընկնում է Չեռնոգորիա-
յի հետ), իսկ երկրորդից՝ Ադրբեջանի տողերը (համընկնում է Ռուսաս-
տանի հետ)՝ այլ երկրների հետ համընկնումների պատճառով: 

Արտահայտման և 
համոզմունքների ազատություն 

 

Ընտրական գործընթաց 
 

Իրավունքի գերակայություն 
 

Քաղաքացիական 
հասարակության մասնակցություն 

 
Սեփականության իրավունք 

 
Կոռուպցիա 

 

Մարդկային զարգացման 
մակարդակ 

 
Ջինիի գործակից 
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Որոշ եզրահանգումներ: Քլաստերային վերլուծության արդյունքում 
դիտարկված երկրների խումբը դասակարգվել է ցածր, միջին և բարձր 
մակարդակների, ըստ սահմանադրականության գնահատման առա-
ջարկվող պայմանական ցուցչակազմի: 

Հաջորդ քայլով փորձ է կատարվել սահմանադրականության մա-
կարդակով որոշվող յուրաքանչյուր խմբի համար դիսկրետ մոդելավոր-
մամբ [4, էջ 10-11] հաշվարկել հայտանիշների (Աղյուսակ 1, Ա-ից Ը) ազ-
դեցության ուժը: Արդյունքում ստացվել է, որ սահմանադրականության 
ցածր մակարդակ ունեցող երկրների համար առավել կարևորվել են քա-
ղաքացիական հասարակության կայացվածության և սոցիալական շեր-
տավորման գործոնները: Սահմանադրականության միջին մակարդակ 
ունեցող երկրների համար հավասարապես կարևորվել են սեփականութ-
յան իրավունքների, ընտրական գործընթացի, մարդկային զարգացման 
մակարդակի և սոցիալական շերտավորման գործոնները: Սահմանադ-
րականության բարձր մակարդակ ունեցող երկրների համար առաջնային 
կարևորություն են ստացել քաղաքացիական հասարակության կայաց-
վածության, կոռուպցիայի և արտահայտման ու համոզմունքների ազա-
տության բնութագրերը: Պետք է նկատել, որ քաղաքացիական հասարա-
կության կարևորությունն ինվարիանտ է քլաստերի բնույթից: Սահմա-
նադրականության ցածր մակարդակ ունեցող երկրների շարքում ամե-
նատիպական երկիրը Տաջիկստանն է, միջինների շարքում՝ Խորվա-
թիան, իսկ բարձրերի՝ Էստոնիան: 

Հատկանշական է, որ երբ փոփոխվում է գնահատման ցուցչակազ-
մը, մասնավորաբար հետևյալ կերպ՝ իրավական պետություն (իրավուն-
քի գերակայություն, կոռուպցիա), ժողովրդավարություն (ընտրական 
գործընթաց, քաղաքական բազմակարծություն և մասնակցություն, ար-
տահայտման և համոզմունքների ազատություն, ասոցացիոն և կազմա-
կերպական իրավունքներ) և սոցիալ-տնտեսական չափում (մեկ շնչին 
ընկնող ՀՆԱ (ԳՀ), Ջինիի գործակից), ապա փոփոխվում են նաև արդ-
յունքները: Սահմանադրականության ցածր մակարդակ ունեցող երկրնե-
րի համար առավել կարևորվում են ընտրական գործընթացի, քաղաքա-
կան բազմակարծության և մասնակցության ու կոռուպցիայի մակարդակ-
ները: Մինչդեռ սահմանադրականության բարձր մակարդակ ունեցող 
երկրների համար նշված հայտանիշները ետին պլան են մղվում և առաջ-
նային կարևորություն են ստանձնում իրավունքի գերակայությունը և սո-
ցիալական շերտավորման կրճատումը: 

Երկրների որոշակի հայտանիշների համախմբով ճանաչողության և 
դասակարգման խնդիրների լուծումը և դրանց պատճառահետևանքային 
համակողմանի վերլուծությունը հիմք են հանդիսանում կառավարման 
հիմնախնդիրների առաջադրման ու լուծման համապատասխան կառու-
ցակարգերի մշակման համար: 
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ԱՐԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում են հարկային բեռի սահմանումները, 
դրա օպտիմալացմանն առնչվող խնդիրները, հարկման արդյունա-
վետ համակարգ ունենալուն ուղղված մոտեցումները: Ցանկացած 
երկրի կառավարության համար շատ կարևոր խնդիր է հարկային 
բեռի սահմանաչափի ճիշտ որոշումը, քանի որ վերլուծությունները 
ցույց են տալիս, որ դրա  բարձր կամ ցածր լինելը կարող է բացա-
սաբար անդրադառնալ երկրի տնտեսական կայունության մակար-
դակի վրա: Հոդվածում վերլուծվում և ներկայացվում են դրանց 
հնարավոր հետևանքները՝ շեշտադրումը կատարելով հարկային 
օպտիմալ բեռի սահմանման խնդրի վրա:  Այս խնդրի ուսումնասիր-
ման համատեքստում անդրադարձ է կատարվում նաև հարկային 
վարչարարության դերին, որի մակարդակը ևս էապես կարևորվում 
է արդյունավետ հարկային համակարգ ունենալու հարցում:  

Հիմնաբառեր. հարկային բեռ, հարկային վարչարարություն,  
համախառն ներքին արդյունք, հարկային քաղաքականություն, 
հարկային համակարգ: 

 
Հարկային բեռը տնտեսագիտական այն կատեգորիաներից է, որը 

բավականաչափ լավ հետազոտված է, և որի հիման վրա տեսական հզոր 
ուղղություն է ձևավորվել: Մյուս կողմից՝ այս ոլորտում դեռևս շատ են 
տարակարծությունները, տեսական լուծումները կիրառական հարթութ-
յուն բերելու ընթացքում ծագող հիմնախնդիրները, «հարկային բեռ» եր-
ևույթի համակողմանի բնութագրման և գնահատման դժվարություննե-
րը: Ստորև փորձ է արվում այս կնճռոտ խնդիրները քննարկել ՀՀ հար-
կային համակարգի օրինակով և ներկայացնել դրանց լուծման ուղղութ-
յամբ մեր մոտեցումները: 

Ընդհանուր ըմբռնմամբ՝ հարկային բեռը կարելի է դիտարկել որպես 
հարկերի վճարման նպատակով միջոցների առանձնացման, գործու-
նեության այլ հնարավոր ուղղություններից դրանց դուրսբերման արդ-
յունքում ծագող տնտեսական սահմանափակումների մակարդակ, աս-
տիճան կամ չափ: 

Մակրոմակարդակում հարկային բեռը հանդես է գալիս որպես 
տնտեսության մեջ և ամբողջությամբ վերցված` հասարակության մեջ 
հարկերի դերը բնութագրող ցուցանիշ, որը գնահատվում է հարկային ե-
կամուտների ընդհանուր գումարը ՀՆԱ-ին հարաբերելու միջոցով: Այլ 
կերպ ասած՝ հարկային բեռն արտացոլում է հասարակության կողմից 
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ստեղծված արդյունքի այն մասը, որը վերաբաշխվում է բյուջետային կա-
ռուցակարգերի միջոցով: 

Հարկման արդյունավետությունը հարկման կարևոր սկզբունքներից 
մեկն է: Սակայն դրա մակարդակի վերաբերյալ միասնական մոտեցում 
գոյություն չունի, և տնտեսագետները տարբեր դիրքերից են մեկնաբա-
նում այս երևույթը: Պարզ է, որ արդյունավետության մակարդակը պետք 
է բարձրացնել: Բայց այդ գործընթացի իրականացման եղանակները 
տարակարծությունների տեղիք են տալիս [1, pp. 31-38]:  

«Հարկման արդյունավետություն» հասկացությունը պետք չէ միա-
նշանակ հասկանալ: Չէ՞ որ այդ տերմինն արդեն հակասություն է պա-
րունակում, քանի որ որքան ծանր է հարկատուների հարկային բեռը, 
այնքան ֆինանսական տեսանկյունից ավելի ապահովված է պետությու-
նը: Այս խնդիրը ևս տարբեր արձագանքներ է գտնում տնտեսագիտութ-
յան մեջ: Այսպես, շուկայական տնտեսությամբ երկրների հարկային քա-
ղաքականության իրականացումը գործնականորեն հանգեցնում է այն 
եզրակացության, որ հարկային արտոնությունները կրճատելով և բարձր 
հարկադրույքներ հաստատելով` կարելի է եկամուտների բարձր մակար-
դակի հասնել միայն կարճաժամկետ հատվածում: Այնուհետև տեղի է ու-
նենում արտադրության ծավալների պակասեցում և արձանագրվում են 
տնտեսական այնպիսի գործընթացներ, որոնք, ի վերջո, բերում են պե-
տական բյուջեի եկամուտների ծավալի անխուսափելի նվազման: 

Մյուս կողմից՝ մի շարք հայտնի տնտեսագետներ պնդում են, որ 
հարկային բեռի նվազեցումը կարող է երկրի տնտեսությանը լուրջ վնաս-
ներ հասցնել: Այդ կարծիքին է, մասնավորապես, Ա. Վասիլևան, ով, դի-
տարկելով Վրաստանի և Տաջիկստանի օրինակները, նշում է, որ այդ 
պետությունները, ունենալով նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից 
ամենացածր հարկային բեռը, այնուամենայնիվ՝ չխուսափեցին հեղափո-
խությունից [2, c. 44]: 

Վերը շարադրվածից կարելի է եզրահանգել, որ հարկային բեռի 
սահմանաչափի ճիշտ որոշումը շատ կարևոր և միաժամանակ շատ 
բարդ խնդիր է: Ակնհայտ է, որ հարկային բեռի ծանրությունը որոշվում է 
ոչ միայն հարկադրույքների բարձր մակարդակով, այլև վարչարարութ-
յան ցածր մակարդակով, հարկային օրենսդրության և հարկերի կիրառ-
ման բնականոն մեթոդների խախտման, անհավասար և անարդարացի 
հարկման հաճախականությամբ:  

Նշենք, որ տնտեսավարող սուբյեկտները միջոցներ և ժամանակ են 
ծախսում հարկային պարտավորությունների կատարման համար անհ-
րաժեշտ հաշվարկների իրականացման, հայտարարագրերի լրացման, 
փաստաբանական ու խորհրդատվական և այլ ծառայությունների ներգ-
րավման ու այլնի վրա: Մյուս կողմից՝ պետությունը ևս ծախսում է ֆի-
նանսական միջոցներ ու ժամանակ՝ անբարեխիղճ հարկատուներին պա-
տասխանատվության ենթարկելու վերահսկողություն հաստատելու և 
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նմանատիպ այլ գործունեություն ծավալելու վրա: Այս ամենի արդյունքում 
հասարակությունը կորուստներ է կրում: Հետևաբար՝ հարկման արդյու-
նավետությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է այդ ծախսերը 
հասցնել նվազագույն մակարդակի: 

Ընդ որում՝ լավագույն հարկային վարչարարությունը չի ենթադրում 
միայն առավելագույն մուտքեր ապահովող ռազմավարության կիրառում: 
Ոչ պակաս կարևոր է, թե ինչ մեխանիզմներով են հավաքագրվում հար-
կային եկամուտները և ինչպես են դրանք ազդում հասարակական բարե-
կեցության ու հարկատուների ուղղահայաց հավասարության վրա: 

Այն դեպքում, երբ հարկային վարչարարության համակարգը թույլ է, 
պետական մարմինները կարող են հարկային բեռը կենտրոնացնել 
անուղղակի հարկերի հարթությունում՝ դրանով իսկ արհեստականորեն 
ուժեղացնելով հարկային համակարգի ձևախեղող ազդեցությունն ու մե-
ծացնելով հարկատուների միջև անհավասարությունը: Հատկանշական 
է, որ հարկային բեռի մակարդակն ու բաշխումը հանդիսանում են հար-
կային վարչարարության որակի ելակետային և համեմատաբար պարզ 
բնութագրիչներ [3, pp. 357-382]:  

Առանձին դեպքերում, որպես ավելի ճշգրիտ բնութագրիչ կիրառվում 
է «պարտավորությունների ճեղքվածքը (complience / liability gap)», որն 
արտացոլում է փաստացի հարկային մուտքերի և հարկումից խուսափե-
լու բացակայության պայմանով հավաքագրվելիք հարկերի տարբերութ-
յունը: Ընդհանուր առմամբ, հարկային բեռը բնութագրվում է որպես 
հարկերի վճարման նպատակով միջոցների առանձնացման, գործու-
նեության այլ հնարավոր ուղղություններից դրանց դուրսբերման արդ-
յունքում ծագող տնտեսական սահմանափակումների մակարդակ: Հար-
կային բեռը նաև եկամտի մաս է, որը պետությանն է վճարվում հարկերի 
և հարկային բնույթի այլ մուծումների տեսքով: 

Հատկանշական է, որ ՀՀ-ում հարկային համակարգի կազմավոր-
ման և զարգացման ողջ ընթացքում պետական բյուջեի հարկային եկա-
մուտների ապահովման խնդիրը լուծվել է անուղղակի հարկերի միջոցով: 
Ճիշտ է, վերջին տարիներին ուղղակի հարկերի դերը փոքր-ինչ բարձ-
րացման միտում է դրսևորում, սակայն անուղղակի հարկերը, և առաջին 
հերթին` ԱԱՀ-ը, շարունակում են առանցքային դերակատարություն 
ունենալ, ինչը նաև սպառողների վրա հարկային բեռի փոխանցման ըն-
դարձակ հնարավորություններ է ընձեռում:  

Դրա վառ վկայություններից է հատկապես խոշոր հարկ վճարողնե-
րի հարկերի կառուցվածքում ուղղակի հարկերի նկատմամբ անուղղակի 
հարկերի տնտեսագիտորեն անտրամաբանական ու հիմնավորվածութ-
յուն չունեցող գերակշռությունը: 

Օպտիմալ հարկային բեռի սահմանումը պետության կարևորագույն 
մակրո-տնտեսական խնդիրներից մեկն է: Ընդ որում` օպտիմալ ասելով 
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պետք է հասկանալ հարկային բեռի այն մակարդակը, որն ապահովում է 
առավելագույն տնտեսական աճ: 

Այս խնդրի հետ կապված՝ առավել լայն տարածում ունի այն տեսա-
կետը, ըստ որի որքան թեթև է հարկային բեռը, այնքան արագ է զար-
գանում երկրի տնտեսությունը:  

Տնտեսավարող սուբյեկտների վրա հարկային քաղաքականությունն 
ունի թե՛ ուղղակի, թե՛ անուղղակի ազդեցություն: Առաջին դեպքում այդ 
ազդեցությունը դրսևորվում է այն բանում, որ հարկատուները որոշակի 
գումար են փոխանցում պետական ֆոնդեր, ինչի հետևանքով նույն չա-
փով նվազում է նրանց բարեկեցության աղբյուրը: Անուղղակի ազդեցութ-
յունն այն է, որ հարկման հետևանքով ձևափոխվում է տնտեսավարող 
սուբյեկտների տնտեսական վարքագիծը, որն իր հերթին ազդում է մաս-
նավոր հատվածի կողմից սպառման, խնայողության և ներդրումների, 
գործարար ակտիվության վրա: Հետևաբար՝ հարկերը հանգեցնում են 
արդյունավետության կորուստների, դրանք էլ ազդում են քաղաքացինե-
րի բարեկեցության վրա [4, p. 2]: Եթե հարկային քաղաքականության 
ուղղակի ազդեցության դեպքում հասարակությունը, որպես մեկ ընդհա-
նուր ամբողջություն, բարեկեցության նվազում չի ունենում, այլ տեղի է 
ունենում հարստության բաշխում, ապա անուղղակի ազդեցության ժա-
մանակ հասարակությունը կրում է որոշակի կորուստներ:  

Հետևաբար՝ հասարակության տեսանկյունից հարկային բեռն ավելի 
մեծ է, քան պետությանը հարկերի տեսքով վճարված գումարների մե-
ծությունը, քանի որ գրեթե բոլոր հարկատեսակները ձևափոխում են 
տնտեսավարող սուբյեկտների տնտեսական վարքագիծը: Վերջինը չէր 
փոփոխվի միայն այն դեպքում, եթե հարկերն իրենցից ներկայացնեին 
կայուն մեծություն` անկախ տնտեսական որևէ փոփոխականից: 

Հարկային քաղաքականության անուղղակի ազդեցության հետևան-
քով առաջացած կորուստները անվանում են հարկի առաջացրած հավել-
յալ բեռ: Հավելյալ բեռի մեծությունը աճում է շատ ավելի արագ, քան 
հարկադրույքի փոփոխությունը: Գրեթե բոլոր հարկատեսակներն ազ-
դում են հարկատուների տնտեսական վարքագծի փոփոխման վրա, ուս-
տի՝ արդյունավետության բարձրագույն մակարդակի հասնելու համար 
անհրաժեշտ է գտնել հարկատեսակների այն համակցությունը, որը 
կհանդիսանա ամենաօպտիմալը, այսինքն` նվազագույն չափով կազդի 
տնտեսավարող սուբյեկտների տնտեսական վարքագծի վրա: Մինչ այդ 
պետք է ասել, որ տնտեսական վարքագծի փոփոխությունները կապված 
են ապրանքների ու ծառայությունների սպառման, ընթացիկ և հետագա 
սպառման, աշխատանքի և հանգստի համար նախատեսված ժամանա-
կի ցանկալի հարաբերակցությունից շեղման հետ: 

Բացասաբար ազդելով հարկվող ապրանքների սպառման վրա` 
հարկերի կիրառումը հանգեցնում է փոխարինման էֆեկտի առկայութ-
յան: Նշված երևույթից զերծ մնալու առումով ավելի նախընտրելի է 

116 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

առանձին ապրանքների գծով կիրառվող հարկերի փոխարինումը միաս-
նական դրույքաչափ ունեցող ԱԱՀ-ով: Այդ դեպքում ապրանքների հա-
րաբերական գները չեն փոխվի: 

Հարկման արդյունավետության գնահատման չափանիշ է նաև վար-
չարարության և հարկատուների կողմից հարկային օրենսդրության պա-
հանջների կատարման հետ կապված ծախսերի գնահատումը: Դա շատ 
կարևոր հանգամանք է, քանի որ վարչարարության ցածր մակարդակով 
հարկային համակարգը անարդյունավետ է և անարդարացի: Ուստի՝ 
հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության կազմակերպման 
գործընթացում պետք է հաշվի առնել նաև այս հանգամանքը: Օրինակ՝ 
այս առումով ճիշտ է մինչև որոշակի գումարային չափով շրջանառութ-
յուն ունեցող հարկատուներին ԱԱՀ-ի հարկումից ազատելը` այն փոխա-
րինելով հաստատագրված վճարով, քանի որ գումարային առումով 
փոքր հարկատուների վերահսկումը պետության կողմից կարող է թանկ 
նստել և չարդարացնել արված ծախսերը [5, c. 9-16]: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հավելյալ բեռի առկայությունը` հարկման 
արդյունավետությունը կարելի է բնորոշել որպես հարկային եկամուտնե-
րի նկատմամբ պետության կողմից պահանջարկի այնպիսի մեխանիզմ-
ների և մեթոդների միջոցով ապահովում, որոնք նվազագույնի են հասց-
նում պետության և հարկատուների ծախսերը` առանց տնտեսական 
վարքագծի փոփոխության: 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ БРЕМЕНИ В РА 
 

В статье представлены определения  налогового бремени, проб-
лемы связанные с ее оптимизацией, подходы направленные на эф-
фективную систему налогообложения. Правильное определение нало-
гового предела является очень важной проблемой для правительства 
любой страны, так как аналитика показывает, что ее высота или ни-
зость может негативно отражаться на уровне экономической стабиль-
ности страны. В статье проанализированы и представлены возможные 
последствия, акцентировав проблему определения оптимального на-
логового бремени. В контексте изучения данной проблемы также 
делается ссылка на роль налогового управления, чей уровень также 
имеет существенно важное значение в вопросе установления эффек-
тивной налоговой системы.  

Ключевые слова: налоговое бремя, налоговое управление, 
Валовой внутренний продукт, налоговая политика, налоговая система.  
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EVALUATION OF THE TAX BURDEN FEATURES IN RA 
 

The article presents the definitions of the tax burden, its optimization-
related problems, and the approaches towards having an effective system 
of taxation. Deciding the correct tax limit is a very important task for the 
government of any country, as the analysis show that its height or lowness 
can adversely affect the level country’s economic stability. Their possible 
consequences are analyzed and presented in the article making the 
emphasis on the problem of determining the optimal tax burden.  

In the context of the study of this issue review is made to the role of tax 
administration, the level of which is essential to having an efficient tax 
system. 

Keywords: tax burden, tax administration, gross domestic product, tax 
policy, tax system. 
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ՀԱՍՄԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 

ֆինանսական ֆակուլտետի բանկային գործի և 
ապահովագրության ամբիոնի դասախոս 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ  

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  

Հոդվածում տրվում է «ներդրումային ընկերություն» հասկացութ-
յան մեկնաբանությունը և ընկալումը հայրենական ու արտասահ-
մանյան տեսության մեջ և գործնականում: 

Վիճակագրական հարուստ նյութի հիման վրա ուսումնասիրվել է 
ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կնքված 
գործարքների և ներդրումային ընկերությունների հիմնական ցու-
ցանիշների շարժընթացը: 

Վերլուծության արդյունքում հետևություն է արվել ՀՀ արժեթղթե-
րի շուկայում ներդրումային ընկերությունների կարևորագույն ցուցա-
նիշների ոչ դրական միտումների, ինչպես նաև ներդրումային ծառա-
յությունների մատուցման ոչ բավարար դրսևորումների մասին:  

Հիմնաբառեր. ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային ծա-
ռայություններ, ներդրումային բանկեր, ներդրումային ֆոնդեր, արժե-
թղթերի շուկա, անդերռայթինգ, հավատարմագրային կառավարում: 

 
«Ներդրումային ընկերություն» հասկացությունը հայրենական և ար-

տասահմանյան տեսության մեջ և գործնականում տարբեր կերպ է մեկ-
նաբանվում և ընկալվում: Այսպես` այն, ինչը մենք անվանում ենք ներդ-
րումային ընկերություն, ամերիկյան իրականության մեջ ներդրումային 
բանկերն են, մեր ներդրումային ֆոնդերը, ԱՄՆ-ի և մյուս երկրների 
ներդրումային ընկերությունները: 

«Բանկային ներդրումային գործունեություն» տերմինը (Investment 
banking), որը լայնորեն կիրառվում է ԱՄՆ-ում, ներառում է խորհրդատ-
վական սպասարկման, արժեթղթերի առաջնային տեղաբաշխման ֆի-
նանսական միջնորդության և դրա երաշխավորման` ներառյալ թողարկ-
ման լրիվ կամ մասնակի հետգնման գործունեությունը: Դրա առավել 
լայն իմաստն արժեթղթերի (ֆոնդային) շուկայում բրոքերադիլերային ըն-
կերությունների (ներդրումային բանկեր) կողմից ծառայությունների ամ-
բողջական փաթեթի մատուցումն է, ներառյալ` բրոքերային ծառայութ-
յունները, անդերռայթինգը, դիլերային գործառնությունները, հավատար-
մագրային կառավարումը, վերակազմակերպման սպասարկումը, ֆի-
նանսական ինժեներիան և այլն: 
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Հարկ է նշել, որ ներդրումային ընկերության գործառույթներում կար-
ևորվում է անդերռայթինգային գործունեությունը: 

Այսպիսով` ներդրումային ընկերությունը (ներդրումային բանկ) ինս-
տիտուտ է, որն արժեթղթերի առաջնային տեղաբաշխման ժամանակ 
թողարկողի և ներդրողի միջև հանդես է գալիս որպես միջնորդ, ներառ-
յալ` թողարկման գնումը և հետագա վերավաճառումը: ԱՄՆ-ում առևտ-
րային և ներդրումային բանկերի գործունեությունը տարանջատված է, 
վերջիններս ունեն հատուկ իրավական կարգավորում: 

Ըստ ՀՀ օրենսդրության` ներդրումային է համարվում այն բաժնետի-
րական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, 
որն ունի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման վրա 
ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ներդրումային 
ծառայությունների մատուցման լիցենզիա, որի գործունեությունը ներդ-
րումային ծառայությունների մատուցումն է` առանձին կամ ոչ հիմնական 
ծառայությունների հետ մեկտեղ: Այլ կերպ ասած` ներդրումային ընկե-
րությունների գործունեության շրջանակը ներդրումային ծառայություննե-
րի մատուցումն է: 

ՀՀ կենտրոնական բանկն իրավունք ունի իր նորմատիվ իրավական 
ակտերով ներդրումային ընկերություններին թույլատրելու լրացուցիչ 
գործունեության այնպիսի տեսակներ, որոնք սերտորեն առնչվում են վե-
րոնշյալ գործունեությանը՝ անհրաժեշտության դեպքում դրանց իրակա-
նացման վերաբերյալ լրացուցիչ պահանջների սահմանմամբ: 

Արգելվում է ներդրումային ծառայությունների մատուցումն առանց 
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման վրա ընդուն-
ված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված լիցենզիայի, բացա-
ռություն է արվում միայն բանկերի և ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ-
ների համար: 

Լիցենզիան տրամադրվում կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: 

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան ներառում 
է ներդրումային ընկերության ֆիրմային լրիվ անվանումը և գրանցման 
համարը, լիցենզիայով թույլատրվող ներդրումային ծառայությունների 
տեսակը կամ տեսակները, լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը և հա-
մարը [1]: 

Լիցենզիան կարող է տրվել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի տեսա-
կի ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար: Այն չի կարող 
տրվել ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման համար: 

Ներդրումային ընկերությունը չի կարող մատուցել այն ծառայությունը 
(ծառայությունները), որի (որոնց) համար չունի համապատասխան լիցեն-
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զիա: Լրացուցիչ ներդրումային ծառայություններ մատուցելու համար 
ներդրումային ընկերությունը պետք է ստանա լրացուցիչ լիցենզիա: 

Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից ներդրումային ընկե-
րությունը ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների 
մատուցման համապատասխան լիցենզիա ստացած ներդրումային ընկե-
րությունների, ինչպես նաև ՀՀ առևտրային բանկերի ու ներդրումային 
ֆոնդի կառավարիչների կողմից մատուցվող ներդրումային ծառայութ-
յունների տեսակները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 1-ի տվյալները, ՀՀ արժեթղթերի 
շուկայում գործում են ներդրումային ծառայություններ մատուցող 21 
առևտրային բանկ, 8 ներդրումային ընկերություն և ներդրումային ֆոնդի 
1 կառավարիչ: Ներդրումային ծառայություն մատուցող ընկերություննե-
րից 22-ը կարող են հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կա-
տարման հանձնարարականներ ընդունել և հաղորդել, 25-ը` իրենց կամ 
հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարք-
ներ իրականացնել, 7-ը` արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված 
խորհրդատվություն տրամադրել, 27-ը` իրենց անունից և իրենց հաշվին 
արժեթղթերով գործարքներ իրականացնել, 5-ը` իրականացնել արժեթղ-
թերի փաթեթի կառավարում, 14-ը` արժեթղթերի տեղաբաշխման գոր-
ծունեություն ծավալել: 

Աղյուսակ 1-ի տվյալները վկայում են նաև, որ ՀՀ առևտրային բան-
կերը գրեթե չեն իրականացնում հաճախորդներին արժեթղթերում ներդ-
րումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման գործառույթը 
(բացառությամբ` «Ամերիա բանկ» ՓԲԸ-ի և «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» 
ՓԲԸ-ի), իսկ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գործունեությամբ 8 
ներդրումային ընկերություններից զբաղվում են միայն 3-ը («Ռենեսա» 
ՓԲԸ, «Կապիտալ Ինվեստմենթս» ՓԲԸ և «Փրայմ կապիտալ» ներդրու-
մային ՍՊԸ), ինչպես նաև 1 առևտրային բանկ («Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ) 
և 1 ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ («Ամերիա Ասեթ Մենեջմենթ» 
ՓԲԸ): Ի դեպ, վերջինիս համար գործունեության այդ տեսակը միակն է 
ներդրումային ծառայությունների ողջ ցանկում: 
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Աղյուսակ 1 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ներդրումային ընկերությունների, առևտրային բանկերի և 

ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների կողմից մատուցվող ներդրումային ծառայությունների և  
ոչ հիմնական ծառայություների տեսակները [2] 

№№ Կազմակերպության տեսակը Ներդրումային ծառայության տեսակը1 Ոչ հիմնական ծառայություններ 
25/1-1 25/1-2 25/1-3 25/1-4 25/1-5 25/1-6 26/1 26/2 26/3 26/4 26/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ներդրումային ընկերություններ            
1 «Արմենբրոք» ԲԲԸ            
2 «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ            
3 «Ռենեսա» ՓԲԸ            
4 «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ            
5 «Կապիտալ Ինվեստմենթս» ՓԲԸ            
6 «Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ            

7 «Ֆինանսական տեխնոլոգիաների 
լաբորատորիա» ՓԲԸ 

           

8 «Փրայմ կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ            
 Առևտրային բանկեր            
1 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ            
2 «Անելիք բանկ» ՓԲԸ            
3 «Արարատբանկ» ԲԲԸ            

1 Ներդրումային ծառայությունների և ոչ հիմնական ծառայությունների տեսակները ներկայացված են ըստ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» 
ՀՀ օրենքի համապատասխան հոդվածների կետերի ու ենթակետերի: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 «Ամերիա բանկ» ՓԲԸ            
5 «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ            
6 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ            
7 «Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊԸ            
8 «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ            
9 «Զարգացման Հայկական բանկ» ԲԲԸ            
10 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ            
11 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ             
12 «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ            
13 «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ            
14 «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ            
15 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ            
16 «Արցախբանկ» ՓԲԸ            
17 «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ            
18 «Յունիբանկ» ՓԲԸ            
19 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ            
20 «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ            
21 «ՊրոԿրեդիտ Բանկ» ՓԲԸ            
 Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչներ            
1 «Ամերիա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ            
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Պատկերը բավարար չէ նաև արժեթղթերի երաշխավորված կամ չե-
րաշխավորված տեղաբաշխման գործառույթի իրականացման առումով: 
Այսպես` 8 ներդրումային ընկերություններից այդ գործառույթն իրակա-
նացնում են միայն 5-ը, իսկ 21 առևտրային բանկերից` միայն 9-ը: 

Պատկերը գրեթե նույնն է նաև ոչ հիմնական ծառայությունների մա-
տուցման առումով: 

Այսպիսով` կատարված վերլուծությունը վկայում է ՀՀ արժեթղթերի 
շուկայում ներդրումային ծառայությունների մատուցմանը արհեստա-
վարժ մասնակիցների դեռևս ոչ բավարար գործակցության մասին: 

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ մատու-
ցող անձանց կողմից 2010-2014 թթ. ընթացքում կնքված գործարքները 
ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 2-ի տվյալները, կնքված գործարք-
ների հիմնական մասը բաժին է ընկնում ներդրումային ծառայություններ 
մատուցող բանկերին, որը 2010-2014 թթ. ներդրումային ընկերություննե-
րի կողմից կնքված գործարքների նկատմամբ ունեցել է առաջանցիկ աճ: 
Այսպես` եթե 2010-ին ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկե-
րի և ներդրումային ընկերությունների կողմից կնքված գործարքների հա-
րաբերակցությունը կազմում էր 5,7, ապա 2014 թ. արդեն` 14: 

Ընդհանուր առմամբ բաժնային արժեթղթերի հետ կապված գոր-
ծարքները դիտարկվող ժամանակահատվածում ունեցել են աճի միտում 
(բացառությամբ` 2012 թ.): Ընդ որում՝ կտրուկ աճ է գրանցվել 2014-ին` 
հատկապես ներդրումային ընկերությունների կողմից կնքված գործարք-
ների մասով: 

Պատկերն այլ է կորպորատիվ պարտատոմսերի առումով: Այսպես` 
ներդրումային ընկերությունների կողմից կորպորատիվ պարտատոմսե-
րի գծով գործարքները 2014 թ., 2010 թ. համեմատությամբ, նվազել են 
գրեթե 1/3-ով: Կորպորատիվ պարտատոմսերի գործարքների մասով 
ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկերը կտրուկ աճ են 
գրանցել 2012-2013 թթ., որը, սակայն, կտրուկ նվազել է 2014-ին: 

Առավել կայուն է պատկերը պետական պարտատոմսերի գծով 
կնքված գործարքների առումով: Ընդ որում, ցուցանիշները գրեթե նույնն 
են ինչպես ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկերի, այնպես 
էլ ներդրումային ընկերությունների կողմից կնքված գործարքների պա-
րագայում: Իհարկե, այստեղ ևս գործարքների հիմնական մասը բաժին է 
ընկնում ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկերին: 
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Աղյուսակ 2 
Ներդրումային ծառայութուններ մատուցող անձանց կողմից  

2010-2014 թթ. կնքված գործարքներ (մլն ՀՀ դրամ) [3] 

Ցուցանիշներ 
Տարի 

2010 2011 2012 2013 2014 
Ներդրումային ծառայություններ 
մատուցող բանկերի կողմից 
կնքված գործարքներ 

1147557,0 1843494,4 3143248,3 5275506,8 6993321,0 

Բաժնային արժեթղթեր 8454,8 19663,0 10352,1 18584,7 69036,0 

այդ թվում` բորսայական 18,1 65,3 215,3 1144,4 149,1 

Կորպորատիվ պարտատոմսեր 3814,1 2867,0 203617,9 250967,7 96511,0 

այդ թվում` բորսայական 1693,5 1233,2 2605,5 5954,1 13225,0 

Պետական պարտատոմսեր 242607,9 325787,2 369330,2 392263,3 321318,0 

այդ թվում` բորսայական 9578,1 9851,0 7372,8 29227,6 65929,0 

Ռեպո/հակադարձ ռեպո 
գործարքներ∗ 

892681,6 1495177,2 2559947,9 4613691,0 6506457,0 

այդ թվում` բորսայական 3888,2 1952,0 345,2 1870,0 440,0 

Ներդրումային 
ընկերությունների կողմից 
կնքված գործարքներ 

200677,5 233058,8 248073,2 374972,4 489305,0 

Բաժնային արժեթղթեր 417,3 1444,1 997,3 1986,2 57881,0 

այդ թվում` բորսայական 237,2 344,0 612,4 1844,6 57395,0 

Կորպորատիվ պարտատոմսեր 4194,2 1292,5 929,3 1554,4 2792,0 

այդ թվում` բորսայական 3980,5 1129,5 803,2 1144,6 2660,0 

Պետական պարտատոմսեր 27919,6 27858,1 32488,8 26113,3 27344,0 

այդ թվում` բորսայական 960,3 - 367,9 803,3 1678,0 

Ռեպո/հակադարձ ռեպո 
գործարքներ∗ 

168146,3 202464,0 213658,0 345318,5 403333,0 

այդ թվում` բորսայական 3891,7 2144,6 345,2 8,6 440,0 
 

Կատարված վերլուծությունը փաստում է ՀՀ արժեթղթերի շուկայում 
ներդրումային ընկերությունների ոչ բավարար չափով կայացման մասին: 

ՀՀ կենտրոնական բանկը, համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» 
ՀՀ օրենքի, կարող է սահմանել ներդրումային ընկերությունների գործու-
նեության հետևյալ հիմնական տնտեսական նորմատիվները [4]. 

1. կանոնադրական կապիտալի և ընդհանուր կապիտալի նվազա-
գույն չափը, 

2. ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվները, 
3. իրացվելիության նորմատիվները, 
4. մեկ փոխառուի, բոլոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն 

չափը (չափերը), 

∗ Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքները չեն ներառում երկարաձգումները: 
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5. մեկ պարտատիրոջ, բոլոր պարտատերերի գծով ռիսկի առավե-
լագույն չափը (չափերը), 

6. արտարժույթի տնօրինման նորմատիվը: 
ՀՀ կենտրոնական բանկը սահմանում է ներդրումային ընկերութ-

յունների կանոնադրական կապիտալի և ընդհանուր կապիտալի նվազա-
գույն չափերը` ըստ որոշակի գումարի: Համաձայն ՀՀ կենտրոնական 
բանկի խորհրդի 12.02.2008 թ. թիվ 44/Ն որոշմամբ հաստատված կանո-
նակարգ 4/02-ի («ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսա-
կան նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, 
հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական 
նորմատիվների խախտումների չափը»), ներդրումային ընկերություննե-
րի համար ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը սահմանվում է. 

1. 20 միլիոն ՀՀ դրամ, եթե ներդրումային ընկերությունն առանց 
տիրապետելու հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և/կամ դրամա-
կան միջոցներին) իրականացնում է հաճախորդներից արժեթղթերով 
գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղոր-
դում և/կամ իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին ար-
ժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայություն, և/կամ մատուցում 
է արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին խորհր-
դատվության տրամադրման ծառայություն, 

2. 50 միլիոն ՀՀ դրամ, եթե ներդրումային ընկերությունը տիրապե-
տում է հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և/կամ դրամական մի-
ջոցներին) և իրավունք ունի մատուցելու հետևյալ ներդրումային ծառա-
յություններից առնվազն մեկը. 

• հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման 
հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում, 

• իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթե-
րով գործարքների կատարում, 

3. 50 միլիոն ՀՀ դրամ, եթե ներդրումային ընկերությունը իրակա-
նացնում է արժեթղթերի փաթեթի կառավարում և/կամ արժեթղթերի չե-
րաշխավորված տեղաբաշխում, 

4. 300 միլիոն ՀՀ դրամ, եթե ներդրումային ընկերությունը արժե-
թղթերով գործարքներ է կատարում իր հաշվին և իր անունից, և/կամ 
մատուցում է արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման ծառայութ-
յուն, և/կամ իրականացնում է արժեթղթերի պահառություն: 

ՀՀ կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել նոր ստեղծվող ներդ-
րումային ընկերությունների ընդհանուր կապիտալի այլ նվազագույն 
չափ` ըստ որոշակի գումարի: 
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Ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազա-
գույն չափը սահմանված է 1 միլիոն ՀՀ դրամ: 

Ներդրումային ընկերությունների ընդհանուր կապիտալի համարժե-
քության նորմատիվներն են՝ 

1. ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարնե-
րի միջև սահմանային հարաբերակցությունը, 

2. հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարնե-
րի միջև սահմանային հարաբերակցությունը: 

Վերոնշյալ կանոնակարգով սահմանվում է նաև ներդրումային ընկե-
րության ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև 
սահմանային հարաբերակցության Ն1 նորմատիվը (12%): 

Ներդրումային ընկերությունը, որը մատուցում է հաճախորդներին 
միայն արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության 
ծառայություն և/կամ հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կա-
տարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում` առանց տի-
րապետելու հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և/կամ դրամական 
միջոցներին), չի հաշվարկում Ն1 հիմնական տնտեսական նորմատիվը: 

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի հա-
մար չեն սահմանվում տնտեսական նորմատիվներ: 

Արժեթղթերի շուկայի կայունությունն ապահովելու նպատակով 
Կենտրոնական բանկը կարող է արտակարգ դեպքերում սահմանել հա-
տուկ տնտեսական նորմատիվներ` մինչև 6 ամիս տևողությամբ: Արտա-
կարգ դեպքն այն իրավիճակն է, երբ տեղի է ունենում շուկայի ծավալուն 
ցնցում, ճգնաժամ, կամ ի հայտ է գալիս դրա ակնհայտ սպառնալիք: 

ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների` 2010-2014 թթ. հիմնական 
ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 3-ի տվյալները, 2010-2012 թթ. 
ներդրումային ընկերությունների ընդհանուր կապիտալն ունեցել է թույլ 
արտահայտված աճի միտում, կտրուկ աճ է դիտվել 2013-ին. 2012 թ. հա-
մեմատությամբ` 36%, սակայն 2014 թ. արձանագրվել է 4,6% նվազում: 

Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից (հիմնական և ոչ 
հիմնական) ստացվող միջնորդավճարների և եկամուտների գծով միայն 
2011 թ. է գրանցվել կտրուկ աճ` 2010 թ. 24,4 մլն ՀՀ դրամից հասնելով 
1299,3 մլն ՀՀ դրամի: Սակայն 2012 թ. ցուցանիշը կտրուկ նվազել է` 
կազմելով 334,7 մլն ՀՀ դրամ: Ճիշտ է, 2013 թ. այն աճել է 2,6 անգամ, 
սակայն 2014-ին նորից կտրուկ անկում է ապրել` մոտենալով 2012 թ. ցու-
ցանիշին: 

Պատկերը գրեթե նույնն է արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ 
եկամուտների ցուցանիշի առումով: 2010-2012 թթ. դրսևորվել է աճի միտում, 
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սակայն, 2013-ից սկսած, արձանագրվել է կտրուկ անկում, և 2014 թ. 
2012 թ. գրանցված 2238,9 մլն ՀՀ դրամից ցուցանիշը հասել է 212,0 մլն 
ՀՀ դրամի: 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների հիմնական ցուցանիշները 

2010-2014 թթ. (մլն ՀՀ դրամ) [5] 

Ցուցանիշներ 
Առ  

31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

31.12. 
2013 

31.12. 
2014 

Հաշվեկշռային ընդհանուր 
կապիտալ 

3196,2 3230,0 3797,8 5168,2 4929,0 

Չբաշխված շահույթ (վնաս),  
այդ թվում` 

416,9 801,9 616,6 1021,2 1422,0 

Ընթացիկ ժամանակաշրջանի 
շահույթ 

295,8 566,4 348,5 549,9 1080,0 

Միջնորդավճարներ և եկամուտ-
ներ ներդրումային ծառայութ-
յունների մատուցումից 
(հիմնական և ոչ հիմնական) 

24,4 1299,3 334,7 870,6 367,0 

Արժեթղթերի վաճառքից 
ստացված զուտ եկամուտներ 

1560,5 2154,9 2238,9 1218,7 212,0 

Կանոնադրական կապիտալ 2514,8 2099,6 2767,1 2954,1 2971,0 

Ընդհանուր 
պարտավորություններ 

16359,9 18597,4 19811,5 21870,7 20482,0 

Ռեզիդենտ բանկերից 
ներգրաված վարկեր  

2017,6 2318,7 1156,8 314,4 1126,0 

Պարտավորություններ ռեպո 
համաձայնագրերի գծով 

13879,6 15624,5 17424,0 21000,9 18456,0 

Հաշվեկշռային ընդհանուր 
ակտիվներ 

19556,1 21827,4 23609,3 27039,0 25411,0 

Կանխիկ դրամական միջոցներ 200,2 5,9 6,5 6,2 4,0 

Բանկային հաշիվներ 233,4 688,8 732,5 475,5 446,0 

Ռեպո համաձայնագրերով 
վաճառված արժեթղթեր 

14180,6 16330,6 18467,0 20306,5 18702,0 

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք 
բերված արժեթղթեր 

0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 

Պետական արժեթղթեր 1713,4 2372,5 2607,5 2894,1 1607,0 

Այլ արժեթղթեր 886,8 782,0 889,7 1241,9 1540,0 

2014 թ. կտրուկ նվազել են նաև պետական արժեթղթերով գործառ-
նությունները. 2013-ի համեմատությամբ մոտ 44,5%-ով` 2894,1 մլն ՀՀ 
դրամից հասնելով 1607,0 մլն ՀՀ դրամի: 
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Այսպիսով` կատարված վերլուծությունը վկայում է 2010-2014 թթ. ըն-
թացքում ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների կարևորագույն ցուցա-
նիշների ոչ դրական միտումների մասին, որն առանձնապես ընդգծուն է 
արտահայտված 2014 թ.: Իհարկե, դրանում իրենց դերն են ունեցել նաև 
հանրապետությունում նշված ժամանակաշրջանում տնտեսական աճի 
ցուցանիշները: 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է 2014 թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ընկերությունների 
ակտիվների ամփոփ կառուցվածքը: Ինչպես երևում է գծապատկերից, 
ակտիվների կառուցվածքում գերակշռող են ռեպո համաձայնագրերով 
վաճառված արժեթղթերը (73,6%): Զգալի է պետական արժեթղթերի 
(6,32%) և այլ արժեթղթերի (6,06%) բաժինը: 

 

73.60
1.76

0.01 6.32
12.25

6.06

Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր

Բանկային հաշիվներ

Կանխիկ դրամական միջոցներ

Պետական արժեթղթեր

Այլ ակտիվներ

Այլ արժեթղթեր
 

Գծապատկեր 1: ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների  
ակտիվների կառուցվածքը 2014 թ. [6] 

  
Վերը ներկայացվածը մեկ անգամ ևս վկայում է ՀՀ արժեթղթերի 

շուկայում ներդրումային ընկերությունների համապատասխան ծառա-
յությունների իրականացման ոչ բավարար մակարդակի մասին: 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РА 

В данной статье сделана попытка представить комментарий 
понятия инвестиционной компании и ее понимание в отечественной и 
зарубежной экономике и практике. 

На основе богатого статистического материала была изучена 
динамика сделок и основные показатели как со сторони лиц 
предлагающих инвестиционние операции, так и со стороны 
инвестиционных компаний.  

В результате анализа сдалано заключение об отрицательной 
тенденции развития важнейших показателей инвестиционных 
компаний на рынке ценных бумаг РА, как и о не полном спекторе 
предостовляемых услуг инвестиционными компаниями.  

Ключевые слова: инвестиционные компании, инвестиционные 
услуги, инвестиционные банки, инвестиционные фонды, рынок ценных 
бумаг, андеррайтинг, доверительное управление. 
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The article was an attempt to submit a comment of Investment Company 

concept and understanding of domestic and foreign theory and practice. 
Rich material based on statistical research studies dynamics by the 

investment service providers persons concluded transactions and 
investment companies indicators.  

As a result of analysis was made conclusion of investment companies 
indicators non positive trends in the stock market of RA, as well as the 
manifestations of insufficient provision of investment services by investment 
firms. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ОДНОГО  

ИЗ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

В статье рассматривается особенности правового регулирова-
ния принципов миграционного процесса как одного из видов юри-
дического процесса. Автор предлагает классификацию принципов 
и соотносит их с принципами административного процесса. 

 Ключевые слова: принципы права, юридический процесс, 
миграционно-правовые нормы, миграционный процесс, адми-
нистративный процесс, правоприменительная деятельность. 

  
С юридических позиций процесс своим назначением должен  

реализовывать нормы материального права. Исходя из данной 
методологической позиции, деятельность по реализации материаль-
ных миграционно-правовых норм можно рассматривать в качестве 
миграционного процесса.  

Немаловажная роль в миграционном процессе принадлежит прин-
ципам, которые являются характерными для данного направления 
правоприменительной деятельности. 

Принцип — это категория объективно-субъективная, которая зави-
сит не только от действующего законодательства, но и от соответст-
вующих правовых идей, которые в той или иной степени могут быть 
отражены в законодательстве. 

По этой причине все процессуальные принципы обеспечивают 
реальность законности при рассмотрении и разрешении индиви-
дуальных дел спорного характера при применении юридически-при-
нудительных мер, а также в процедурном производстве. 

Если структуру принципов трактовать в более широком смысле как 
способ, закон связи элементов содержания [1, с.3], то содержание 
принципов раскрывается не только через системность, но и через всю 
совокупность их правовых свойств - нормативность, формальную 
определенность, принудительность и др. Соответственно, содержание 
принципов миграционного права образует единство всех сос-
тавляющих их свойств (признаков) и элементов.  

Если обратиться к толковому словарю, принцип - это основное, 
исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения; 
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либо убеждение, взгляд на вещь; основная особенность в устройстве 
чего-нибудь [2, с. 595 - 596].  

Необходимо согласится с мнением Г.А. Гаджиева о том, что в 
правовой сфере значение объективных процессов столь же велико, 
как в физике или в экономике, и отражением этих объективных зако-
номерностей в сфере права являются правовые принципы [3, с. 65]. 
Принципы служат своеобразным каркасом, на котором основываются 
все другие элементы системы права. От степени соблюдения общих 
принципов права зависит уровень эффективности правовой системы 
[4, с. 145]. 

Исходя из анализа российского законодательства, как кодифици-
рованного, так и не кодифицированного, наблюдаем наличие в их 
структуре либо отдельной статьи, либо главы, посвященной прин-
ципам регулирования в той или иной сфере. За каждым принципом 
прячется множество норм, что объясняет его долю абстракции и 
обобщения [5, с.807]. Но с другой стороны, общие принципы права не 
имеют формальной связи с писаным правом, даже если иногда они 
выступают обобщением определенных норм [6, с. 47]. 

Необходимо согласится с мнением ученых, которые считают, что в 
совокупности с понятиями, категориями и законами принципы сос-
тавляют фундамент любой науки, в том числе и правовой. Формируя и 
устанавливая основные начала регулирования, правовые принципы 
создают базовые условия и способность давать верное направление 
пониманию духа и буквы закона, как в правотворчестве, так и в 
правоприменении [7, с. 22]. 

Заслуживает уважения позиция В. Бородинова, утверждающего, что 
«указанные обстоятельства приводят к значительному разбросу в опре-
делении сути и значения принципов права, что не может положительно 
влиять на деятельность субъектов процессуального права» [8, с. 24]. 

Принципы миграционного процесса базируются на конституцион-
ных принципах юридического процесса, конкретизируются в феде-
ральных законодательных актах, регулирующих отдельные виды 
юридического процесса, и уточняются при правоприменении. 

Исходными для миграционного процесса являются конституцион-
ные принципы: принципы законности; приоритета прав и свобод 
человека и гражданина; равенства прав всех лиц перед законом и 
судом; а также принципы презумпции невиновности; право каждого на 
судебную защиту; гласность, открытость, доступность процесса; право 
каждого на возмещение материального ущерба и морального вреда в 
связи с незаконным ограничением прав и законных интересов. 

Во всех случаях осуществления процессуально-юрисдикционной 
деятельности необходимо обеспечение определенных процес-
суальных принципов, основу которых составляет принцип законности. 

Миграционный процесс как разновидность юридического процесса 
определятся как комплексная система правовых порядков (форм) 
деятельности уполномоченных органов государства, должностных 
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лиц, а также заинтересованных в разрешении различных юридических 
дел иных субъектов права, который регулируется процедурными и 
процессуальным правовыми нормами, а его результаты закрепляются 
в официальных документах. 

Правовая природа миграционного процесса, состоит в обес-
печении реализации материальных норм российского права.  

Миграционный процесс в широком смысле в контексте реализации 
правоприменительной функции представляет собой распорядитель-
ные действия исполнительных органов власти в сфере миграции по 
осуществлению установленных миграционными нормами различного 
рода административных процедур, не связанных с юрисдикцией, в 
частности, порядок получения патента на осуществления трудовой 
деятельности. 

Миграционный процесс в узком смысле в контексте реализации 
правоохранительной функции – осуществление исполнительными и 
судебными органами функции правовой охраны в порядке совершения 
юрисдикционных действий, например за нарушение правил привлече-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой дея-
тельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в 
торговых комплексах) согласно ст.18.16 КоАП РФ предусмотрен либо 
штраф, либо административное приостановление деятельности, на 
срок от четырнадцати до девяноста суток. 

Миграционный процесс также можно рассматривать как вид адми-
нистративного процесса, причем как судебного, так и процедурного. 
Например, от факта пересечения государственной границы РФ и до полу-
чения определенного правового статуса в судебном порядке, например 
в связи с постоянным проживанием лица на территории России до 6 
февраля 1992 г. и после указанной даты, в том числе с учетом 
наличия решения суда об установлении данного юридического факта. 

Что касается процедурного, юрисдикционного, то здесь можно 
рассматривать и меры административного принуждения, так и меры 
ответственности (уголовной и т.д.). Можно также здесь рассматривать 
запрет въезда также как меру принуждения. 

На наш взгляд в настоящее время существует потребность в коди-
фикации миграционного законодательства Российской Федерации. 
Разработка Миграционного кодекса — лишь одно из звеньев в реше-
нии имеющихся проблем в миграционной сфере. Но для этого свод 
миграционных законов должен быть лишен противоречий и пробелов, 
вписываться во всю правовую систему государства [9, с. 11]. 

Принципами миграционного процесса считаются установлен-
ные в законах и иных нормативных правовых актах основополагающие 
идеи о сущности, содержании, назначении и порядке осуществления 
исполнительными и судебными органами государственной власти и 
должностными лицами по осуществлению установленных миграцион-
ными нормами различного рода миграционных процедур, как связан-
ных, так и не связанных с юрисдикцией. 
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К основным принципам миграционного процесса можно отнести 
принципы административного процесса, которые объективно отра-
жают его свойства и раскрывают его сущность. К ним относятся: 

 законность; 
 объективность (материальная истина); 
 равенство человека и гражданина перед законом и органом, 

разрешающим дело; 
 гласность административного процесса; 
 ведение дела на национальном языке; 
 экономичность и эффективность процесса; 
 ответственность за нарушение правил процесса и за принятый 

акт (решение) [10, с. 214 - 216]. 
Если рассматривать миграционный процесс как вид судебного 

административного процесса, то согласно ст. 6 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации можно назвать 
следующие принципы: 

1) независимость судей; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 

административных дел; 
4) осуществление административного судопроизводства в разум-

ный срок и исполнение судебных актов по административным делам в 
разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 
6) непосредственность судебного разбирательства; 
7) состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда. 
Если рассматривать миграционный процесс как вид администра-

тивного процедурного процесса, можно назвать следующие принципы: 
1) равенство всех перед законом; 
2) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 

административных дел; 
3) осуществление миграционных процедур в разумный срок и 

исполнение государственных актов в разумный срок; 
4) гласность и открытость миграционных процедур; 
Принципы миграционного процесса как вида юридического про-

цесса, являясь их руководящими идеями, нормативными началами, 
формулируют их сущность и закономерности, общую направленность 
соответствующей совокупности правовых предписаний и обусловлен-
ной ими процессуальной деятельности на достижение общественно 
необходимого результата. 

 В концентрированном виде принципы миграционного процесса 
воплощают представления общества о правосудии по различным де-
лам (гражданским, административным) как справедливом судопроиз-
водстве, обеспечивающем эффективную защиту прав, вносящем 
целесообразную с позиции общественных интересов упорядоченность 
в общественные отношения. 
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Таким образом, закрепленные в нормах процессуального права 
принципы миграционного процесса являются средством реализации 
задач по правильному и своевременному рассмотрению и разреше-
нию дел, а через их выполнение - и конечных целей судопроиз-
водства, сформулированных в различных отраслях законодательстве 
(гражданского, административного, арбитражного). 

Вместе с тем все перечисленные принципы, являясь норматив-
ными предписаниями общего характера, выступают и в роли целевых 
установок при осуществлении деятельности уполномоченных органов 
государства (судебных и иных), должностных лиц при разрешении 
различных юридических дел. 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
Արդարադատության ռուսական պետական 

համալսարան Ռոստովի մասնաճյուղի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՏԱՐԱՏԵՍԱԿ 
 
Հոդվածում քննարկվում է միգրացիոն գործընթացի սկզբունքների 

իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները որպես իրավա-
բանական գործընթացի տարատեսակ: Հեղինակն առաջարկում է 
սկզբունքների դասակարգում և համադրում է դրանք վարչական դատա-
վարության սկզբունքներին: 

Հիմնաբառեր. օրենքի սկզբունքներ, իրավական գործընթաց, միգ-
րացիայի և իրավական նորմեր, միգրացիոն գործընթաց, վարչական 
գործընթաց, իրավապահ մարմիններ: 
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ԼԻԼԻԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ, 
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ, 
իրավագիտության թեկնածու 

ՄԱՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՈՒ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒՄԸ, ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ՈՒ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը (այսուհետև` ՄԻՊ) 
հանդիսանում է ժողովրդավար և իրավական պետության կայաց-
ման հիմնասյունը, հետևաբար տվյալ պետությունում առկա ՄԻՊի 
ապահովման սոցիալ-իրավական կառուցակարգերի զարգացա-
ծության աստիճանով է պայմանավորված իրավական պետության 
կայունությունը: Պետությունն իր գլխավոր պարտականություննե-
րից մեկի` ՄԻՊի իրականացման նպատակով ստեղծում, գործար-
կում և ամրագրում է իրավունքների պաշտպանության ձևերի ու մի-
ջոցների մի ողջ համալիր, որոնք իրական երաշխիք են հանդիսա-
նում այդ իրավունքների պաշտպանության համար: Սույն հոդվա-
ծում վերլուծվել են ՄԻՊ ձևերն ու միջոցները, կարևորվելով դրանց 
տարանջատման, փոխգործակցության ու փոխհարաբերության 
հարցերը: Հետազոտության նպատակն է ներկայացնել առաջարկ-
ներ ՄԻՊ ոլորտում առկա մի շարք խնդիրների արդյունավետ լուծ-
ման ուղղությամբ:  

Հիմնաբառեր. մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրա-
վական պետություն, սոցիալ-իրավական կառուցակարգ, իրավունք-
ների պաշտպանության երաշխիք, ձև, միջոց, գործիք, եղանակ, 
հայց, բողոք: 

 

«ՄԻՊ-ի ապահովումը ժողովրդավարական հասարակության բարո-
յական և քաղաքական առաջնահերթություններից է` սահմանադրական 
և իրավական ինստիտուտների առանցքը: ՄԻՊն այն հիմնարար 
սկզբունքներից է, որոնց շնորհիվ ձևավորվում է պատշաճ վերաբերմունք 
ոչ միայն պետության, օրենքի, հասարակական կարգի, այլև` քաղաքա-
ցիական հասարակության նկատմամբ, քանի որ քաղաքացիական հա-
սարակության հասունությունը և զարգացումն էապես կախված են մար-
դու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակից, ՄԻՊի ինստի-
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տուտների զարգացածության աստիճանից և վերջիններիս փոխադարձ 
ինտեգրվածությունից: ՄԻՊի ոլորտում միասնական, նպատակաուղղ-
ված և համակարգված քաղաքականության իրականացումն այն կարևո-
րագույն գործիքն է, որն օգտագործվում է արդի ժողովրդավարական 
պետության կողմից` ոլորտում իր ունեցած պարտավորությունները կա-
տարելու նպատակով» [8, էջ 4]:  

«Ժողովրդավարական պետության առաքելության կարևոր խնդիր-
ներից է պետական իշխանության բոլոր ճյուղերի մարմինների ու պաշ-
տոնատար անձանց գործունեության նպատակաուղղումը մարդու և քա-
ղաքացու իրավունքների ու ազատությունների ապահովմանն ու պաշտ-
պանությանը: Միայն այդ դեպքում տվյալ պետության քաղաքացին կա-
րող է վստահ լինել, որ իր կյանքը, առողջությունը, անձեռնմխելիությու-
նը, արժանապատվությունն ու անվտանգությունը, սեփականությունը, 
իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես նաև` երկրի օրենքներով 
երաշխավորված այլ համամարդկային արժեքները, հուսալիորեն պաշտ-
պանված են» [3, էջ 66]:  

Մարդու իրավունքների հռչակումն ու սահմանադրական ամրագրու-
մը դեռևս բավարար երաշխիք չէ այդ իրավունքների պաշտպանության 
համար, հետևաբար, յուրաքանչյուր իրավական պետության պարտակա-
նությունն է ստեղծել ու գործարկել սոցիալ-իրավական այնպիսի կառու-
ցակարգեր, որոնք համակարգված ձևով կկարգավորեն, և որոնց միջո-
ցով կիրականացվեն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և´ պե-
տության, և՛ հասարակության, և՛ այլ մարդկանց կողմից: ՄԻՊի պաշտ-
պանության սոցիալ-իրավական կառուցակարգերում պետք է ամրագր-
վեն այդ իրավունքների պաշտպանության ձևերը և միջոցները:  

Մասնագիտական իրավաբանական գրականության մեջ կարելի է 
հանդիպել «պաշտպանության ձև» և «պաշտպանության միջոց» եզ-
րույթների տարատեսակ և իրարամերժ տարբերակների, մասնավորա-
պես. այդ եզրույթները, որպես հասկացություն սահմանվում են թե´ ման-
րամասն և թե´ ընդհանրացված տարբերակներով: Առաջին տարբերա-
կով «իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջոց» ասե-
լով կարելի է հասկանալ օրենքով ամրագրված, հարկադրանքի բնույթ 
կրող նյութաիրավական և դատավարական միջոցները, որոնց օգնութ-
յամբ իրականացվում են խախտված (վիճարկվող կամ վիճելի) իրա-
վունքների վերականգնումը (ճանաչումը) և կիրառվում է ներգործություն 
իրավախախտների նկատմամբ: Իր հերթին «պաշտպանության ձև» աս-
վածը, դա իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնող և ապահո-
վող, իրավասու մարմինների օրենքով սահմանված գործունեությունն է` 
փաստացի հանգամանքների սահմանում, իրավական նորմերի կիրա-
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ռում, իրավունքների պաշտպանության միջոցների ամրագրում ու որո-
շումների ընդունում: Երկրորդ տարբերակում «միջոցը» ցույց է տալիս թե 
ինչպե՞ս է իրականացվում իրավունքների պաշտպանությունը, իսկ 
«ձևը»` թե ո՞վ է իրականացնում այդ պաշտպանությունը [14,с.2-5], [12]:  

Իրավաբանական գիտությունը` ըստ դասակարգման, առանձնաց-
նում է ՄԻՊի երկու հիմնական ձև` իրավական կամ իրավազորային 
(юрисдикционный) և ոչ իրավական կամ ոչ իրավազորային (внеюрис-
дикционный): Իրավական կամ իրավազորային ձևը մարդու խախտ-
ված սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնող իրա-
վասու պետական մարմինների գործունեությունն է: Պաշտպանության 
այս ձևը ենթադրում է, որ մարդը, ում իրավունքները խախտվել են ոչ 
իրավաչափ գործողություններով, պաշտպանության ակնկալիքով դիմում 
է պետական կամ այլ իրավասու մարմին, որն իրավազոր է կիրառել 
անհրաժեշտ միջոցներ խախտված իրավունքների վերականգնման և 
իրավախախտումների կանխարգելման նպատակով: Պաշտպանության 
իրավական ձևի շրջանակներում առանձնացվում են պաշտպանության 
ընդհանուր և հատուկ ձևերը: Ընդհանուր ձևը դատական պաշտպա-
նությունն է, որտեղ որպես միջոց ծառայում է հայցը, իսկ հատուկ ձևը 
պաշտպանության արտադատարանական կամ մինչդատական ձևն է, 
որը բաժանվում է վարչական և հանրային կամ հասարակական ձևերի` 
այստեղ պաշտպանության միջոցը բողոքն է: Պաշտպանության դատա-
կան ձևը իրապես համարվում է ավանդական, հիմնական, բազմակող-
մանի, համապարփակ և ամենակարևորը` արդյունավետ, հետևաբար 
անձն իր իրավունքների պաշտպանության համար, առաջնային կարգով, 
իրացնելով իր սահմանադրական իրավունքը` դիմում է դատարան: Դա-
տական պաշտպանությունն իրականացվում է սահմանադրական, քա-
ղաքացիական, վարչական և քրեական դատավարության միջոցով:  

Պաշտպանության հատուկ կամ արտադատարանական ձևը հանդի-
սանում է անձի սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության հետ կապ-
ված հանրային իրավահարաբերությունները կարգավորող ինքնուրույն 
իրավական ինստիտուտ, որն այդ պաշտպանությունն իրականացնում է 
առանց դատարանի օգնության կամ միջնորդության: Պաշտպանության 
այս ձևը կամ ինստիտուտն իր միջճյուղային, պաշտպանիչ և դատավա-
րական կամ ընթացակարգային բնույթից ելնելով, ունի հատուկ նորմա-
տիվ-իրավական կարգավորում: Պաշտպանության արտադատարանա-
կան ձևերն առավել դինամիկ են ու հեռանկարային, և, ի տարբերություն 
դատական պաշտպանության, այստեղ որոշումներն ավելի արագ են կա-
յացվում, իսկ գործընթացների նկատմամբ պահանջները պարզ են և ոչ 
խիստ [12]: ՄԻՊի արտադատարանական ձևն իրականացվում է պե-
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տական իշխանության մարմինների, վարչական մարմինների, դատա-
խազության, մարդու իրավունքների պաշտպանի, հասարակական կազ-
մակերպությունների և քաղաքական կուսակցությունների կողմից:  

Պաշտպանության ոչ իրավական կամ ոչ իրավազորային ձևն ըն-
թանում է նյութական իրավահարաբերությունների շրջանակում և իրա-
կանացվում է իրավահարաբերության մասնակիցների կողմից [11]: Այս 
ձևն իրենից ներկայացնում է անձի կամ այլ իրավասու կազմակերպութ-
յունների կողմից իրականացվող իրավաչափ գործողությունների համա-
լիր: Պաշտպանության այս ձևի դասական օրինակ է ինքնապաշտպա-
նությունը, որին բնորոշ է իրավահարաբերության մասնակցի կողմից 
օրենքով չարգելված գործողությունների միջոցով իրականացնել իր իրա-
վունքների պաշտպանությունն` առանց դատարան դիմելու և առանց այլ 
իրավասու մարմինների օգնության, օրինակ` անհրաժեշտ պաշտպա-
նությունը, որի դեպքում օրենքը թույլատրում է զենքի գործադրում, կամ 
մարդը հրաժարվում է կատարել պաշտոնատար անձի անօրինական 
պահանջը: Պաշտպանության այս ձևի ներկայումս շատ կիրառելի տե-
սակ է ԶԼՄ-ների օգնությունը կամ օգնությանը դիմելը: Ցանկանում ենք 
ընդգծել, որ իրավունքների պաշտպանության ինքնապաշտպանական 
ձևի միջոցները պետք է համահունչ լինեն խախտմանը և չգերազանցեն 
այդ խախտումը վերացնելու ուղղությամբ իրականացվող թույլատրելի 
գործողությունների սահմանը:  

Իրավաբանական գիտության մեջ առանձնացվում է ՄԻՊի ևս մեկ 
և կարևոր ձև` միջազգային-իրավական պաշտպանությունը: «Մարդու 
իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը միջպետական համա-
ձայնեցված միջոցառումների, գործողությունների համակցությունն է` 
ուղղված մարդու նվազագույն, տարրական, ժողովրդավարական իրա-
վունքների ու ազատությունների իրականացմանը, իրավունքների ու ա-
զատությունների նկատմամբ ամենտեսակ օրինական բռնությունների 
արգելմանը, որն իր արտահայտությունն է գտնում միջպետական համա-
ձայնագրերի և մարդու իրավունքների մասին պետությունների կողմից 
մշակված այլ փաստաթղթերում» [1, էջ 347]: Մարդու իրավունքների մի-
ջազգային պաշտպանությունն իրականացվում է մի շարք միջազգային 
հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից` Միավորված ազգերի 
կազմակերպություն, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցութ-
յան կազմակերպություն, Եվրոպական միություն, Եվրոպայի խորհուրդ, 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և այլն: Այստեղ որպես 
պաշտպանության միջոց ծառայում է բողոքը:  

ՄԻՊի ձև և միջոց եզրույթների տարանաջատմանն անդրադառ-
նալն ինքնանպատակ չէ. այն կարևոր է, քանի որ նշված հարցն ունի ոչ 
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միայն տեսական, այլ նաև գործնական նշանակություն: Նշված կատեգո-
րիաների տարանջատման արդյունքում հնարավորություն է ընձեռնվում 
առավել հստակ պատկերացում ունենալ մարդու ՄԻՊի ինստիտուտի 
ողջ համակարգի վերաբերյալ, առավել հստակ պատկերացնել պաշտ-
պանության ձևերն ու միջոցները, ինչը երաշխիք է ՄԻՊի բնագավա-
ռում բարեփոխումների, կատարելագործման և հետագա զարգացման 
ուղիներն առավել արդյունավետ ու թիրախավորված իրականացնելու 
համար: 

Իրավաբանական գրականություն մեջ պաշտպանության ձև և միջոց 
եզրույթներին հաճախ անդրադարձել են մի շարք ականավոր գիտնա-
կաններ [4, с. 51-54], [5, с. 3-15], [6, с 1-2]:  

Հայրենական իրավաբանական գրականությունում ՄԻՊի ձևերը և 
միջոցները ներկայացված են մի շարք աշխատություններում, մասնավորա-
պես. Վ.Այվազյանի «Մարդու իրավունքներ» ուսումնական ձեռնարկում, 
Ա.Երիցյանի «Մարդու իրավունքների և դրանց պաշտպանության հիմ-
նախնդիրները գլոբալացման դարաշրջանում» աշխատությունում և այլն, 
ուր պաշտպանության «ձև» և «միջոց» հասկացությունների հստակ տա-
րանջատման խնդիր դրված չէ. ՄԻՊի միջոցները և ձևերը բաժանված են 
ներպետական և միջազգային միջոցների [1, էջ 289-459], [2, էջ 65-153]: 
Նշված աշխատություններում ներկայացված պաշտպանության ձևերն ու 
միջոցները համահունչ են ՄԻՊի այժմյան հայեցակարգին: ՄԻՊի ազ-
գային ռազմավարության ծրագրի Գլուխ 3ում ամրագրված են իրավունք-
ների պաշտպանության հիմնական միջոցառումները` ա) ՄԻՊի վերաբեր-
յալ կրթությունն ու իրազեկումը, բ) ՄԻՊի վարչական միջոցառումներ և  
գ) ՄԻՊի դատական միջոցառումներ [8, էջ 13-14]:  

Սակայն, մեր համոզմամբ, ՄԻՊի արդյունավետ համակարգի 
ստեղծման համար բավարար չեն մատնանշել միայն համակարգի կա-
տարելագործման ուղղությունները: Մարդու իրավունքների իրավական 
պաշտպանության ոլորտներում առկա խնդիրներին թիրախային լուծում-
ներ տալու համար արդյունավետ ենք համարում հստակ ձևերի և միջոց-
ների մշակումն ու առաջարկումը, ինչպես նաև կիրառվող ձևերի և մի-
ջոցների բարելավումը: Այսպես,  

– Հանրային իշխանության մարմինների կողմից ՄԻՊի ապահով-
ման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների, ծրագրերի շրջանակ-
ներում իրենց իրավասություններից բխող պարտականությունների 
պատշաճ կատարման հսկողության համար համակարգող հանձնաժո-
ղովների ստեղծումը (որպես պաշտպանության ձև), ՄԻՊի ձևերի և մի-
ջոցների մասին հանրային իրազեկության բարձրացումը, հասարակութ-
յան, իրավապաշտպան կազմակերպությունների և քաղաքացիների կող-
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մից այլոց և սեփական իրավունքների պաշտպանության խրախուսումը, 
և մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի (որպես պաշտպա-
նության ձև) արժևորումը և կարողությունների ու իրավասությունների 
ընդլայնումը (որպես միջոց): Թեև մարդու իրավունքների պաշտպանի 
ինստիտուտը երբեմն դիտարկվում է որպես իրավունքների պաշտպա-
նության լրացուցիչ ձև, որտեղ որպես միջոց է հանդիսանում բողոքը, սա-
կայն կարծում ենք, որը վերը նշված խնդիրների արդյունավետ լուծման 
նպատակով կարելի է այս ինստիտուտը դիտարկել որպես իրավունքնե-
րի պաշտպանության հիմնական ձև (այս ինստիտուտի նկատմամբ ան-
ձանց վստահությունն ավելի բարձր է, միաժամանակ այն հասանելի է 
հասարակության առավել անպաշտպան խավի ներկայացուցիչներին), 
իսկ որպես պաշտպանության միջոց սահմանել նաև ներկայացուցչութ-
յունը, առաջարկությունները, միջնորդությունը, խորհրդատվությունը, 
հանրագիրը, հարցումները, վերահսկողությունը, միջնորդագրերը ինչու 
ոչ նաև ամենամյա զեկույցներն ու հաշվետվությունները:  

– «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ գործող օրենքի 
15-րդ հոդվածով սահմանված է Պաշտպանի որոշումների վերաբերյալ 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների «արձա-
գանքը», սակայն այդ որոշումները պարտադիր բնույթ չեն կրում, ուստի 
կարելի է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ նոր օրենքի 
մշակման մեջ ամրագրել Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի [7, с 1-24] փոր-
ձը, որտեղ Պաշտպանի որոշումները կրում են պարտադիր բնույթ: 

–  Հանրության շրջանում իրազեկման բարձրացման նպատակով 
առաջարկում ենք ֆիզիկական անձանց վերաբերող տվյալ վարչական 
ակտում արձանագրել, որ վերադասության կամ դատական կարգով 
տվյալ ակտի բողոքարկման ձևից բացի կարելի է որպես բողոքարկման 
ձև կիրառել նաև Պաշտպանի ինստիտուտը:  

– Մեկ այլ օրինակ. ներկայում թեև արժևորվել է հասարակական 
կազմակերպությունների դերը և ակտիվացել վերջիններիս գործունեութ-
յունը ՄԻՊի ոլորտում, սակայն այդ գործունեությունը հիմնականում 
ուղղված է դատական պաշտպանությանը, որը կարծում ենք պահանջում 
է ռեսուրսների (ֆինանսական, մասնագիտական, ժամկետային և այլն) 
ներդրում, հետևաբար առաջարկում ենք ակտիվացման նպատակով 
գործնականում կիրառել հասարակական կազմակերպությունների կող-
մից իրականացվող մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մասնա-
վորապես. ներդնել արհեսակցական միավորումների ինստիտուտը (որ-
պես պաշտպանության ձև), որի գործունեությունը թեև սահմանված է ՀՀ 
Սահմանադրությամբ, «Արհեսակցական միությունների մասին» ՀՀ 
օրենքով, սակայն գործնականում այս ինստիտուտն առկա չէ, կամ հա-
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սարակության տարբեր անդամների (վարորդներ, հաշմանադամներ, 
սպառողներ և այլն) իրավունքները պաշտպանող և շահերը ներկայաց-
նող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը երբեմն 
սահմանափակվում է որևէ հարցի լուծման նպատակով ուղղակի հավաք-
ներ կազմակերպելով, ինչը, կարծում ենք, ոչ միշտ է արդյունավետ, հետ-
ևաբար կարելի է օրենսդրորեն հստակ ամրագրել այն միջոցները, գոր-
ծիքները, եղանակները, որոնք իրական երաշխիք կհանդիսանան 
ՄԻՊի համար: 

– Մարդու ընտրական իրավունքների պաշտպանության ապահով-
ման նպատակով առաջարկում ենք բարձրացնել իրազեկվածության մա-
կարդակը (որպես պաշտպանության ձև), մասնավորապես, ընտրող 
դաստիարակելով: Այսպես, կարելի է ավագ դպրոցում կամ միջին մաս-
նագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսուցանվող ապա-
գա ընտրողներին (ում 18 տարեկանը լրացել է կամ կլրանա ընթացող ու-
սումնական տարում) դասավանդել ընտրական իրավունքին առնչվող 
տարրական գիտելիքներ (որպես միջոց), որպեսզի նա ընտրություննեին 
կարողական մասնակցել պատրաստված և գիտակցված, հետևաբար և 
առավել պաշտանված: 

Առաջարկությունների այս ցանկը շարունակելի է: Սակայն ամփոփե-
լով վերոգրյալը` կարելի է եզրակացնել, որ պաշտպանության ձևի և մի-
ջոցի տարանջատման ու հստակեցման պայմաններում կարելի է ավելի 
հստակ և թիրախային վերհանել այն բացերը, որոնք առկա են ՄԻՊի 
ոլորտում: 
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 РАЗГРАНИЧЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
ФОРМ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Защита прав человека является фундаментом становления 

демократического и правового государства, следовательно, степенью 
развития социально-правовых механизмов обеспечения прав чело-
века в государстве и обусловлена стабильность правового государст-
ва. С целью реализации одной из своих основных обязанностей, а 
именно: защита прав человека, государство создает, применяет и 
закрепляет целый комплекс форм и средств защиты прав, которые 
являются реальной гарантией для их защиты. 

В данной статье проанализированы формы и средства защиты 
прав человека, где акцент сделан на разграничении, взаимодействии и 
взаимоотношении форм и средств. Цель исследования – представить 
ряд предложений по эффективному разрешению некоторых задач, 
имеющихся в области защиты прав человека. 

Ключевые слова: защита прав человека, правовое государство, 
социально-правовой механизм, гарантия, форма, средство, инстру-
мент, способ защиты прав, иск, жалоба. 
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DIFFERANTATION, PARTNERSHIP AND RELATIONSHIP OF FORMS 

AND MEANS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION 
 

Protection of human rights is a basement in development of 
democratic and legal country, there fore the stability of legal state is based 
on the level of development of social-legal mechanism of human rights 
protection in that country. One of main responsibilities of legal stat is 
creating, booking and launching a complex of forms and means of 
implementation of human rights, wich is the real guarantee for the 
protection of those rights. 

This article analyzes the ways and means of human rights protection, 
emphasasing the forms and means of differentiation, partnership and 
relationship. The study aims to present a series of proposals aimed at 
resolving existing problems in the field of human rights protection. 

Keywords: human rights protection, legal state, social-legal 
mechanism, guarantee of rights protection, forms, ways, means, the claim, 
comlaint.  
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

Հոդվածը նվիրված է հետխորհրդային երկրների, մասնավորա-
պես Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
համակարգի հիմնահարցերի ու առանձնահատկությունների լուսա-
բանմանը, դիտարկվել են անցումային ժամանակաշրջանում 
գտնվող հետխորհրդային երկրներում ներդրված պետական կառա-
վարման «հիբրիդային» ձևի տեսական-իրավական հիմնախնդիր-
ների վերլուծությանը և ուսումնասիրվել են այդ ձևաչափի արդյու-
նավետության երաշխավորման պատճառները և դրան առնչվող այլ 
հարցադրումներ։ 

Բացահայտելով հիմնախնդրի էությունը և ելնելով կատարված 
վերլուծությունների արդյունքից` կատարվել է եզրահանգում, որ ա-
պարդյուն են պետական կառավարման տարբեր ենթատեսակների 
համեմատական վերլուծության հիման վրա, այս կամ այն ձևաչափի 
առանձին հատկանիշների վերացական դրական կամ բացասական 
գնահատման փորձերը, քանի որ յուրաքանչյուր ձևաչափ կամ՝ նույ-
նիսկ, դրա առանձին հատկանիշ կարող են կոնկրետ պայմաննե-
րում տալ և՛ դրական, և՛ բացասական արդյունքներ։ 

Հիմնաբառեր. հետխորհրդային երկրներ, անցումային ժամա-
նակաշրջան, պետական կառավարման համակարգ, համեմատա-
կան վերլուծություն, պետական կառավարման ձև: 

 
Անցյալ դարի 90-ական թվականներին բոլոր հետսոցիալիստական 

երկրներում առաջացավ պետական կառավարման առկա ձևաչափերի 
(«խորհրդային հանրապետություն»՝ ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություն-
ներ. «ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն»՝ Կենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայի նախկինում սոցիալիստական պետություններ) ար-
դիականացման անհրաժեշտություն։ Դա պայմանավորված էր առկա 
կառավարման ձևերի մի շարք էական թերություններով, որոնք` ա) ոչ 
միայն չէին համապատասխանում՝ այլ ուղղակիորեն հակասում էին, ժո-
ղովրդավարական կառավարման պահանջներին և բ) վերափոխվող հա-
սարակության պայմաններում հետզհետե կորցնում էին արդյունավե-
տությունը։ Սոցիալիստական երկրների պետական կառավարման հա-
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Իրավագիտություն 
 

 

մակարգերի համար յուրահատուկ էին, մասնավորապես, հետևյալ բա-
ցասական բնութագրիչները. 

1) իշխանությունների բաժանման և համեմատաբար ինքնուրույն 
ճյուղերի բացակայությունը, ինչի արդյունքում պետական իշխանությունը 
կրում էր միաձույլ բնույթ և կենտրոնանացված էր մարդկանց փոքրաթիվ 
խմբի ձերքերում, 

2) խորհրդային կառավարման համակարգում պետության գլխի 
պաշտոնի բացակայությունը։ Ներկայացուցչական գործառույթները 
ձևականորեն իրականացնում էին Գերագույն խորհրդի նախագահը և 
Նախարարների խորհրդի նախագահը, իսկ պետական իշխանության 
բարձրագույն մարմինների աշխատանքների համակարգումը՝ «հասա-
րակության ղեկավար և ուղղություն տվող ուժի»՝ կոմունիստական կու-
սակցության կենտկոմի առաջին քարտուղարը։ Բազմակուսակցական 
քաղաքական համակարգի ձևավորման և կոմունիստական կուսակցութ-
յան «ղեկավար» դերի նվազման կամ չեզոքացման պայմաններում այդ 
գործառույթը «բաց էր մնում», 

3) արհեստավարժ խորհրդարանի բացակայությունը և՝ յուրաքանչ-
յուրը 2-3 օր տևողությամբ, տարեկան 2 նստաշրջանների հրավիրումը։ 
Այս պայմաններում խոսք անգամ չէր կարող լինել օրենքի գերակայութ-
յան մասին, քանի որ հասարակական հարաբերությունների կարևորա-
գույն ոլորտներ կարգավորվում էին ոչ թե օրենքներով, այլ, որպես կա-
նոն, Նախարարների խորհրդի և իշխող ու միակ կուսակցության կենտ-
կոմի համտեղ որոշումներով, 

4) օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների կարծր և 
միանշանակ կախվածությունը իշխող կուսակցական վերնախավի կամքից։ 

Ընդհանուր առմամբ պետք է նկատել, որ սոցիալիստական պետութ-
յունների կառավարման ձևաչափերը (խորհրդային և ժողովրդադեմոկ-
րատական) չէին կարող ապահովել պետության ինքնիշխանության ներ-
քին բաղադրիչի՝ երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայութ-
յան սկզբունքի իրացումը։ Ներքաղաքական կյանքում առկա էր մեկ այլ՝ 
կուսակցական իշխանություն, որն ուներ ակնհայտ գերակայություն պե-
տական իշխանության նկատմամբ։ Ուստի պետական կառավարման 
նոր՝ ժողովրդավարական ձևաչափերի ներմուծման անհրաժեշտությունը 
չափազանց հրատապ էր։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր պետական կառավարման 
համակարգի անցման խնդիրն առաջին անգամ պաշտոնապես առա-
ջադրվեց «Հայաստանի անկախության մասին» Հռչակագրում։ Մասնա-
վորապես, Հռչակագրի 9-րդ հոդ. համաձայն Հայաստանի Հանրապե-
տությունը իր տարածքում ապահովում է օրենսդիր, գործադիր և դատա-
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կան իշխանությունների տարանջատում [1, 1990/16]։ Սակայն Հռչակա-
գիրը քաղաքական փաստաթուղթ է, իսկ նշված դրույթը ոչ թե արձա-
նագրում էր իրական վիճակը, այլ ձևակերպում էր որոշակի նպատակ։ 
Պահանջվեց անցումային որոշ ժամանակ կառավարման նոր ձևաչափի 
ձևավորման և ներմուծման համար։  

Երիտասարդ ժողովրդավարության այլ պետություններում կառա-
վարման նոր ձևերի ներմուծումը նույնպես կատարվեց երկու փուլով։ 
Առաջին՝ բարեշրջման զարգացման փուլում, խորհրդային տիպի սահմա-
նադրություններում իրականացվում էին մասնակի փոփոխություններ, 
իսկ երկրորդ՝ հեղափոխական փուլում, ընդունվեցին նոր սահմանադ-
րություններ։ 

Առաջին փուլը փաստորեն բոլոր հետխորհրդային հանրապետութ-
յուններում սկսվեց պետական անկախության մասին Հռչակագրերի ըն-
դունմամբ։ Իրականացվող մասնակի բարեփոխումները վերաբերում էին 
պետության վերանվանմանը, հասարակական զարգացման սոցիալիս-
տական ձևաչափը դեպի կապիտալիստական վերակողմնորոշելուն, 
մարդուն որպես բարձրագույն արժեք ճանաչելուն, իրավական պետութ-
յան հայեցակարգի հաստատմանը, իրավունքի և օրենքի գերակայութ-
յան ճանաչմանը, բազմակուսակցականության ամրագրմանը, սեփակա-
նության բազմազանության և սեփականության տարբեր ձևերի հավա-
սար իրավական պաշտպանությանը [5, էջ 73]։ 

 Այս առումով հիմնավորված է պրոֆեսոր Ա.Հարությունյանի դի-
տարկումը, որ հետտոտալիտար ժամանակաշրջանում պետականության 
հաջորդական զարգացումը հնարավոր չէ։ Ամեն ինչ պետք է անել միան-
գամից։ Սակայն քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ռազ-
մավարական ուղղությունը պետք է պանպանվի, ինչը սակայն բավակա-
նին բարդ է [3, էջ 76]։  

Կար ևս մեկ հանգամանք, որը խոչընդոտում էր պետական կառա-
վարման նոր ձևաչափերի ձևավորմանը։ Բանն այն է, որ փոփոխություն-
ները պետք է կատարվեին խորհրդային, սոցիալիստական տիպի սահ-
մանադրության շարունակվող գործողության և «դիմադրության» պայ-
մաններում, երբ կառավարման առկա ձևաչափի ցանկացած փոփոխութ-
յուն ինքնին առաջացնում էր գործող սահմանադրության մեջ փոփո-
խություններ կատարելու անհրաժեշտություն։  

Թվում էր, թե ստեղծված իրավիճակից կան պարզ ելքեր՝ անհապաղ 
ընդունել նոր սահմանադրություն կամ դադարեցնել խորհրդային սահ-
մանադրության գործողությունը։ Սակայն նոր սահմանադրության շու-
տափույթ ընդունումը հնարավոր չէր, քանի որ դեռևս մշուշոտ էին ձևա-
վորվող պետականության զարգացման հեռանկարները։ Հատկանշա-
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կան է, որ հետխորհրդային երկրների սահմանադրությունները ընդուն-
վեցին հիմնականում 1993-1995 թթ. (Ռուսաստան՝ 1993, Բելառուս, Մոլ-
դովա, Տաջիկստան՝ 1994, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան՝ 1995, 
Ուկրաինա՝ 1996): Խորհրդային սահմանադրության գործողությունը 
նույնպես հնարավոր չէր դադարեցնել։ Հասարակական հարաբերութ-
յունների կարևորագույն ոլորտները կարգավորվում էին սահմանադրա-
կան նորմերով և սահմանադրության գործողության դադարեցումը ան-
խուսափելիորեն կհագեցներ համապատասխան ոլորտների իրավական 
կարգավորման էական բացերի առաջացմանը։  

Այս պայմաններում հետխորհրդային հանրապետությունները որդեգ-
րեցին դասական մոտեցումը՝ գործող սահմանադրություններում կատա-
րելով անհրաժեշտ փոփոխություններ։ Սակայն այդպիսի՝ դասական մո-
տեցումը, արդյունավետ է միայն պետականության աստիճանական զար-
գացման փուլում։ Անցումային, ճգնաժամային փուլում այդ մոտեցումը 
դանդաղեցնում էր իրականացվող բարեփոխումների տեմպերը։ Ուստի 
1990 թ.դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությունում որդեգր-
վեց խնդրի նկատմամբ սկզբունքորեն այլ մոտեցում [2, էջ 1-2]։ Ընդունվեց 
«Հայաստանի անկախության մասին» Հռչակագրին համապատասխան 
ընդունված օրենսդրական ակտերի մասին» սահմանադրական օրենքը, 
որի համաձայն՝ «մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրութ-
յան ընդունումը դադարեցվում է գործող սահմանադրության այն դրույթ-
ների գործողությունը, որոնք հակասում են «Հայաստանի անկախության 
մասին» Հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Գերա-
գույն խորհրդի կողմից ընդունված օրենքներին» [1, 1991/6]։ 

Սահմանադրական օրենքը չդադարեցրեց խորհրդային սահմանադ-
րության գործողությունը և, դրանով իսկ, չստեղծեց բացեր սահմանադ-
րական կարգավորման ոլորտում։ «Այդ օրենքը պարզապես զրկեց գոր-
ծող սահմանադրությունը բարձրագույն իրավաբանական ուժից, ավելի 
ճիշտ՝ սահմանադրությունը վերափոխեց այլընտրանքային իրավաբա-
նական ուժ ունեցող նորմատիվ-իրավական ակտի։ Այն պահպանեց իր 
բարձրագույն իրավաբանական ուժը բոլոր նորմատիվ-իրավական ակ-
տերի, այդ թվում՝ օրենքների նակատմամբ, բացառությամբ Հռչակագրի 
հիման վրա ընդունված օրենքների» [2, էջ 2]։ 

Սահմանադրական օրենքի ընդունումով լեգալ հիմքեր և հնարավո-
րություններ ստեղծվեցին պետական կառավարման նոր ձևաչափի 
առանձին տարրերի օրենսդրական ամրագրման համար։ Այդ գործըն-
թացում կարևորագույն դեր ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի մասին» օրենքը [1, 1991/15], որի միջոցով սահմանվեց ցան-
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կացած ժաղավրդավարական պետության համար պարտադիր՝ պետութ-
յան գլխի պաշտոնը։ 

Միևնույն ժամանակ օրենքի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապե-
տությունում ձևավորվեց մի այնպիսի «հիբրիդային» կառավարման համա-
կարգ, որն ներառում էր խորհրդային (սոցիալիստական), նախագահական 
և կիսանախագահական կառավարման համար յուրահատուկ տարրեր։ 

Օրենքի 1–ին հոդվածով սահմանվում էր՝ «Հայաստանի Հանրապե-
տության նախագահը Հանրապետության բարձրագույն պաշտոնատար 
անձն է և գլխավորում է հանրապետության գործադիր իշխանությունը»։ 
Այս ձևակերպումը կարելի է համարել նախագահական հանրապետութ-
յունում նախագահի կարգավիճակի դասական սահմանում։ Նախագահը 
հանրապետության բարձրագույն պաշտոնատար անձն է (ինչը հատկան-
շական է պետության գլխի համար) և ղեկավարում հանրապետության 
գործադիր իշխանությունը։  

Օրենքով ամրագրված էր նախագահի լիազորությունների մի այնպի-
սի «հիբրիդային» համակարգ՝ մասնավորապես նախագահ-կառավա-
րություն, նախագահ-խորհրդարան, խորհրդարան-կառավարություն հա-
րաբերությունների ոլորտներում, որն անհնար է մեկնաբանել կառավար-
ման որևէ հայտնի տարատեսակի համատեքստում։ 

Օրենքով անորոշ, ոչ հստակ էր սահմանված բարձրագույն գործա-
դիր իշխանության համակարգը։ Այսպես՝ գլխավորելով հանրապետութ-
յան գործադիր իշխանությունը (հոդված 1) և ղեկավարելով Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության գործունեությունը (հոդված 8, կետ 7)` 
նախագահը միևնույն ժամանակ նշանակում և ազատում է կառավա-
րության նախագահին, նրա համաձայնությամբ նշանակում և ազատում 
է կառավարության անդամներին, ընդունում է կառավարության հրաժա-
րականը (հոդված 8, կետ 6)։ Ավելին՝ Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահի հետ ընտրվում էր նաև փոխնախագահը (հոդված 10, մաս 1-ին), 
որը նախագահի հանձնարարությամբ կատարում է նրա առանձին լիա-
զորությունները (հոդված 10, մաս 4-րդ)։ Արդյունքում ստացվում է, որ 
գործադիր իշխանությունն ունի երեք ղեկավար՝ հանրապետության նա-
խագահ, հանրապետության փոխնախագահ (որին նախագահը կարող է 
տալ հանձնարարություն իրականացնել որոշակի լիազորություններ նաև 
գործադիր իշխանության ոլորտում) և անորոշ կարգավիճակով կառա-
վարության նախագահ (կառավարությունն ունի նախագահ, սակայն կա-
ռավարության գործունեությունը ղեկավարում է ոչ թե կառավարության 
նախագահը, այլ հանրապետության նախագահը կամ փոխնախագահը)։  

Օրենքով ամրագրված գործադիր իշխանության անհստակ համա-
կարգը որոշակի հակասություններ է առաջացնում օրենսդիր և գործա-
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դիր իշխանությունների միջև փոխհարաբերություններում։ Կառավա-
րությունը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում Խորհրդարանի 
առջև։ Գերագույն խորհուրդը պատգամավորների ձայների պարզ մեծա-
մասնությամբ հանրապետության նախագահին կարող է առաջարկել վե-
րանայելու կառավարության, նրա նախագահի կամ որևէ անդամի նշա-
նակման հարցը։ «Հանրապետության նախագահի կողմից իր ընդունած 
որոշումը պաշտպանելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գե-
րագույն խորհուրդը կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայնե-
րի երկու երրորդով դադարեցնել նշված պաշտոնատար անձանց լիազո-
րությունները» (հոդված 8, կետ 6)։ Սակայն գործադիր իշխանությունը 
գլխավորող և կառավարության գործունեությունը ղեկավարող նախա-
գահը և նաև գործադիր իշխանության ոլորտում նրա հանձնարարութ-
յունները կատարող փոխնախագահը կարող են պաշտոնանկ արվել 
միայն այն դեպքում, եթե մեղավոր են ճանաչվել հայրենիքին դավաճա-
նելու, կաշառակերության կամ այլ հանցագործությունների կատարման 
մեջ (հոդված 11 մաս 1-ին)։ Իր հերթին նախագահը օժտված չէ խորհրդա-
րանն արձակելու լիազորությամբ այն դեպքում, երբ իր ղեկավարած կա-
ռավարությունը խորհրդարանական պատասխանատվության սուբյեկտ է։ 

Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների հարաբերությունները 
կարգավորող որոշ իրավադրույթներ ոչ միայն չէին համապատասխա-
նում, այլ ուղղակի հակասում էին «Հայաստանի անկախության մասին» 
Հռչակագրով որդեգրված իշխանությունների տարանջատման ժողովր-
դավարական սկզբունքին։ Այսպես՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 
10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն հանրապետության նախագահի և 
փոխնախագահի պաշտոնները միաժամանակ թափուր մնալու դեպքում, 
նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Գերագույն խորհրդի նախագահը, 
իսկ եթե դա հնարավոր չէ՝ Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալը։ 
Դժվար չէ նկատել, որ նշված դեպքերում օրենսդիր և գործադիր իշխա-
նության բարձրագույն պաշտոնները կենտրոնանում են մեկ անձի մոտ, 
որն օժտված է նաև պետության գլխի լիազորություններով։ 

Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին հակասում էին նաև 
օրենքով հանրապետության նախագահին և Գերագույն խորհրդին վե-
րապահված՝ իրենց բնույթով դատական իշխանությանն յուրահատուկ, 
որոշ լիազորություններ։  

Անկախության հանրաքվեից հետո 1991 թ. օգոստոսի 25-ին ընդուն-
ված «Անկախ պետականության սահմանադրական հիմնադրույթների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքով 
պետական կառավարման համակարգում որևէ էական փոփոխություն-
ներ չարձանագրվեցին։ 
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1991 թ. նոյեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն 
խորհրդի մասին» [1, 1991/22] օրենքի 1-ին հոդվածով Գերագույն խոր-
հուրդը բնութագրվեց որպես պետական մարմին, որն իրականացնում է 
օրենսդիր իշխանությունը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդ-
րությամբ սահմանված այլ իրավասություններ։ Այս փոփոխության 
սկզբունքային նշանակությունը ընդգծելու համար, նշենք որ դեռևս գոր-
ծող ՀԽՍՀ Սահմանադրության 98-րդ հոդվածով Գերագույն խորհուրդը 
բնորոշվում էր, որպես պետական իշխանության բարձրագույն մարմին, 
որը՝ բացի սահմանադրությամբ իրեն ուղղակիորեն վերապահված լիա-
զորություններից, կարող էր նաև քննարկել և լուծել հասարակական և 
պետական կյանքի ցանկացած կարևորագույն հարց։ Դրական կարելի է 
գնահատել նաև նույն հոդվածում ամրագրված իրավադրույթը այն մա-
սին, որ Գերագույն խորհուրդը մշտապես գործող մարմին է։  

Քննարկվող առաջին դրույթը համապատասխանում էր իշխանութ-
յունների տարանջատման սկզբունքին, իսկ երկրորդով՝ որոշակի հիմք 
ստեղծվեց ապագայում պրոֆեսիոնալ խորհրդարանի ձևավորման համար։ 

Միևնույն ժամանակ` 1991 թ. աշնանը Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում քննարկվող օրենքների միջոցով ձևավորվեց և մինչև 1995 թ. 
Սահմանադրության ընդունումը պահպանվեց պետական կառավարման 
մի այնպիսի ձևաչափ, որը կրում էր «հիբրիդային» բնույթ և տարբերվում 
էր հայտնի բոլոր կառավարման ձևաչափերից՝ ներառելով այդ 
ձևաչափերին յուրահատուկ ամենազանազան հատկանիշներ։  

 Պետական մարմինների միջև գործառույթների և իրավասության 
բախշման տարբերակները ձևավորվում են պատմականորեն։ Նրանք 
նույնը չեն, ասենք, ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում։ Խնդիրն այն է, որ 
պահպանվեն իշխանությունների տարանջատման ելակետային կողմնո-
րոշիչները [4, էջ 88-91]։ Սակայն անցումային շրջանի Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարման ձևաչափում այդ սկզբունքը միշտ չէ, որ 
պահպանվում էր, իսկ առանձին օրենսդրական լուծումները ուղղակիո-
րեն հակասում էին այդ սկզբունքին։ 

Անցումային ժամանակաշրջանում գտնվող մի շարք այլ երկրներում 
նույնպես ձևավորվել էին պետական կառավարման «հիբրիդային» ձևեր։ 
Հետխորհրդային երկրների փորձը, ընդհանրապես, ապացուցում է, որ 
անցումային ժամանակաշրջանի կառավարման ձևը զուրկ է կայունութ-
յունից և հավասարակշռությունից [6, էջ 117]։  

Նախ պետք է նկատել, որ անցումային շրջանի Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարման ձևաչափն առանձնանում էր հզոր՝ ավելի 
շուտ ամերիկյան տիպի, նախագահական իշխանությամբ։ Պետք է հա-
մաձայնվել Ա. Հարությունյանի այն դիտարկմանը, որ անցումային շրջա-
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նի տրամաբանությունը պահանջում է միանձնյա ղեկավարություն, որն 
ունակ է համախմբել իշխանությունը, այն դարձնել շարժուն և գործու-
նակ։ Այդ խնդիրը կարող է լուծել միայն նախագահը, որը ոչ թե կզբաղվի 
անվերջանալի բանավեճերով, այլ կընդունի որոշումներ և կապահովի 
դրանց կատարումը [3, էջ 69]։ 

Գործադիր իշխանության ոլորտում ներհամակարգային հնարավոր 
հակասությունների չեզոքացմանը նպաստեց նաև այն, որ 1991 թ. նա-
խագահական ընտրություններից հետո կառավարության նախագահի 
պաշտոնակատար նշանակվեց հանրապետության փոխնախագահը, ին-
չի արդյունքում բացառվեց փոխնախագահի և կառավարության նախա-
գահի միջև միջաձնային հակասությունների վտանգը։ Որոշակի դրական 
դեր ունեցավ նաև այն, որ խորհրդարանը կազմավորվել էր ղարաբաղ-
յան շարժման հզոր ազդեցության ներքո՝ ուստի օրենսդիր և գործադիր 
իշխանությունների քաղաքական նպատակները համընկնում էին։ Այս 
հանգամանքը հնարավորություն տվեց խուսափել օրենսդիր և գործադիր 
իշխանությունների միջև այն հակասություններից, որոնցով հղի էին ան-
կատար օրենսդրական լուծումները։ Իհարկե այդպիսի իրավիճակի հա-
մար բնութագրական է ավտորիտարիզմի վտանգը, այս առումով նախա-
գահական իշխանությունը ինքնին վտանգավոր է [3, էջ 69-70]: Սակայն, 
ինչպես նշում է Վ.Վ. Յարուզելսկին. «նախագահական համակարգը՝  
միշտ վիճակախաղ է, և դրա գործողությունը հսկայական չափով կախված 
է այդ պաշտոնում ընտրվածի անձնական հատկանիշներից» [7, p. 48]:  

Հոդվածի բովանդակությունից բխող հիմնական եզրահանգումն այն 
է, որ ապարդյուն են պետական կառավարման տարբեր ենթատեսակ-
ների համեմատական վերլուծության հիման վրա, այս կամ այն 
ձևաչափի առանձին հատկանիշների վերացական դրական կամ բացա-
սական գնահատման փորձերը։ Յուրաքանչյուր ձևաչափ կամ՝ նույնիսկ, 
դրա առանձին հատկանիշ կարող են կոնկրետ պայմաններում տալ և՛ 
դրական, և՛ բացասական արդյունքներ, որոնց բնույթը կախված է ոչ 
միայն պետության գոյատևման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, ներքին ու ար-
տաքին պայմաններից, այլև սուբյեկտիվ գործոններից։  
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АЛЕКСАНДР АРУТЮНЯН 
Соискатель ученой степени Академии 

государственного управления РА 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Статья посвящена освещению проблем и особенностей системы 

управления постсоветских государств и Республике Армения, в част-
ности. Был рассмотрен анализ правовых и теоретических проблем 
"гибридной" формы правления, которая была имплементирована в 
постсоветских государствах в переходный период и были изучены при-
чины гарантирования эффективности этой модели и другие связанные 
с этим вопросы.  

Раскрывая суть проблемы и на основе проведенного анализа, автор 
пришел к выводу, что попытки абстрактной положительной или отри-
цательной оценки индивидуальных особенностей различных моделей 
на основе сравнительного анализа различных форм правления 
являются бесполезными, так как любая модель правления, или даже ее 
индивидуальные особенности могут обеспечить как положительные, так 
и отрицательные последствия в зависимости от конкретных ситуациях. 

Ключевые слова: постсоветские государства, переходный 
период, государственная форма управления, сравнительный анализ, 
формы правления. 

 
 ALEXANDER HARUTYUNYAN 

Correspondence Degree Seeker of the of 
the Public Administration Academy of the RA 

THE GOVERNANCE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
DURING THE TRANSITIONAL PERIOD 

The article is devoted to the coverage of problems and peculiarities of 
the governance system of post-Soviet states and the Republic of Armenia 
in particular. The analysis of the legal and theoretical problems of the 
“hybrid” form of governance that was implemented in post-Soviet states 
that are in transitional period have been considered and the reasons for 
guaranteeing the efficiency of that model and other related issues have 
been studied.  

Revealing the essence of the problem and based on the conducted 
analysis, the author concluded that the attempts of abstract positive or 
negative evaluation of individual features of different models based on the 
comparative analysis of different forms of governance are futile since any 
given model of governance, or even individual features of different models 
can provide both positive and negative effects in specific situations. 

Keywords: Post-Soviet states, transitional period, state form of 
governance, comparative analysis, form of government. 
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ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԱՆ Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության Երևան 
քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն բաժնի պետ, 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ 
ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱՏԵՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ1 

Կատարողական վարույթի հարաբերությունների բնույթի, էության, 
ինչպես նաև իրավունքի համակարգում նրա տեղի ու դերի վերա-
բերյալ, գիտական հարթակներում դեռևս միատեսակ մոտեցում չի 
ձևավորվել: 

Հոդվածը նվիրված է կատարողական վարույթում առկա իրավա-
հարաբերությունների բնույթի և բնորոշման վերաբերյալ արդի ժա-
մանակաշրջանի իրավաբանական գրականության և սեփական 
տեսակետների արտահայտմանը: 

Օգտագործելով համեմատական և համադրման մեթոդները` 
հոդվածում փորձ է արվել բացահայտել կատարողական վարույթի 
վարչաիրավական բնույթը և ձևավորման հեռանկարները: 

Հիմնաբառեր. կատարողական իրավունք, կատարողական 
իրավահարաբերություններ, կատարողական վարույթ: 

 
Ձևավորվող կատարողական իրավունքի տեսության մեջ մի շարք 

հարցերի վերաբերյալ դեռևս ծավալվում են տարբեր քննարկումներ, 
մասնավորապես՝ առ այսօր իրավագիտության ասպարեզում գիտական 
հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերից մեկը հանդիսանում է այն 
հարցադրումը, թե՞ հարաբերությունները կատարողական վարույթում 
քաղաքացիաիրավական են, վարչաիրավական, թե՞ այլ բնույթի: Եվ այս 
հարցի վերաբերյալ տարաբնույթ տեսակետների շրջանառությունը շա-
րունակվում են: 

Ժամանակակից գիտությունում մի շարք իրավագետներ պնդում են 
այն տեսակետը, որ կատարողական վարույթը հանդիսանում է քաղա-
քացիական դատավարության մաս և հետևաբար հարաբերություններն 
էլ քաղաքացիաիրավական են: 

Հարկ է նկատել, որ այսօր կատարողական վարույթի օգնությամբ 
իրականացվում են ոչ միայն դատական ակտերի, այլ նաև արբիտրաժա-
յին տրիբունալների և այլ ոչ դատական տարբեր իրավազոր մարմիննե-
րի ակտերը: Որոշ իրավագետ գիտնականներ ոչ անհիմն գտնում են, որ 

1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում: 
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կատարողական վարույթը դա քաղաքացիական դատավարության մաս 
չէ: Նրանց տեսանկյունից, իրավահարաբերությունները որոնք ծագում 
են իրավազոր մարմինների որոշումների կատարման առնչությամբ, 
հանդիսանում են իրավունքի ինքնուրույն ճյուղի՝ կատարողական իրա-
վունքի կարգավորման առարկան» 1, էջ 23: 

Մինչև «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» և 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ուժի մեջ մտնելը, 
նախկին օրենսդրությամբ, կատարողական իրավահարաբերությունները 
բնորոշվում էին որպես քաղաքացիական դատավարության իրավահա-
րաբերություններ, քանի որ կատարողական վարույթը կանոնակարգող 
նորմերը ֆիզիկապես զետեղված էին քաղաքացիական դատավարութ-
յան օրենսգրքում: 

Ավելին, հարկադիր կատարման ծառայությունը, որպես այդպիսին 
տարանջատված չէր, դատարաններում գործում էր դատական կատա-
րածուների ինստիտուտը, որոնք գտնվելով դատավորների անմիջական 
հսկողության ներքո իրականացնում էին դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման գործառույթը:Ակնհայտ է, որ այսօր նշված իրավական ակ-
տերի գոյությունը, գործադիր իշխանության համակարգում 1999 թվա-
կանին հիմնադրված և գործող նորաստեղծ ծառայությունը, օբյեկտիվո-
րեն հանգեցրել են կատարողական վարույթում ծագող իրավահարաբե-
րությունների բնույթի, էության և բովանդակության փոփոխության: 

Հարցի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներում կատարված ուսումնա-
սիրությունները վկայում են այն մասին, որ կատարողական վարույթի 
հարաբերությունների ինքնուրույնությունը ընդգծող կարծիքներ և մոտե-
ցումներ են եղել ձևավորված դեռևս նախահեղափոխական Ռուսաստա-
նում 2, էջ 170: Հայրենական իրավունքի և միջազգային իրավունքի տե-
սության մեջ, սույն իրավահարաբերությունների բնույթի վերաբերյալ, որ-
պես իրավունքի քաղաքացիաիրավական ճյուղի, վարչաիրավական ճյու-
ղի կամ առանձին՝ ինքնուրույն ճյուղի իրավական բնույթի վերաբերյալ 
հարցերն, այսօր էլ միանշանակ չեն, ավելին` վիճահարույց են և հանդի-
սանում են տարբեր բանավեճերի առարկա: 

Ոլորտն ուսումնասիրող տեսաբանների կարծիքներն այս հարցում 
բեկվում են և իհարկե, ոչ բոլոր հեղինակներն են ընդունում նրա ինքնու-
րույնությունը իրավունքի համակարգում: Ժամանակակից իրավագի-
տության ասպարեզում այսօր էլ հստակ չեն ձևակերպվել ոլորտին վերա-
բերող այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ «կատարողական ի-
րավունք», «կատարողական իրավահարաբերություններ» կամ վերջա-
պես՝ «կատարողական վարույթ»: 
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Նշված եզրույթները հանդիսանալով կատարողական ինստիտուտի 
հստակ չձևակերպված, չպարզաբանված և չմեկնաբանված իրավական 
կատեգորիաներ` երկար ժամանակ դուրս են մնացել իրավագետ հեղի-
նակների գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակից: 

Կատարողական վարույթին վերաբերվող ուսումնասիրության հար-
ցերում հայրենական իրավունքը նույնպես առանձնապես չի փայլում, 
քանի որ մոտավորապես մեկդարյա ժամանակաշրջանում հանդիսանա-
լով մայրցամաքային և միևնույն ժամանակ խորհրդային իրավունքի հա-
մակարգի մաս, կրում է այդ համակարգերի իրական ազդեցությունը: Ար-
տացոլելով հետխորհրդային ժամանակաշրջանի իրավունքի իներցիան` 
մի շարք գործող իրավական ակտեր և նորմեր առ այսօր պահպանում են 
իրենց խորհրդային իրավագիտակցության ազդեցությունը, կառուցված-
քը, տեսքը և բովանդակությունը, ուստի ուսումնասիրվող հարցը բազմա-
կողմանի լինելու և բազմաբովանդակ ներկայացնելու համար պարբերա-
բար կներկայացնենք ռուս իրավագետների ուսումնասիրություններին 
վերաբերող տարբեր կարծիքներ: 

Օրինակ՝ Մ. Կ. Յուկովը նշել է. «անհրաժեշտ է անհատական դարձ-
նել, տարանջատել կատարողական վարույթը կարգավորող իրավական 
նորմերը» 3, էջ 91: 

Ժամանակակից իրավագիտության ռուս հեղինակներից Վ. Վ. Յար-
կովը դեռևս 1996թ. նշում էր. «անհրաժեշտ է դուրս բերել կատարողա-
կան իրավունքը քաղաքացիական դատավարության իրավունքի շրջա-
նակներից» 4, էջ 36-37: 

«Որոշ գիտնականներ ոչ անհիմն գտնում են, որ կատարողական 
վարույթը որև դատավարության ընթացակարգի մաս չէ: Նրանց տե-
սանկյունից, իրավազոր մարմինների որոշումների կատարման առնչութ-
յամբ ծագող հարաբերությունները, հանդիսանում են կատարողական ի-
րավունքի կարգավորման առարկան» 5, էջ 23: 

Մեկ այլ հեղինակ նշում է. «կատարողական իրավունքի կարգավոր-
ման առարկան հանդիսանում են ինքնուրույն իրավահարաբերություն-
ներ, իրավունքի այլ ճյուղերի կողմից կարգավորվող և այլ հանրային 
իրավահարաբերություններից զգալիորեն տարբերվող» 6, էջ 93: 

Մեր կարծիքով, կատարողական վարույթում իրավահարաբերութ-
յունների բնույթը որոշելու հիմնական բարդությունը պայմանավորված է 
դրանց բազմասուբյեկտությամբ և իրավական նորմերի բազմատեսա-
կությամբ, ինչն էլ իր հերթին կապված է այն հանգամանքով, որ նշված 
իրավահարաբերությունները կարգավորվում են իրավունքի ինչպես նյու-
թական, այնպես էլ դատավարական ճյուղերին վերաբերվող՝ տարբեր 
իրավական աղբյուրներով: 
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Ըստ իրավունքի գիտության դասական հեղինակների սահմանման՝ 
իրավահարաբերությունները՝ հասարակական այնպիսի հարաբերութ-
յուններ են, որոնցում կողմերը միմյանց հետ կապված են պետության 
կողմից պաշտպանվող փոխադարձ իրավաբանական իրավունքներով և 
պարտականություններով 7, էջ 406-409: 

Իրավական հարաբերությունների կառուցվածքն ըստ բովանդա-
կության ընդունված է բաժանել երեք պարտադիր տարրերի՝ սուբյեկտ, 
օբյեկտ և բովանդակություն (իրավունք և պարտականություն): Իրավա-
հարաբերությունները ծագում, փոփոխվում կամ դադարում են իրավա-
բանական փաստերի հիման վրա 8, էջ 360: 

Այս համատեքստում, խոսելով կատարողական վարույթում ծագող ի-
րավահարաբերությունների բովանդակության կառուցվածքից, պետք է 
բնականաբար նկատել, որ այստեղ ևս առկա են իրավական հարաբե-
րությունների պարտադիր բոլոր տարրերը: 

Որևէ ողջամիտ կասկածից վեր է և, ըստ մեզ, ընդհանրապես ապա-
ցուցման կարիք չունի այն քարացած համոզմունքը, որ կատարողական 
վարույթում ընթացող գործընթացներն ընդհանուր ամբողջության մեջ 
բնորոշելի են, որպես իրավահարաբերություններ, քանզի կատարողա-
կան իրավահարաբերություններում առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարրե-
րը: Այսպես, օբյեկտ՝ այն ինչին ուղղված են կատարողական վարույթի ի-
րավանորմերի ներգործությունը (այլ կերպ մասնակիցների համապար-
տադիր վարքագծի կանոնը կամ չափը), սուբյեկտ՝ այն անձինք, որոնք 
կատարողական վարույթի իրավանորմերին համապատասխան կրում են 
սուբյեկտիվ իրավաբանական իրավունքներ և պարտականություններ 
(այլ կերպ պարտապան-պահանջատեր և կատարողական վարույթի այլ 
մասնակիցներ), սուբյեկտիվ իրավունքներ և պարտականություններ՝ ո-
րոնք իրացվում են կատարողական վարույթի իրավանորմերի անմիջա-
կան ներգործության արդյունքում և վերջապես, իրավաբանական փաս-
տեր, որոնք հիմք են հանդիսանում կատարողական վարույթում ընթա-
ցող գործընթացների ծագման, փոփոխման և դադարման համար: 

Այն տեսակետի աջակիցները, ովքեր պնդում են, որ կատարողական 
վարույթում իրավահարաբերությունները քաղաքացիաիրավական են, 
վկայակոչում են այն փաստը, որ իբր կատարողական վարույթը հանդի-
սանում է քաղաքացիական դատավարության եզրափակիչ փուլը: 

Օրինակ` ռուս իրավագետ՝ Լ. Ֆ. Լեսնիցկայան համարում է, որ դա-
տական ակտի հարկադիր կատարման մասին ինքնուրույն օրենքի ըն-
դունումը դեռևս չի նշանակում, որ այն դադարում է լինել քաղաքացիա-
կան դատավարության փուլ 9, էջ 3-4: 
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Մեկ այլ ռուսական իրավագետ՝ Մ.Ս. Շաքարյանը նշում է, որ չպետք 
է շփոթել իրավունքի ճյուղը և օրենսդրության ճյուղը, սակայն միևնույն 
ժամանակ նա կատարողական վարույթը դասում է տարբեր իրավական 
ճյուղերի շարքին, այդ թվում՝ քաղաքացիական դատավարության և որ-
պես իր իսկ տեսության փաստարկ, նա նշում է. 

ա) կատարողական վարույթի հարուցման հիմք են հանդիսանում 
դատական որոշումները, 

բ) դատարանը հանդիսանում է կատարողական վարույթի սուբյեկտ՝ 
օժտված այս փուլում մի շարք կարևոր միջամտություններ իրականացնե-
լու լիազորություններով, 

գ) կատարողական վարույթի ընթացքում դատարանը իրավասու է 
քննել հարկադիր կատարողի դեմ բերված բողոքները 10, էջ 52: 

Որպես ներկայացված տեսակետի հակափաստարկ՝ անհրաժեշտ է 
նշել, որ ներկայումս կատարողական վարույթի հարուցման հիմքը, բնավ 
միայն կատարողական թերթը չէ, որը տրվում է դատական ակտի հիման 
վրա: Կատարողական վարույթի հարուցումը, որպես իրավաբանական 
փաստ, գործողություն՝ ուղղակի կախված չէ միայն դատական ակտե-
րից: 

Սկսած 2014 թվականից, Հայաստանի հարկադիր կատարման ծա-
ռայությունը կատարողական վարույթներ են հարուցում և բռնագանձում-
ներ են իրականացնում նաև ի շահ Հայաստանի Հանրապետության 
վարչական մարմինների, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով՝ անբողոքարկելի դարձած վարչական ակտերի հիման վրա 12: 

Հատկանշական է նաև այն, որ Օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն` 
կատարողական թերթը դատարանի կողմից տրվում է ոչ միայն դատա-
րանի վճիռների, դատավճիռների, որոշումների և դատարանի արձակած 
վճարման կարգադրությունների հիման վրա, այլ նաև արբիտրաժային 
տրիբունալների վճիռների, Հայաստանի Հանրապետության միջազգա-
յին պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա արբիտ-
րաժային տրիբունալների վճիռների և որոշումների, ֆինանսական հա-
մակարգի հաշտարարի որոշումների հիման վրա: 

Վերոշարադրյալ իրավանորմերի համադրելի վերլուծությունից ան-
վիճելիորեն բխում է այն իրողությունը, որ կատարողական վարույթի հա-
րուցման հիմքը այլևս հանդիսանում է ոչ միայն Օրենքով սահմանված 
կարգով տրված կատարողական թերթը, որի հիմքը դատական ակտն է, 
այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչական մարմինների ան-
բողոքարկելի դարձած վարչական ակտերի հիման վրա տրված համա-
պատասխան դիմումը (կամ գրությունը): 
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Ասվածից միանշանակորեն բխում է, որ հարկադիր կատարման ծա-
ռայության գործառույթն ընդլայնվել է, իսկ կատարողական իրավահա-
րաբերության ծագման հիմքը բացառապես որևէ դատավարության, այդ 
թվում քաղաքացիական դատավարության կարգով քննված գործը չէ, 
հետևաբար կատարողական վարույթն էլ մաքուր քաղաքացիաիրավա-
կան հարաբերություն կամ քաղաքացիական դատավարության փուլ կամ 
մաս չի կարող հանդիսանալ: 

Ակնհայտ է, որ այս դեպքում հարկադիր կատարման ենթակա իրա-
վազոր մարմինների անբողոքարկելի դարձած վարչական ակտերը չեն 
հանդիսանում դատարանի կողմից պատշաճ ընթացակարգով քննված 
քաղաքացիական կամ վարչական դատավարության արդյունք կամ հետ-
ևանք, դրանք ունեն օրենսդրությամբ սահմանված առանձնահատուկ ըն-
թացակարգ: 

Անդրադառնալով քաղաքացիական դատավարության արդի իրա-
վահարաբերություններին, նշենք դրանց բնորոշ հետևյալ հատկանիշնե-
րը. դատավարության սուբյեկտների հատուկ կազմը, նորմատիվ բնույթը, 
օրինականությունը, հրապարակայնությունը, դիսպոզիտիվությունը, լե-
զուն և այլն: 

Անդրադառնալով կատարողական վարույթին հասցեագրված իրա-
վահարաբերության հասկացությանը` ռուս տեսաբան՝ Մ. Ս. Շաքարյանը 
նշում է. «Կատարողական վարույթը հանդիսանում է որոշակի գործըն-
թացի եզրափակիչ փուլ, որտեղ իրականացվում է իշխանության իրավա-
զոր մարմնի կողմից հաստատված որևէ սուբյեկտիվ իրավունք, ինչպես 
նաև կատարողական վարույթն ունի սկզբունքներ, որոնք համընկնում են 
քաղաքացիական դատավարության որոշ սկզբունքների, մասնավորա-
պես՝ օրինականության, կողմերի իրավահավասարության, օրենքի առջև 
բոլորի իրավահավասարության, թարգմանչի մասնակցությամբ մայրենի 
լեզվով հաղորդակցվելու, ինչ-որ չափով նաև հրապարակայնության, 
մրցակցության և բանավորության սկզբունքները» 10, էջ 349: 

Վերջինիս հետ համակարծիք է նաև Մ. Կ. Տրեուշնիկովը, ըստ որի՝ 
«կատարողական վարույթը հանդիսանում է քաղաքացիական իրավուն-
քի պաշտպանության ընթացակարգի բաղադրիչ մասը, ինչպես նաև այդ 
իրավունքի իրացման վերջին փուլը» 13, էջ 496: 

Ըստ մեկ այլ հեղինակ, ցիվիլիստ, ակադեմիայի պրոֆեսոր Յուրի 
Ղամբարյանի. «Քաղաքացիական դատավարությունը քաղաքացիական 
իրավունքի հարկադիր իրացման սահմանված կարգն է և հանգում է ինչ-
պես իրավունքի պաշտպանության մարմինների, այնպես էլ այդ պաշտ-
պանությունից օգտվող կամ որևէ կերպ դրա հետ առնչվող անձանց գոր-
ծողությունները որոշող նորմերի համակցության» 14, էջ 93: 
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Ինչպես տեսնում ենք, տեսաբանների որոշակի մի խումբ, կատարո-
ղական վարույթի տեղը, իրավունքի համալիր համակարգում և, մասնա-
վորապես քաղաքացիական դատավարությունում, տեսնում և հիմնավո-
րում են ընդամենը կատարողական վարույթի և քաղաքացիական դա-
տավարության որոշ սկզբունքների համադրման և ֆորմալ համընկման 
կամ նմանեցման արդյունքում: 

Սակայն, ակնհայտ է, որ երկու իրավահարաբերություններին հա-
տուկ սկզբունքների միայն մի մասի կրկնությամբ, չենք կարող փաստել 
այն մասին, որ կատարողական վարույթում առկա իրավահարաբերութ-
յուններն ընդգրկվում են քաղաքացիական դատավարության իրավահա-
րաբերությունների շրջանակում, իսկ կատարողակն վարույթի տեղը ի-
րավական համկարգում հանդիսանում է քաղաքացիական իրավունքը 
կամ նրա դատավարությունը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկ հոդվածի պահանջվող 
ծավալը սահմանափակ է և առաջադրված ծավալի շրջանակում հնարա-
վոր չէ եզրափակել ուսումնասիրությունը, ուստի հոդվածի շարունակութ-
յունը կներկայացնենք հաջորդիվ, «Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդեսի հաջորդ համարում: 
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АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР И 
ПРАВОТОЛКОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
На научных площадках до сих пор не сформировалось одинако-

вого подхода к характеру, сути отношений исполнительного произ-
водства, а также его месту и роли в системе права. 

Статья посвящена выражению точек зрения, отраженных в совре-
менной юридической литературе и собственных взглядов на характер 
и определение правоотношений, существующих в исполнительном 
производстве. 

Используя сравнительный метод и метод сопоставления, в статье 
сделана попытка выявить административно-правовой характер испол-
нительного производства и перспективы формирования. 

Ключевые слова: Исполнительное право, исполнительные пра-
воотношения, исполнительное производство. 
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THE ADMINISTRATIVE-LEGAL NATURE OF ENFORCEMENT 
PROCEEDINGS AND THE LEGAL-THEORETIC PREREQUISITES FOR 

THE INITIATION THEREOF 
In the scientific field, there is no universal approach as to the nature 

and the essence of the relations in enforcement proceedings as well as 
their place and role in the legal system.  

The article covers personal viewpoints and those of modern legal 
literature on the nature and characterization of legal relations in 
enforcement proceedings.  

By resorting to methods of comparison and matching, the article aims 
to expose the administrative nature of enforcement proceedings and the 
prospects for their initiation. 

Keywords: enforcement rights, legal relations in the sphere of 
enforcement, enforcement proceedings. 
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ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ 
ԾԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սույն հոդվածում փորձ է արվում ներկայացնելու հանրային ծա-
ռայության ձևավորման գործընթացը մինչխորհրդային ու խորհր-
դային ժամանակաշրջաններում և վերջինիս ծագման նախադրյալ-
ները Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո ըն-
կած հատվածում: Չի կարելի հասկանալ ներկան և կառավարել այն 
ռազմավարական մակարդակով, եթե չգիտենք, չենք ուսումնասի-
րում և գնահատում պատմական փորձը: 

Հանրային ծառայության պատմական զարգացումների ուսում-
նասիրությունը թույլ է տալիս տեսնել հետազոտվող երևույթի զար-
գացման ընթացքը: Հանրային ծառայության տեղն ու դերը հասկա-
նալու համար պետք է ուսումնասիրել նրա և հանրային ծառայողնե-
րի ծագումն ու զարգացումը քաղաքակրթության պատմության մեջ: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հանրային ծառայութ-
յան ծագում, պետական ապարատ, հանրային ծառայության բարե-
փոխումներ, պետական ծառայող: 

 
«Հանրային ծառայություն» հասկացությունը, ծագելով որոշակի ժա-

մանակաշրջանում, անցել է պատմական ու հասարակական գործու-
նեության ճանապարհ՝ դրսևորելով իր դրանց հնարավորությունները: 
Նախկինում հանրային ծառայությունը չի ունեցել այն նշանակությունը, 
ինչ ունի հիմա: Բայց դրա բովանդակությունը պահպանվել է մինչև օրս 
ու անչափ կարևոր է ապագայի համար: 

Հանրային ծառայությունը, որն այդ ժամանակ կոչվում էր պետական 
ծառայություն, ձևավորվել է բուրժուական սահմանադրությունների գոր-
ծողության ընթացքում: Սակայն չի կարելի ասել, որ մինչ չգրված սահ-
մանադրությունների ընդունումը բուրժուական պետություններում հան-
րային ծառայություն գոյություն չի ունեցել: Այդ շրջանում նույնպես եղել 
են հանրային (պետական) ծառայողներ: Ճիշտ է, նրանց ծառայության 
սկզբունքները տարբերվել են ժամանակակից սկզբունքներից. դրանք 
ենթադրում էին այլոց տարածքների գրավման և այնտեղից հարստու-
թյան դուրսբերման քաղաքականություն, հանրային ծառայողները հան-

167 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2016  
 

  

դիսանում էին իշխանական ոլորտի գործիչներ և չէին կարող համարվել 
ժողովրդի ներկայացուցիչներ:  

Հենվելով հանրային ծառայության ծագման վերաբերյալ իրավաբա-
նական գրականության մեջ առկա մոտեցումների վրա՝ կարող ենք նշել, 
որ վերջինիս ծագման վերաբերյալ գոյություն ունի երկու հիմնական ուղ-
ղություն (տեսություն):     

Առաջին տեսության կողմնակիցները հանրային ծառայության ծա-
գումն անմիջականորեն կապում են պետության և իրավունքի առաջաց-
ման հետ: Այս տեսության հիմնական թերությունն այն է, որ նրա աջա-
կիցները հանրային ծառայությունը դիտարկում են զուտ հանրային իշ-
խանությամբ օժտված կամ պետական գործառույթներ իրականացնող ո-
րոշակի անձանց առկայությամբ: Այսինքն՝ հանրային ծառայության հիմ-
նական բնութագրիչ է ընկալվում գործադիր-կարգադրիչ գործառույթնե-
րի առկայությունը և պետաիշխանական լծակներով օժտված լինելու 
հանգամանքը:   

Երկրորդ տեսության կողմնակիցները հանրային ծառայություն՝ որ-
պես անկախ մասնագիտական գործունեություն իրականացնողների, 
այսպես կոչված, ծառայողական դասի ձևավորումը պայմանավորում են 
Արևմտյան Եվրոպայում տեղի ունեցող բուրժուադեմոկրատական հեղա-
փոխություններով, որոնց արդյունքում ընդունվեցին կենսագոյի հիմնա-
րար կանոնները կարգավորող նոր միասնական իրավական ակտեր:  

Համամիտ լինելով երկրորդ տեսության կողմնակիցների հետ՝ կար-
ծում ենք, որ հանրային ծառայությունը պետք է լինի նպատակային, ուս-
տի այն պետք է բավարարի հետևյալ չափանիշները`  

 կարգավորման ժողովրդականություն,  
 հանրային ծառայության և նրա տարրերի ամբողջականություն,  
 քաղաքացիների վստահության ապահովում,  
 հանրային ծառայության տարբեր մակարդակների համապա-

տասխանություն օրենսդրությանը [5]:  
Մինչխորհրդային ժամանակների հանրային (պետական) ծառայութ-

յան համակարգի կայացման և հետագա զարգացման վրա մեծ ազդե-
ցություն են ունեցել Պետրոս Առաջինի բարեփոխումները: Պետրոս Առա-
ջինն առանձնացրեց պետության գլուխն ամբողջ պետությունից և ստեղ-
ծեց համակարգված հանրային ծառայության համակարգ, որի իրավա-
կան հիմքը հանդիսացավ 1722 թ. հունվարի 24-ին ընդունված «Աստի-
ճանների ցուցակը» [6]:  

Այդ ժամանակահատվածում նոր պետական ապարատի համար 
կադրերի նախապատրաստումն արդեն իրականացվում էր հատուկ 
դպրոցներում` երկրի ներսում և արտերկրի ակադեմիաներում: Որակա-
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վորման աստիճանը որոշվում էր ոչ միայն դասային աստիճանով, այլ 
նաև կրթությամբ և հատուկ պատրաստվածությամբ: 

Հանրային ծառայության ոլորտի բարեփոխումները շարունակվեցին 
նաև հետագայում: Նիկոլայ Երկրորդի օրոք` 1906 թ., Ռուսական կայս-
րության բոլոր ենթակաների իրավունքները հավասարեցվեցին հանրա-
յին ծառայության ընդունվելիս: Սակայն Նիկոլայ Երկրորդի բարեփո-
խումները ևս ցանկալի արդյունք չտվեցին: Հանրային կառավարումն ու 
հանրային ծառայությունը Ռուսական կայսրությունում XX դարի սկզբին 
այդպես էլ չստացան սահմանադրաիրավական բնույթ, ինչպես շատ քա-
ղաքակիրթ երկրներում: Այն ընդամենը գործիք էր դարձել ավատատե-
րերի ձեռքին, որոնք չէին ցանկանում կիսել իշխանությունը ժողովրդի 
հետ [7]: 

Հայկական իրականությունում պետականության հիմնական դրսևո-
րումները (տնտեսական, ռազմական, մշակութային և այլն) և պետական 
կառավարման հիմնական կառուցակարգերն առավել ցայտուն սկսեցին 
ձևավորվել միայն XIIIV դարում: Այդ մասին է վկայում 1773 թ. Շահամիր 
Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց» գիրքը, որն ապագայում ստեղծվելիք 
հայկական պետության կառավարման համար նախատեսված օրենքնե-
րի ժողովածու էր [8]: Ըստ Շ. Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց»-ի՝ «պե-
տական կարգը հիմնվում է այն սկզբունքի վրա, որ ամբողջ իշխանու-
թյունը պատկանում է ժողովրդին, պաշտոնյաները նրա համար են, որ 
անխախտ կիրառեն օրենքները։ Երկրի բարձրագույն օրենսդրական 
հաստատությունը հայկական խորհրդարանն է՝ «Տունն հայոց», որն էլ 
պարտավոր էր ստեղծել գործադիր իշխանություն (կառավարություն)» [9]։ 

Արդեն Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում սկսեցին ի 
հայտ գալ պետական ծառայության որոշ առանձնահատկություններ: 

 1918 թ. ՌԽՖՍՀ սահմանադրության [3] ընդունմամբ ամրապնդվեց 
պետական կառավարման համակարգը, որի հիմքն էին կազմում աշխա-
տավորների, գյուղացիների, դեպուտատների խորհուրդները, ինչպես 
նաև ազգային քաղաքականության հիմքերը: Այդ սահմանադրությունը 
հիմք հանդիսացավ խորհրդային ժամանակաշրջանում պետական ծա-
ռայության ձևավորման և ամրապնդման համար:  

Իսկ արդեն 1924 թ. Խորհրդային Միության սահմանադրության [4] 
ընդունմամբ ձևավորվեցին Խորհրդային Միության կառավարման 
սկզբունքները, կառավարման մարմինները, խորհրդային հանրային 
(պետական) ծառայության հիմքերը: Այդ շրջանում բոլոր պետական ծա-
ռայողները, որոնք սահմանադրության համաձայն պաշտոն էին զբաղեց-
նում կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմիններում, համար-
վում էին հանրային (պետական) ծառայողներ:  
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Խորհրդային իշխանության առաջին երեք տարիներին կառավարող 
անձնակազմի թվաքանակն ավելացավ շուրջ հինգ անգամ: Զարգանում 
էր հանրային ծառայության համակարգի կառուցվածքը: 

1930-ական թվականներին խորհրդային կառավարումը ձևախեղ-
վում է: Ուժեղանում է կուսակցական մենիշխանությունը, անդունդ է 
առաջանում կուսակցական վերնախավի և ժողովրդի միջև, տեղի է ունե-
նում ժողովրդի օտարում իշխանությունից և կառավարումից: Կառավար-
ման մեջ հաստատվում է բարձրագույն պաշտոնատար անձի կամքը, իշ-
խանության և լիազորությունների գերակա մասի կենտրոնացումը կու-
սակցական վերնախավի ձեռքում: Խորհրդային ծառայողները պետք է 
ենթարկվեին կուսակցական ծառայողներին: 

Այդ ժամանակահատվածում կուսակցության իշխանական լիազո-
րությունների իրականացման համար անհրաժեշտ էր ապարատ, որի 
կազմակերպման համար օգտագործվեր անվանակարգության (նոմենկ-
լատուրայի) սկզբունքը: Անվանակարգություն ասելով՝ խորհրդային ժա-
մանակշրջանում հասկանում էին պետական ապարատում և հասարակա-
կան կազմակերպություններում գործող առավել կարևոր այն պաշտոննե-
րը, որոնց թեկնածուները դիտարկվում, քննարկվում և հաստատվում էին 
կուսակցական կոմիտեների (կուսակցության շրջանային կոմիտե, քաղա-
քային կոմիտե, կենտրոնական կոմիտե) կողմից [10]: Անվանակարգութ-
յան առավել էական գործառույթը քաղաքական կառավարումն էր [10]: 

Չնայած մարդկային մեծաթիվ կորուստներին՝ 1945 թվականի հաղ-
թանակը նոր հիմք հանդիսացավ հանրային ծառայության համակարգի 
առողջացման և վերակառուցման համար: Այս տարիներին իրականաց-
վեց կադրերի համատարած փոփոխություն: Տարեց և փորձառու կադրե-
րին աշխատանքից հեռացնելը հանգեցրեց ծառայողների զգոնության ու 
ճշտապահության կտրուկ թուլացման, առաջ եկան անհամաձայնություն-
ներ պետական ծառայողների միջև: 

Պետական ծառայության հիմնական սկզբունքներն ամրագրվեցին 
1977 թ. սահմանադրությամբ: Այդ սկզբունքներից էին կուսակցության 
ղեկավարումը, աշխատավորության ընդգրկումը պետական կառավար-
ման մեջ, ժողովրդավարական ցենտրալիզմը, ինտերնացիոնալիզմը, 
պլանավորումը և հաշվապահական հաշվառումը, սոցիալիստական օրի-
նականությունը [11]: 

1970-ականների վերջում արդեն հստակ ձևավորված էր այն մոտե-
ցումը, ըստ որի հանրային (պետական) ծառայողները դիտարկվում էին 
որպես աշխատավորության կատեգորիա, որոնք որոշակի վարձատրութ-
յան դիմաց աշխատում էին պետական մարմիններում, ձեռնարկություն-
ներում ու հիմնարկներում և իրականացնում էին իրենց լիազորություննե-
րը տվյալ մարմնի իրավասության շրջանակներում [11]: 
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Սակայն 1990թ. երկրում սկսված սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամի 
նոր փուլը հանգեցրեց խորհրդային պետականության փլուզման: 1991թ. 
դեկտեմբերի 25-ին Մ.Ս. Գորբաչովը հայտարարեց Խորհրդային Միութ-
յան փլուզման մասին: 

Այսպիսով՝ խորհրդային ժամանակահատվածում հանրային (պետա-
կան) ծառայության իրավակարգավորումը հանգում էր հետևյալին.  

• Պատմության այդ ժամանակահատվածում պետական ծառայող-
ների իրավական կարգավիճակը հիմնականում բացահայտվում էր աշ-
խատանքային օրենսդրությամբ: Հանրային ծառայության հասարակա-
կան-իրավական բնույթը չէր ընդունվում: Բացառություններ արվում էին 
միայն հանրային ծառայողների առանձին խմբերի համար (զինծառայող-
ներ, ներքին գործերի համակարգում ծառայողներ): 

• Համապետական մակարդակով հանրային ծառայությանը վերա-
բերող միակ նորմատիվ իրավական ակտը «Պետական մարմիններում և 
ձեռնարկություններում ծառայության ժամանակավոր կանոններ» կոչվող 
դեկրետն էր:  

Հանրային (պետական) ծառայողներ էին համարվում բոլոր այն ան-
ձինք, ովքեր աշխատում էին պետական մարմիններում, ձեռնարկություն-
ներում, կազմակերպություններում և իրենց աշխատավարձն ստանում 
էին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 

• Հանրային (պետական) ծառայությունը մեծ մասամբ կախվածութ-
յուն ուներ կուսակցական ծառայությունից, այսինքն՝ կոմունիստ-կուսակ-
ցականները նորմատիվ հիմքերով կանխորոշում էին պետական ծառա-
յության սկզբունքները և գործունեության շրջանակները: 

Հանրային ծառայության «նորովի» ձևավորումը Հայաստանի Հան-
րապետությունում ուղղակիորեն կապված էր երկրում տեղի ունեցող 
տնտեսական և քաղաքական արմատական փոփոխությունների հետ: 
Սկսվեցին իրավական շրջադարձային փոփոխություններ՝ պայմանավոր-
ված իշխանության համակարգի և սեփականության հարաբերություննե-
րի վերափոխումներով: Ձևավորվեց նաև արդի ժամանակին համապա-
տասխան պետական կառավարման համակարգ: Ցանկացած պետակա-
նակերպ հասարակության մեջ անհնար է իրականացնել պետական կա-
ռավարում առանց ծառայողական անձնակազմի: Ժողովրդավարության 
ճանապարհը բռնած հետխորհրդային նորանկախ երկրների, այդ թվում՝ 
Հայաստանի Հանրապետության համար, առավել քան երբևէ, կարևոր 
էր ապաքաղաքական, անկախ և արհեստավարժ բաղկացած հանրային 
ծառայության համակարգ ստեղծելը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության ոլորտը 
կարգավորող իրավահարաբերություններ սահմանվեցին ՀՀ Սահմա-
նադրության ընդունումից հետո: Մասնավորապես 2001թ. դեկտեմբերին 
4-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Քաղաքացիական ծառա-
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յության մասին» ՀՀ օրենքը: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանվեց «հանրային ծառայություն» հաս-
կացությունը, որի համաձայն` հանրային ծառայությունը պետությանն 
օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, 
որն ընդգրկում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների կողմից քաղաքականություն իրականացնելը, պետական ծառայու-
թյունը և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ծառայությունը, 
ինչպես նաև պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րում քաղաքացիական աշխատանքը: Իհարկե, սա բավական ընդար-
ձակ և ոչ այնքան ճշգրիտ սահմանում էր: Ուստի հետագայում՝ «Հանրա-
յին ծառայության մասին» [2] ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, «Քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածը կորցրեց իր 
ուժը: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից 
հետո անհրաժեշտ էր կարգավորել նաև հանրային ծառայության մեկ այլ 
կարևոր ոլորտի` տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ծառա-
յության հարցը: Դրանով պայմանավորված՝ 2004 թ. դեկտեմբերի 14-ին 
ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքը:  

2005 թ. նոյեմբերի 27-ի սահմանադրական փոփոխությունների արդ-
յունքում հանրային ծառայությանն անմիջականորեն վերաբերող նորմ 
ներդրվեց ՀՀ Սահմանադրության [1] մեջ: Մասնավորապես ՀՀ Սահմա-
նադրության 30.2-րդ հոդվածը սահմանեց, որ քաղաքացիներն ունեն 
օրենքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության 
ընդունվելու իրավունք: Նույն հոդվածի 2-րդ կետով էլ ամրագրվեց, որ հան-
րային ծառայության սկզբունքները և կարգը սահմանվում են օրենքով: 

2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունները, 
ըստ էության, որդեգրեցին միևնույն մոտեցումը, որը սահմանված էր 
2005 թ. Սահմանադրությամբ: Արդյունքում Սահմանադրության 49-րդ 
հոդվածը սահմանեց, որ «Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ընդհանուր 
հիմունքներով հանրային ծառայության անցնելու իրավունք: Մանրամաս-
ները սահմանվում են օրենքով»: Այս շարադրանքից հստակ երևում է, որ 
հանրային ծառայությանը վերաբերող հիմնախնդիրները պետք է կար-
գավորվեն հիմնականում «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: 
Բացի այդ, իրավակարգավորման որոշակի աստիճան նախատեսված է 
նաև այլ օրենքներով՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրեն-
քով, «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, «ՀՀ ԱԺ աշխա-
տակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, «Դիվանա-
գիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով և այլն: 

 Այսպիսով՝ հանրային ծառայության ինստիտուտի ձևավորումն ու 
համընթաց զարգացումը պետք է իրականացվի մի կողմից՝ համապա-
տասխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության 
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պահանջներին, մյուս կողմից՝ սոցիալական տարբեր պահանջմունքներ 
ունեցող և  իր իրավունքներն իմացող ազատ քաղաքացիական հասա-
րակության պահանջներին: Առանց հստակ ու կայուն համայնքային և 
պետական ծառայություն ունենալու, հասարակական և պետական 
խնդիրների լուծման համար պայմաններ ստեղծելու, որևէ երկիր չի կա-
րող դասվել զարգացած ժողովրդավարական երկրների շարքը, հետևա-
բար չի կարող ունենալ հոգևոր և սոցիալական զարգացման համար 
անհրաժեշտ պայմաններ: 
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В данной статье делается попытка представить процесс развития 
публичной службы в досоветский и советский периоды и предпосылки 
ее возникновения  после независимости Республики Армения. Нельзя 
понять настоящее и управлять им на стратегическом уровне, если не 
знаем, не изучаем и оцениваем исторический опыт. 

Изучение исторических развитий публичной службы позволяет 
видеть развитие изучаемого явления. Для того, чтобы понять место и 
роль публичной службы, необходимо изучить возникновение и 
развитие публичной службы и публичных служащих в истории 
цивилизации. 
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This article attempts to present the process of development of public 

service in the pre-Soviet and Soviet periods and conditions of its 
occurrence after the Republic of Armenia's independence. It is impossible 
to understand the present and to manage it at a strategic level, if you do not 
know, don`t study and evaluate historical experience. 

The research of the historical development of the public service allows 
you to see the development of the phenomenon under study. In order to 
understand the place and role of the public service, it is necessary to study 
the origin and development of the public service and public servants in the 
history of civilization. 
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МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ, КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы реализации права на 

местный референдум, как одного из видов непосредственной де-
мократии населения. Исследуется процедура проведения мест-
ных референдумов. Обозначены основные ограничения прове-
дения местных референдумов.  

Ключевые слова: референдум, непосредственная демокра-
тия, права граждан, формы непосредственной демократии, насе-
ление, местное самоуправление 

 
Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления – это способы реализации населением муниципаль-
ного образования права на местное самоуправления без опосре-
дованного участия органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления систематизированы в главе 5 Федерального закона 
№ 131-ФЗ [3]. Среди них можно выделить: местный референдум; 
муниципальные выборы; голосование граждан; сходы граждан; 
правотворческая инициатива граждан; территориальное обществен-
ное самоуправление; публичные слушания; собрания граждан; 
конференции граждан; опрос граждан; обращения граждан в органы 
местного самоуправления. 

Одной из таких форм является местный референдум. Он представ-
ляет из себя голосование граждан РФ, обладающих правом на участие 
в референдуме, по решению вопросов местного значения, которое 
проводится на всей территории муниципального образования [2].  

По мнению профессора Васильева В.И. местный референдум - 
это прямое голосование граждан, местожительство которых распо-
ложено в границах муниципального образования и которые обладают 
правом участия в местном референдуме, по наиболее важным 
вопросам местного значения в целях принятия решений по этим 
вопросам [6]. В то же время, являясь высшей формой непосредст-
венной демократии на местном уровне, референдум представляет 
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собой одновременно форму выражения общественного мнения и 
способ принятия принципиально важных решений по вопросам 
местного значения и гарантию их исполнения [7]. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [3] местный референдум 
проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения, под которыми, согласно ст. 2 этого Федерального 
закона, понимаются вопросы непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципального образования, решение кото-
рых в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. [1] и Федеральным 
законом № 131-ФЗ [3] осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.  

Нормативное содержание ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 131-ФЗ 
[3], п. 3 ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ [2] не 
предполагает, что на местный референдум могут быть вынесены 
любые вопросы местного значения, поскольку в силу п. 6 ст. 12 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2] 
вопросы местного референдума, во всяком случае, не должны проти-
воречить законодательству Российской Федерации и законода-
тельству соответствующего субъекта Российской Федерации. В тоже 
время предметом местного референдума могут быть и проекты 
муниципально-правовых актов по вопросам местного значения в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [2], предусматривающей право 
участников референдума на своевременное ознакомление с текстом 
проекта нормативного правового акта, выносимого на местный 
референдум [2].  

На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
– о досрочном прекращении или продлении срока полномочий 

органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления 
ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в 
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов; 

– о персональном составе органов местного самоуправления; 
– об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об освобождении от должности должност-
ных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и 
освобождение от должности; 

– о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и 
изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

– о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения. 
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Право формулировать вопрос референдума принадлежит группе, 
инициирующей референдум, поэтому на местный референдум может 
быть вынесен любой вопрос, по содержанию отнесенный к вопросам 
местного значения. 

Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна 
позволять воспринять его как единое целое, с тем, чтобы граждане не 
были вынуждены голосовать одновременно за несколько вопросов, 
соединенных в одном предложении. Вопрос должен быть сформу-
лирован таким образом, чтобы правовые последствия принятого на 
референдуме решения были определенными по своему содержанию и 
по возлагаемым на соответствующие органы местного самоуправ-
ления и полномочиям. В противном случае ставится под сомнение 
адекватность волеизъявления граждан, участвующих в референдуме, 
а реализация выраженной на референдуме воли народа становится 
проблематичной [5] . 

Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [2] предусматривается положение, что 
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования могут быть определены вопро-
сы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. 
Вместе с тем, на основании статьи 56 Федерального закона № 131-ФЗ 
[3] в обязательном порядке проводится местный референдум по 
вопросам, связанным с введением и использованием разовых 
платежей граждан в форме самообложения для решения конкретных 
вопросов местного значения. 

Наряду с вопросами, сформулированными субъектами права ини-
циативы проведения местного референдума, на местный референдум 
ими же могут быть вынесены также проекты нормативных правовых 
актов по вопросам местного значения. Статья 55 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» [2] содержит прямое 
указание на право участников референдума на своевременное озна-
комление с текстом проекта нормативного правового акта, выносимого 
на местный референдум. В то же время на местный референдум не 
может быть вынесен проект устава муниципального образования, 
поскольку его принятие в соответствии ч. 10 ст. 35 № 131-ФЗ [3] 
относится к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования. 

Статьей 36 Федерального закона № 67-ФЗ [2] установлен порядок 
реализации инициативы проведения местного референдума и 
предусматривает следующее: 

– избирательная комиссия соответствующего уровня, действую-
щая со дня обращения инициативной группы в качестве комиссии 
референдума, направляет ходатайство по проведению референдума 
и приложенные к нему документы в представительный орган муни-
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ципального образования, уполномоченный в соответствии с уставом 
муниципального образования принимать решение о назначении 
референдума;  

– представительный орган муниципального образования обязан 
проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на 
местный референдум, требованиям ст. 12 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ [2] в порядке и сроки, которые установлены 
уставом муниципального образования, при этом срок проверки не 
может превышать 20 дней со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группы и приложенных к нему документов.  

Если представительный орган муниципального образования приз-
нает, что выносимый на референдум вопрос не отвечает требованиям 
ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ [2], комиссия 
референдума отказывает инициативной группе по проведению 
референдума в регистрации.  

Основаниями отказа в проведении референдума также являются: 
– отсутствие среди документов, представленных для назначения 

референдума, документов, необходимых в соответствии с Федеральным 
законом, законом субъекта Федерации для назначения референдума; 

– наличие среди подписей участников референдума, представ-
ленных для назначения референдума, более 10% подписей, собран-
ных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, 
если иное не установлено федеральным законом; 

– недостаточное количество достоверных подписей участников 
референдума, представленных для назначения референдума, либо 
выявление 10% и более недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
если иное не установлено федеральным законом; 

– не создание инициативной группой по проведению референ-
дума фонда референдума, за исключением случаев, когда в 
соответствии с Федеральным законом создание фонда референдума 
необязательно; 

– использование инициативной группой по проведению местного 
референдума при финансировании своей деятельности по выдви-
жению инициативы проведения референдума, организации сбора 
подписей в поддержку этой инициативы, а также деятельности, 
направленной на получение определенного результата на местном 
референдуме, помимо средств собственного фонда референдума 
иных денежных средств, составляющих более 5% от установленного 
законом предельного размера расходования средств фонда рефе-
рендума; 

– превышение инициативной группой по проведению местного 
референдума при финансировании своей деятельности по выдви-
жению инициативы проведения местного референдума, организации 
сбора подписей в поддержку этой инициативы, а также деятельности, 
направленной на получение определенного результата на местном 
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референдуме, размера расходования из фонда референдума более 
чем на 5% от установленного законом предельного размера расходо-
вания средств фонда референдума; 

– установленный решением суда факт несоблюдения инициа-
тивной группой по проведению референдума в течение агитационного 
периода ограничений, предусмотренных Федеральным законом; 

– неоднократное использование членом или уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референдума 
преимуществ своего должностного или служебного положения. 

Этот перечень оснований отказа в проведении местного референ-
дума является исчерпывающим и не может быть дополнен или 
изменен законом субъекта Федерации [6] . 

Согласно пункту 5 статьи 15 от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [2] местный референдум 
назначается в соответствии с данным Законом, конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального обра-
зования представительным органом муниципального образования. 

Решение о назначении местного референдума принимается: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых предусмат-
ривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегист-
рированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального обра-
зования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

Условием назначения местного является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 
территории муниципального образования в соответствии с феде-
ральным законом. 

В соответствии со ст. 57 Закона № 67-ФЗ [2] расходы, связанные с 
проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, 
выделенных из местного бюджета на указанные цели.  

Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
оказывать комиссиям по проведению местного референдума содейст-
вие в реализации их полномочий, в том числе в предоставлении 
необходимых для проведения местного референдума помещений, 
транспорта, средств связи, технического оборудования, а также пре-
доставлять сведения и материалы. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
представительным органом муниципального образования и главой 
местной администрации, оформляется правовыми актами представи-
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тельного органа муниципального образования и главы местной 
администрации. 

Представительный орган муниципального образования обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления 
в представительный орган муниципального образования документов, 
на основании которых назначается местный референдум. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах муниципального образования.  

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию), регламен-
тированное нормой статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ [2] .  

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории муниципального образования 
(является обязательным) и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления. 

Решение, принятое на местном референдуме, действует на терри-
тории соответствующего муниципального образования и подлежит 
регистрации в органе местного самоуправления в порядке, установ-
ленном для регистрации муниципальных правовых актов. 

Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судеб-
ном порядке гражданами, органами местного самоуправления, про-
курором, уполномоченными федеральным законом органами 
государственной власти. 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
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 իշխա-
նության իրականացման քաղաքակրթական փորձի իմացության դեպ-
քում կարելի է բարձրացնել ժողովրդավարացման որակը: Այդ համա-
տեքստում կարևորված է նախ` իշխանության իրականացման ընթաց-
քում ազգային ինքնության բնականոն արդիականացման, ապա` կա-
ռավարող ընտրանու վարքաբանությունում նրա տեղի ու դերի հիմ-
նախնդիրը: Ապացուցված է ներկա քաղաքական ժամանակի պատ-
մականորեն ընկալելու անհրաժեշտությունը: Հոդվածի հեղինակը հա-
մոզված է, որ այդ մոտեցման շրջանակում հասարակությունը պետք է 
արժևորի իրականությունն այն գիտակցությամբ, որ մշակութորեն հա-
մակարգված արժեքներն իրենց քաղաքական դրսևորմամբ ունեն և՛ 
ազգային, և՛ համամարդկային բնույթ: 

Նման մոտեցման շրջանակներում առաջարկվում է ժողովրդա-
վարացման գործընթացը դիտարկել «հավաքական մեթոդաբա-
նությամբ»։ Հայ քաղաքակրթական միջավայրը «համալիր մեթոդա-
բանությամբ» ուսումնասիրելու համար հիմնվել է Է. Դյուրկհեյմի սո-
ցիոլոգիայի, Կ. Յունգի հոգեվերլուծության («արքետիպեր», «խոր-
քային հոգեբանություն»), Կ. Մանհեյմի «գաղափարի» և «ուտոպիայի» 
փոխհարաբերության և Է. Ֆրոմի «առողջ» ու «հիվանդ» հասարա-
կությունների մասին տեսությունների վրա։ Դրանցից յուրաքանչյու-
րը, յուրովի կարևորելով կառավարող ընտրանու վարքաբանությու-
նում ազգային ինքնության տեղն ու դերը և բնականոն արդիակա-
նացման գործընթացում ծագած հիմնահարցերը, միաժամանակ 
ընդգծում է, որ տարբեր ընկերային համակեցություններ իրենց գո-
յաբանության կերպը պահպանելու համընդհանուր հատկանիշներ 
ունեն։ Հենց այդ շրջանակներում հոդվածագիրը հիմք ընդունելով 
պատմության հոլովույթում ստեղծված «Հոգևոր Հայաստանի» լու-
սավոր կերպարը՝ մշակել է հայ ոգու սահմանադրություն: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական գործընթաց, ժողովրդավարացում, 
քաղաքակրթություն, ազգային ինքնություն, համամարդկային ար-
ժեքներ, ազգային ոգի, պատմականություն, կառավարող ընտրանի: 

1 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս նախորդ համարում («Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդեսի 2016 թվականի 1-ին համարում, էջ 141-150): 
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Արարիչ «ես»-ի գերակայությունը հայ մտահայեցողությունում 
Իշխանական հարաբերություններում ցեղի անհատականու-

թյունը բարձրագույն արժեք է, եզակի և անկրկնելի գոյացություն։ 
Այս ամենն իր արտահայտությունն է գտնում ազգային խորհրդա-
նիշներում, որոնք հանրույթի կենսաոճի և ինքնագիտակցության 
թանձրացումներն են։ Յուրաքանչյուր հանրույթ ունի ոչ միայն իր 
ստեղծած, այլև փոխառված խորհրդանիշներ, որոնք դարերի հոլո-
վույթում ազգային բովանդակություն են ստանում։ Նման հարցադ-
րումը պահանջում է ցեղի պատմական գոյաբանությունը դիտար-
կել նաև իբրև արարչագործ (ընտրյալ) անհատի ինքնադրսևորման 
և մշակութաստեղծ կարողությունների կիրարկման միջավայր։ Այս 
կապակցությամբ հույժ կարևորվում են պատմականորեն հերոսա-
ցած անձի արժեհամակարգիչ պատկերացումներն ու գործողութ-
յունները, որոնք, հանրույթը զերծ պահելով քաոսից, առաջին հեր-
թին ապահովում են կառավարող ընտրանու կենսաոճի յուրօրինա-
կությունը։ Այս իր արտահայտությունն է գտել հայ ժողովրդի հնա-
գույն առասպելների և էպիկական ասքերի մեջ։ Դրանք գրի է առել 
և ապա տրամախոհական մշակման ենթարկել պատմահայր Մով-
սես Խորենացին։ Շարադրելով հայոց պատմությունը վաղնջական 
ժամանակներից մինչև իր դարաշրջանը՝ Հայկ Նահապետից 
մինչև Արշակունիների արքայատան անկումը (428թ.), Խորենացին 
ստեղծել է իշխանություն իրականացնող գաղափարակիր «Ես»-ի 
իդեալական կերպարը։ Նա շարունակել է ուսուցչապետ Մեսրոպ 
Մաշտոցի գործը և հասել «Հոգևոր Հայաստան»-ի և «գաղափա-
րակիր «Ես»-ի աստիճանակարգությունների իրատես համադր-
ման։ Այս իդեալը Պատմահայրը մարմնավորել է առաջին հերթին 
հայոց վաղ թագավորների կերպարներում, որոնք թշնամիների 
դեմ պայքարում դնելով հայոց պետականության հիմքերը՝ դրանով 
իսկ ապացուցեցին իրենց ընտրյալ, և իրենց իշխանության լեգի-
տիմ լինելը։ Հատկանշական է, որ Խորենացու դիտանկյունից՝ նա-
խաքրիստոնեական շրջանից ժառանգված ազգային յուրաքանչ-
յուր արժեք ունի իր անկախ և ուրույն կշիռը։ «Ազգ-հայրենիք-պե-
տություն» հոլովույթի ընկալման և բանաձևման գործում նա հեռա-
ցել է իր դարաշրջանի ընդհանուր մտայնությունից։ Ազգային պե-
տությունը դիտարկելով իբրև բացարձակ համակեցական արժեք` 
Պատմահայրը պետականաշինությունը ճանաչում է իբրև հայ 
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«Ես»-ի արժեքային համակարգի կարևորագույն չափումներից մե-
կը։ Այս համատեքստում Խորենացին ձևակերպում է արարիչ 
(ընտրյալ) անհատի ինքնաճանաչման չափորոշիչները։ Այդպիսի 
անհատի նպատակը հանրույթը հնարավորինս զերծ պահելն է 
տարաբնույթ քաոսներից։ Այս գործելակերպը հղում է ենթադրում 
առ ազգային մտահայեցողության արխիվը: Դրանով իսկ «Ես»-ին 
հնարավորություն է ընձեռվում կերպափոխվելու և արդիականա-
նալու ժամանակի պահանջների ազդեցությամբ։ Նման գործառույ-
թի բացակայությամբ հանրույթը զրկվում է ինքնակայացման ու 
ինքնակառավարման հնարավորությունից՝ հանգելով անորոշութ-
յան կամ զգացմունքային խլության։ Ի զորու չլինելով բանական 
քննության ենթարկելու և գնահատելու առկա քաղաքակրթական 
(և քաղաքական) կացությունը՝ հանրույթն օտարվում է. տեղի է ու-
նենում «փախուստ իրականությունից» և «փախուստ ազատությու-
նից» [10]: Դրա հետևանքով մշակութային «արխիվը» կորցնում է 
իր արժեքային և հոգեբանական անհրաժեշտությունը։ Արդյուն-
քում, ըստ Խորենացու, ազգը վերածվում է ամբոխի, որը չունի 
տարիք ու պատմություն, «զի բարձաւ թագաւոր եւ քահանայ, 
խորհրդական եւ ուսուցող. վրդովեցաւ խադաղութիւն, արմատա-
ցաւ անկարգութիւն. դրդուեցաւ ուղղափառութիւն, կայկայեցաւ 
տգիտութեամբ չարափառութիւն» [11, III, 1913]։ 

Ո՞րն է ելքը։ Քաղաքակրթությունների զարգացման և արդիա-
կանացման փորձը հուշում է, որ նման պայմաններում առավել 
ներգործուն է ազգային մշակույթի ու մտահայեցողության ճշգրիտ 
լծորդումը նրա՝ ինքնակառավարման երկու՝ ուծական (ասիմիլյա-
ցիոն) և հարմարվողական (ակոմոդացիոն) պարադիգմաների հա-
մադրությանբ։ Դրանցից որևէ մեկի բացարձակեցման պարագա-
յում քաոսն անխուսափելի է։ 

Ծրագրված փոփոխության է ենթարկվում ազգային ինքնու-
թյունը, իսկ ընտրանին, առաջնորդը, անհատը կորցնելով կապն ի-
րենց ընկերային-մշակութային երբեմնի արարիչ միջավայրի հետ, 
իշխանական հարաբերություններում զբաղեցնում են հարաբերա-
կանորեն ինքնուրույն տարածություններ։ Նրանք և իրենց նմաննե-
րը կազմում են «սև զանգվածի» (օխլոսի) մասը, որը պատրաստ է 
ծառայելու ցանկացած ուժեղ ձեռքի՝ ունակ բավարարելու իրենց 
առօրեական (հատկապես կերակրման) պահանջմունքները [12, 
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pp. 138-149]։ Համակեցության սկզբունքներն սկսում են կազմա-
կերպվել ըստ մարգինալության սկզբունքի՝ որտեղ հաց այնտեղ 
կաց: Արդյունքում ուծական կառավարման ծայրահեղ դրսևորումը 
ձևախեղում է ազգային համակեցական տեսակն ու ինքնությունը: 
Փաստորեն, ասիմիլատիվ վարչական սկզբունքը, տարբերություն 
չդնելով գոյություն ունեցող ազգային պետական և ընդհանրապես 
պետական շահերի միջև, արժեքների գնահատման մարգինալ հո-
գեվիճակ է ստեղծում: Հանրույթի մարգինալ հոգեբանությունը ա-
սիմիլացիոն կառավարում իրականացնողներին հնարավորություն 
է տալիս ազգային ինքնությունում ծրագրավորված կերպով քաո-
սային փոփոխություններ կատարելու: Այդ քաոսային փոփոխութ-
յունների հետևանքով կառավարող էլիտան կորցնում է կապն իր 
սոցիալ-մշակութային միջավայրի հետ և ազգային ինքնության ա-
վանդական արժեքների նկատմամբ ձեռք է բերում ոչ միայն 
կրկնակի սահմանային դիրքորոշում, այլև՝ կերպափոխվում է պայ-
մանավորված քաղաքական գործընթացների արժեքաբանությամբ: 

Սոցիալ-մշակութային նոր միջավայրում հայտնված, կառավա-
րողների կողմից քաղաքական խաղի յուրօրինակ մասնակից դար-
ձած «Ես»-ը, մոռանալով իր մտահայեցողական արժեքները, 
պատրաստակամ է ծառայելու յուրաքանչյուրին, միայն թե վերջին-
ներս (կերակրման) ինստիտուտների օգնությամբ բավարարեն իր 
պահանջմունքները: Ասիմիլացիոն կառավարման ժամանակ հան-
րույթը բաժանվում է մարգինալ «Ես»-երի, ստեղծվում է սոցիալա-
կան յուրաքանչյուր խմբի կառավարման մարիոնետային համա-
կարգ: Ինչպես տեսնում ենք, ուծացման կառավարումը ձևախախ-
տում է ազգային ինքնությունը: 

Ի տարբերություն դրա` հարմարվողական պարադիգմայի բա-
ցարձակեցումը ենթադրում է մի այնպիսի վիճակ, երբ, ընդհակա-
ռակը, զանգվածի չափազանց ակտիվ ներգործությամբ խաթար-
վում են իշխանական կառույցները։ Եվ հաստատվում է քաոս, որը 
կրկին ուղեկցվում է ազգային տեսակի ու մտահայեցողության խա-
թարմամբ։ Բայց այս անգամ դա արդյունք է կարգի և օրենքի քայ-
քայման։ Այս դեպքում «սև զանգվածի» եսասիրությունը գերակա է 
դառնում իշխանական հարաբերություններում։ Մեր խորին համոզ-
ման պարբերական քաոսից դուրս գալու ելքը երկու պարադիգմա-
ների համադրման մեջ է։ Խառը «ուծական-հարմարվողական» 
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պարադիգմայի կիրարկման պարագայում ազգային համակեցա-
կան արժեքներն ու հաստատությունները հստակեցվում են։ Հան-
րույթն սկսում է գիտակցել, որ (ուղղակի և հակադարձ կապի շնոր-
հիվ) հնարավոր է երկխոսություն համակեցական բոլոր մակար-
դակներում՝ նպատակամիտված բարեշրջելու-բարեփոխելու ընկե-
րային միջավայրը։ 

Եվ երկխոսությունը ծավալվում է ազգային համակեցության ոչ 
միայն ներկայի (այժմ), այլև անցյալի հարթությունում։ Արդյունքում 
ազգը երկխոսության մեջ է մտնում իր իսկ անցյալի և տեսանելի 
(ու կանխատեսելի) ապագայի հետ։ Բազում սերունդներ խտանում 
են ժամանակային «ներկայի» ծիրում՝ ընդհանուր գերխնդրի գի-
տակցությամբ։ Եվ հայտնագործվում է «փոքրի ուժն ու մեծությունը»։ 
Դրա ճշգրիտ բանաձևմամբ է, որ Պատմահայր Խորենացին շեշ-
տում է. «Զի թէպէտ եւ եմք ածու փոքր եւ թուով յոյժ ընդ փոքու 
սահմանեալ եւ զօրութեամբ տկար եւ ընդ այլով յոլով անգամ նուա-
ճեալ թագաւորութեամբ, սակայն բազում գործք արութեան գտա-
նին գործեալ եւ ի մերում աշխարհիս….» [11, I, 3]։ Այսինքն՝ ներկա 
ժամանակի մարտահրավերները ծնում են այն հերոսին, որը Լեոնիդ 
Ազգալդյանի նման փաստում է. «Սա Հայաստանն է, և վերջ…» : 

Հանրագումարելով` նշենք, որ ազգային ինքնությունը քաղա-
քական վերնախավի իրականացրած իշխանության կառուցակար-
գում որպես համակարգիչ ամբողջություն ենթադրում է՝ 

1. Տարբեր մակարդակներում հանդես եկող իշխանություն կրող 
վերնախավերի ինքնաճանաչողություն՝ քաղաքական իրականութ-
յան պատմական գիտակցության և ռացիոնալ հոգեբանության են-
թատեքստում: Կառավարող ընտրանին հասարակական քաոսից 
խուսափելու համար անհրաժեշտաբար ազգային ինքնությունում ա-
րարչորեն պետք է կրի իր մեջ ինչպես պատմական արժեքները, այն-
պես նաև ապագան` որպես ազգի իշխանությանը Ինքնություն, 
Կարգ ու Տեղ ապահովող իրագործելի ձևաչափ: 

2. Քաղաքական արժեքների բնականոն արդիականացում, որը, 
բյուրեղացնելով պոլիախիկ ընտրանու մտահայեցողական առանձ-
նահատկությունները, կառավարման ուծական, հարմարվողակալ 
տիպերի փոխներդաշնակմամբ և համակեցության նորմերի պահ-
պանմամբ հնարավորություն է ստեղծվում հասարակական կյանքում 
կանխել քաոսը: 
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3. Հասարակական-քաղաքական երևույթները կապի մեջ ըն-
կալելու հնարավորություն: Ի տարբերություն միֆամտածողության, 
որտեղ աշխարհն արժեքագրված է ցեղի հավաքական էությունը 
բացահայտող իշխանության մեջ, մշակութային այս փուլում այն 
համակարգվում է իշխանություն իրականացնող ընտրանու կող-
մից, որն արժևորում է իշխանության բարձրագույն ձևը՝ պետակա-
նը: Մովսես Խորենացին հայ իրականության մեջ ազգային ինքնա-
գիտակցության հիմքի վրա իրականացվող գերագույն՝ պետական 
իշխանության գաղափարախոսն ու ջատագովն էր: Ազգային ինք-
նությունը, որը փաստորեն որոշիչ դեր ունի ազգի քաղաքական 
ծրագրի ձևավորման գործընթացում, միաժամանակ իրականաց-
վող իշխանության բովանդակության էությունն է: Նմանօրինակ 
սկզբունքներով հիմնված ազգի իրականացրած իշխանությունը 
հանրույթի կառավարման կառուցակարգում բացառում է քաղա-
քական քաոսը: Հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ Քերթո-
ղահայր Խորենացին այս ամենը հանրագումարեց որպես սոցիալ-
քաղաքական և մշակութային օրինաչափություն, որի չիմացութ-
յունն ու անտեսումն էլ հայ հանրույթի կյանքում դարերով հարատ-
ևող քաոս ստեղծեց: Ժառանգություն թողնելով արժեքային համա-
կարգի գնահատման նմանօրինակ կառուցակարգ՝ Պատմահայրը 
պատգամել է սերունդներին. «Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թ-
վով շատ սահմանափակ ու զորությամբ թույլ և շատ անգամ օտար 
թագավորությունների կողմից նվաճված, բայց և այնպես մեր երկ-
րում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ 
են կատարվել… »: Այս տրամաբանությամբ էլ Հայ մշակութային 
տեքստում ձևավորվեց և այսօր էլ խիստ արդիական է Հոգևոր 
Հայաստանի գաղափարախոսությունը (այսուհետև՝ ՀՀԳ): 

Հոգևոր Հայաստանի գաղափարախոսության  
արժեքաբանությունը 

 Անցյալ-ներկա-ապագա եռաչափության մեջ արդիականացող 
հայ ազգային ինքնության հիմքի վրա ձևավորվել է ՀՀԳ. «հայութ-
յան հավաքում» կամ «հայության կազմակերպում» գաղափարա-
կան իմաստով - ահա ինչ եմ հասկանում ես «Հոգևոր Հայաստան» 
ասելով։ Դա այն կուլտուրան է, այն կուլտուրապես կազմակերպ-
ված ժողովուրդն է, որի գալուն մենք կուզեինք հավատալ։ «Ազգը 
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միայն արտաքին ուժերի զորությամբ, իրերի արհեստական դասա-
վորությամբ չի ստեղծվում, այլև իր անդամների ներքին մտավոր -
հոգեկան կապով։ Պետք է բացի արտաքին հնարավորությունից 
լինի և ներքին մի զորություն, մի հոգևոր մղում, որ մարդկանց հա-
մախմբումը ազգ է դարձնում»։ «Ահա թե ինչու ես կարծում եմ, որ, 
բացի արտաքին արգելքները հաղթահարելուց, ամեն մի՝ ազգ 
կազմելու ցանկություն ու կամք ունեցող ժողովուրդ անդադար պի-
տի ստեղծե այն արժեքները, որոնք նրա ինքնության առհավատչ-
յաներ են» [13, էջ 336-350]։ 

Ելակետ ընդունելով այս և հայ հեղինակների նմանօրինակ այլ 
մոտեցումները` կարող ենք հիմնավորել. ազգային գաղափարա-
խոսությունն օրգանական միասնության մեջ գտնվող, պատմակա-
նորեն ձևավորված արժեքների համակարգ է։ Այն տվյալ ազգի 
կենսահասարակական ինքնությունը, էությունը համակողմանիո-
րեն արտացոլող, որոշակի ինքնության շուրջ ձևավորված իդեալ-
ների, ռազմավարական շահերի, նպատակների հարատևման փի-
լիսոփայությունը ներառած միաձույլ, ամբողջական, կուռ և մշտա-
պես արդիականացում պահանջող հայացքների հանրագումարն է: 
Գաղափարախոսությունը ցանկացած արժեքային համակարգի 
էության տեղեկատվական արտահայտությունն է: Տրամաբանորեն 
կարելի է ընդհանրացնել. եթե առկա է համակարգը (դիցուք՝ ազ-
գը), ապա գոյություն ունի «Ես»-ին տեղ, կարգ, ինքնություն, էութ-
յուն ապահովող հարատևության մեջ ձևավորված գաղափարախո-
սությունը: Աստծո կամոք հայ գաղափարական «Ես»-ի արարման 
կառուցակարգի համակարգումը սկսվել է հայկական ժայռապատ-
կերներից, մաշտոցյան այբուբենից, Քերթողահոր «Պատմությու-
նից», ազգային էպոսից, Նարեկացու «Մատյանից», Շնորհալու 
«Ողբից», Մոմիկի խաչքարերից, ապա շարունակվել Րաֆֆու 
պատմավեպերում, Հ. Թումանյանի, Ե. Չարենցի, Պ.Սևակի ստեղ-
ծագործություններում, այսինքն՝ բոլոր նրանց կողմից, ովքեր հի-
շում են, որ իրենք հավատի, արդարության, յուրօրինակության 
կրողներն են, այսինքն՝ Հայ: 

Միանշանակ պետք է ընդունել, որ հայ ազգային գաղափարա-
խոսությունն արարված է մեր նախնյաց կողմից, և այսօր չպետք է 
մտատանջվենք ազգային գաղափարախոսության ստեղծումով, 
փա՛ռք Աստծո, այն կա… Մտահոգության առարկան այն է, թե 
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տվյալ քաղաքական ժամանակի մեջ տեղեկատվական ձևը որքա-
նո՞վ է կարողանում ճշմարիտ և փաստացի արտահայտելով ազգի 
ինքնությունը՝ արդիականացնել այն՝ իրատեսորեն մոդելավորելով 
տվյալ քաղաքական գործընթացը: Ցավոք, մեր պատմական զար-
գացման մեջ առկա է տեղեկատվության խաթարում (պետության 
կորուստ, օտար նվաճումներ, քաղաքական խաղեր), որն էլ հա-
յությանը զրկել է սեփական գաղափարախոսության արդիակա-
նացման հիմքի վրա կայուն կենսագործունեություն կազմակերպե-
լուց: Բայց դա չի նշանակում, որ հայ մարդը ծանոթ չէ իր գաղա-
փարախոսությանը: Այն ազգային ինքնության տեսքով հանդես է 
եկել բոլոր դարերում: Հենց այս մոտեցման հիմքի վրա էլ մեր կող-
մից առաջարկվում է Հոգևոր Հայաստանի սահմանադրությունը: 

Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ, չնայած արտաքին աննպաստ 
պայմանների` իր կենսագործունեությունը կազմակերպել է իր գա-
ղափարախոսության բարձր ոգեղենության շնորհիվ: Այստեղ որո-
շիչ տեղ ու դեր է վերապահվում էզոտերիկ միասնության մեջ 
գտնվող` «ազատ անհատ», «անկախ հայրենիք», «արդարադատ 
պետություն», «պատիժ չարին», «ոգու հաղթանակ»` հանուն Աստ-
ծո և հանուն մերձավորի սկզբունքների համակարգին: Հայ «Ես»-ի 
նյարդային համակարգի ուժը պատմական դրսևորում ունի մաս-
նավորապես ճգնաժամային պայմաններում, նրա մտավոր եռանդը 
կարողանում է բարդ հիմնահարցերի արագ լուծման համակցութ-
յուն ապահովել (Ձիրավ, Ավարայր, Սարդարապատ, Շուշի…): Այս 
հանգամանքն անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՀՀԳ-ի արդիականաց-
ման ժամանակ: Ըստ իս` միօրինակության գնացող մարդկության 
ապագան այսօր շատ բանով որոշվում է արարող ոգու (այդ թվում 
և հայի) առողջության պաշարով: Հետևաբար, ՀՀԳ-ի յուրահատ-
կությունն այն է, որ զուտ ազգային կեցության պահպանման շրջա-
նակներից դուրս գալով, ձեռք է բերում գիտատեսական նշանա-
կություն: Եթե Հայկական լեռնաշխարհը հնդեվրոպացիների հայ-
րենիքն է, ապա հայն այն էթնոսն է, որի ծագումը, զարգացումը և 
ապագան հարատև կապված է տվյալ աշխարհագրական վայրի 
կենսաէներգետիկ գործունեության հետ: Ահա թե ինչու, հայ ազ-
գային ոգեղենության ուսումնասիրությունը կարող է որոշիչ ներդ-
րում ունենալ ինչպես հնդեվրոպական այլ ժողովուրդների ծագում-
նաբանական ընդհանրության ընկալման խնդրում, այնպես էլ հայ-
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կական ոգեղենության յուրօրինակության բացահայտման գործում: 
Այս տեսակետից, հայության (որպես յուրօրինակ ոգեարարիչ հան-
րույթի) գոյությունը խիստ անհրաժեշտ է համահարթեցման գնա-
ցող մարդկության համար, քանի որ հավատի, արդարության, ինք-
նատիպության կրող անձը վերածնվում է կապ իրականացնող 
էներգածին գեներատորի: Այսինքն` դառնում է ՀԱՅԿ: Հենց այս 
տրամաբանությամբ էլ Հայկ Նահապետի հավաքական կերպարն 
ամփոփում է հայի աշխարհաընկալումը: Այդ մասին խիստ դիպուկ 
է արտահայտվել Քերթողահայր Խորենացին. «Սա քաջ և երևելի 
հանդիսացավ հսկաների մեջ, դիմադրող այն բոլորին, որոնք ձեռք 
էին բարձրացնում բոլոր հսկաների և դյուցազունների վրա տիրա-
պետելու»: Կապի նմանօրինակ ընկալումը ստեղծեց շփման միջա-
վայր, որի միջոցով էլ հայ մարդը որպես Հայկ դուրս եկավ «փակ» 
համակարգից: Այս առումով էլ հաղորդակցության ընկալումը հնա-
րավորություն է ընձեռում իրականացնելու հայ ոգու գաղափարա-
կան էվոլյուցիան, որը երկար ու դժվարին ուղի է դեպի արարող, 
քերթող հայ մարդը: 

Երևույթները կապի մեջ ընկալելը հայ մշակութային տեքստի 
բնորոշ հատկանիշներից է: Քերթողահայր Խորենացուց մինչև 
Պ.Սևակի հայ ազգային արժեքների գաղափարակիր Ես-ը ուղ-
ղորդվում է «երջանիկ կառավարում է նա, ով երևույթների միջև 
եղած կապն է հասկանում» կարգախոսով: Այս կարգախոսով եր-
ևույթները կապի մեջ ընկալելու ունակությունը դարերի հոլովույ-
թում ինքնաճանաչողություն է ապահովել հայ գաղափարակիր 
«Ես»-ին, և հնարավորինս, եթե ոչ քաղաքական, ապա մշակութա-
յին առումով, հայ հանրույթը զերծ պահելով քաոսից, ստեղծել է 
«Հոգևոր Հայաստանի» լուսավոր կերպարը:Համակարգելով հայ 
մշակութային տեքստը՝ եզրակացնում ենք, որ այդ գաղափարի վե-
րածննդի ակնկալիքներով էլ հայի կողմից հեղինակված և մեր կող-
մից համակարգված է հայ ոգու սահմանադրությունը, որի սկզբունք-
ներն են` ազատ անհատ, անկախ հայրենիք, արդարադատպե-
տություն, պատիժ չարին, ոգու հաղթանակ` հանուն Աստծո և հա-
նուն մերձավորի: 

1. Ազատ անհատ: Աստծո տաճար դարձած նրա ոգին ունի 
հետևյալ իրավունքներն ու պարտականությունները. 
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ա) անսահման հարատևող` իր արարման և ազատության հա-
վատով հագեցած ինքնարժեքավորում, այսինքն` հավատա Աստ-
ծուն և պահպանիր էությունդ, 

բ) անսահման հարատևող արդարամտություն` իր և այլոց 
նկատմամբ, այսինքն` էությամբ արդարամիտ եղիր, 

գ) անսահման հարատևող ինքնատիպ հոգևոր-մշակութային 
արժեքների յուրօրինակ արարում` հանուն մերձավորի, հասա-
րակության, աշխարհի, այսինքն` էությունդ է արարել և սիրել ամե-
նեցուն: 

2. Անկախ հայրենիք: Հայի հայրենիքը կենսաուժ է, ոգին կե-
նարար պահելու քերթության վայր, այսինքն` Հայք (Հայաստան): 
Ճիշտ է, պատմության քառուղիներում Հայքի սահմանները նեղա-
ցել են, սակայն մինչև այսօր էլ հայ անհատի հոգում թևածում է 
հանուն հայրենյաց քերթության սկզբունքը: Այսօր Հայքը գոյություն 
ունի հայ մարդու ոգու քերթողական ուժով: Քերթել քրիստոնեա-
բար, արարել ոչ միայն սեփական «Ես»-ի, այլև այլոց համար. սա է 
հայ մարդու ազգային գաղափարախոսությունը և՛ իր, և՛ այլոց հա-
մար` ստեղծագործելով օգտակար լինել Հայրենիքին–պետությանը–
մարդկությանը: 

3. Արդարադատ պետություն: Պետությունն անհատի և հա-
սարակության օգնականն է: Հայը պետություն ասելով հասկանում 
է նախ արտաքին ավտանգություն և այլոց հետ հարաբերություն-
ների պահպանում modus vivendi-ի կանոններով, այնուհետև` հա-
սարակական դաշինքի առկայության անհրաժեշտություն: Պետա-
կան այրը, եթե Հայկ է, չպետք է գայթակղվի իրեն տրված իշխա-
նությամբ, այլապես կկորցնի հայի ոգին, կդադարի Աստծո կողմից 
տրված կենսաուժի աղբյուր լինելուց և կվերածվի սովորական 
մարդու: Պետությունը հզոր է, երբ հայկյան ոգին կրող մարդն է 
անհատի և հասարակության շահերի կրողը: 

4. Պատիժ չարին: Չարը պատժելի է հավատի, արդարության 
քերթելու ձգտման ունակության յուրօրինակությամբ, ասել է թե` 
բարությամբ: Անհրաժեշտ է վերացնել չարի պատճառը, որն արդ-
յունք է աշխարհը միաչափ տեսնելու արդյունք է: Չարին հաղթում 
են արարմամբ. դրանով ոգին ավելի է զորանում, իսկ ոգու կրողը` 
ավելի հզորանում: 
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5. Ոգու հաղթանակ: Երանելի է նա, ով իր հավատով, արդա-
րությամբ և արարման յուրօրինակ ձևով հաղորդակցվում է Աստծո 
հետ, կապ պահպանում իր նախնիների և հարևանների հետ: Այս-
պես է հնարավոր հաղթահարել քո (և այլոց) ոգում տեղ գտած թու-
լությունը` գերազանցել բոլորին քերթության ոգով: Հայ ոգին միշտ 
էլ բարձր է` կենսունակ ու հզոր, ոգով ենք մարտնչել, դիմակայել 
չգիտես ում կողմից դարերի հոլովույթում մեզ պարտադրվող ա-
վերչասեր քաղաքական խաղի օրենքներին: 

Ընդհանրացնենք. հայ ազգի ռազմավարական շահերը պաշտ-
պանող և նպատակների իրագործման հիմնահարցերն ամբողջաց-
նող ոգեարարչասիրական ազգային գաղափարախոսությունը 
պատմության հոլովույթում չի կարողացել զերծ մնալ ավերչասեր 
հզորների քաղաքական որոգայթներում հայտնվելու հարկադրան-
քից: Քաղաքակիրթ մարդկության կողմից գործած ութ մահաբեր 
մեղքերից մեկն էլ այն է, որ կառավարման համընդհանուր խնդիր-
ների լուծման համամարդկային մտահոգության անվան ներքո աշ-
խարհաքաղաքական գործընթացների խնդրո առարկան եղել և մ-
նում է «կախյալ զարգացման» և «վազող արդիականացման» 
շրջանակներում գտնվող երկրների պաշարների անխնա օգտա-
գործումը: Վիճահարույց խնդիրն ունի մեկ պատասխան. ըստ մեզ` 
համամարդկային արժեքների հաստատման գործընթացում նոր 
աշխարհակարգի իրագործումն անպայման ենթադրում է ազգային 
արժեքների քաղաքական էության արդիականացում: Ուստի նոր 
աշխարհակարգը պետք է ունենա ազգային և համամարդկային 
արժեքների զուգամիտման տրամաբանություն: Քաղաքակրթութ-
յան փորձն ապացուցում է, որ կենսունակ չեն միայն իրատեսական 
արժեքների վրա կառուցվող բաց համակարգերը: Տեսակը իրա-
վունք չունի ոչնչացնելու տեսակին,աշխարհը դրանով աղքատա-
նում է: Նոր աշխարհակարգի գաղափարախոսությունը չպետք է 
մերժի պատմականությունը, քանի որ անցյալ – ներկա – ապագա 
եռաչափության մեջ պատմական անցյալն իշխում է ներկայի վրա 
այն չափով, ինչ չափով պատմական ներկան իշխում է ապագայի 
վրա: 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ В СТРУКТУРЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

В статье обоснован подход, согласно которому знание цивилизацион-
ного опыта осуществления власти позволит повысить уровень демократии. В 
этом контексте автор подчеркнул важность, в первую очередь, эволюцион-
ной модернизации национального менталитета в процессе осуществления 
власти, а также вопросы его места и роли в поведении правящей элиты. В 
рамках данного подхода предлагается рассматривать процесс демократиза-
ции посредством “комплексной методологии”. С целью изучения армянской 
цивилизационной среды с помощью “комплексной методологии”, автор взял 
за основу теории социологии Э.Дюркгейма, глубинной психологии К.Юнга 
(«архетипы», «глубинная психология»), соотношение понятий “утопия” и 
“идея” К.Мангейма, а также понимание “здоровое” и “больное” общество 
Э.Фромма. Именно в данном контексте, взяв за основу светлый образ 
сформировавшегося в процессе исторического развития “Духовной Арме-
нии”, автор разрабатывает конституцию армянского духа. 

Ключевые слова: политический процесс, демократия, цивилизация, 
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историчность, правящая элита. 

 
MARIAM MARGARYAN 

Doctor of Sciences (Political Science) Professor, 
Head of the Chair of Political Management and Political 

Analysis of the Public Administration Academy of the RA 
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OF THE POLITICAL ELITE 
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 
“utopia” of C.Manheim, as well as E.Fromm`s “healthy” and “ill” societies. In this 
context the author develops the constitution of Armenian spirit based on the 
image of historically formed “Spiritual Armenia”. 
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ԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
ՀՀ զինվորական կոմիսարիատի ավագ սպա-իրավաբան, 

փոխգնդապետ, ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտներ և 
գործընթացներ ամբիոնի գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում հետազոտվում են պետության պաշտպանության 
գործառույթի էությունը և դրա իրականացման հիմնական մեթոդա-
բանությունը, ներկայացվում ՀՀ պաշտպանության բնագավառի 
կառավարման գործող կարգավորումները, այդ համատեքստում 
անդրադարձ է կատարվում սահմանադրական բարեփոխումների 
արդյունքում նախատեսվող նոր մոտեցումներին, ինչպես նաև իրա-
վաքաղաքական համեմատական համառոտ վերլուծություն է ար-
վում զարգացած որոշ երկրներում կիրառվող կառուցակարգերի վե-
րաբերյալ:  

Հիմնաբառեր. պետություն, անվտանգություն, պաշտպանութ-
յուն, քաղաքականություն, կառավարում, ղեկավարման համակարգ, 
ռազմական կազմավորում, զինված ուժեր: 

 

Արդի ժամանակաշրջանում ռազմական ուժի ավանդական ըմբռնու-
մը` որպես պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջակա-
նության, հասարակական, քաղաքական և սահմանադրական կարգի 
գլխավոր երաշխիք, առավելապես չի արտացոլվում ընթացող քաղաքա-
կան գործընթացներում: Ուստի, այսօր պետության պաշտպանության 
խնդիրը միայն ռազմական բաղադրիչի կատարելագործման մեջ չէ: Երկ-
րի պաշտպանությունը և ռազմական անվտանգության ապահովումը 
հարկ է գնահատել` կախված տնտեսական, սոցիալական, իրավական, 
տեղեկատվական ու տեխնոլոգիական բազայից, հասարակական-քաղա-
քական հարաբերությունների համակարգից և ժողովրդավարության աս-
տիճանից, միջազգային հարաբերությունների ու աշխարհակարգի կա-
ռուցվածքից, պետությունների հետ ինտեգրման զարգացումներից:  

Ամենաընդհանուր բնորոշմամբ պաշտպանությունը (ռուսերեն` 
оборона, անգլերեն` defense) սահմանվում է որպես պետության ինքնիշ-
խանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության և սահ-
մանների անձեռնմխելիության պահպանմանը նպատակաուղղված քա-
ղաքական, տնտեսական, ռազմական, սոցիալական, իրավական և այլ 
բնույթի միջոցառումների համակարգ [1]:  
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ՀՀ պաշտպանության համակարգը ձևավորվում է ազգային շահե-
րին առնչվող աշխարհաքաղաքական, ներտարածաշրջանային և արտա-
տարածաշրջանային գործոնների ազդեցությամբ, որոնք պայմանավոր-
ված են՝ մի կողմից տարածաշրջանում առկա ազգամիջյան հակամար-
տություններով, իսկ մյուս կողմից՝ արտաքին ուժերի ազդեցությամբ: 
«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
պաշտպանություն նշանակում է ռազմական անվտանգության համա-
կարգ, այն է՝ տարածքը, հասարակությունն ու տնտեսությունը պաշտպա-
նության նախապատրաստելու և Հայաստանի անկախությունը, տարած-
քային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունն ու 
անվտանգությունը պաշտպանելու` ռազմական, քաղաքական, տնտեսա-
կան, տեղեկատվական, սոցիալական, իրավական և այլ միջոցների ու 
միջոցառումների, ինչպես նաև ռազմական անվտանգության միջազգա-
յին երաշխիքների ապահովման կառուցակարգերի կիրառման համալիր 
գործունեության ամբողջություն [2]: Նախկին օրենքը պաշտպանությունը 
սահմանում էր որպես քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, սոցիա-
լական, իրավական և այլ միջոցների ու միջոցառումների համակարգ, 
որն ուղղված է հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամ-
բողջականության և անվտանգության ապահովմանը [3]: 

Յուրաքանչյուր պետության պաշտպանությունն իր գործառութային 
ու նպատակային տեսակետից պետք է ձևավորի մի կառուցակարգ, որը 
կոչված է ազգային ու ռազմական անվտանգության ապահովման բնա-
գավառում երկրի ընդունած հայեցակարգային մոտեցումներն ու քաղա-
քական որոշումներն իրականացնել իշխանության օրենսդրական, գոր-
ծադիր մարմինների և պետության ռազմական կազմավորման բոլոր կա-
ռույցների համակարգված գործունեությամբ: Այդպիսի համակարգի 
կազմակերպման գործում անհրաժեշտ է խստիվ ղեկավարվել ժամանա-
կակից իրողությունները օբյեկտիվորեն արտացոլող սկզբունքներով: Այդ 
սկզբունքներից հիմնականները հետևյալներն են. 

− անհատի, հասարակության և պետության անվտանգության ա-
պահովման գործունեությունը հիմնվում է սահմանադրության ու ընթա-
ցիկ նորմատիվ-իրավական բազայի վրա, 

− պաշտպանության ինստիտուտը փոխկապակցված է ազգային 
անվտանգության համակարգի մյուս տարրերի հետ և դրանց հետ կազ-
մում է միասնական ամբողջություն, 

− պաշտպանության ապահովման կառուցվածքն ու կազմը բխում է 
պետության ազգային շահերին սպառնացող և կանխատեսվող վտանգնե-
րից, պետության ռազմական անվտանգության ապահովման առաջնա-
հերթ միջոցառումներից (քաղաքական, տնտեսական, տեղեկատվական, 
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ռազմական), ինչպես նաև մարդկային կամքից անկախ գործոններից 
(ժամանակաշրջանը, աշխարհաքաղաքական զարգացումները և այլն): 

Գիտագործնական առումով կարևոր է ընդգծել նաև, որ պաշտպա-
նության ապահովման համակարգը պետք է ոչ միայն ռեֆլեկտոր կեր-
պով արձագանքի սպառնալիքներին և մարտահրավերներին, այլև ունե-
նա դրանց կանխատեսման հնարավորություն, այդ սպառնալիքները 
կանխելու ու կասեցնելու համար ժամանակին միջոցառումներ ձեռնար-
կելու կարողություն: Տվյալ սկզբունքը կազմում է պաշտպանության հա-
մակարգի և դրա կառուցվածքային տարրերի կանխատեսական-վերլու-
ծական գործառույթի հիմքը: 

Հայաստանի Հանրապետությունն իր պաշտպանության ապահով-
ման գործընթացում ձևավորում է պետության ռազմական կազմավորում 
(պաշտպանական կազմակերպվածք): Ոլորտի մասնագետների կողմից 
գիտականորեն հիմնավորված տեսակետի համաձայն` Հայաստանի 
ռազմական կազմավորման մեջ մտնում են` 

− Ազգային անվտանգության խորհուրդը, որն իր աշխատակազմով 
հանդերձ ռազմավարական ղեկավարման գլխավոր մարմինն է և համա-
դասում է պետական մարմինների գործունեությունը պաշտպանական 
ոլորտում, 

− զինված ուժերը, որոնք պաշտպանական անվտանգության ապա-
հովման առանցքն ու հիմքն են, այլ զորքերը, ռազմական կազմավորում-
ները և պետական այն մարմինները, որոնք նախատեսված են անհրա-
ժեշտության դեպքում պաշտպանական անվտանգության ապահովման 
խնդիրների իրականացմանը ներգրավելու համար,  

− արդյունաբերական ու գիտահետազոտական այն հաստատութ-
յունները, որոնք նախատեսված են պետության պաշտպանական ու անվ-
տանգային գործունեությանը նպաստելու համար [4]: 

ՀՀ պաշտպանության բնագավառի գործող կառավարման համա-
կարգն ամփոփ նկարագրությամբ ունի հետևյալ կառուցվածքը. Նախա-
գահը ՀՀ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգա-
վիճակով հանդես է գալիս որպես ռազմական անվտանգության ապա-
հովման երաշխավոր [5], իսկ կառավարությունը, վարչապետը և պաշտ-
պանության նախարարը պաշտպանության ոլորտի ղեկավար շղթայի 
օղակներ են, որոնք իրենց լիազորությունների սահմաններում ապահո-
վում են պաշտպանության քաղաքականության իրականացումը:  

Կառավարությունը հանդես է գալիս ոլորտին առնչվող օրենսդրա-
կան նախաձեռնություն, ինչպես նաև իրականացնում է երկրի պաշտ-
պանության գործնական ապահովումը: Այն ներառում է այս ոլորտում 
ներքին քաղաքականության մշակումն ու իրագործումը և Նախագահի 
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հետ համատեղ` արտաքին քաղաքականության իրականացումը: Վար-
չապետը պաշտպանության ապահովման մասով ղեկավարում է կառա-
վարության գործունեությունը և համակարգում նախարարների աշխա-
տանքը [6]: 

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հանրապետական գործա-
դիր մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պաշտպանության ոլոր-
տում կառավարության քաղաքականությունը: Պաշտպանության նախա-
րարը կառավարության անդամ է և օժտված է երկրի պաշտպանության 
իրականացման ապահովմանն ուղղված ՀՀ կառավարության լիազո-
րությունների ապահովման գործառույթով [7]: Նա ինքնուրույն պետա-
կան կառավարման մարմին չէ և պետական կառավարմանը մասնակ-
ցում է կառավարության կազմում` որպես կառավարության անդամ:  

Պաշտպանության ոլորտում ՀՀ Նախագահի և օրենսդիր իշխանութ-
յան մարմնի՝ Ազգային ժողովի իրավասությունները և դրանց հարաբե-
րակցությունը սահմանված են Սահմանադրությամբ: ՀՀ Նախագահը 
համակարգում է պետական մարմինների գործունեությունը պաշտպա-
նության բնագավառում, նշանակում և ազատում է զինված ուժերի և այլ 
զորքերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը, հանրապետության 
վրա զինւիսծ հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության 
կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքերում հայտարարում է ռազմա-
կան դրություն և կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորա-
հավաք, որոշում է ընդունում զինված ուժերի օգտագործման մասին։ 
Պատերազմի ժամանակ Նախագահը կարող է նշանակել և ազատել 
գինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին, իսկ զինված ուժերի օգտա-
գործման կամ ռազմական դրություն հայտարարելու դեպքերում իրա-
վունքի ուժով անհապաղ գումարվում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստ 
[8]: Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում, բացի զինված ու-
ժերից, կարող են օգտագործվել ազգային անվտանգության, ոստիկա-
նության, արդարադատության, փրկարար ծառայության և այլ պետական 
մարմինների ուժերը [9]։  

ՀՀ սահմանադրական մակարդակում «գործառույթ–ինստիտուտ–
լիազորություն» եռամիասնական շղթայում լիարժեք ներդաշնակության 
ապահովման հիմնավորմամբ 2015թ. անցկացվեցին սահմանադրական 
բարեփոխումներ, որի արդյունքում Հայաստանն առաջիկա տարիներին 
անցնելու է խորհրդարանական հանրապետության կառավարման ձևա-
չափին: Այս կառավարման ձևաչափում Նախագահը կառավարության 
ղեկավարին և անդամներին նշանակում է դեյուրե (իսկ դեֆակտո այդ 
լիազորությամբ օժտված է խորհրդարանում (ստորին պալատում) ձայների 
մեծամասնությունը վայելող կուսակցությունն ու դրա լիդերը): Նախագահի 
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հիմնական գործառույթը հանրապետությունը ներկայացնելն է, միջազգա-
յին պայմանագրեր կնքելը կամ դրանց վավերացմանը մասնակցելը, իսկ 
օրենսդիր կամ գործադիր իշխանության իրականացման գործում որևէ 
առանցքային լիազորություններով այդ պաշտոնյան օժտված չէ [10]: 

Բնականաբար, սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում 
փոփոխություններ են նախատեսվել նաև երկրի պաշտպանության բնա-
գավառի կառավարման գործառույթներում: Այսպես, նոր Սահմանադ-
րության 155-րդ հոդվածի համաձայն՝ զինված ուժերը գտնվելու են կա-
ռավարության ենթակայության ներքո և դրանց կիրառման մասին որո-
շումը նույնպես ընդունելու է կառավարությունը: Նորույթ է նաև այն ձևա-
կերպումը, որ պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական 
ուղղությունները սահմանում է Անվտանգության խորհուրդը, իսկ պաշտ-
պանության նախարարն այդ ուղղությունների շրջանակներում իրակա-
նացնում է զինված ուժերի ղեկավարումը: Ընդգծվում է, որ վարչապետը 
հանդիսանում է պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գե-
րագույն հրամանատարը [11]: Հարկ է փաստել, որ նշված դրույթը (նե-
րառված Գլուխ 6-ում) ուժի մեջ է մտնելու ՀՀ նորընտիր նախագահի կող-
մից պաշտոնի ստանձնումից հետո (2018 թ., իսկ մինչ այդ շարունակելու 
են գործել սահմանադրության գործող դրույթները): 

Հոդվածի հետազոտության առարկայի համատեքստում հարկ է հա-
կիրճ անդրադառնալ նաև զարգացած որոշ երկրների պաշտպանության 
ոլորտի կառավարչական կառուցակարգերին: Այսպես, Ռուսաստանի 
Դաշնության պաշտպանության ոլորտում պետության գլխի, գործադիր 
մարմնի և խորհրդարանի լիազորությունները սահմանված են սահմա-
նադրությամբ։ Համաձայն 87-րդ հոդվածի` Նախագահը հանդիսանում է 
ՌԴ ԶՈՒ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, իսկ 83-րդ հոդվածով 
սահմանվում է, որ  ՌԴ նախագահը հաստատում է ոազմական դոկտրինը, 
նշանակում և ազատում է ԶՈՒ գլխավոր հրամանատարական կազմին։ 
Բացի այդ, Ռուսաստանի նկատմամբ նախահարձակման (ագրեսիայի) 
կամ նախահարձակման սպառնալիքի դեպքում նախագահը Դաշնութ-
յան ողջ տարածքում կամ դրա առանձին մասերում հայտարարում է 
ռազմական դրություն՝ այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելով Դաշնային 
խորհրդին և Պետական դումային [12] ։  

Համաձայն ԱՄՆ սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 2-րդ բաժնի՝ 
ԱՄՆ նախագահը համարվում է նահանգների ոստիկանության և բանա-
կի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Կոնգրեսն իրավունք ունի հայ-
տարարել պատերազմ, սահմանել ցամաքային, օդային և ծովային զոր-
քերի կազմավորման կարգը: Կոնգրեսի և ԱՄՆ նախագահի ընդունած 
«Ռազմական լիազորությունների մասին» բանաձևի համաձայն մինչև 
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ռազմական ուժի կիրառումը նախագահը պետք է խորհրդակցի Կոնգրե-
սի հետ [13]։ Եթե ռազմական գործողություններ են սկսվում, ապա նա-
խագահը 48 ժամվա ընթացքում գրավոր զեկույց է ներկայացնում Կոնգ-
րեսին։ Զեկույցում պետք է ներառված լինեն նախ այն պայմանները, ո-
րոնք առաջացրել են զենքի կիրառման անհրաժեշտությունը, ապա սահ-
մանադրության այն դրույթները, որոնք թույլ են տվել նախագահին կի-
րառել զինուժ, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների մասշտաբի 
գնահատումը և նախատեսված ժամկետները։ Առանց Կոնգրեսի թույլտ-
վության նման գործողությունները կարող են տևել ոչ ավել, քան 60 օր։ 
Ծայրահեղ դեպքերում այդ ժամկետը կարող է ավելացվել ևս 30 օրով: 

ԱՄՆ նախագահի և Կոնգրեսի լիազորությունները հարաբերվում են 
նաև պաշտպանության բնագավառի ղեկավար կազմին նշանակելիս։ 
ԱՄՆ նախագահը Սենատի համաձայնությանն է ներկայացնում ԱՄՆ 
պաշտպանության նախարարի, Կենտրոնական հետախուզության վար-
չության պետի և Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի թեկ-
նածուներին։ Նախագահը որոշում է զինված ուժերի զարգացման հիմ-
նական ուղղությունները, իսկ պաշտպանության նախարարը հանդիսա-
նում է զինվորական հարցերով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր խորհրդա-
կանը։ Նախարարն ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ է և 
իրականացնում է զինված ուժերի ուղղակի ղեկավարումը։ 

ԳԴՀ նախագահի և խորհրդարանի լիազորությունները, դրանց հա-
րաբերակցությունները նախատեսված են Սահմանդրությամբ: Բունդես-
թագը Բունդեսռատի համաձայնությամբ և կառավարության նախաձեռ-
նությամբ հաստատում է, որ երկիրն ենթարկվել է ռազմական հարձակ-
ման կամ այդ հարձակման վտանգ գոյություն ունի։ Եթե դաշնության 
տարածքը ենթարկվել է զինված հարձակաման, Նախագահը Բունդես-
թագի համաձայնությամբ կարող է հանդես գալ պետության պաշտպա-
նության միջոցառումների վերաբերյալ միջազգային հանրությանն ուղղված 
հայտարարությամբ։ Բունդեսթագը Բունդեսռատի համաձայնությամբ 
ցանկացած ժամանակ կարող է կասեցնել պաշտպանության մասին նա-
խագահի հայտարարությունը: 

ԳԴՀ պաշտպանության նախարարը նշանակվում է նախագահի 
կողմից՝ վարչապետի առաջարկությամբ։ Նախարարը հանդիսանում է 
ԶՈՒ գլխավոր հրամանատարը և պատասխանատու է Գերմանիայի բա-
նակի գործունեության համար։ Միաժամանակ, սահմանադրության 115-րդ 
հողվածի համաձայն՝ պաշտպանական ոլորտի գործողությունների հրա-
մանատարությունը կարող է նաև անցնել Գերմանիայի վարչապետին՝ 
կանցլերին [14] ։ 
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Այսպիսով, ՀՀ ռազմական կազմավորման համակարգի վերլուծութ-
յունը փաստում է, որ, ընդհանուր առմամբ, այն այլ պետությունների 
ռազմական կազմավորումներից (ներկայումս նման է Ռուսաստանի 
Դաշնության ռազմական կազմավորմանը) տարբերվում է նրանով, որ 
բացի զինված ուժերից‚ ընդգրկված են պետական այլ մարմիններ ու 
կազմակերպություններ, որոնք, իրականացնելով ռազմական անվտան-
գությանը վերաբերող գործառույթներ, այնուամենայնիվ, չեն կիրառում 
ռազմական բնույթի հատուկ մեթոդներ և զինված ուժերի հետ հարաբե-
րակցության առումով ունեն օժանդակ նշանակություն: Որպես նշվածի 
հիմնավորում՝ անհրաժեշտ է ընդգծել այն, որ ռազմական շինարարութ-
յան և բարեփոխումների ընթացքում չեն մշակվել և ընդունվել պետութ-
յան ռազմական կազմավորմանը վերաբերող հիմնական չափորոշիչնե-
րը: Դեռևս իրեն զգացնել է տալիս նաև խորհրդային շրջանում առկա 
պետական կյանքի տարբեր ոլորտների որոշակի աստիճանով «ռազմա-
կանացման» տեսակետը, որն արդի պայմաններում անընդունելի է և 
հակասում է քաղաքացիական հասարակության ու իրավական պետութ-
յան ձևաչափին: 
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ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ 
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների 

և դիվանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

ՌՈՒՍ-ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԵՎ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում խաղերի տեսության դինամիկ ձևաչափի կիրառութ-
յամբ վերլուծվել է Գերմանիայի և ԵՄ-ի` Ռուսաստանի դեմ պատ-
ժամիջոցների քաղաքականությունը: Բացասական բինոմիալ ռեգ-
րեսիայի միջոցով ստուգվել են պատժամիջոցների` Ուկրաինայում 
հակամարտության ուժգնության վրա ունեցած ազդեցության վերա-
բերյալ վարկածները: Ուսումնասիրվել է նավթի գների, ՀՆԱ-ի աճի 
և հասարակական կարծիքի ազդեցությունն ուկրաինական ճգնա-
ժամի հարցում ՌԴ քաղաքականության վրա: 

Հիմնաբառեր. Գերմանիա, Ռուսաստան, պատժամիջոցներ, 
խաղերի տեսություն, ռեգրեսիա: 

 
Տնտեսական պատժամիջոցների վերաբերյալ հարուստ գրականութ-

յունը` սկսած 1960-ական [1] և 1970-ական թթ. [2], [3] սկզբնական գոր-
ծերից մինչև 1980-ական թթ. [4] և 1990թ. [5] հրատարակված հիմնա-
րար աշխատություններն ու 1990-ական թթ. լույս տեսած դրանց քննա-
դատությունը [6], [7] մեծապես պատասխանել են այն հարցին, թե արդյոք 
դրանք արդյունավետ են և երբ է դրանց կիրառման հավանականութ-
յունն ամենաբարձրը: Այնուամենայնիվ համեմատաբար քիչ ուշադրութ-
յուն է դարձվել ռազմական գործողություններին զուգահեռ տնտեսական 
պատժամիջոցների կիրառության արդյունավետության վերլուծությանը:  

Սույն հոդվածում վերլուծվել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 
քաղաքականության արդյունավետությունն Ուկրաինայի արևելքում հա-
կամարտության հետագա ճնշումը (էսկալացիան) զսպելու տեսանկյունից: 

Խաղերի տեսության կիրառմամբ կառուցված ձևաչափում մաթեմա-
տիկորեն դուրս են բերվում պատժամիջոցների արդյունավետության հա-
մար անհրաժեշտ պայմանները: 
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Գծապատկեր 1: Պատժամիջոցների քաղաքականության  

խաղի ծառը 
Առաջարկվող շարունակական խաղն ունի երկու խաղացող` Ռուսաս-

տանը և Գերմանիան/ԵՄ: Խաղը սկսում է Ռուսաստանը` ընտրություն 
կատարելով երկու որոշման հնարավորությունների միջև` գնալ էսկալա-
ցիայի (E) թե ոչ (N): Եթե Ռուսաստանն ընտրում է երկրորդ տարբերակը 
խաղն ավարտվում է: Հակառակ դեպքում Գերմանիան ընտրում է 
պատժամիջոցների գործող մակարդակը պահպանելու կամ հաջորդ` 
ավելի բարձր մակարդակին անցնելու միջև: Երկու դեպքում էլ խաղը 
շարունակում է Ռուսաստանը` կրկին ընտրելով իր` վերոնշյալ գործողու-
թյունների միջև:  

Ռուսաստանի շահույթի գործառույթը բաղկացած է տվյալ մակար-
դակի էսկալացիայից ստացած ռազմավարական շահույթից` En, ղեկա-
վարության քաղաքական վարկանիշի փոփոխությունից, որ տեղի 
կունենա տվյալ էսկալացիայի դեպքում` An, և տվյալ էսկալացիայի 
մակարդակի դեպքում հաստատվելիք պատժամիջոցների պատճառած 
վնասի մասին պատկերացումից` Sn: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր որոշման կետում Ռուսաստանի համար 
էսկալացիայի գնալը, որպես ռացիոնալ որոշում, ընտրելու համար 
պայմանը հետևյալն է. 

1 1 1n n n nn nS SE A E A− − −
+ − 〉 + −    (1) 

Կարող ենք 
nA  և 

1nA −
 ն ընդունել որպես հավասար արժեքներ, 

քանի որ դժվար է պատկերացնել Վ. Պուտինի քաղաքական վարկանիշի 
հետագա աճն առանց այն էլ ռեկորդային 85-90 տոկոսի ներկայիս 
ցուցանիշներից [8]: Միևնույն ժամանակ, հիմնվելով Թրեյսմանի 
աշխատության [9] և Լևադա կենտրոնի տվյալների վրա [8], կարող ենք 
ենթադրել, որ ճնշման դեպքում քաղաքական վարկանիշը չի նվազում: 
Այսպիսով (1) բանաձևը կարող է պարզեցվել հետևյալ տեսքի. 

1 1n n n nS SE E − −
− 〉 −  , կամ որ նույնն է. E S∆ 〉∆ :  
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Վերջին բանաձևը ցույց է տալիս, որ եթե պատժամիջոցների հասց-
րած վնասի գնահատումը ռուսական ղեկավարության կողմից ավելի 
բարձր լինի, քան տվյալ ճնշումից սպասվելիք ռազմավարական շահույ-
թը, ճնշում տեղի չի ունենա:  

Եթե առաջարկված խաղի ձևաչափը համապատասխանեցնենք 
2014-2015 թթ. իրադարձություններին, ապա կստանանք հետևյալ պատ-
կերը: «Մեծ ութնյակի»` Սոչիում կայանալիք նիստը չեղարկելու վերաբեր-
յալ 2014 թ. մարտի 3-ին ընդունված որոշումից մինչև 2015 թ. դեկտեմբե-
րի 21-ին ընդունված` տնտեսական պատժամիջոցները մինչև 2016 թ. 
հուլիսի 31 երկարաձգելու մասին որոշումն ընկած ժամանակամիջոցը 
համապատասխանում է մեր առաջարկած խաղի ձևաչափի ժամանա-
կագրական սահմաններին: Գերմանիայի կամ ԵՄ-ի որոշման կետերը 
համապատասխանում են Եվրոպական խորհրդի կայքում ներկայացված` 
այս կամ այն տեսակի պատժամիջոցներին վերաբերող 30 որոշումներին 
[10]: Տրամաբանորեն Ռուսաստանի առաջին որոշման կետը նախորդում է 
Գերմանիայի առաջին որոշման կետը, իսկ հետագա կետերը ժամանակա-
գրորեն բաշխված են գերմանական կետերի միջև ընկած միջակայքերում: 

Խաղերի տեսության միջոցով առաջ քաշված վարկածը` պատժամի-
ջոցների` Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության ճնշումը զսպելու 
հարցում հնարավոր արդյունավետության վերաբերյալ, առաջարկում ենք 
ստուգել բացասական բինոմիալ ռեգրեսիայի միջոցով:  

Առաջարկվող վիճակագրական ձևաչափն ընդգրկում է 2014 թ. 
մարտի 3-ից մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 21 ընկած ժամանակաշրջանը: 
Որպես կախյալ փոփոխական ընտրվել է ուկրաինական զինված ուժերի 
և զինյալ խմբավորումների օրական զոհերի թվաքանակը: Այս փոփոխա-
կանն ընտրվել է որպես հակամարտության ինտենսիվության գործոնը 
փոխարինող (պրոքսի) փոփոխական: Յուրաքանչյուր դիտարկում հա-
մապատասխանում է նշված ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուր օրվա 
զոհերի թվին: Օգտագործվել են Ուկրաինայի ազգային անվտանգության 
և պաշտպանության ծառայության տեղեկատվական-վերլուծական կենտ-
րոնի պաշտոնական տվյալները [11]: Կապված տվյալների հավաստիութ-
յան հետ, ցանկանում ենք նշել, որ հեղինակը չի բացառում ոչ լիովին 
ճշգրիտ տվյալների ներկայացումը: Սակայն պետք է նշել, որ մեզ հե-
տաքրքրում են ոչ թե տվյալների իրական արժեքները, այլ դրանց դինա-
միկան կամ հարաբերական արժեքների փոփոխությունը: Ենթադրենք, 
որ եթե ուկրաինական կողմը ներկայացնում է իրականից 2 կամ ավելի 
անգամ ցածր թվեր յուրաքանչյուր օրվա համար, ապա միևնույն է 
ձևաչափը կարող է որսալ հակամարտության ինտենսիվության փոփո-
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խությունը, քանզի իրական արժեքից համաչափ կերպով նվազեցված 
կլինեն բոլոր օրերին համապատասխանող տվյալները:  

Կախյալ փոփոխականի դինամիկան պատկերված է Գծապատկեր 2-ում: 
Առանց վիճակագրական վերլուծության ակնհայտ են պատկերի եր-

կու գագաթները: Առաջինը համապատասխանում է 2014թ. ամառվա 
թեժ մարտերին, իսկ երկրորդը` Դեբալցևոյի ճակատամարտին: Սրանք 
այն դեպքերն են, երբ ճնշման արժևորումը ռուսական կողմի և ռուսա-
մետ զինված կազմավորումների համար ամենաբարձրն էր. 2014 թ. 
ամառվա դեպքում խոսքը վերաբերում էր Դոնեցկի և Լուգանսկի հնա-
րավոր անկմանը: 

Միջազգային ճգնաժամային խմբին տրված հարցազրույցում [12] Դո-
նեցկի «բարձրաստիճան պաշտոնյաներից» մեկը նշել է, որ իրենք զգու-
շացրել են ռուսական ղեկավարությանը, որ առանց խոշոր ռուսական օգ-
նության ի վիճակի չեն լինի պահել դիրքերը մի քանի շաբաթից ավել: 
Դեբալցևոյի դեպքում խոսքը վերաբերում էր էսկալացիայի դեպքում հա-
մեմատաբար նվազ ջանքերով կարևոր ռազմական հաղթանակի մասին: 

 
Գծապատկեր 2: Ուկրաինական կողմի օրական զոհերի 

վիճակագրությունը 
Սակայն եթե բացառենք ռազմական տեսանկյունից էսկալացիայի 

բարձր արժևորմանը համապատասխանող այս երկու ժամանակամիջոց-
ները, գծապատկերի վրա ստացվում է ավելի բարդ օրինաչափություն, 
որը և վիճակագրորեն ուսումնասիրվելու է սույն հոդվածում:  

«Բրենտ» նավթի գներն ու դոլար/ռուբլի փոխարժեքն ընտրվել են որ-
պես անկախ փոփոխականներ: Կարելի է ենթադրել, որ նավթի ավելի 
բարձր գները կարող են Ռուսաստանի ղեկավարությանը դրդել ավելի 
ինքնավստահ քայլերի ուկրաինական ճգնաժամի հարցում` նպաստելով 
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մարտերի ուժգնության բարձրացմանը: Միևնույն ժամանակ ազգային 
արժույթի` ռուբլու անկումը կարող է շեղել ուշադրությունը ներքին հարցե-
րի վրա և ավելի դժվար դարձնի հետագա էսկալացիան` բերելով մար-
տերի ուժգնության անկմանը: «Բրենտ» նավթի գները վերցված են 
NASDAQ բորսայի տվյալների շտեմարանից [13], իսկ դոլար/ռուբլի փո-
խարժեքի տվյալները` ՌԴ կենտրոնական բանկի շտեմարանից [14]: 

Ձևաչափի շրջանակներում ստուգվող հաջորդ վարկածը վերաբերում 
է պատժամիջոցների ազդեցությանը հակամարտության ուժգնության 
վրա: Տեսականորեն պատժամիջոցները պետք է ազդեն դեէսկալացիայի 
որոշում կայացնելու վրա տնտեսական վնասներ պատճառելու միջոցով: 
Այսպիսով, պատճառահետևանքային կապը տնտեսական պատժամի-
ջոցների և հակամարտության ուժգնության փոփոխականների միջև 
անցնում է ՀՆԱ-ի աճի փոփոխականով. այսինքն` պատժամիջոցներն 
ազդում են ՀՆԱ-ի աճի վրա, իսկ ՀՆԱ-ի աճի ավելի ցածր ցուցանիշները 
բերում են հակամարտության ուժգնության մակարդակի իջեցմանը: ՌԴ 
ՀՆԱ-ի քառորդային աճի դինամիկայի վերաբերյալ տվյալները վերցած 
են ՌԴ պետական վիճակագրության դաշնային ծառայության շտեմա-
րաններից [15]: 

Գրականության մեջ նշվող [16] հաջորդ հնարավոր պատճառահե-
տևանքային ուղին, որով պատժամիջոցները կարող են ազդել հակա-
մարտության ուժգնության վրա, դա պատժամիջոցների տնտեսական 
հետևանքների արդյունքում դժգոհության բարձրացումն է բնակչության 
շրջանում` երկրի քաղաքական կուրսի նկատմամբ, որը և պատճառ է 
հանդիսացել պատժամիջոցների կիրառման: Ինչ վերաբերում է Ռուսաս-
տանի մասնավոր դեպքին, պետք է նախ հասկանալ` 1. պատժամիջոցնե-
րի կիրառումից և առհասարակ 2014 թ. սկսված երկրի տնտեսական 
դժվարությունների ի հայտ գալուց հետո ինչպես է փոփոխվել հանրային 
կարծիքը Ռուսաստանում, 2. արդյոք հանրային կարծիքի փոփոխությունն 
ազդել է հակամարտության ուժգնության վրա և եթե այո, ապա ինչպես: 
Այդ իսկ պատճառով ձևաչափի մեջ ներառվել են նաև հետևյալ երկու ան-
կախ փոփոխականները` 1. նախագահ Վ. Պուտինի քաղաքական վարկա-
նիշի և 2. երկրի ընդհանուր քաղաքական կուրսի գնահատման վերաբեր-
յալ հանրային կարծիքի ցուցանիշները: Երկու փոփոխականների համար 
էլ տվյալները վերցված են «Լևադա» կենտրոնի կայքից [8]:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են վիճակագրական վերլուծության 
արդյունքները: Առաջին սյունակում բերված են ձևաչափի մեջ ներառված 
փոփոխականները, երկրորդում` դրանց կախյալ փոփոխականի վրա ազ-
դեցության լոգ գործակիցները, իսկ երրորդում` արժեքականության մա-
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կարդակները: Արժեքականության p ≤ 0.05 մակարդակում նշանակալի են 
առաջին երեք փոփոխականները, իսկ p ≤ 0.1 մակարդակում` առաջին չորսը: 

Աղյուսակ 1  
Բացասական բինոմիալ վերլուծության արդյունքներ 

Փոփոխականներ Գործակիցներ Արժեքականության 
մակարդակ 

«Բրենտ» նավթի գինը  0.023 0.000 
ՌԴ ՀՆԱ աճ 0.094 0.007 
ՈՒկր. ՀՆԱ աճ 0.030 0.013 
Երկրի կուրսի գնահատում 0.067 0.094 
Դոլար/Ռուբլի փոխարժեք -0.001 0.933 
ՌԴ նախագահի վարկանիշ -0.016 0.754 
Դիսպերսիա 0.410  

 

Գործակիցները ցույց են տալիս, որ նավթի գների, ՌԴ-ի և Ուկրաի-
նայի ՀՆԱ-ների աճի տեմպերի անկմանը զուգահեռ նվազում է նաև հա-
կամարտության ուժգնությունը: Այստեղ հարկ է նշել, որ տնտեսագիտա-
կան գրեթե բոլոր վերլուծությունները միակարծիք են, որ ՌԴ ՀՆԱ-ի աճի 
տեմպերի անկման վրա շատ ավելի ազդել է նավթի գների անկումը, 
քան տնտեսական պատժամիջոցները: Հետազոտություններից մեկը 
նշում է, որ վնասի միայն 10% է պատճառվել պատժամիջոցների հաշվին: 
Ուստի պատժամիջոցներն այնուամենայնիվ հանգեցրել են հակամար-
տության ուժգնության անկմանը, սակայն դրանց ազդեցությունը բավա-
կանին սահմանափակ է եղել: Մյուս կողմից երկրի քաղաքական կուրսի 
գնահատականի ցուցանիշների աճը միայն բարձրացնում է հակամար-
տության ուժգնության աստիճանը:  

Դիսպերսիայի գործակցի արժեքը ցույց է տալիս, որ ավելի նպատա-
կահարմար էր բացասական բինոմիալ ռեգրեսիայի կիրառությունը, այլ 
ոչ Պուասոնի ռեգրեսիայի: 

Վեերլուծելով 2014-2015 թթ. իրադարձությունները և գործընթաց-
ները` կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների: 

Պատժամիջոցների կուրսի ընդունմանը Գերմանիայի ղեկավարութ-
յան կողմից մեծապես նպաստեց երկրի հանրության հզոր աջակցութ-
յունն այդ քաղաքական գծին` չնայած Գերմանիային հասցվող տնտեսա-
կան վնասին: Հետաքրքրական է, որ գերմանական հասարակական 
կարծիքն արմատապես փոխվեց 2014 թ. մարտին Ղրիմի միացումից 
մինչև 2014 թ. հուլիս ընկած ժամանակաշրջանում:  

Խաղերի տեսության մեթոդի կիրառմամբ արված վերլուծության հի-
ման վրա կարելի է եզրակացնել, որ պատժամիջոցներ կիրառելու որո-
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շումն ընդունելիս Բեռլինի կառավարող շրջանակները չէին ակնկալում 
Ղրիմի վերադարձը Ռուսաստանի կողմից` ստատուս քվոյի վերականգ-
նումը, առավել ևս այն դեպքում, որ սկզբնական պատժամիջոցները վե-
րաբերում էին առանձին անհատների և ոչ Ռուսաստանի տնտեսության 
սեկտորներին: Պատժամիջոցներ կիրառելու որոշման վրա ազդել են 
հիմնականում ընտրազանգվածի պահանջները բավարարելը կամ որ 
նույնն է նվազեցնել լսարանային ծախսերը, եթե օգտագործենք խաղերի 
տեսության տերմինաբանությունը և հետագա էսկալացիան կանխելը:  

Այն բանից հետո, երբ նախնական պատժամիջոցները ձախողվեցին 
Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության ուժգնության աճը զսպելու 
հարցում, մտցվեցին ավելի հզոր` տնտեսական պատժամիջոցներ, որոնց 
գործունեության ժամկետը երկարացվել է մի քանի անգամ: Սույն հոդ-
վածի մեջ կատարված վիճակագրական վերլուծության արդյունքները 
փաստում են, որ հակամարտության ուժգնությունը նվազեցնող գործոն-
ները 2014-2015թթ. եղել են նավթի գների անկումը, ինչպես նաև ՌԴ և 
Ուկրաինայի ՀՆԱ-ների աճի տեմպերի դանդաղումը:  
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АЛЕКСАНДР ВОРОНОВ 

Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины,  

Докторант кафедры государственного менеджмента 
кандидат психологических наук, доцент 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Актуальным направлением деятельности местных органов 
исполнительной власти определена модернизация информа-
ционно-аналитического механизма принятия решений. Проанали-
зировано его функционирование и разработана перспективная 
модель развития. Предложены основные направления модерни-
зации информационно-аналитического механизма принятия 
управленческих решений, которые основываются на специальной 
подготовке руководителей органов государственной власти и 
внедрении современных информационно-аналитических систем. 

Ключевые слова: информационно-аналитический механизм, 
управленческие решения, органы исполнительной власти, «каталог 
управленческих решений», проблемная ситуация, источник 
информации. 
 

Постановка проблемы. Сложность проведения комплексных 
исследований с целью формирования эффективных механизмов 
принятия оптимальных управленческих решений в Украине связана с 
нестабильной социально-политической и экономической ситуацией, 
торможением государственных реформ и технологическим отстава-
нием в сфере создания систем информационной поддержки для орга-
нов государственной власти. Актуальным направлением деятельности 
в системе местных органов исполнительной власти становится 
модернизация информационно-аналитического механизма принятия 
управленческих решений, который предполагает развитие многоуров-
невых информационных связей между: центральными и местными 
органами исполнительной власти, областью и районами, информа-
ционными службами органов государственной власти, «мозговыми 
центрами» и общественными организациями, государственными 
информационными организациями, средствами массовой информа-
ции. Системная модернизация такого механизма в условиях новых 
социально-экономических конструктов позволяет минимизировать 
ошибки при принятии управленческих решений органами государст-
венной власти [15]. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы 
принятия управленческих решений в органах государственной власти, 
технологии их реализации рассматривались в исследованиях 
В. Аверьянова, Г. Атаманчука, В. Бакуменко, Я. Берсуцкого, С. Гук, 
А. Васильева, В. Козбаненко, А. Крупника, А. Мельника, С. Мосова, 
Н. Нижник, Е. Саака, В. Тюшнякова, Н. Чумаченко. Информационно-
аналитическая деятельность органов власти, роль информации в 
процессе принятия управленческих решений является предметом 
исследований А. Ахламова, В. Бакуменко, А. Дегтяря, В. Дорофиенко, 
И. Древицькой, Ю. Машкарова, В. Мороза, О. Крюкова, Н. Нижник, 
В. Тертычки, В. Троня [2], [6], [12]. Важнейшим направлением этих 
исследований остаётся поиск подходов к формированию чёткого, 
хорошо отлаженного механизма циркуляции информации в органах 
государственной власти для принятия эффективных управленческих 
решений [5]. В общем смысле под механизмом государственного 
управления О. Кравченко понимает комплексную систему государст-
венного управления, в состав которой входят конкретные механизмы 
(экономический, мотивационный, политический, правовой), способные 
в совокупности обеспечить сбалансированное и эффективное функ-
ционирование такого механизма [13]. В. Бакуменко и В. Князев 
выделяют комплексный механизм государственного управления как 
систему политических, экономических, социальных, организационных 
и правовых средств целенаправленного влияния органов государст-
венного управления на общество [7]. О. Коротич указывает, что каж-
дый конкретный механизм управления – это прежде всего совокуп-
ность взаимосвязанных методов управления [11]. По мнению 
Н. Брюховецкой, в зависимости от акцентуации на той или иной сфере 
управления механизм управления получает соответствующее 
название [4]. В век бурного развития информационных технологий 
одним из ключевых механизмов управления становится информа-
ционно-аналитический. 

Формирование целей статьи. В рамках единой парадигмы 
применения информационно-аналитических технологий в сфере 
принятия управленческих решений необходима интеграция усилий 
специалистов в областях: технологий принятия решений; компьютер-
ного анализа данных; интеллектуальных систем; коммуникационных 
технологий; экспертных методов анализа; управления рисками и в 
ситуациях неопределённости. Целью исследования является опреде-
ление путей модернизации информационно-аналитического механиз-
ма принятия управленческих решений органами государственной 
власти с учётом современных тенденций развития информационных 
технологий и реформирования сферы государственного управления в 
Украине.  

Изложение основного материала. В системе органов исполни-
тельной власти Украины можно выделить два основных направления 
информационно - аналитической деятельности администраций: обес-
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печение стратегических решений; подготовка обоснования для 
повседневных управленческих решений (оформление документов, 
докладов, информационных справок). Основу первого направления 
составляют системный анализ и оценка различных событий во всех 
сферах общественной и социально-экономической жизни региона, 
выявление тенденций и прогнозирование развития ситуаций, форму-
лирование проблем, стратегических задач, которые требуют 
соответствующей реакции руководства местных государственных 
администраций. Другое направление реализуется в повседневной 
работе информационно-аналитической службы органа государст-
венной власти. Это подготовка регулярных аналитических справок, 
обзоров, экспресс-анализов, которые отображают наиболее важные 
текущие события, вспомогательных документов, которые заслуживают 
внимания руководства местных государственных администраций. 
Местные государственные администрации в процессе подготовки 
управленческих решений координируют свою информационно-анали-
тическую деятельность с органами местного самоуправления, цент-
ральными органами исполнительной власти методом использовании 
информационных ресурсов общего пользования, обеспечения инфор-
мационной безопасности, осуществления информационного обмена. 
Важной задачей местных органов исполнительной власти является 
оптимизация первичных информационных связей, усилий, затрат на 
сбор, обработку, подачу достоверной и оперативной информации на 
центральный уровень. В таких системах информационно-аналити-
ческого обеспечения большую роль играют эксперты, в качестве 
которых выступают руководители структурных подразделений органов 
власти, представители общественных и государственных организаций. 
Для решения ситуационных задач эксперты наделяются опреде-
лёнными полномочиями в рамках выбранной организационной струк-
туры (комитет, иерархия, полиархия или их комбинация). С учётом 
внешних и внутренних источников информации в органах государст-
венной власти формируется информационно-аналитический меха-
низм, который непосредственно влияет на принятие управленческих 
решений. 

«Информационно-аналитический механизм принятия управлен-
ческих решений» в органах государственной власти рассматривается 
нами как система сбора, накопления и управления потоками инфор-
мации в сфере публичного управления для формирования и обеспе-
чения реализации эффективных решений, которая имеет чётко 
определённую структуру, инструменты и методы на базе соответст-
вующего нормативно-правового обеспечения. При организации 
информационного взаимодействия должны быть учтены характерные 
особенности системы органов государственной власти: иерархич-
ность; наличие особенностей в функционировании каждого из её 
элементов; необходимость создания локальных баз данных для 
каждого уровня функционирования. Такой механизм представляет 
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собой систему «человек-машина» для информационной поддержки 
разработки и формирования соответствующих решений. 

Нами разработана перспективная модель информационно-анали-
тического механизма принятия управленческих решений местными 
органами исполнительной власти с учётом системной трансформации 
сферы публичного управления Украины (см. рисунок). 

В основу модели положен принцип взаимодействия внутреннего и 
внешнего контуров циркуляции информации, который заключается в 
накоплении внутренней служебной и внешней экспертной информации 
в базах данных, её обработку и формирование аналитических основ 
принятия управленческих решений в виде служебных документов. Под 
модернизацией информационно-аналитической системы (от англ. modern 
– современный, передовой) мы понимаем обновление информа-
ционно-аналитической структуры органов государственной власти, 
приведение её в соответствие с новыми требованиями, нормами, 
техническими условиями и показателями качества. Основными 
задачами обновления является согласование внешних изменений 
«информационного поля» с внутренними технологиями переработки 
информации. В данном случае мы рассматриваем модернизацию как 
технологический процесс. В системе внутреннего контура основными 
пусковыми факторами модернизации служат: уровень подготовки 
специалистов информационных подразделений, внедрение информа-
ционно-аналитических систем, изменение психологических аспектов 
усвоения, обработки и реализации информации, формальные и интуи-
тивные аспекты принятия решений, изменение технической базы 
информационного обеспечения, совершенствование технологий 
выбора альтернатив и прогнозирования ситуаций. В структуре внеш-
него контура элементами запуска модернизации являются: глобальное 
нарастание количества информации, развитие общественных 
информационных систем, правовое обоснование распространения и 
доступности информации, увеличение государственных и негосударст-
венных организаций, специализирующихся в информационной сфере. 
Особую роль в формировании информационно-аналитического меха-
низма областного уровня играют организации, которые занимаются 
разработкой проектов и программ информационно-аналитического 
обеспечения. Это могут быть как государственные так и не 
государственные организации. 
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Рис. Модель информационно-аналитического механизма 
принятия управленческих решений 

 
Ключевым моментом модернизации информационно-аналити-

ческого механизма мы считаем его направленность на принятие 
управленческих решений. Решение как результат мыслительной дея-
тельности, основывается на актуальной и чётко дозированной инфор-
мации [1]. Управленческое решение для социальных систем разраба-
тывается и реализуется как выбор альтернативы, осуществленный 
руководителем в рамках его должностных полномочий и направляется 
на достижение целей организации. Для принятия эффективных 
управленческих решений необходимо точное соблюдение баланса 
человеческого и механического факторов в сфере информационно-
аналитической деятельности.  

Такой подход позволил выделить нам из огромной совокупности 
элементов информационно-аналитического механизма принятия управ-
ленческих решений такие основные направления его модернизации, 
как: взаимодействие со специальными научно-исследовательскими 
институтами («мозговыми центрами»), информационный обмен с 
общественными организациями, формирование «каталогов управлен-
ческих решений» и совершенствование информационно-аналитичес-
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ких систем поддержки управленческих решений в местных органах 
власти, внедрение современных сервисов и Интернет-технологий в 
сферу подготовки управленческих решений. 

Одним из перспективных направлений модернизации является 
развитие тесного взаимодействия с различного рода государствен-
ными и негосударственными научно-исследовательскими институтами 
или «мозговыми центрами», в том числе регионального уровня. В 
качестве примера можно привести перечень «мозговых центров» 
одной из наиболее развитых в социально-экономическом отношении 
областей Украины – Одесской. Это Одесский областной информа-
ционно-аналитический центр, Общественный информационный центр 
туристической информации, Информационный центр «Затока», 
Одесский инновационно-информационный центр, Государственное 
предприятие «Информационный центр Министерства юстиции 
Украины». По статистическим данным в Украине на сегодня 
существует 47 государственных и негосударственных аналитических 
центов. Однако процент принятия управленческих решений в органах 
государственной власти с их помощью является очень незначитель-
ным. С целью координации такой деятельности необходимо создание 
региональных «Научно-аналитических центров» для изучения, 
обобщения, прогнозирования ситуации в регионах, формирования 
альтернативно-конкурентных проектов управленческих решений и 
предоставления необходимой аналитической, прогнозной и методи-
ческой информации руководителям местных государственных 
администрации.  

Другим направлением является расширение сотрудничества 
органов государственной власти с различными общественными 
организациями. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 
более 40 тысяч общественных организаций различной направлен-
ности, из них примерно четверть – это профессиональные органи-
зации. Такое взаимодействие позволяет концентрированно отражать 
мнение различных групп и слоёв населения. 

В основе принятия любого управленческого решения в органах 
государственной власти лежит проблемная ситуация. Ситуацией 
считается определённое состояние исследуемой системы, которое 
возникло в результате изменений в самой системе или под влиянием 
внешних воздействий, требующее существенных изменений боль-
шинства процессов, протекающих в ней. Ситуация порождает одну или 
несколько проблем, которые требуют анализа, оценки, формирования 
модели управленческого решения, декомпозиции в последова-
тельность ситуационных задач, требующих системного решения. При 
этом функционируют механизмы информатизации и интеллектуали-
зации управления, которые совместно с механизмом принятия коллек-
тивных решений являются методологической основой информа-
ционно-аналитического механизма принятия управленческих решений 
[9]. В процессе функционирования органов государственной власти 
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выявляются наиболее характерные виды проблемных ситуаций, воз-
никающие с определённой регулярностью. Поэтому, третьим направ-
лением модернизации нам видится внедрение «каталога управ-
ленческих решений», в основу которого заложена разработка общего 
алгоритма формирования и принятия управленческих решений. 
Информация общего пользования для формирования каталога может 
включать: сведения обо всех организациях, имеющих отношение к 
деятельности органов государственной власти; сведения о экспертах; 
архив; инструкции, регламентирующие формы и порядок подготовки, 
прохождения, согласования и подписания документов; законы 
Украины и другие нормативно-правовые документы; оперативную 
информацию о подготовке текущих документов; оперативную инфор-
мацию от различных ведомств и специальных служб [16]. 

Четвёртым направлением модернизации является создание 
современных информационно-аналитических систем, что позволит 
значительно увеличить количество и оперативность обрабатываемых 
данных [14]. Основные принципы функционирования этих систем были 
разработаны М. Блумбергом (США) и исследовательской командой 
агентства «Рейтер» (Великобритания) [3]. Ключевым является принцип 
создания единой информационной базы, который предполагает ввод 
максимально возможного количества информации для решения всех 
типов управленческих задач. В информационно-аналитических сис-
темах органов государственной власти набор сведений, содержащих 
управленческую информацию, сгруппирован по функциональному 
принципу и сводится в «банки» или «базы» данных. Наиболее опти-
мальным нам видится следующий набор баз данных: природных и 
материальных ресурсов, социально-экономических данных, альтерна-
тивных источников информации, финансово-кредитной системы, 
теоретических основ публичного управления, законодательных и нор-
мативных актов, политических процессов, экономических процессов. 
Подготовка, принятие и анализ результативности управленческих 
решений в органах власти должны проводится с использованием таких 
баз данных. 

Последним направлением, которое нам бы хотелось выделить 
является наращивание использования в органах государственной 
власти «социальных сетей», электронного документооборота, локаль-
ных сетей областных и районных администраций, широкий доступ 
государственных служащих в Интернет, создание возможностей для 
интерактивного участия граждан в принятии управленческих решений. 
Руководитель Национального агентства Украины по вопросам госу-
дарственной службы К. Ващенко считает, что в контексте реформи-
рования государственной службы Украины активное внедрение систе-
мы «электронного управления» с обязательным привлечением к этим 
процессам экспертов и представителей гражданского сообщества 
предусматривает значительное улучшение качества принятия управ-
ленческих решений [8]. В контексте этого выступления целесообразно 
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разработать положение «О системе подготовки информационно-ана-
литических материалов органов исполнительной власти для принятия 
управленческих решений», что позволит систематизировать использо-
вание современных Интернет-технологий в процессе функциониро-
вания информационно-аналитического механизма принятия управлен-
ческих решений. 

Выводы. Для повышения эффективности функционирования 
информационно-аналитического механизма принятия управленческих 
решений в органах государственной власти необходима соответст-
вующая система подготовки кадров [10]. Наиболее оптимальным 
вариантом нам видится внедрение комплексной дистанционной сис-
темы целевой непрерывной подготовки руководителей органов госу-
дарственной власти, что обеспечит современный уровень их подготов-
ки с минимальным отрывом от исполнения функциональных обязан-
ностей и максимальным учётом текущих изменений внешней ситуа-
ции. Наиболее рациональной нам видится вертикально-организа-
ционная структура подготовки, которая предполагает комплексное 
функционирование региональных информационных центров (подго-
товка и внедрение учебных программ), региональных институтов 
государственного управления (краткосрочные курсы повышения квали-
фикации кадров), информационных центров районных администраций 
и специалистов органов государственного управления на всех 
уровнях.  
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հրատապ ուղղությամբ որոշվել է որոշումների կայացման տեղեկատվա-
կան-վերլուծական կառուցակարգի արդիականացումը: Վերլուծվել է նրա 
գործունեությունը, և մշակվել է զարգացման խոստումնալից ձևաչափը: 
Առաջարկվել են կառավարման որոշումների կայացման տեղեկատվա-
կան-վերլուծական կառուցակարգի արդիականացման հիմնական ուղ-
ղությունները, որոնք հիմնվում են պետական իշխանության ղեկավար 
մարմինների հատուկ պատրաստման և ժամանակակից տեղեկատվա-
կան- վերլուծական համակարգերի ներդրման վրա:  
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չական որոշումների կատալոգ», խնդրային իրավիճակ, տեղեկատվութ-
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OLEKSANDR VORONOV  

National Academy for Public Administration 
under the President of Ukraine, Doctoral student of 

State Management Department, Ph.D of 
psychological sciences, associate professor 

MODERNISATION OF INFORMATION AND ANALYSIS MECHANISM  
OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN GOVERNMENT  

EXECUTIVE BODIES 
The actual direction of local government executive bodies activity is 

defined as modernisation of information and analysis mechanism of making 
managerial decisions. Its functioning is analysed and the perspective 
development model is worked out. The basic directions of modernisation of 
information and analysis mechanism of making managerial decisions, 
based on special training of the heads of government bodies and 
introduction of modern information and analysis systems, are proposed. 

Keywords: information and analysis mechanism, managerial 
decisions, government executive bodies, catalogue of managerial 
decisions, problematic situation, source of information. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 24.03.2016 թ.  

222 



Հոգեբանություն 
 

  

ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարան, 

 հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՍՄԻԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտ 

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐԴՈՒ ՎՐԱ 

Հոդվածում դիտարկվում են լրատվության տեղեկատվական-հո-
գեբանական ազդեցության առանձնահատկությունները Հայաստա-
նում: Մասնավորապես դուրս են բերվել լրատվությունում օգտա-
գործվող այն թեմատիկ արտահայտությունները, որոնք առավել հա-
ճախ կրկնվել են և ուսումնասիրվել է այդ արտահայտությունների 
ունեցած ազդեցությունը թիրախային լսարանի վրա:  

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական-հոգեբանական ներազդում, 
լրատվություն, անձի հուզական և կոգնիտիվ ոլորտներ, զուգոր-
դություններ, թիրախային լսարան: 

 
Անձը մշտապես ունի տեղեկացված լինելու պահանջմունք, որի բա-

վարարվածությունը նրան անվտանգության պատրանք է հաղորդում: 
Ֆիլոգենեզի նախորդ փուլերում անձն ինքնուրույն էր հայթայթում տեղե-
կատվություն իրեն շրջապատող երևույթների վերաբերյալ, սակայն 
զանգվածային տեղեկատվության միջոցների զարգացումը ստեղծեց լրիվ 
նոր իրավիճակ մարդու հոգեկանի համար: Նա մի կողմից այլևս ազատ-
ված էր տեղեկատվության հավաքումից, սակայն մյուս կողմից հայտն-
վում է ծուղակում, որտեղ անվճար թվացող տեղեկատվության համար 
նա թույլ է տալիս կառավարել և վերահսկել սեփական կամքը և վարքը: 
Այսօր մարդ, որը նստած է հեռուստացույցի կամ համակարգչի առջև ոչ 
միայն ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այլև դրան գումար-
վում է կանխորոշված վերաբերմունք տվյալ տեղեկույթի հանդեպ, ինչն էլ 
իր հերթին տեղավորվում է աշխարհի սուբյեկտիվ ձևաչափի մեջ:  

Ներկա դարաշրջանում լրատվամիջոցներն օրակարգ են ձևավորում 
(agenda) և աշխարհում տեղի ունեցող վերջին նորությունները ներկայաց-
նում են համապատասխան հաջորդականության [1, էջ 169-178]: Պեր-
ցեպտիվ գործընթացի տեսանկյունից մեծ կարևորություն է ներկայաց-
նում ընկալվող օբյեկտի կառուցվածքը և տարրերի հաջորդականությու-
նը: Այսպես օրինակ, հայտնի է առաջնայնության էֆեկտը, որին համա-
պատասխան առաջին ընկալվող օբյեկտը ներազդում է իմաստային ա-
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ռումով նրան հաջորդող օբյեկտների մեկնաբանմանը: Այսպիսով` լրատ-
վական դաշտը, դառնալով առաջնային տեղեկատվության փոխանցման 
կարևորագույն օղակներից մեկը` կարգավորվում է հասարակության սո-
ցիալական ու քաղաքական վարքը, փոփոխում կամ ամրապնդում ըն-
կալման կարծրատիպերն ու դառնում քաղաքական գործընթացների ի-
րականացման, հասարակական գիտակցության կառավարման, հասա-
րակական կարծիքի, արժեքային համակարգի, դիրքորոշումների ձևա-
վորման կարևոր գործիք: 

Լրատվության կառուցվածքի ուսումնասիրմամբ զբաղվել է Տ.Ա Վան 
Դեյկը: Նա լրատվությունը սահմանում է որպես բարդ հաղորդակցական 
իրադարձություն, պատմողական գծապատկեր, որի մեջ մտնում է նյութի 
սեղմ բովանդակությունը, կոնկրետ իրավիճակը, ոլորտային ուղղվածութ-
յունը, բարդացումը, հանգուցալուծումը, գնահատականը: Այս գծապատ-
կերի տարրերի ճիշտ և հաջորդական կիրառման շնորհիվ է, որ կարգա-
վորվում է ողջ լրատվությունը [3, с. 48]: 

Լրատվությունը, ըստ Վան Դեյկի, կառուցվում է, հիմքում կարևորե-
լով ոչ այնքան այն, թե «ի՞նչ» պետք է մարդիկ մտածեն, այլ այն, թե «ինչ-
պե՞ս» պետք է մտածեն: Լրատվամիջոցները հիմնվելով այս ամենի վրա 
մոդելավորում են մատուցվող տեղեկատվության կառուցվածքը, որոշում 
ազդեցության սահմանները և հիմնական կետերը, որոնք պետք է ծառա-
յեն գաղափարական նպատակին: 

Լրատվությունում լեզվական, խոսքային հնարքների ուսումնասի-
րությամբ զբաղվող գիտական ուղղության հիմնադիր ամերիկացի սո-
ցիոլոգ, քաղաքագետ Հարոլդ Լասուելը մշակել է իմաստների փոխանց-
ման կամ խեղաթյուրման նպատակով այս կամ այն բառերի օգտագործ-
ման հատուկ մեթոդներ: Լասուելը, ըստ էության, մեկ ամբողջական հա-
մակարգ է ստեղծել, որի հիմքը լրատվական հաղորդագրություններում 
հատուկ ընտրված բառերի միջոցով մարդկանց գիտակցության կառա-
վարման, դիրքորոշումների ձևավորման, սոցիալական և քաղաքական 
միֆերի ստեղծման սկզբունքներն են [8]: 

ՀՀ-ում մատուցվող տեղեկատվության առանձնահատկություններն 
ուսումնասիրելու համար մեր կողմից կազմակերպվել է հետազոտություն, 
որն ընթացել է երկու փուլերով: Հետազոտության նպատակն է եղել 
դուրս բերել այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք առավել հա-
ճախ կրկնվում են լրատվության մեջ: Ոսումնասիրության օբյեկտ են հան-
դիսացել երկու երկրների լրատվական դաշտերում տեղ գտած առավել 
հաճախ կրկնվող արտահայտությունները, իսկ առարկան` այդ արտա-
հայտությունների տեղեկատվական-հոգեբանական ազդեցությունը թի-
րախային լսարանի վրա: Մեր կողմից ուսումնասիրվել է սույն թվականի 
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փետրվարի 15-ից 25-ը (առաջին փուլ) և ապրիլի 1-30-ը (երկրորդ փուլ) 
ընկած ժամանակահատվածի լրատվական դաշտը: Ուսումնասիրվել է 
հայկական Հ1 (առաջին և երկրորդ փուլեր) և ռուսական առաջին ալիք 
(միայն առաջին փուլ) հեռուստաընկերությունների (первый канал) գլխա-
վոր լրատվական հաղորդումները: Հաշվի ենք առել այն, որ յուրաքանչ-
յուր ժամանակահատված կարող է ներառել թեմատիկ այնպիսի արտա-
հայտություններ, որոնք բխում են տվյալ ժամանակահատվածում տեղի 
ունեցող իրադարձությունների զարգացումներից: Հետևաբար, մեզ հա-
մար կարևոր է այս համատեքստում ևս անել համեմատական վերլու-
ծություն: Հետազոտական ընտրանքն ընդգրկել է 80 հոգի` 25-55 տարե-
կան ՀՀ քաղաքացիներ: 

Հետազոտական աշխատանքն իրականացրել ենք` օգտվելով մե-
դիադաշտի ուսումնասիրության համար տարածված կոնտենտ վերլու-
ծության մեթոդից [5]: Այս մեթոդի միջոցով իրականացրել ենք ինչպես 
քանակական, այնպես էլ որակական համեմատական վերլուծություն, 
որը հնրավարություն է տվել դուրս բերել մի շարք ընդհանուր օրինաչա-
փություններ:  

Այժմ անդրադառնանք առաջին փուլի ուսումնասիրությունների արդ-
յունքում հայկական լրահոսից դուրս բերված կրկնվող հետևյալ արտա-
հայտությունների քանակական վերլուծությանը, ինչպես նաև դրանց վե-
րաբերյալ հետազոտվողների մոտ առաջ եկած հիմնական զուգորդութ-
յուներին.  

Մեր հետազոտության արդյունքներից ակնհայտ երևում է, որ հայ-
կական լրատվական դաշտում բացի սիրիական ահաբեկչությունն 
ընդգրկող թեմատիկ արտահայտությունից, որն այսօր, առհասարակ, 
գտնվում է միջազգային լրատվության առաջին հորիզոնականներում, 
մնացած բոլոր արտահայտությունները վերաբերվում են ներքին քաղա-
քական, տնտեսական, հասարակական ոլորտներին: Այն մատնանշում է 
առաջին հերթին սեփական երկրի վրա ուշադրության կենտրոնացվա-
ծությունը, որի արդյունքում շեշտադրվում են այն կարևոր դեպքերը, 
որոնք հնարավորություն են տալիս մեր երկիրը ներկայացնելու որպես 
ակտիվ հասարկական գործունեություն ծավալող քաղաքական սուբյեկ-
տի [2, с. 305-308]:  
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Աղյուսակ 1 
Հայկական լրահոսում առկա կրկնվող արտահայտությունների 

հանդիպման հաճախականությունն և զուգորդությունները 
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նդ
իպ

մա
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նո
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յո
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ը 

Հիմնական զուգորդություններ 

Հուզական Կոգնիտիվ 

1. «Սիրիական ահա-
բեկչություն» 

112 74%-ը – նեգատիվ հույզեր՝-
ցավ, ափսոսանք վայրագութ-
յուն, մարդկային դաժանութ-
յուն առանց սահմանների:  

22% - քաղաքական խաղ 
ԱՄՆ-Ռուսաստան, 
4% - անորոշ իրավիճակ կամ 
ինչ-որ բան ասելու անկարո-
ղություն: 

2. հայոց ցեղասպա-
նության տարելից 

84 58% - նեգատիվ հույզեր՝ մեծ 
ցավ, վիշտ, ատելություն, վրե-
ժի զգացողություն  

22% - բավականին քնարկված 
թեմա, որը շատ հնարավոր է 
բազմաթիվ կրկնությունների 
արդյունքում կորցնի իր արժե-
քայնությունը 
9% - միջոցառումներ և անմո-
ռուկ, որը մի կողմից ճանաչ-
ման նպաստող գործոն է, իսկ 
մյուս կողմից վաճառք, որն 
ավելի բացասական երանգա-
վորում ունի 
11% - քաղաքական խաղ 

3. ղարաբաղա-ադր-
բեջանական 
շփման գոտի 

56 71% - նեգատիվ հույզեր՝ ան-
հանգստություն լարվածութ-
յուն, ափսոսանք և վախ, 
տագնապի զգացոում, սար-
սափ, անմեղ զոհեր 
11% - դրական հույզեր` հույս և 
հավատ դեպի դրական արձա-
գանքներ,  

18% - քաղաքական խաղ և թե-
րահավտություն, որ սայլը մի 
օր տեղից կշարժվի 

4. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
զարգացում 

28 78% - դրական հույզեր` դրա-
կան առաջընթաց, ուրախութ-
յուն, հպարտություն 
12%- նեգատիվ հույզեր` թեր-
հավատությունանտարբերութ-
յուն 

6% - ավտոմատացում, սոցիա-
լական շփման նվազեցում,  
6%- «ԹՈՒՄՈ» կրեատիվ զար-
գացման կենտրոն 

5, տնտեսության 
մրցունակության 
աճ, ներդրումային 
ծրագրեր, տարա-
ծաշրջանային կա-
յունություն 
(տնտեսական) 

52 14%- նեգատիվ հույզեր` ան-
տարբերություն, թերհավա-
տություն 

64%- կեղծ ցուցանիշներ, մի-
ֆական դրսևորում, ուղղակի 
գեղեցիկ արտահայտություն 
22%-ը տնտեսական աճից շա-
հելու է ժողովուրդը, ստիմուլ է 
նոր ռեսուրսներ ներդնելու հա-
մար 

6, դարավոր եղբայ-
րական բարեկա-
մություն, հայկա-
կան սփյուռք 

28 100%- դրական հույզեր` ազա-
տություն, հայրենասիրություն, 
խիզախություն, ապահովութ-
յուն, վստահություն,  

Որպես դարավոր եղբայրա-
կան բարեկամների մատնան-
շել են Ռուսաստանին և Ֆ-
րանսիային: 
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Ռուսական լրատվական դաշտում առաջատար դիրքերում են մի-
ջազգային բովանդակություն ունեցող արտահայտությունները: Այն, որ 
այս երկիրը կարող է ազատ արտահայտել իր կարծիքն աշխարհում տե-
ղի ունեցող իրադարձությունների մասին` պայմանավորված է այդ իրա-
դարձություններում սեփական ներդրումների վճռորոշ մասնակցությամբ: 
Արդյունքում, ՌԴ-ն կերպարային (իմիջային) ռազմավարությունն է ստեղ-
ծել՝ մի պետության կերպար, որն առանցքային դեր ունի ցանկացած մի-
ջազգային, միջմշակութային փոխհարաբերություններում: 

Անդրադառնալով վերը նշված արտահայտությունների` թիրախային 
լսարանի վրա կիրառվող ազդեցությունների ուսումնասիրմանը` կարող 
ենք նշել, որ երկու երկրների լրատվականներում (ՀՀ և ՌԴ) առաջինն ա-
ռավել հաճախ կրկնվել է «Սիրիական ահաբեկչություն» և «կրակի դա-
դարեցումը Սիրիայում» արտահայտությունները: Կարիելի է ասել, որ այս 
թեմատիկայում հայկական կողմն ավելի շատ է ուշադրություն դարձնում 
«գերհուզականացում» հոգեբանական ներազդման հնարի կիրառմանը 
[7]։ Արդյունքում օգտագործվում են բացասական հուզեր առաջացնող 
արտահայտություններ (ահաբեկչական խմբավորումներ, հարյուրավոր 
զոհեր, գրավված տարածքներ, հրթիռակոծություն և այլն), որոնք էլ պայ-
մանավորում են վեր նկարագրված հուզական և կոգնիտիվ ֆոնը: 

Ռուսական լրատվությունը կիրառել է տեղեկատվահոգեբանական 
մանիպուլացիոն խաղաթղթերի վերադասավորման (Card stacking) 
տեխնիկան [7]: Այս դեպքում ռուսական լրատվությունն ընտրել և մեկը 
մյուսի հետևից դասավորել է միայն այն դրական կարծիքները կամ քայ-
լերը, որոնք իրականացվել են ՌԴ-ի կողմից` լռելով հակառակ կողմի տե-
սակետների, փաստերի մասին կամ այն ներկայացրել բացասական ե-
րանգավորմամբ: Արդյունքում, ծանրակշիռ փաստերի շարադրանքը 
հնարավորություն է տալիս դրական վերաբերմունք ստեղծել ընթերցողի 
մոտ, և եթե հաղորդվող փաստերն անհերքելի են, ընթերցողի մոտ հե-
տագայում հակառակ կարծիք ձևավորելը շատ դժվար է լինում: 

Հայկական լրատվությունում հաջորդ առավել հաճախ կրկնվող թե-
մատիկ արտահայտությունը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարե-
լիցն է: Այս դեպքում կայուն հուզական ռեակցիա ձևավորելու համար այս 
արտահայտությանը վերաբերվող տեսաշարերը մշտապես ներառել են 
կարծիքի առաջնորդներին: Կիրառվել է «լռության պարույրի» (հասկա-
ցությունը ներմուծել է Ն.Նոյմանը) ազդեցության հնարը [10], որի նպա-
տակն է անուղղակի կոչ այն երկրներին, որոնք դեռ չեն ճանաչել հայոց 
ցեղասպանությունը: 
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Աղյուսակ 2 
Ռուսաստանյան լրահոսում առկա կրկնվող արտահայտությունների 

հանդիպման հաճախականությունն և հիմնական զուգորդությունները 
15.02.201625.02.2016 ընկած ժամանակահատվածում 

 

Ռ
ա

նգ
ը 

Արտահայտություն 

Հ
ա

նդ
իպ

մա
ն 

հա
ճա

խ
ա

կա
-

նո
ւթ

յո
ւն

ը 

Հիմնական զուգորդություններ 

Հուզական Կոգնիտիվ 

1.  Կրակի դադարեցումը 
Սիրիայում (ՌԴ և 
ԱՄՆ համատեղ 
հայտարարություն) 

168 41%-դրական 
հույզեր՝ հույս, 
վստահություն 

17%-մատնանշել են «ԱՄՆ» բառն 
առանց մեկնաբանությունների 
25%-Ռուսաստանին դիտարկել են 
որպես աջակից գործոն  
17% - ժամանակավոր բնույթ է 
կրելու և նորից ահաբեկչական 
գործողությունները 
շարունակվելու են 

2.  Սիրիական ճգնաժամ, 
փախստականների և 
ներգաղթյալների 
խնդիրները,  

140 60%- նեգատիվ 
հույզեր` 
անհանգստության 
ահազանգ, 
համամարդկային 
չարիք,  

27% - իրավիճակ, որը չի կարող 
իր ազդեցությունը չունենալ 
համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման վրա 
13% -թուրքական 
քաղաքականության հետևանք 

3.  Ուկրաինայի 
Գերագույն ռադա 

33 11% - նեգատիվ 
հույզ` 
անտարբերություն 

75% - թատերական ներկայցում 
14% - շատ հեռու է իրական 
քաղաքական դրսևորումներից  

4.  Տնտեսության 
զարգացման 
դրական աճ, ռուբլու 
փոխարժեքի 
դինամիկա, 
միջսահմանային 
համագործակցու-
թյան հեռանկարներ 

84 14%- նեգատիվ 
հույզեր` 
անտարբերություն, 
թերհավատություն 

64%- կեղծ ցուցանիշներ, 
միֆական դրսևորում, ուղղակի 
գեղեցիկ արտահայտություն 
22%- ստիմուլ նոր ռեսուրսներ 
ներդնելու համար 

5.  Անկարայի սադրիչ 
քաղաքականություն 

56 47%- նեգատիվ 
հույզեր` զայրույթ, 
անհանգստություն 

5%- հերթական թուրքական 
ինքնահաստատման փորձեր 
 

Ի համեմատություն ՀՀ լրատվության` ՌԴ լրատվական զանգվածում 
հաջորդ ուշագրավ են “сирийский кризис”, “проблема беженцев и 
иммигрантов” արտահայտությունները: Այստեղ բնականաբար լրատվա-
միջոցն օգտվել է մեդիա-տեքստերի համար մանիպուլացիոն կանխա-
մտածված մոլորություն (The Red Herring) տեխնիկական հնարից [8, с. 
85-88]: Փորձ է արվել լսարանի ուշադրությունը շեղել իրական խնդիր-
ներից, զուգահեռաբար ներկայացնելով համեմատություներ կապված 
ռուս-թուրքական լարված փոխհարաբերությունների հետ, որն էլ իր 
նպատակային բացասական ազդեցությունն է թողել լսարանի ենթագի-
տակցական մակարդակի վրա:  
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Հոգեբանություն 
 

  

Հայկական լրազանգվածում հուզականության գրեթե ամենաուժեղ 
դրսևորումները տեղ են գտել «ղարաբաղա-ադրբեջանական շփման գո-
տի» արտահայտությունում: Աղյուսակում նշված հուզական նման դրսևո-
րումները հիմնականում պայմանավորված են նաև ԶՏՄ-ների կողմից 
սահմանային իրադրության մասին պարբերաբար լուրեր թողարկելով, 
որոնք հագեցած են կրակոցների, հրադադարի խախտումների և զին-
վորների կորուստների մասին տեղեկատվությամբ:  

Դրական վերաբերմունքի, տրամադրվածության մեծ ալիք է նկատվում 
տեղեկատվական ոլորտի զարգացման հեռանկարների հետ կապված: Այս-
տեղ լրատվամիջոցը պատճառահետևանքային կապի հոգեբանական 
ներազդման հնարի միջոցով համադրում է գրանցվող ցուցանիշները տար-
բեր միջոցառումների կազմակերպման և հեղինակավոր ՏՏ առաջատար 
ընկերությունների հետ ունեցած համագործակցությունների հետ [9]:  

Ինչպես հայկական («տնտեսության մրցունակության աճ», «ներդ-
րումային ծրագրեր», «տարածաշրջանային կայունություն»), այնպես էլ 
ռուսական լրատվության մեջ (“положительную динамику экономичес-
кого развития”, “динамика курса рубля”, “перспектив приграничного 
сотрудничества”) առավել հաճախ օգտագործվող այս արտահայ-
տություններում դրսևորվել են գրեթե համանման ցուցանիշներ: Բնական 
է, որ նման արտահայտությունները շեշտադրելով լրատվամիջոցները 
մշտապես փորձում են կիրառել երևակայական հստակության ապա-
ցույցների ծուղակ և տեղեկատվական ծանրաբեռնում մանիպուլացիոն 
հնարները [7, с. 11], որի ժամանակ թեմատիկ արտահայտության ապա-
ցուցման համար ներկայացվում են բարդ թվեր, վիճակագրական տվյալ-
ներ, հաղորդվում է հսկայական քանակությամբ տեղեկատվություն և այլն:  

Հայկական լրահոսում դարավոր եղբայրական բարեկամություն, 
հայկական սփյուռք արտահայտությունների շեշտադրման հիմքում ըն-
կած է փայլուն անորոշությունների (Glittering Generalities) մանիպուլա-
ցիոն հնարը: Նրանք ենթադրում են զգացմունքայնորեն արտահայտված 
կարծրատիպային բառեր, որոնք ընկալվում են որպես համոզմունքներ, 
որոնք լրացուցիչ տեղեկությունների կամ պատճառաբանությունների կա-
րիք չունեն: Օգտագործվող բառերը կամ բառակապակցությունները հիմ-
նականում ընկալվում են որպես հզորության ցուցանիշներ` ազատութ-
յուն, հայրենասիրություն, խիզախություն, ապահովություն, վստահութ-
յուն, հույս, բարեփոխում և այլն, որոնք նաև տեղ էին գտել մեր հետազո-
տության մեջ:  

Այժմ կարող ենք դիտարկել հետազոտության երկրորդ փուլի արդ-
յունքները, որում ներառել ենք ապրիլին հայկական ողջ լրազանգվածը: 
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Աղյուսակ 3  
Հայկական լրահոսում առկա կրկնվող արտահայտությունների 
հանդիպման հաճախականությունն և զուգորդությունները  

01.04.2016-20.01.2016 ընկած ժամանակահատվածում 
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ը Հիմնական զուգորդություններ 

հուզական 
 կոգնիտիվ 

1. ադրբեջանական 
լայնամասշտաբ 
ռազմական 
հարձակում 

280 45% -նեգատիվ հույզեր՝ վախ, 
տագնապ, անհանգստություն, 
ցավ, զզվանք, ագրեսիա, 
անպաշտպանության զգացում: 

55%- անհեռատես քայլ, միայն 
զինտեխնիկա, գիտակցության 
ցածր մակարդակ, ինքնահաս-
տատման ճանապարհ, անհա-
վասար պայքար, հայկական 
հակահարձակում... 

2. Ապրիլյան քառօրյա 
պատերազմ 

215 40% – նեգատիվ հույզեր՝ ցավ, 
ափսոսանք անմեղ զոհեր, 
մարդկային դաժանություն 
առանց սահմանների:  
20%- երկակի հույզեր` Ցավ 
զոհերի համար, միևնույն 
ժամանակ հպարտություն և 
հերոսական զգացումներ: 

25%- անավարտ գործոսություն, 
այն դեռ շարունակվում է 
15%- անպատրաստության 
արդյունք. Կառավարության 
անհետևողականություն 

3. Կենդանի ուժի 
կորուստ 

147 70% –նեգատիվ հույզեր` մեծ 
ցավ յուր. զոհվածի համար, 
ափսոսանք, ատելություն, 
անարդարություն, ապագա 
սերունդի կորուստ: 
10%– երկակի հույզեր` մեր 
դեպքում ցավ, թշնամու 
դեպքում հաղթանակ  

20% -անխուսափելի հետևանքներ, 
անհաշվենկատ գործողությունների 
հետևանք 

4. Միջազգային 
հանրության 
անրադարձ  

91 50% – նեգատիվ հույզեր` 
թերհավատություն, ուղղակի 
անրադարձ,անտարբերություն, 
անկարողություն: 
15% – դրական հույզեր` առաջ-
խաղացում, ուշադրություն: 

35% - խստիվ դատապարտում են 
բռնությունը, բայց չկա 
հետևողական արձագանք, միայն 
միջազգային հորդորներ, սպասելի 
ոչ հեռանկարային արձագանքներ:  

5. Հայ ժողովրդի 
բարոյահոգեբանա-
կան համախմբվա-
ծություն 
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80% – դրական հույզեր` 
միասնականություն, հաղթելու 
ցանկություն, հպարտություն, 
ուժ, ոգևորություն: 
 

10%- երազանք, որ ցանկալի է այդ 
ոգին մնա նաև խաղաղ պայմաննե-
րում, գիտակից համախմբվածություն,  
10%- հավատ ապագայի հանդեպ, 
նոր ուժով շարունակելու ցանկու-
թյուն, բացահայտում, որը 
վստահություն է ներշնչում: 

6. Տեղեկատվական –
քարոզչական 
պայքար սոց. 
ցանցերում և 
մամուլում 

63 30% – նեգատիվ հույզեր` 
երկկողմանի խաբկանք,  
45% – դրական հույզեր` միաս-
նականություն, ակտիվություն, 
զգոնություն,  

25% - կարևոր է, երբ բովանդա-
կային է, հնարավորինս ամեն ինչ 
արվել է, լայն հնարավորություն-
ներ, ազդեցության հզոր գործիք: 

7. Հայոց 
ցեղասպանության 
101-րդ տարելից  
 

122 25% – բացասական հույզեր` 
ցավ, դեռ բացված վերքեր, 
անհույս ակնկալիքներ,  

45% - ոչինչ չի փոխվել, 
շարունակական պայքար,  
30% - նոր սկիզբ խաղի այլ կա-
նոններով, պահանջատիրություն: 

8. Ավրորա 
մրցանակա-
բաշխություն  

49 50% – դրական հույզեր` 
մարդասիրություն, հպարտու-
թյուն, հիացմունք, հզոր քայլ 

35% - աշխատանք, որը փոխեց 
մարդկանց մտածողությունը,  
15%-Ռուբեն Վարդանյան, Ջորջ Քլունի: 
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Հետազոտության նման արդյունքները հիմնականում պայմանավոր-
ված են ապրիլ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած մի քանի խոշոր իրա-
դարձությունների (քառօրյա պատերազմ և դրա հետևանքները, հայոց 
ցեղասպանության 101-րդ տարելից, Ավրորա մրցանակաբաշխություն) 
բեկումնային բնույթով, որոնք հայ հասարակության և միջազգային լայ-
նամասշտաբ զանգվածներ ընդգրկող իրողություններ են: Այս փուլում ևս 
ազդեցության միջոցներ դիտարկվում են բազմաթիվ կրկնողությունները, 
հատկապես ապրիլյան առաջին օրերին արտաժամյա թողարկումները, 
ուղիղ միացումները, միջազգային անրադարձերը և մեջբերումները մի-
ջազգային հեղինակավոր ԶՏՄ-ներից:  

Այսպիսով, լրատվության կառուցվածքում տեղ գտած հաճախ 
կրկնվող արտահայտությունները մեծապես կապված են տվյալ ժամանա-
կահատվածում զետեղված օրակարգից (agenda), որը ստիպում է ունկն-
դիրներին գիտակցական ոլորտում պահել կոնկրետ երևույթները և վե-
րաբերմունք ձևավորել այդ երևույթների վերաբերյալ: Եվ, որպեսզի այդ 
արտահայտություններն ունենան նպատակային ազդեցություն թիրախա-
յին լսարանների վրա, լրատվամիջոցներն ակտիվորեն փորձում են զու-
գահեռ կիրառել հոգեբանական ազդեցության հնարներ, որոնք բազմա-
զան են և կարող են օգտագործվել ինչպես առանձին-առանձին, այնպես 
էլ տարբեր համադրություններով: Արդյունքում, լրատվության տեղեկատ-
վական-հոգեբանական ազդեցությունը տարածվում է ոչ միայն անհատի 
գիտակցական և ենթագիտակցական մակարդակների վրա, այլև ընդգր-
կում է հուզական և կոգնիտիվ տիրույթը՝ դրդելով համապատասխան 
կանխատեսելի զուգորդությունների ձևավորմանը:  
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՓՈՒԼԵՐԻ 
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՄՈՏ 

Տարբեր մասնագիտացման բժիշկների մոտ անցկացված է «հու-
զական այրման» համախտանիշի հոգեբանական գործոնների համե-
մատական, համահարաբերակցական և բազմագործոն վերլուծութ-
յուն: Բացահայտված է «հուզական այրման» համախտանիշի զար-
գացման հոգեբանական բաղկացուցիչի առանձնահատկությունները 
դրա զարգացման տարբեր փուլերում: Հայտնաբերված է, որ «հուզա-
կան այրման» համախտանիշի զարգացման հյուծման փուլը պայմա-
նավորված բժիշկների հոգեբանական առանձնահատկություններով, 
մասնավորապես մասնագիտական պատասխանատվությամբ և ն-
շանաալիությամբ, այն դեպքում, երբ լարվածության և դիմադրութ-
յան փուլը պայմանավորում են բժիշկների մասնագիտացումը և ս-
տաժը, այսինքն` արտաքին պայմանները:  

Հիմնաբառեր. բժիշկներ, հուզական այրում, մասնագիտական 
պատասխանատվություն, հուզական ինտելեկտ, աշխատանքային 
փորձ: 

 
Մասնագիտական այրման համախտանիշը, որը նույնականացնում 

են հոգեկան կամ հուզական այրման համախտանիշի հետ իրենից ներ-
կայացնում է սթրեսային վիճակ, որն ի հայտ է գալիս միջին ինտենսի-
վության երկարատև մասնագիտական սթրեսների արդյունքում [4], [5]. 

Հայտնի է, որ մասնագիտական այրումն առավել արտահայտված է 
«մարդ-մարդ» հարաբերությունների մասնագիտություններում, որոնց 
շարքում առավել ռիսկային խումբ են կազմում բժիշկները, կապված 
իրենց գործունեության առանձնահատկությունների հետ, մասնավորա-
պես ՀՀ-ում աշխատող բժիշկները, ում գործունեությունը տարբերվում է 
բեռնվածության բարձր աստիճանով և անվերահսկելիությամբ [1], [3]:  

Հուզական այրման համախտանիշի զարգացումը կրում է փուլային 
բնույթ և պայմանավորված է ինչպես ներքին պայմաններով, ինչպիսիք` 
անհատական անձնային առանձնահատկությունները, մասնագիտական 
ստաժը, տարիքը, սեռը, այնպես էլ արտաքին օբյեկտիվ պայմաններով՝ 
աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկություններով: Մյուս կող-
մից մատնանշվում է, որ մասնագիտական այրումը գործառական կարծ-
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րատիպ է, քանի որ այն հնարավորություն է ընձեռում անձին չափավորել 
և խնայողաբար օգտագործել էներգետիկական պաշարները, սակայն 
դրա զարգացման բարձր մակարդակը նպաստում է դիսֆունկցիոնալ 
հետևանքների առաջացմանը [2], [6]: 

Հաշվի առնելով, որ հուզական այրումն անձի մասնագիտական 
վարքի ձեռքբերովի գործառական կարծրատիպ է, ադեկվատ հոգեբա-
նական գործիքակազմի մշակումը, ուղղված հոգեբանական լարվածու-
թյան գնահատմանը և կանխարգելմանը, կնպաստի մասնագիտական 
երկարակեցության և մասնագետների հոգեկան առողջության պահպան-
մանը և զարգացմանը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` մենք նպատակադրվեցինք պարզաբա-
նել «մասնագիտական այրման» համախտանիշի հյուծման փուլի անձնա-
յին նախադրյալները և դինամիկան կախված բժշկի մասնագիտացումից 
և գործունեության բովանդակությունից, որի հիման վրա հնարավոր կլի-
նի կազմել արդյունավետ թրենինգային ծրագիր, ուղղված բժիշկների 
հուզական այրման կանխարգելմանն և շտկմանը:  

Հետազոտության վարկած. մենք ենթադրեցինք, որ տարբեր մաս-
նագիտացումների բժիշկների մոտ “մասնագիտական այրման” համախ-
տանիշի տարբեր փուլերը պայմանավորված են առանձնահատուկ գոր-
ծոններով: 

Հետազոտության օբյեկտն է «մասնագիտական այրման» համախ-
տանիշը: 

Հետազոտության առարկան է տարբեր մասնագիտացումների 
բժիշկների «մասնագիտական այրման» տարբեր փուլերի հոգեբանական 
կառուցվածքը:  

Հետազոտության ընտրանքը, մեթոդները, մեթոդիկաները: Հե-
տազոտությանը մասնակցել է «Ռ. Հարությունյանի անվան Աբովյան 
բժշկական կենտրոնի» տարբեր մասնագիտացումների 87 բժիշկ:  Հե-
տազոտությանը մասնակացած 4 աշխատակցի տվյալները չեն օգտա-
գործվել հետազոտության քանակական և որակական վերլուծության 
մեջ, քանի որ առաջարկված թեստերը լրացվել էին թերի: Ընտրանքը 
բաժանվել է 2 խմբի, ըստ մասնագիտացումների՝ 1-ին խմբում ներառվել 
են վիրաբույժները և ռեանիմատոլոգները, իսկ երկրորդ խումբը բաղկա-
ցած էր թերապևտներից և սրտաբաններից: Հարկ է նշել նաև, որ խմբե-
րը հոմոգեն էին, բացառությամբ նրանց գործունեության առանձնահատ-
կությունների:  

Բոլոր հետազոտվողների մասնակցությունը կրել է կամայական 
բնույթ՝ ծանոթանալով հետազոտության նպատակի և ընթացքի հետ հե-
տազոտվողները տվել են իրենց բանավոր համաձայնությունը: 
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Հետազոտության մեջ կիրառել ենք՝ 
1. Վ.Վ. Բոյկոյի «Հուզական այրման» համախատանիշի ախտորոշ-

ման թեստի տեղայնացված տարբերակը [1],  
2. Ա. Հոլի «Հուզական ինտելեկտի» ախտորոշման թեստը, 
3. Ա. Բատրաշևի «Աշխատանքով բավարարվածության ախտորոշ-

ման մեթոդիկան»: 
4. «Ինքնազգացողություն, ակտիվություն, տրամադրություն» թեստը:  
Հետազոտությունը կատարվել է երկու փուլով: Հետազոտության ա-

ռաջին փուլում ընտրված մեթոդների և մեթոդիկաների կիրառմամբ հե-
տազոտվել են բժիշկների մոտ հուզական այրման համախտանիշի փու-
լային հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Երկրորդ փուլում ստացված արդյունքներով մշակվել է թրենինգային 
ծրագիր, ուղղված մասնագիտական այրման համախտանիշի շտկմանն 
ու կանխարգելմանը: Թրենինգային ծրագիրը ներառում էր 3 մոդուլ, ո-
րոնք ուղղված էին հետազոտվողների հուզական ինտելեկտի զարգաց-
մանը, պահանջմունքների գիտակցմանը և հաղորդակցման հմտություն-
ների զարգացմանը: 

Հետազոտության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: «Ռ. 
Հարությունյանի անվան Աբովյան բժշկական կենտրոնում» աշխատող 
տարբեր մասնագիտացումների բժիշկների հուզական այրման համախ-
տանիշի հոգեբանական առանձնահատկությունների ցուցանիշների հա-
մեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 1-ին խմբի հետազոտվող-
ների մոտ գրանցվել են լարվածության և դիմադրության փուլի հավաս-
տի բարձր ցուցանիշներ (p≤0,05, p≤0,01), այն դեպքում, երբ ըստ հյուծ-
վածության փուլի ցուցանիշների հավաստի միջխմբային տարբերություն-
ներ չեն գրանցվել: Ըստ լարվածության փուլի ցուցանիշների` երկու 
խմբում էլ գրանցվել է այդ փուլի ձևավորվածության ցածր մակարդակ, 
սակայն 1-ին խմբի հետազոտվողների մոտ այն հավաստիորեն բարձր էր 
2-րդ խմբի հետազոտվողների համեմատ: Դրա հետ մեկտեղ դիմադ-
րության փուլի ցուցանիշները երկու հետազոտվող խմբերում  տարբեր-
վում էին և քանակական, և որակական մակարդակներում: Վիրաբույժ-
ների և ռեանիմատոլոգների մոտ այդ ցուցանիշը գտնվում էր ձևավոր-
վածության փուլում, այն դեպքում, երբ թերապևտների մոտ այն գտնվում 
էր ձևավորման փուլում: Ըստ հյուծվածության փուլի ցուցանիշների` հա-
վաստի միջխմբային տարբերություններ չեն գրանցվել (համապատաս-
խանաբար (տե՛ս Գծապատկեր 1):  
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Գծապատկեր 1: Հուզական այրման տարբեր փուլերի 

ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն երկու խմբի 
հետազոտովողների մոտ 

Ըստ Ա. Հոլլի հուզական ինտելեկտի տարբեր ցուցանիշների` նույն-
պես գրանցվել են հավաստի միջխմբային ցուցանիշներ: Այսպես, հուզա-
կան իրազեկվածությունը հավաստի բարձր է 2-րդ խմբի հետազոտվող-
ների մոտ, այն դեպքում երբ 1-ին խմբի հետազոտվողները բնութագր-
վում են հուզական իրազեկվածության ցածր մակարդակով: Նշանակալի 
տարբերություններ գրանցվել են նաև ըստ սեփական հույզերի կառա-
վարման (p≤0.01), ինքնամոտիվացիայի (p≤0.05), այլ մարդկանց հույզե-
րի ճանաչման (p≤0.01) և հուզական ինտելեկտի ինտեգրալ ցուցանիշի 
(p≤0.01) (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

 

 
Գծապատկեր 2: Հուզական ինտելեկտի ցուցանիշների 

միջխմբային համեմատական վերլուծություն 

237 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2016 
 

 

Ըստ աշխատանքով բավարարվածության ախտորոշման թեստի ցու-
ցանիշների` նույնպես գրանցվել են միջխմբային հավաստի տարբերու-
թյուններ: Մասնավորապես, աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությու-
նը հավաստի (p≤0.01) բարձր է 2-րդ խմբի հետազոտվողների մոտ (5,44 
պ.մ.): Նշանակալի տարբերություններ գրանցվել են նաև ըստ աշխատա-
կիցների (p≤0.05) և ղեկավարության  (p≤0.01)  հետ փոխհարաբերութ-
յուններով բավարարվածության ցուցանիշների: Վիճակագրորեն հավաս-
տի տարբերություն գրանցվել է նաև ըստ աշխատանքով բավարարվա-
ծության ինտեգրալ ցուցանիշի (p≤0.01): Ընդ որում` 2-րդ խմբի հետա-
զոտվողները բնութագրվում են աշխատանքով բավարարվածության միջին 
մակարդակով, իսկ 1-ին խմբի հետազոտվողները՝ ցածր մակարդակով: 

Հետազոտվողների անհատական, հոգեբանական գործոնների և 
հուզական այրման ցուցանիշների միջև համահարաբերակցական վեր-
լուծությամբ հայտնաբերվել է հավաստի դրական կապ հետազոտվողնե-
րի տարիքի և մեկուսացվածության (p<0.001, r=0.599), մասնագիտկան 
պարտականությունների կրճատում (p<0.05, r=0.438), դիմադրության 
(p<0.05, r=0.388) միջև, ինչպես նաև բացասական հավաստի կապ տա-
րիքի և աշխատավարձի նախընտրության (p<0.05, r=-0.343), աշխա-
տանքային պայմաններով բավարարվածություն  (p<0.001, r=-0.564) 
գործոնների միջև: Միևնույն ժամանակ աշխատանքային ստաժն ուղիղ 
հարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում դիմադրության ցուցանիշի 
(p<0.001, r=0.369) հետ:  

Հետազոտվողների լարվածության փուլի ցուցանիշի, աշխատանքով 
բավարարվածության և հուզական ինտելեկտի ցուցանիշների միջև անց-
կացրած կոռելյացիոն վերլուծությունը հայտնաբերել է հավաստի բացա-
սական համահարաբերակցական կապ աշխատանքային պայմաններով 
բավարարվածության միջև (p<0.05, r=-0.418), ինչպես նաև սեփական 
հույզերի կառավարում գործոնի հետ (p<0.01, r=-0.504):  

Միևնույն ժամանակ դիմադրության փուլի ցուցանիշը բացասական 
կապի մեջ է գտնվում սեփական հույզերի կառավարում  (p<0.01, r=-
0.479) և աշխատակիցների հետ փոխհարաբերություններով բավարար-
վածություն (p<0.05, r=-0.386)  գործոնների հետ: 

Հյուծվածության փուլի ցուցանիշներն ուղիղ համահարաբերակցա-
կան կապի մեջ են գտնվում աշխատանքում նվաճումներով բավարար-
վածության (p<0.05, r=0.351) և մասնագիտական պատասխանատվութ-
յան (p<0.01, r=-0.508) գործոնների հետ: 

Հետազոտվող ցուցանիշների անցկացրած բազմագործոն վերլուծու-
թյունը բացահայտել է, որ հուզական այրման համխատանիշի զարգաց-
ման տարբեր փուլերը պայմանավորված են տարաբնույթ հոգեբանական 
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գործոններով: Այսպես օրինակ, լարվածության փուլի զարգացման վրա 
հավաստի ուժեղ ազդեցություն են թողնում «տագնապ-դեպրեսիա» 
(p≤0,05, F=5,503), «հուզական մեկուսացվածություն» (p≤0,05, F=3,033), 
«սեփական հույզերի կառավարում» (p≤0,05, F=3.364) և «աշխատանքա-
յին պայմաններով բավարարվածություն» (p≤0,004, F=5,957) գործոննե-
րը: Միևնույն ժամանակ դիմադրության փուլի զարգացման վրա նշանա-
կալի ազդեցություն ունեն «հոգեմարմնական և հոգեվեգետատիվ խան-
գարումներ» (p≤0,004, F=47,651), «սեփական հույզերի կառավարում» 
(p≤0,05, F=8,633), «այլ մարդկանց հույզերի ճանաչում» (p≤0,05, 
F=8,765) և «աշխատանքային պայմաններով բավարարվածություն» 
(p≤0,008, F=29,846) գործոնները: Հյուծվածության փուլի զարգացման 
նախադրյալներ են հանդիսանում աշխատանքով բավարարվածության 
տարբեր ցուցանիշներ, մասնավորապես, «աշխատանքային պայմաննե-
րով բավարարվածություն» (p≤0,001, F=9,896), «աշխատակիցների հետ 
փոխհարաբերություններով բավարարվածություն» (p≤0,034, F=3, 422), 
«աշխատանքով բավարարվածության ինտեգրալ ցուցանիշ» (p≤0,01, 
F=4,125), «մասնագիտական գործունեության մեջ հավակնությունների 
մակարդակը» (p≤0,05, F=3,121) և «մասնագիտական պատասխանատ-
վությունը» (p≤0,5, F=2,924): 

Այսպիսով, համեմատական, համահարաբերակցական և բազմա-
գործոն վերլուծությունների արդյունքները փաստում են, որ հուզական 
այրման համախտանիշի զարգացումը պայմանավորում են ինչպես ար-
տաքին պայմանները, այնպես էլ` ներքին: Սակայն հուզական այրման 
զարգացման տարբեր փուլերը  կանխորոշվում են տարբեր գործոննե-
րով: Այսպես օրինակ, դիմադրության փուլի զարգացումը պայմանավոր-
վում է այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են` բժիշկների տարիքը, ստա-
ժը և մասնագիտացումը, այսինքն` կարելի է ասել, որ դիմադրության 
փուլի զարգացումը մեծապես պայմանավորված է արտաքին պայմաննե-
րի ներգործությամբ, դրանց տևողությամբ: Միևնույն ժամանակ, հե-
տաքրքրական են այն տվյալները, որ հուզական այրման լարվածության 
և հյուծվածության փուլերը գտնվում են ցածր մակարդակի տիրույթում: 
Ստացված տվյալները վկայում են, որ մասնագիտական զարգացման ըն-
թացքում մասնգիտական սթրեսների հաղթահարման ռազմավարութ-
յուններն արդյունավետ չեն, ինչի հետևանքով մասնագիտական սթրես-
ները չեն հաղթահարվում իրենց առաջացման սկզբնական փուլում, այլ 
զարգանում են հաջորդական փուլերի: Բացահայտված արդյունքները 
հուզական ինտելեկտի տարբեր բաղադրիչների և հուզական այրման 
համախտանիշի զարգացման սկզբնական փուլերի սերտ կապերի վերա-
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բերյալ, վկայում են անձի հուզական ինտելեկտի նշանակալի դերի մա-
սին մասնագիտական սթրեսների հաղթահարման մեջ:  

Դրա հետ մեկտեղ հայտնաբերված կապը հյուծվածության և մասնա-
գիտական պատասխանատվության, նվաճումներով բավարարվածութ-
յան, մասնագիտության մեջ հավակնությունների մակարդակի միջև վկա-
յում են, որ հուզական այրման համախտանիշի զարգացման երրորդ 
հյուծման փուլը բնութագրական է մասնագիտական պատասխանատ-
վության, և ընդհանրապես մասնագիտական գործունեությունը բնու-
թագրող տարբեր ցուցանիշների բարձր արտահայտվածությամբ ան-
ձանց: Վերոնշյալի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ հուզական 
այրման համախտանիշի զարգացման ուժգնությունը պայմանավորված է 
նաև պահանջմունքների չգիտակցմամբ: 

Ինչպես արդեն նշել էինք, հետազոտության երկրորդ փուլում մեր 
կողմից ստացված տվյալների և գրականությունում առկա փաստերի հի-
ման վրա մշակվեց և ներդրվեց թրենինգային ծրագիր նշված կազմա-
կերպությունում բժիշկների մասնագիտական զարգացման և պատ-
րաստվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով: Որպես թի-
րախային խումբ ընտրվեցին այն բժիշկները, ում մոտ գրանցվել էր հու-
զական հյուծվածության բարձր մակարդակ: Թրենինգային ծրագրի ար-
դյունավետությունը որոշելու նպատակով ուսումնասիրել ենք բժիշկների 
ինքնազգացողության, ակտիվության և տրամադրության ցուցանիշների 
փոփոխություններն ըստ համապատասխան թեստի, հոգնածության սու-
բյեկտիվ զգացողությունը (ըստ հարցարանի),  ինչպես նաև բժիշկների 
գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների փոփոխությունները 
փաստաթղթային վերլուծության մեթոդի հիման վար: Ստացված արդ-
յունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նշանակալի փոփոխություն-
ների են ենթարկվել ինքնազգացողության և տրամադրության ցուցանիշ-
ները (համապատասխանաբար՝ 3,4 պ.մ. և 3,9 պ.մ. մինչև թրենինգի 
մասնակցությունը, 5,1 պ.մ. և 4,9 պ.մ.  թրենինգի անցկացումից երեք 
ամիս հետո), այն դեպքում երբ տրամադրության ցուցանիշները հավաս-
տի փոփոխությունների չեն ենթարկվել: Նմանատիպ արդյունքների մա-
սին են վկայում նաև սկրինինգիային վերլուծության ցուցանիշները (T0= 
6 միավոր, T1= 7,5 միավոր):  

Այսպիսով, բժշկական կազմակերպություններում հուզական այրման 
համախտանիշի ախտորոշման, կանխարգելման ու շտկման տեխնոլո-
գիաների իրաժամանակյա կիրառումը կարող է նպաստել գործունեութ-
յան արդյունավետության բարձրացմանը: Հատկանշական է,  նման հո-
գեբանական կառուցակարգերի և օրինաչափությունների զարգացումը 
մարդ-մարդ հարաբերությունների մասնագիտություններում, մասնավո-
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րապես բժիշկների մոտ, ում գործունեության առարկան և օբյեկտը հան-
դիսանում է մարդը: Միևնույն  ժամանակ բժշկի անարդյունավետ աշխա-
տանքն անմիջապես անդրադառնում է այցելուի ֆիզիկական և հոգեկան 
առողջության վրա: Բժշկական գործունեության արդյունավետության 
բարձրացման ծրագրերում նպատակահարմար է նոր տեխնոլոգիաների 
ստեղծումը և կիրառումը, հաշվի առնելով մարդկային գործոնի հոգեբա-
նական, կենսաբանական, ֆիզիկական և սոցիալական բաղադ-
րատարրերը:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Պրոֆեսիոգրաֆիկական վերլուծության արդյունքների հիման 

վրա հայտնաբերվել են տարբեր մասնագիտացումների բժիշկների մոտ 
լարվածության առաջացման ընդհանուր գործոններ՝ առկա ժամակարգի 
և իրական պայմանների անհամապատասխանությունը, գործառույթների 
անհամապատասխանությունը, գործունեության հարընթացի (պրոցես) 
ստանդարտ ժամակարգը, ինչպես նաև ցածր աշխատավարձը:  

2. Համեմատական վերլուծության արդյունքները վկայում են հուզա-
կան այրման համախտանիշի ձևավորման առանձնահատկությունների 
մասին տարբեր մասնագիտացումների բժիշկների մոտ, մասնավորա-
պես լարվածության և դիմադրության ցուցանիշները հավաստիորեն գե-
րակշռում են ռեանիմատոլոգների և վիրաբույժների մոտ: 

3. Համհարաբերակցական և բազմագործոն վերլուծության տվյալ-
ների հիման վրա բացահայտվել է հուզական այրման տարբեր փուլերի 
հոգեբանական բաղկացուցիչի մենահատկությունը՝ լարվածության և դի-
մադրության փուլերը մեծապես պայմանավորված են բժիշկների ստա-
ժով, մասնագիտացմամբ, հուզական ինտելեկտի տարբեր բաղադրիչնե-
րի չձևավորվածությամբ, այն դեպքում, երբ հյուծվածության փուլը զար-
գանում է մասնագիտական բարձր պատասխանատվություն ունեցող 
անձանց մոտ, անկախ նրանց գործունեության ստաժից և մասնագիտա-
ցումից: 

4. Թրենինգային ծրագրի իրականացման արդյունքում բժիշկների 
մոտ գրանցվել է ինքնազգացողության և ակտիվության հավաստի բարձ-
րացում, ինչպես նաև հոգնածության սուբյեկտիվ զգացողության նվա-
զում, ինչը վկայում է թրենինգային ծրագրի անցկացման նպատակա-
հարմարության մասին: Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ կատար-
ված շտկողական և կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետությու-
նը կբարձրանա, եթե այն իր մեջ ներառի նաև գործունեության պայման-
ների և կազմակերպության կառավարման առանձնահատկությունների 
դիտարկում և շտկում:  
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кандидат биологических наук 
 

К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ ПРЕДИКТОРОВ ФАЗ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ 

Проведен сравнительный, корреляционный и многофакторный 
анализ психологических факторов синдрома «эмоционального выгора-
ния» на разных фазах его развития. Выявлены особенности психоло-
гической составляющей синдрома «эмоционального выгорания» на 
разных этапах его развития. Обнаружено, что развитие фазы исто-
щения у врачей разных специальностей обусловлено психологичес-
кими факторами, в частности, профессиональной ответственностью и 
значимостью, в то время как, фазы напряжения и резистенции обус-
ловлены в основном внешними факторами, в частности специали-
зацией и стажем работы.  

Ключевые слова: врачи, эмоциональное выгорание, профессио-
нальная ответственность, эмоциональный интеллект,  стаж работы.  

 
 
 

LUSINE STEPANYAN 
YSU, chair of General Psychology, 
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THE STUDY OF PREDICTORS’ DIFFERENCES OF EMOTIONAL 
BURNOUT PHASES AT DOCTORS  

 
A comparative, correlation and multivariate analysis of the 

psychological factors of the burnout’ syndrome at different stages of its 
development was carried out. The features of the psychological component 
of burnout’ syndrome at different stages of its development was found out.  
It was revealed that the emotional exhaustion' phase at doctors of different 
specialties is determined of the psychological factors, in particularly, of 
professional responsibility and impotability, while the phases and tension 
and resistance are mainly caused to external factors, in particular the 
specialization and years of experience. 

Keywords: doctors, burnout, professional responsibility, emotional 
intelligence, work experience. 

 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 26.04.2016 թ.  

243 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2016 
 

 

ԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 

միջազգային կենտրոնի դասախոս 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ԻՄԱՍՏՈՎ 
ԴՐԱՆՑ ՆՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԼ 

ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում վերլուծվում է սոցիալական կարծրատիպերի և այդ 
հասկացությանն իրենց իմաստով մերձ սոցիալ-հոգեբանական այլ 
երևույթների՝ սոցիալական դիրքորոշման, նախապաշարմունքի, 
նախատիպի, արքետիպի, սոցիալական նորմի, սովորույթի, ծիսա-
կարգի (ռիտուալ), ինչպես նաև միջանձնային ընկալման գործըն-
թացում տեղի ունեցող որոշ երևույթների՝ «լուսապսակի», «առաջ-
նայնության» և «նորույթի» էֆեկտների նմանություններն ու տարբե-
րությունները: 

Հիմնաբառեր. սոցիալական կարծրատիպ, սոցիալական դիրքո-
րոշում, նախապաշարմունք, արքետիպ, սոցիալական նորմ: 

 

 «Կարծրատիպ» եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ է դրել 
ամերիկացի սոցիոլոգ, լրագրող Ուոլթեր Լիպմանը XX դարի 20-ական 
թվականներին: Իր «Հասարակական կարծիք» գրքում (1922 թ.) նա 
կարծրատիպերը բնորոշում է որպես կարգավորված, սխեմատիկ, մշա-
կույթով պայմանավորված «աշխարհի պատկերներ» մարդու գիտակ-
ցության մեջ, որոնք բարդ սոցիալական երևույթների ընկալման գործըն-
թացում տնտեսում են մարդկանց ճիգերը և պաշտպանում նրանց սո-
ցիալական դիրքը, արժեքները, սովորույթներն ու իրավունքները  [1, с. 
95-114]: 

Թեև սոցիալական կարծրատիպերը յուրահատուկ սոցիալ-հոգեբա-
նական գոյացություն է՝ օժտված միայն իրեն բնորոշ առանձնահատկութ-
յուններով, սակայն այն որոշակի նմանություններ ունի այնպիսի սոցիալ-
հոգեբանական կատեգորիաների հետ, ինչպիսիք են`  

սոցիալական դիրքորոշումը, նախապաշարմունքը, նախատիպը, 
արքետիպը, սոցիալական նորմը, սովորույթը, ծիսակարգը (ռիտուալ), 
ինչպես նաև միջանձնային ընկալման գործընթացում տեղի ունեցող որոշ 
երևույթներ՝ «լուսապսակի», «առաջնայնության» և «նորույթի» էֆեկտները: 

Գ. Մ. Անդրեևան շեշտում է «դիրքորոշում» և «սոցիալական դիրքո-
րոշում» եզրույթների տարբերությունը՝ նշելով, որ դիրքորոշումը Ուզնա-
ձեի հայեցակարգում վերաբերում է հիմնականում մարդկանց ֆիզիոլո-
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գիական պարզագույն պահանջմունքներին: Այն քննարկվում է որպես 
անգիտակցական երևույթ, որը, բնականաբար բացառում է այդ հասկա-
ցության կիրառումն առավել բարդ, մարդու գործունեության բարձրա-
գույն ձևերի ուսումնասիրության հարցում [2, с. 289]: Այդ պատճառով 
«կարծրատիպ» հասկացությունն առավել ընդհանուր գծեր ունի «սոցիա-
լական դիրքորոշում» հասկացության հետ: 

 Կարծրատիպերի և սոցիալական դիրքորոշումների կապը հոգեբա-
նական գրականության մեջ բավական լավ է ուսումնասիրված: Ներկա-
յացնենք այդ երկու եզրույթների նմանության և տարբերության վերա-
բերյալ որոշ հեղինակների պատկերացումները: 

 Հ. Թեջֆելի կարծիքով սոցիալական կարծրատիպերի և դիրքորո-
շումների բնույթը բավական նման է միմյանց, սակայն, դիրքորոշումն ու-
նի ավելի շատ անհատական ուղղվածություն, իսկ կարծրատիպը՝ սո-
ցիալական: Բացի այդ, սոցիալական կարծրատիպն իրականացնում է 
գաղափարականացնող գործառույթ, իսկ դիրքորոշումը՝ ինստրումենտալ 
գործառույթ: Սոցիալական կարծրատիպն ունի արժեքապաշտպան գոր-
ծառույթ այն դեպքում, երբ դիրքորոշման գործառույթն արժեքարտահայ-
տիչ գործառույթն է [3]: 

 Ս. Ա. Մուրադյանը նշում է կարծրատիպերի և դիրքորոշումների 
հետևյալ տարբերությունները [4, էջ 102]. 

1. դիրքորոշումը նախորդում և ուղեկցում է մտային, թե առարկայա-
կան ամեն մի գործողության և ակտի, մինչդեռ կարծրատիպորեն մտա-
ծում կամ գործում են միայն որոշ դեպքերում, 

2. դիրքորոշումն անհրաժեշտաբար ամրագրված չէ, այսինքն՝ կայու-
նությունը նրա հիմնական հատկանիշներից չէ (կան նաև դիֆուզ և դի-
նամիկ դիրքորոշումներ), կարծրատիպի ամենահիմնային բնութագրութ-
յունը կոշտ ամրագրվածությունն է,  

3. դիրքորոշումը պատկանում է անգիտակցականի ոլորտին և գո-
յություն ունի գաղտնի (լատենտ) ձևով, հետևաբար, կրողն այն չի կարող 
ձևակերպել որպես միտք, իսկ կարծրատիպը գործում է գիտակցական ո-
լորտում, 

4. դիրքորոշումը սուբյեկտի ամբողջական հոգեվիճակն է տվյալ պա-
հին, կարծրատիպը՝ ամրագրված կոգնիտիվ կազմավորում: Դիրքորոշու-
մը հոգեբանական, իսկ կարծրատիպը իմացության պրագմատիկական 
տեսանկյունին վերաբերող ռեալություն է: 

Ըստ Վ. Լ. Արտեմովի` կարծրատիպի և դիրքորոշման տարբերութ-
յունն այն է, որ կարծրատիպը հաղորդում է ընդհանուրը, իսկ դիրքորո-
շումը՝ մասնավորը, դիրքորոշումն անհատի հակազդումն է առանձին ա-
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ռարկային, իրադրության առանձին կողմին, իսկ կարծրատիպը՝ որոշա-
կի կատեգորիայի ընդհանրացված պատկերն է [5, с. 77-78]:  

 Նախապաշարմունքը սոցիալական հոգեբանության մեջ բնորոշվում 
է որպես սոցիալական դիրքորոշում, որն այնպիսի վճռականությամբ ու 
համառությամբ է պաշտպանվում անհատի կողմից, որ այլևս չի փոխվում 
նոր տեղեկությունների և փորձի ազդեցության տակ  [6, էջ 250]: Նա-
խատրամադրվածությունը (կանխակալ կարծիք) դիրքորոշում է, որը 
խանգարում է հաղորդման կամ գործողության ադեկվատ ընկալմանը: 
Որպես կանոն, մարդը չի գիտակցում կամ չի ցանկանում գիտակցել, որ 
ինքը կանխակալ կարծիք ունի և իր վերաբերմունքը որակում է որպես 
օբյեկտիվ և որոշակի փաստերի վրա հիմնված գնահատական [7, с. 290]: 

 Ինչ վերաբերում է կարծրատիպից նախապաշարմունքի և նախատ-
րամադրվածության տարբերությանը, պետք է նշել, որ վերջիններս ունեն 
ապրիորի, չգիտակցված բնույթ, դրանցում կոգնիտիվ, բովանդակային 
կողմը շատ թույլ է արտահայտված, իսկ աֆեկտիվ կողմն հիմնված է բա-
ցասական հուզական երանգների վրա: Մինչդեռ կարծրատիպում ամրա-
կայվում է առարկայի նկատմամբ վերաբերմունքն ընդհանուր առմամբ, 
որը կարող է փոփոխության ենթարկվել կախված օբյեկտիվ իրավիճա-
կից և գնահատող սուբյեկտի անձնային առանձնահատկություններից: 
Բացի այդ, նախապաշարմունքն ու նախատրամադրվածությունը գոր-
ծում են հիմնականում անհատական մակարդակում, իսկ կարծրատիպե-
րի գործունեության ոլորտը բազմամակարդակ է՝ անհատականից մինչև 
սոցիալական: Նախապաշարմունքն արագ մոռացվում է, իսկ կարծրա-
տիպերը կարող են երկար պահպանվել անհատական կամ խմբային գի-
տակցության մեջ: 

 «Կարծրատիպ» հասկացության հետ որոշակի նմանություններ 
ունեն նաև «նախատիպ» և «արքետիպ» հասկացությունները: Նախա-
տիպն այնպիսի կոգնիտիվ սխեմա է, որը ներառում է զանազան գծեր, 
առանձնահատկություններ, որոնք մեզ մոտ զուգորդվում են որոշակի 
տեսակի մարդկանց, իրերի, առարկաների, նույնիսկ իրադրությունների 
և հանգամանքների հետ: Նախատիպն, ի տարբերություն մյուս կոգնի-
տիվ սխեմաների, ձևավորվում է մեր սեփական կենսափորձի վրա: 
Կարծրատիպը նախատիպից տարբերվում է ինչպես իր ձևավորման 
առանձնահատկություններով, այնպես էլ գործառնության մեթոդով: Եթե 
նախատիպի հիմքում, որպես կանոն, ընկած է անհատական փորձն ու 
գիտելիքները, ապա կարծրատիպը հիմնված է հասարակական, խմբա-
յին պատկերացումների վրա, որոնք անհատը դեռևս մանկությունից յու-
րացնում է իր շրջապատից՝ առաջին հերթին իր ծնողներից, հասակա-
կիցներից և նշանակալի մարդկանցից: Այլ կերպ ասած, կարծրատիպերը 
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ձևավորվում և ամրակայվում են սոցիալական ուսուցման միջոցով: 
Կարծրատիպերը գործում են դեդուկտիվ մեթոդի օրենքներով՝ ի տարբե-
րություն նախատիպերի, որոնք համապատասխանում են ինդուկտիվ մե-
թոդին [8, с. 140]: 

 «Կարծրատիպ» հասկացությանը մոտիկ հասկացություն է նաև 
«արքետիպ» հասկացությունը, որը քննարկման առարկա է դարձել շվեյ-
ցարիացի հոգեբան Կարլ Յունգի աշխատություններում: Ըստ Յունգի` 
արքետիպերը հոգեկանի կառուցվածքային տարրեր են, վարքի, մտածո-
ղության, աշխարհընկալման որոշակի ստանդարտներ, պարզ և հիմնա-
րար պատկերներ, որոնք թաքնված են մարդու կոլեկտիվ անգիտակցա-
կանում, գործում են բնազդային մակարդակում, փոխանցվում են ժա-
ռանգաբար և արտահայտվում դիցաբանական խորհրդանիշներում, հե-
քիաթներում, երազներում  [9, с. 29]: Արքետիպը կարծրատիպից տար-
բերվում է նրանով, որ այն ոչ թե ստանդարտ, ընդհանրացված պատկե-
րացում է, այլ ունիվերսալ, բոլոր մարդկանց բնորոշ, կոլեկտիվ անգի-
տակցականում ամրակայված պատկերացում: 

 Քննարկենք նաև «սոցիալական կարծրատիպ», «սոցիալական 
նորմ», «սովորույթ» և «ծիսակարգ» հասկացությունների տարբերություն-
ները: 

 Սոցիալական նորմերը համաձայնագրային (որոշակի խմբում կամ 
հանրության մեջ ընդունված) օրենքներ են, որոնք կարգադրում կամ ար-
գելում են վարքի, գործողությունների, գործունեության որոշակի ձևերը 
[10, с. 337]: Այլ կերպ ասած, սոցիալական նորմերը որոշում են, թե հա-
սարակության մեջ ինչն է ընդունելի, ինչը՝ ոչ: 

 Կարծրատիպն, ի տարբերություն սոցիալական նորմի, տարածվում 
է մարդկանց գործունեության բոլոր ոլորտների և վարքային ցանկացած 
դրսևորումների վրա այն դեպքում, երբ սոցիալական նորմը կարգավո-
րում է միայն վարքի դևիացիաները:  

 Սովորույթը գործունեության սոցիալական կարգավորման ժառան-
գականորեն փոխանցված կարծրատիպային ձև է, որը վերարտադրվում 
է որոշակի հասարակության մեջ կամ սոցիալական խմբում և սովորա-
կան է համարվում դրանց բոլոր անդամների համար [11, с. 454]:  

 Ծիսակարգը (ռիտուալ) պատմականորեն մշակված խորհրդանշա-
կան վարքի ձև է, գործողությունների(այդ թվում խոսքային) կարգավոր-
ված համակարգ, որն արտահայտում է որոշակի սոցիալական և մշակու-
թային փոխհարաբերություններ և արժեքներ [12, с. 1028]:  

 Ի տարբերություն ծիսակարգի և սովորույթի` կարծրատիպն իրենից 
ներկայացնում է ոչ այնքան կոշտ սոցիալական գոյացություն, այն հա-

247 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2016 
 

 

մարվում է ոչ թե ինքնուրույն վարքային ձև, այլ մոտիվացնում է վարքի 
համապատասխան ձևերը [13, с. 38]:  

 Ինչպես վերը նշվեց, կարծրատիպերն ընդհանուր գծեր ունեն նաև 
միջանձնային հաղորդակցության ընթացքում առաջ եկող որոշ երևույթ-
ների՝ լուսապսակի, առաջնայնության և նորույթի էֆեկտների հետ: Լու-
սապսակի էֆեկտի էությունն այն է, որ սահմանափակ տեղեկատվության 
պայմաններում մարդու անձնային հատկանիշների և վարքի առանձնա-
հատկությունների վերաբերյալ ստացված առաջին տպավորությունը նրա 
մասին կարծիքի ձևավորման հիմք է հանդիսանում հետագա շփման ժա-
մանակ: Լուսապսակի էֆեկտը կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես 
էլ՝ բացասական: Դրական լուսապսակի դեպքում, երբ առաջին հանդիպ-
ման ժամանակ մարդու մասին ստեղծվել է դրական տպավորություն, ա-
պա ձևավորվում է դրական կարծիք և հետագա շփումների ընթացքում 
նրա վարքը, արարքները, հոգեբանական առանձնահատկությունները 
գերագնահատվում են, իսկ բացասական գծերը՝ նվազագույնի են հասց-
վում կամ անտեսվում: Բացասական լուսապսակի դեպքում, հակառակը, 
մարդու մասին առաջին տպավորության ընթացքում կազմված բացասա-
կան կարծիքը գերակա է դառնում հետագա շփումների ժամանակ և նրա 
դրական հատկանիշները չեն նկատվում կամ թերագնահատվում են: 

Առաջնայնության և նորույթի էֆեկտները կապված են տեղեկատ-
վության ընկալման հերթականության հետ: Առաջնայնության էֆեկտն 
այն է, որ տեղեկատվությունը, որն առաջինն է մուտք գործում, ընկալվում 
է որպես ավելի համոզիչ տեղեկատվություն: Նորույթի էֆեկտն արտա-
հայտվում է այն դեպքում, երբ ծանոթ մարդու հետ հաղորդակցվելիս 
վերջին, այսինքն ավելի նոր տեղեկատվությունն ավելի գերակա և նշա-
նակալի է դառնում և ավելի երկար է հիշվում: 

 Կարծրատիպը նշված էֆեկտներից տարբերվում է նրանով, որ մի-
ջանձնային հաղորդակցության գործընթացում այն հանդես է գալիս որ-
պես մարդկանց կամ երևույթների մասին անձի գիտակցության մեջ ար-
դեն առկա և կայուն որոշակի կարծիք, պատկերացում և վերաբերմունք: 

Այսպիսով, կարծրատիպի հարաբերակցության վերլուծությունը վերը 
նշված հասկացությունների՝ դիրքորոշումների, նախապաշարմունքների, 
նախատրամադրվածության, նախատիպի, արքետիպի, սոցիալական 
նորմի, ավանդույթի, ծիսակարգի և այլ նմանատիպ երևույթների հետ 
ցույց է տալիս, որ սոցիալական կարծրատիպը յուրահատուկ սոցիալ-հո-
գեբանական գոյացություն է, որն ունի միայն իրեն բնորոշ առանձնա-
հատկությունները: 
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ И 

ПОХОЖИХ НА НИХ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ 

 
В статье анализируются сходства и различия социальных сте-

реотипов и похожих на них по смыслу таких социально-психоло-
гических явлений, как социальная установка, предрассудок, прототип, 
архетип, социальная норма, традиция, ритуал, а также неких эффек-
тов межличностного восприятия-эффектов «первичности», «ореола» и 
«новизны». 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF SOCIAL STEREOTYPES 
AND OTHER SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON LIKE THEM 

 
The article analyzes the differences and similarities of social 

stereotypes and other social psychological phenomena similar to them-
social attitude, prejudice, prototype, archetype, social norms, tradition, 
ritual, and also the effects of interpersonal communication- "primacy effect", 
"halo effect" and "recency effect".  
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ՍՈՖՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ 
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի դասախոս,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ԿՈՆՍՈՑԻՈՆԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

Հոդվածում վերլուծության են ենթարկվել Արենդտ Լեյփհարթի 
կոնսոցիոնալ ժողովրդավարության հոգեբանական հարցերը, այդ 
ձևաչափի ներդրման հետ կապված հոգեբանական մթնոլորտի անհ-
րաժեշտ բաղադրատարրերը: Հեղինակը կոնսոցիոնալ ժողովրդա-
վարության ձևաչափլի համալրման համատեքստում վերլուծում է էթ-
նիկ ինքնության, քաղաքական գաղափարախոսության, քաղաքա-
կան մշակույթի հոգեբանական (և դրանց հետ կապված այլ հարցե-
րի) կառուցակարգերը` կոնսոցիոնալիզմի առավել արդյունավետ 
ներդրման համար:   

Հիմնաբառեր. կոնսոցիոնալիզմ, քաղաքական մշակույթ, էթնիկ 
ինքնություն, քաղաքական գաղափարախոսություն, քաղաքական 
սոցիալականացում, կոնսոցիոնալ ժողովրդավարություն:  

 
 

«…Որպեսզի որևէ ժողովուրդ վերափոխի իր հաստատութ-
յունները, իր հավատալիքները և իր մշակույթը, նա պետք է 

սկզբում վերափոխի իր հոգին. որպեսզի նա կարողանա մյուսին 
փոխանցել իր քաղաքակրթությունը, անհրաժեշտ է, որ նա ի վի-

ճակի լինի փոխանցել նրան նաև իր հոգին»: 
Գ. Լեբոն 

 
21-րդ դարում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական փոփոխություն-

ները նոր մարտահրավերներ են մատուցում ժողովրդավարական պատ-
մություն ունեցող և հատկապես ժողովրդավարության կայացման ճանա-
պարհին գտնվող երկրների համար: Ժողովրդավարության «պաշտպա-
նության» համար այսօր արդիական են դառնում ժողովրդավարության 
համակարգի բարեփոխման, ինչպես դրա տեսության լրամշակման, այն-
պես էլ դրա կիրառման հենքի նոր մոտեցումները: Սակայն քաղաքագի-
տական ձևաչափերը չեն կարող արդյունավետ կիրառվել, եթե հաշվի չեն 
առնվում այն հասարակությունների հոգեբանական առանձնահատկութ-
յունները, որոնց բարեփոխմանը դրանք ուղղված են: Մեր ժամանակնե-
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րում ականատես ենք լինում ժողովրդավարության «արտահանման» 
հարկադիր ձևերի, երբ ժողովրդավարությունը կամ ժողովրդավարական 
արժեքների ներդրումը կրում է սոսկ տեխնիկական կամ մեխանիկական 
բնույթ` առանց հաշվի առնելու «ներդրվող» երկրի էթնիկ խմբերի հոգե-
բանական յուրահատկությունները: Ցանկացած, նույնիսկ ամենամարդա-
սեր արժեքների նման մեխանիկական ներդրումը հղի է կողմնակի 
էֆեկտներով, երբ գործարկվում է հասարակությունների ինքնամաքրման 
կառուցակարգը և  դրանք անջատվում են որպես օտար մարմին:  

Այսօր էլ շարունակվում են իշխանության կազմակերպման լավա-
գույն ձևաչափի որոնումները: Այս տեսանկյունից հետաքրքրություն է 
ներկայացնում կոնսոցիոնալ ժողովրդավարության ձևաչափը, որի հա-
ջողված տարրերը լրամշակելու դեպքում այն հնարավոր է ներդնել քա-
ղաքական համակարգում որպես քաղաքական նոր մշակույթի հիմք: 
Եթե ի սկզբանե ընդունենք, որ ոչ մի ձևաչափ, այդ թվում կոնսոցիոնալ 
ժողովրդավարության ձևաչափն ունիվերսալ չէ, ապա որոշակի լրամշա-
կումից հետո, իհարկե, պահպանելով առանցքային ոգին և նպատակը, 
կարելի է այն հաջողությամբ տեղայնացնել թիրախային երկրներում, եթե 
այդ ձևաչափում հաշվի են առնված տվյալ երկրի ոչ միայն կառուցված-
քային, այլ նաև հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

Սույն հոդվածի նպատակն է վերլուծել կոնսոցիոնալ ժողովրդավա-
րության տեսության հոգեբանության որոշ հարցեր, ինչը, կարծում ենք, 
կարող է նպաստել քաղաքագիտական և հոգեբանական գիտություննե-
րի զարգացմանը: 

Դեռևս 20-րդ դարի 60-ական թվականներին Արենդ Լեյփհարթը, 
ուսումնասիրելով կայուն քաղաքական համակարգ ունեցող երկրների 
կառավարման համակարգերը, հանգեց այն եզրակացության, որ այդ 
երկրների քաղաքական կայունությունը պայմանավորված է ընտրանինե-
րի գործողությունների որակով, որոնց ջանքերը ուղղված են իշխանութ-
յան հավասարակշռումը գտնելուն: Ու՞մ համար է այն,  ո՞րն է նպատակը 
և ինչպե՞ս հասնել դրան: Ընդհանուր առմամբ, կոնսոցիատիվ տեսությու-
նը մշակվել է սեգմենտար երկրներում (որտեղ կան տարբեր հասարա-
կական շերտեր` տարբերությունները պայմանավորված են քաղաքական 
համոզմունքներով, կրոնական կամ հավատալիքի համոզմունքներով, 
էթնիկ արմատներով, ունեն սոցիալական, լեզվական, մշակույթի և այլ 
տարբերություններ) բախումների կարգավորման և քաղաքական խաղա-
ղություն ապահովելու համար: 

Լեյփհարթը ընտրանիների համագործակցությունը համարում է կոն-
սոցիոնալ ժողովրդավարության առաջին և հիմնական հատկանիշը: 
Լեյփհարթը նշում է, որ «ժողովրդավարությունն» այնպիսի հասկացութ-
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յուն է, որը չի ենթարկվում որոշակի սահմանման: Նա այն համարում է 
հոմանիշ Ռ.Դալի «պոլիարխիա» հասկացության հետ: Դա իշխանության 
համակարգ չէ, որն ամբողջությամբ արտացոլում է ժողովրդավարական 
իդեալները, այլ այնպիսին է, որը բավարար չափով մոտենում է դրանց: -
Ժողովրդավարության կայունությունը կախված է նաև բռնաճնշման (էս-
կալացիայի) վերահսկողությունից [10]: Սակայն, կարծում ենք, պետք է ի 
նկատի ունենալ, որ հսկողությունը ինքը ենթադրում է իշխանության որո-
շակի հավասարակշռում, իսկ այս դեպքում հսկող և հսկվող կողմերը պի-
տի գտնվեն իրավահավասարության տիրույթում: Սակայն արդյո՞ք իրա-
վունքների հավասարակշռումը կարող է մեխանիկորեն հանգեցնել 
իշխանություն իրականացնող խմբերի հոգեբանական հավասարա-
կշռմանը: Կարծում ենք, այս պարագայում չենք կարող խոսել մեխանի-
կական արդյունքների մասին, քանի որ հոգեբանական հավասարակշ-
ռությունը հաստատուն չէ և որպես ազդեցությունների անընդհատական 
տիրույթում գտնվող երևույթ`  պայմանական է, հարաբերական և փոփո-
խական: Ցանկացած արտաքին ազդակի, գրգռիչի դեպքում հավասա-
րակշռումը կարող է խախտվել, նույնիսկ այն դեպքում, եթե այդ գրգռիչը 
իրավունքի վրա էական ազդեցություն չի գործում: Մեր կարծիքով, սեգ-
մենտար հասարակություններում քաղաքական գործընթացների հոգե-
բանական կայունությունը ուղղակի պայմանավորված է հասարակութ-
յան, ուստի և այդ գործընթացների անմիջական մասնակիցների հուզա-
կան կայունությամբ: Եվ հետևաբար, հոգեբանական մթնոլորտի դիրքե-
րից այս ձևաչափը չի կարող ներդրվել որպես բախումների հաղթահար-
ման ելակետ, քանի որ չլուծված բախումներով գրանդ կոալիցիան կա-
րող է փլուզվել առաջին իսկ անբարենպաստ գրգռիչի դեպքում: Դեմոկ-
րատական կայունությունը իդեալական վիճակով կարելի է նույնացնել 
հասարակության հոգեբանական կայունության հետ: Կարծում ենք, քա-
ղաքական կայունության և բռնության ցածր շեմն այն նվազագույն ար-
տաքին նախապայմաններն են, որոնք նպաստում են երկխոսության հո-
գեբանական նախապատրաստմանը, որոնք հավասարություն են դնում 
կողմերի միջև, սա այն ելակետային վիճակն է, որով հնարավոր է դառ-
նում երկխոսությունը և կոնսենսուսը առհասարակ:  

Լեյփհարթը, առաջ քաշելով այն հարցադրումը, թե ինչու՞ Դանիան` 
անկախ բոլոր պառակտումներից, ունի կայուն ժողովրդավարություն, 
տալիս է հետևյալ հիմնավորումները: Ըստ նրա` կա երկու գործոն` գու-
մարած մեկ անուղղակի և մեկ համընդգրկուն բացատրություն` ա) բոլոր 
խմբերի մեջ առկա է հայրենասիորւթյան հիմնարար զգացում, բ) կրոնա-
կան և դասակարգային պառակտումները խաչվում են (cross-cutting of 
the religious and class cleavages): Առաջին գործոնն ապահովում է միաս-
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նականությունը, երկրորդը` նվազեցնում է կտրուկ բաժանումները: 
Անուղղակի բացատրությունը Դանիայի տարբերակիչ հատկանիշ քաղա-
քական մշակույթն է, որը վերնախավային է, և զանգվածները ընդունում 
են այդ վերնախավի լիդերությունը, իսկ համընդգրկուն բացատրությունը 
քաղաքական վերնախավերի միջև ակկոմոդացիայի ոգին է: «Սա է հա-
ջողության գաղտնիքը»: Բայց, Լեյփհարթի կարծիքով, վճռական գործո-
նը «ողջամիտ կառավարումն է»:  «Լիդերների բլոկները պետք է կամք 
ցուցաբերեն կամրջելու փոխադարձաբար մեկուսացված խմբերի միջև 
անջրպետները և լուծելու լուրջ տարաձայնությունները մեծապես ոչ կոն-
սենսուալ համատեքստում» [11]: Կարծում ենք, Լեյփհարտի կոնսոցիոնա-
լացման մեջ բացակայում է կարևորագույն գործոններից մեկի համոզիչ 
հիմնավորումը` առանց որի այս ձևաչափը չի կարող կենսունակ լինել` 
կողմերի միավորման մոտիվացիան: Ո՞րն  է այն շահագրգիռ առանցքը, 
որը պետք է գա ու ծածկի պատմականորեն ձևավորված տարաձայնութ-
յունները: Ըստ նրա` որովհետև վերնախավերը շահագրգռված են համա-
կարգը պահելու մեջ, որովհետև նրանց բնորոշ է հայրենասիրությունը: 
Իսկ ինչպե՞ս վարվել այն երկրներում, որոնք ունեն այս հատկություննե-
րի ցածր ցուցիչներ: Ի՞նչ ելքեր պետք է գտնել դրանց ներսում խմբերի 
միավորման համար: Լեյփհարթն առաջարկում է խաղի կանոններ` փո-
խադարձ վետո, համամասնականություն, ինքնավարություն և այլն: Արդ-
յո՞ք միշտ է հնարավոր, որ դոմինանտ էթնոսը ընդունի նման կանոններ: 
Լեյփհարթը ընտրանիների վարքը բնորոշում է որպես ակկոմոդացիայի 
ոգի, գրանդ կոալիցիա, խաղի հատուկ կանոններ և ողջամտություն: -
Բայց ցանկացած ոգուց ավելի կարևոր է համագործակցելու օբյեկտիվ 
պահանջմունքը: Եթե ընդունենք այն, որ խաղի մասնակիցները երբեք ի-
րար չեն վերաբերվում որպես հավասար գործընկերների, այլ որպես ան-
հավասար մրցակիցների, ապա ձևաչափը դառնում է խոցելի այն պարզ 
պատճառով, որ դրանում բացակայում է այն անհրաժեշտ հոգեբանա-
կան խթանը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ հետագա քաղաքական 
գործընթացների համար:  

Մեր կարծիքով, կոնսոցիոնալացման հոգեբանության առանցքը էթ-
նիկ խմբերի համերաշխությունն է, և կարծում ենք` բազմաշերտ երկրնե-
րում նման ձևաչափ ներդնելիս պետք է հաշվի առնել էթնիկ ինքնության 
առանձնահատկությունները: Պատահական չէ, որ ներկայում միջազգա-
յին հարաբերություններում էթնիկական գործոնին մեծ նշանակություն է 
տրվում, հատկապես, եթե ի նկատի ունենանք այն, որ այսօր գրեթե չորս 
հազար տարբեր էթնոսներ են ապրում, որոնք տարաբնույթ փոխգոր-
ծակցության տիրույթում են գտնվում միմյանց հետ: Քաղաքական պատ-
մությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ էթնիկ խմբերի 
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քաղաքական տարածությունը նեղացվում է, այսինքն` նրանք զրկվում են 
տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և ինքնաիրականացման այլ 
հնարավորություններից, առաջանում է էթնիկ լարվածություն, քանի որ 
այս էթնոսները դառնում են հպատակներ, որոնք հասկանում են իրենց 
քաղաքական դերը և կոչումը, բայց չեն տեսնում դրանց սահմաններից 
դուրս գալու և քաղաքական կյանքի վրա ինքնուրույն ներգործություններ 
ունենալու հնարավորություններ (Ալմոնդ Գ.): Նման համակարգերում իշ-
խանական հարաբերությունների և ռեսուրսների բաշխման հիմնական 
դերակատարները դոմինանտ էթնոսներն են: Իսկ այդպիսի իրավիճակ-
ներից կա ընդամենը երկու ելք՝ կամ երկխոսություն, որի արդյունքը էթ-
նիկ լարվածության թուլացումն է և սոցիալական համերաշխությունը, 
կամ դոմինանտ էթնոսի մենախոսությունը, ինչի հետևանքով էթնիկ լար-
վածությունը կարող է վերածվել միջէթնիկ բախման և կոլափսի ենթար-
կել ամբողջ համակարգը: 

Ս.Հանթինգթոնը կանխատեսում է, որ «այս նոր աշխարհում առավել 
մասշտաբային, կարևոր և վտանգավոր բախումները տեղի կունենան ոչ 
թե սոցիալական դասակարգերի, աղքատների և հարուստների միջև, այլ 
տարբեր մշակութային ինքնություն ունեցող ժողովուրդների միջև: Քա-
ղաքակրթությունների  ներսում պատահելու են միջտոհմային պատե-
րազմներ և էթնիկ բախումներ» [6, էջ 143]: Մեր կարծիքով, կոնսոցիոնալ 
ժողովրդավարությունը ունի նաև կանխարգելիչ «առաքելություն», դրա 
ժամանակին և արդյունավետ ներդրումը կարող է կանխել Հանթինգթո-
նի այս կանխատեսումը, որն այսօր էլ մնում է արդիական: Միանգամայն 
իրավացիորեն Լեյփհարթը նշում է, որ «գրեթե միշտ ավելի լավ է պե-
տության ներսում հասնել էթնիկ խմբերի ակոմոդացիայի` նրանց տալով 
անհրաժեշտ քաղաքական ազդեցություն և ինքնավարություն power 
sharing ձևաչափի հիման վրա, քան նրա` մի քանի տարածքային պե-
տությունների բաժանումը պատժամիջոցների կիրառմամբ» [9, էջ 76]: 

Այսպիսով, կարելի է դուրս բերել կոնսոցիոնալ ժողովրդավարության 
հոգեբանական առանցքային հատկանիշները: Կոնսոցիոնալ ժողովրդա-
վարությունն այնպիսի համակարգ է, որը հավասարակշռում է հասարա-
կության զգացմունքները, հավասար մասնակցության և վետոյի իրավուն-
քով ապահովում է անվտանգությունը, երբ խմբի շահերը հաշվի են առն-
վում և միևնույն ժամանակ համերաշխության սկզբունքոնվ ընդգրկվում 
են մեկ համընդհանուր շահի մեջ, որի յուրահատուկ կառուցվածքը չի բա-
ցառում խմբային շահերը, նվազեցնում է միջխմբային բախումների առա-
ջացման հավանականությունը և ստեղծում հոգեբանական այն անհրա-
ժեշտ մթնոլորտը, որը համագործակցության կարևոր պայմանն է:  
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 Մեր կարծիքով, կոնսոցիոնալ ժողովրդավարությունն այսօր կարող 
է ընդլայնել իր աշխարհագրությունը և տարածման ձևերը, եթե բացի ա-
ռաջարկվող մյուս բաղադրիչներից` նոր մեկնաբանության և մշակման 
ենթարկվի քաղաքական մշակույթի ձևավորման և ներդրման խնդիրը 
կոնսոցիոնալ ժողովրդավարության հավակնորդ երկրների համար:  

Քաղաքական մշակույթը` որպես ժողովուրդների մշակութային հա-
մակարգի բաղադրատարրերից մեկը, իր մեջ ներառելով հասարակա-
կան-քաղաքական գործընթացները, բնորոշում է տվյալ հասարակության 
քաղաքական կայացվածության և, հետևաբար, հետագայում նրա` քա-
ղաքակրթվելու ուղիները և հնարավորությունները: Մեր կարծիքով, այն 
պլատսդարմն է, որը պայմանավորում է քաղաքական գործընթացների 
որակը, որոնք էլ որպես հետադարձ կապեր լրացնում կամ սնանկացնում 
են քաղաքական մշակույթի բովանդակությունը: Որպես քաղաքական 
համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ` քաղաքական մշակույթը կրում է 
տվյալ ժողովրդի սոցիալ-հոգեբանական հատկանիշները: Քաղաքական 
մշակույթի բովանդակության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
առավել հետաքրքրական վերլուծություն է կատարում Լ.Պայը, ըստ որի` 
«…քաղաքական մշակույթը խտացված ձևով քաղաքականության հոգե-
բանական և սուբյեկտիվ չափումների արտահայտումն է: Քաղաքական 
մշակույթը քաղաքական համակարգի թե՛ կոլեկտիվ պատմության, թե՛ 
այդ համակարգի անդամների կյանքի պատմությունների արդյունքն է, և 
դրանով այն իր արմատներն ունի հավասարապես հասարակական 
կյանքի իրադարձություններում և մասնավոր կյանքի փորձի մեջ» [3, էջ 
86]: Ըստ էության՝ քաղաքական մշակույթի մեկնաբանություններում 
հիմնական շեշտադրումը դրված է դրա հոգեբանական կողմի վրա: Այս-
տեղ պետք է ավելացնենք նաև այն, որ քաղաքական մշակույթի ձևա-
վորման գործում ոչ երկրորդական դերակատություն ունի քաղաքական 
գիտակցությունը, որն արտացոլում է հասարակության մեջ իշխանական 
հարաբերությունները և քաղաքացիների քաղաքական շահերը:  

Կարծում ենք, անհրաժեշտ է քաղաքագիտական-հոգեբանական 
լրամշակման ենթարկել Լ.Պայի կողմից քաղաքական մշակույթի մեջ  
ներառվող այնպիսի բաղադրատարրերը, ինչպիսիք են՝ «քաղաքական 
գաղափարախոսությունը, ազգային բնավորությունը և ոգին, ազգա-
յին քաղաքական հոգեբանությունը և ժողովուրդների հիմնարար ար-
ժեքները»: Այս իմաստով առավել քան արդիական է Հայաստանի հա-
մար ժամանակի մարտահրավերներին արդյունավետ արձագանքելու 
ներուժով քաղաքական մշակույթի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Մեր 
կարծիքով, քաղաքական գաղափարախոսությունը պետք է ընդգրկի հա-
սարակության բոլոր շերտերի էական հոգեբանական հատկանիշները, 
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որտեղ պահպանված լինեն ազգային բնավորության այն տարրերը, 
որոնք չեն խոչընդոտում կամ չեն արգելակում ժողովրդավարացմանը և 
ազգային ինտեգրմանը: Ոգին և հիմնարար արժեքները կձևավորեն քա-
ղաքական հոգեբանություն, որը կարող է դրվել մեր քաղաքական մշա-
կույթի հիմքում և կվերածվի քաղաքական վարքի և կնպաստի քաղաքա-
կան զարգացմանը: Լ.Պայն առաջարկում է այն գաղափարը, որ քաղա-
քական զարգացումը չի կարող առաջ ընթանալ` առանց համակարգի 
հետ խորը նույնականացման գիտակցմանը և առաջարկում է քաղաքա-
կան կուրսի մշակման դեղատոմս` ազգի ստեղծումն առաջնային է և 
զարգացող երկրների ղեկավարների համար պետք է դառնա հրատապ 
խնդիրը:  Կարծում ենք, այս տեսակետը բավականին ներդաշնակվում է 
Ֆերնիվալի այն տեսակետի հետ, ըստ որի` բավական չէ միայն նոր 
կառուցակարգ ստեղծել, նախ և առաջ, անհրաժեշտ է տրանսֆորմացնել 
հասարակությունը: Իշխանության գործառույթները համընդհանուր ոգի 
(common social will) ստեղծելն է, որը կդառնա ընդհանուր առմամբ ժողո-
վուրդը ներկայացնող իշխանության հիմքը:  

Միշտ չէ, որ կոնսոցիոնալ ժողովրդավարության ձևաչափի չափա-
նիշներին համապատասխանող երկրներում հնարավոր է հաջողությամբ 
ներդնել այն, և հակառակը, կարծում ենք, որ այդ չափանիշներից մի քա-
նիսի բացակայության պայմաններում հնարավոր է վերամշակել կոնսո-
ցիոնալիզմի գաղափարը` դրանում ներառելով այնպիսի տարրեր, որոնք 
զարգացման տվյալ փուլում անհրաժեշտ են այդ երկրին: Պեթր Ջ. 
Կաթզենշտայնը ժամանակին հետաքրքրական միտք է արտահայտել, 
նշելով, որ սոցիալական գործընկերության գաղափարախոսությունը և 
«հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ» մտածելակերպի (մենթալիտետի) բա-
ցակայությունը կորպորատիզմի տարբերակիչ հատկանիշներն են. այս 
մշակութային հատկանիշները կիսում է կորպորատիզմը և նմանապես 
ավելի քաղաքական հատկանիշներ ունեցող կոնսոցիոնալիզմը»: Կար-
ծում ենք, այս  մոտեցումները, որոշակի լրամշակումներից հետո, կարելի 
է ներդնել Հայաստանի քաղաքական մշակույթի մեջ` դիտարկելով որ-
պես ժողովրդավարացման հենարաններ: Այս տեսանկյունից՝ հնարավոր 
է վերանայել «հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ» քաղաքական մտածողութ-
յունը, քանի որ նման մոտեցման բնական հետևանքը պարտվողի բար-
դույթավորումն է: Քաղաքական բարդույթները պարտված խմբերի մեջ 
կարող են առաջացնել ռևանշի զգացումը, ինչն էլ երկխոսություն սկսելու 
համար հոգեբանական խոչընդոտներից մեկն է: Դեռ ժամանակին Գա-
րեգին Նժդեհը գրել է.  «Չկա ավելի վտանգավոր բան, քան պարտվողի 
հոգեբանությունը»: Բոլոր հնարավոր գործակիցները կարող են ձևա-
վորել համապատասխան հոգեբանական մթնոլորտ, որի հաջորդ քայլն է 
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նոր գաղափարախոսության ձևավորումը, որն էլ կմիավորի տարաձայ-
նություններ ունեցող քաղաքական բոլոր խմբերին:   

 Կատարված առաջարկություններն ընդհանուր են, դրանք կարելի է 
լրամշակել և դնել գործնական հենքի վրա:  

Քաղաքական մշակույթը ձևավորվում է երկարատև ժամանակա-
հատվածում բազմաթիվ սերունդների ջանքերով, այն պահանջում է ժա-
մանակ և հետևողականություն, որպեսզի դառնա ազգային քաղաքական 
հոգեբանության մի մասը: Ինչպես նշում էր Գյուստավ Լեբոնը. «Գաղա-
փարներն սկսում են ազդեցություն գործել միայն այն ժամանակ, երբ 
նրանք շատ դանդաղ վերամշակումից հետո կվերափոխվեն զգացմունք-
ների և կներթափանցեն անգիտակցական մութ հատված, այնտեղ, ուր 
մշակվում են մեր մտքերը» [2, էջ 186]: 
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тивной демократии Арендта Липхарта, необходимые составные 
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рения консоциализма.  

Ключевые слова: консоционализм, политическая культура, этни-
ческая идентичность, политическая идеология, политическая социали-
зация, консоциативная демократия. 

 
 

SOFYA AVAGYAN 
Armenian State Pedagogical University aft.Kh.Abovyan, 

Assitant to the Department of Special Education 
and Psychology 

 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CONSOSIATION DEMOCRACY 
 
In the article “Psychological aspects of Consociation Democracy” are 

analyzed psychological issues of Arndt Liphart consociation democracy 
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this model. The author in addition analyzes psychological mechanisms of 
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