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Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա 
ԱԼԱՆ ՄԱՍԼՈՎ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի Կարլտոն 
համալսարանի հանրային քաղա-
քականության և կառավարման 
դպրոց, Օտտավա, Կանադա  

ՓՈԼ ԲՐԱՈՒՆ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի 
Դալհաուսի համալսարանի 
պետական կառավարման 
դպրոց, Հալիֆաքս, Կանադա  

ԼԵՍԼԻ ՓԱԼ 
Փ.գ.դ., պրոֆ.,Կանադայի 
Կարլտոն համալսարանի 
հանրային քաղաքականության 
և կառավարման դպրոց, 
Օտտավա, Կանադա 
 

ԱՆԱՏՈԼԻ ԺՈՒՐԱՎԼՅՈՎ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Ռուսաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
հոգեբանության ինստիտուտ, 
ՌԳԱ իսկական անդամ, ՌԿԱ 
ակադեմիկոս, Մոսկվա, ՌԴ 
ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄԵՆԿՈ 
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Պետ. կառ. դոկ, պրոֆ., 
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թյան ակադեմիա, Հարավ-
ռուսաստանյան ինստիտուտ-
մասնաճյուղ, Դոնի Ռոստով, ՌԴ  
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Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԴ Նախագահին 
առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիայի կորպորատիվ 
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Речь идет о различных трактовках проблемы государственного 
управления как специфического вида человеческой деятельности, 
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Постановка проблемы. Если обобщить подходы современных 

украинских исследователей к разработке проблем государственного 
управления, то не самым ли примечательным их признаком является 
их “родство” с прошлым. Однако, по нашему мнению, требованием 
времени становится необходимость изменения приоритетов в управ-
лении в пользу государственного управления, в первую очередь в 
социальной сфере. Ведь воплощенная в нем политика задает цель, 
формирует стратегию, программу действий, в целом алгоритм со-
циального управления. Только такое понимание политики представ-
ляет ее как реальную жизнедеятельность, как необходимое взаимо-
действие между интересами и идеологиями, их представительством в 
процессе принятия решений на государственном уровне. К сожале-
нию, в некоторых научных публикациях по данной проблеме, политика 
трактуется сужено: как управление, как аппарат, как деятельность на 
основе рациональности и калькуляций, как сфера поиска самых эф-
фективных и экономически самых целесообразных путей и решений. 

Анализ последний исследований. Тема концептуальных подхо-
дов к разработке проблемы государственного управления рассмат-
ривается в работах таких авторов, как Ю. П. Сурмин, В. Е. Шедяков, Ли 
Якокка, П. Ф. Друкер, М. В. Туленков, Б. Будзан. Но с учетом потреб-
ностей теории и практики государственного управления она нуждается 
в дальнейшем соответствующем исследовании. 

Цель статьи – довести значение освещения концептуальных 
подходов к разработке проблемы государственного управления; прежде 
всего с точки зрения формирования научной базы теории и практики 
государственного управления. 

Изложение основного материала. Следует отметить, что 
украинские ученые имеют заметные наработки в сфере социального 
управления, социального конструирования, анализа государственной 
политики. Это стало началом формирования современной научной 
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теории социального управления, выработки, реализации и оценивания 
(анализа) политики (государственного управления). 

Отсутствие адекватных знаний о природе и совокупности социаль-
ного управления, длительное время не позволяло должным образом 
осуществлять подготовку соответствующих специалистов, а это 
негативно отражалось на качестве управленческой практики. 

Не только на примере Украины, но, без преувеличения, во всем 
мире ощущается острая потребность в глубоком современном осмыс-
лении и трактовке самого понятия государственного управления. 
Предопределена такая потребность невозможностью использования 
традиционных мировоззренческих, методологических подходов к пони-
манию содержания феномена управления и его практической реа-
лизации. 

Для понимания и эффективного применения государственного 
управления стоит хорошо разобраться в том, что такое управление, 
социальное управление, в частности, в чем заключается его необхо-
димость и роль в обеспечении жизнедеятельности и нормального 
функционирования общества. Оценивая управленческое влияние, мы 
не должны зацикливаться на тех или иных идеях или проведенных 
мероприятиях, а выяснить, насколько рациональными являются фор-
мы и способы управленческой деятельности. То есть, насколько они 
отвечают цели и закономерностям упомянутой деятельности, обеспе-
чивая взаимосвязь, взаимозависимость и последовательность этапов, 
функций, средств и технологий, необходимых для достижения ее 
надлежащей эффективности. 

Государственное управление (формирование и реализация управ-
ленческих решений) должно опираться на определенные ценности, а 
эти последние – на систему смысложизненных идеалов общества, 
отвечать моральным нормам и принципам, принятым в данном 
обществе. 

Отсюда вытекает еще один признак современного государст-
венного управления – его четкая идеологическая определенность, то 
есть наличие у субъекта управления целостной системы взглядов и 
идей, которые формируют тот или иной подход к выбору структуры 
управленческой системы, целей, содержания методов и технологий 
управления. 

По примеру известных украинских ученых Ю. Сурмина и И. 
Бидзюры, сам термин "управление" можно описать в таких значениях: 
это и отрасль человеческого знания, опыт, искусство решения слож-
ных заданий, определенный вид деятельности, процесс реализации 
определенных действий людей, которые руководят организацией, 
орган или аппарат этого руководства. Ведь при этом не следует 
забывать, что все, что отмечено выше, касается людей. Отсюда – 
социальное управление является сферой взаимодействия людей или 
управления одних людей другими [1, с. 103]. 

Очень важным в государственном управлении является сочетание 
исторического опыта с виденьем будущего, то, что имеет название 
стратегического мышления. Пример многих стран свидетельствует, 
что только смелый, в пределах возможного объективный анализ 
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прошлого опыта, управленческого в том числе, позволяет мотивиро-
вать выбор цели, приоритетов и направление дальнейшего развития, 
то есть формировать стратегию управления как на государственном, 
региональном, так и на корпоративном уровнях. Но учтем то, что 
теоретические основы стратегического управления, разработанные И. 
Ансоффон, П. Друкером, А. Томпсоном и др. соответствующие усло-
виям стабильных и успешных стран, не учитывают условий пере-
ходных стран и стран, общества которых поражены системными 
кризисами. В этих последних, а к ним безусловно следует причислить 
и Украину, нет устоявшейся законодательной базы, отсутствует прог-
нозируемость в изменениях внешних условий и собственных ресурсов, 
население по-настоящему не адаптировалось к рыночным отноше-
ниям, имеет место далеко не современный уровень информационного 
обеспечения специалистов. А потому традиционные подходы к управ-
лению на теоретических принципах стратегического мышления прош-
лой эпохи не обеспечивают надлежащую его эффективность в наших 
условиях, что вызывает необходимость разработки теоретических 
основ стратегического управления трансформационными процессами 
в сложных социально-экономических системах [2]. 

Стоит также привлечь к рассмотрению и современные концепции 
менеджмента, тем более, что почти все украинские авторы отождест-
вляют понятие "управление" и "менеджмент".  

По нашему убеждению, это не совсем корректно. 
Так известный американский менеджер Ли Якокка считает, что 

управление представляет собой ни что иное, как настрой других 
людей на труд. С позиций менеджмента это вполне справедливо, ведь 
при наличии людей и предметов труда цель становится очевидной [3]. 
В свою очередь авторитетный специалист в сфере теории и практики 
менеджмента Питер Друкер видит суть менеджмента в его направлен-
ности на повышение производительности ресурсов, усовершенст-
вования организации производства, чем была так быстро обеспечена 
необходимость и популярность этого института [4]. 

М. Туленкову, автору многих публикаций на темы управления, 
кажется, что потребность в использовании рядом с термином "управ-
ление" понятия "менеджмент" в Украине обусловила новая социаль-
ная реальность Причем, второе понятие шире по содержанию, 
поскольку, помимо всего прочего, управление всегда авторитарное, а 
менеджмент – демократический. Этот исследователь отмечает, что в 
управлении человек – работник, для менеджмента он еще и социаль-
ная целостность, носитель привычек, потребностей, интересов, 
убеждений [5, с. 22]. 

В процессе исследования было выяснено, что подавляющее 
большинство украинских исследователей стремятся акцентировать 
внимание на тех аспектах государственного управления, что и зару-
бежные ученые [7]. При этом, правда, не всегда учитывается расхож-
дение в терминологии (иностранные исследователи, как правило, из-
бегают использования понятия "государственное управление", иногда 
употребляют термин "государственное регулирование"; там рас-
пространенное словосочетание "государственная политика"). Особен-
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но популярными оказались учебник Девида Л. Веймера и Ейдена Р. 
Вайнинга "Анализ политики: концепции и практика" (Высшая школа 
государственной политики Калифорнийского университета в Беркли, 
США) и исследование Лесли А. Пала "Анализ государственной поли-
тики" (Калгарский университет, Канада). 

В чем же видят сущность, назначение государственной политики 
(государственного управления) заграничные авторы? Воспользуемся 
для этого тезисами из публикации Лесли А. Пала. 

Это – деятельность, критериями которой являются: 
– равенство как одинаковое отношение к каждому, что является 

справедливым, равенство всех перед законом и равенством возмож-
ностей каждого; 

– ответственность государства за расчетливое расходование 
средств налогоплательщиков; 

– безопасность как первоочередная человеческая и общественная 
потребность; государство создает механизмы (полиция, система судо-
производства, вооруженные силы), которые регулируют и контро-
лируют внутренние риски и внешние угрозы; 

– это реальная возможность индивидов делать то, что им выгодно 
или нравится, если они не вредят своими действиями другим; 

– сохранение сообщества, то есть насколько хорошо государст-
венная политика (управление) поддерживает коллективную жизнь 
всего сообщества (общественное согласие) [8, с. 161–162]. 

Государственное управление как определяющий фактор в комп-
лексе целеустремленных влияний на социальные процессы с целью 
приведения общества к заданному состоянию или сохранению опреде-
ленных параметров его функционирования трансформируется на 
основании инноваций, самодеятельности, которая инициирует его 
самоорганизацию. То есть, речь идет не об очередной реформе 
управления, а о глубоких общественных изменениях, которые нужно и 
можно регулировать. Усилить местное самоуправление, ликвидиро-
вать сверхцентрализацию, номенклатурную систему – это и значит 
уничтожить материальную базу бюрократизма, возобновить потерян-
ную управляемость. 

А поскольку одним из стратегических приоритетов государст-
венной политики Украины является интеграция в европейские струк-
туры, логично будет дать короткий анализ европейской доктрины и 
европейских стандартов государственного управления. 

То, что в украинской науке и практике понимается и функционирует 
под названием "государственное управление", в Европе (в пределах 
Европейского Содружества) представлено как сложная, целостная, 
дифференцированная система публичной администрации, призванная 
обеспечивать реализацию прав и юридических лиц, эффективное и 
качественное предоставление административных услуг. Ориентиром 
для большинства стран континента (и не только Европейского) служат 
концепции надлежащего управления (от англ. – good governance) и 
надлежащего управления (от англ. – good administration) [9]. 

Стоит отметить, что для первой (надлежащего управления) кон-
цепции в качестве основы и предпосылки выступают демократия и 
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верховенство права. Конкретно речь идет о необходимости согласо-
ванности и понятности политики, которая внедряется на разных 
уровнях управления, с целью ее наиболее эффективной реализации 
благодаря правовой определенности, открытости, прозрачности и 
ответственности органов управления.  

Что касается второй концепции надлежащего управления, то 
здесь стоит отметить, что в Украине публичная администрация трак-
туется как совокупность органов исполнительной власти и местного 
самоуправления (то есть по этому признаку не совпадает с понятием 
"государственное управление", к которому местное самоуправление 
не принадлежит, а функции государственного управления выполняют 
не только органы исполнительной власти). 

Сочетая эти две концепции в выработке национальной программы 
ввода демократических стандартов (европейских норм), украинские 
специалисты вместе с экспертами ОЕСД и SIYMA определили основ-
ными сферами оценки государственного управления государственную 
службу, внешний аудит, финансовый контроль, управление расходами 
государственного бюджета, систему планирования и координации 
политики, систему управления государственными закупками. 

Вывод. Управление, государственное особенно, направлено на 
обеспечение нормального осуществления других видов деятельности, 
то есть управленческое влияние не ведет непосредственно к 
практическим превращениям, носят опосредствованный характер. И в 
этом его сложность. Еще большей проблемой является то, что 
государственное управление, как и социальное управление в целом, 
призванное выявить, согласовать, иєрархизировать и, в конечном 
итоге, обеспечить решение проблем, в основе которых лежат самые 
разнообразные, конфликтные между собой интересы и потребности 
больших групп людей. К тому же в исследовании государственного 
управления, разработке мероприятий относительно повышения его 
эффективности традиционно основное внимание обращается на 
характер и качество сугубо управленческой работы. В реальной жизни 
фактические результаты управления в социальных системах в 
значительной степени зависят от многих субъективных факторов – от 
профессионального и личного авторитета руководителя до уровня 
корпоративной культуры. 
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We begin Part B of our article by benchmarking the Armenian public 

service reforms against a well-established system in California, United 
States of America. Specifically, we first turn our attention to a fundamentally 
important topic of conflicts of interest. Conflicts of interest under California 
law arise in a variety of ways and under a myriad of laws. Two that are 
worth mentioning but again outside the purview of this article are the 
“common law doctrine” and other conflicts of interest in contracts governed 
by Government Code Sections 1090 et seq. The common law doctrine 
developed through precedential court decisions states that a public officer 
is implicitly bound to exercise the powers conferred on him or her with 
disinterested zeal and diligence, and primarily for the benefit of the public 
[1]. Dating back to the 1850's, California has codified a common law 
prohibition against “self-dealing” in contracts. This prohibition is commonly 
known as “the Section 1090 prohibition” and basically provides that public 
officials cannot be financially interested in any contract made by them 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 սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 

նախորդ` 2016 թվականի 2-րդ համարում (էջ 2635): 
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their official capacity or by the body of which they are members. The 
ramifications of violating this law are quite serious. A contract made in 
violation of Section 1090 subjects the officer or employee to a fine or 
imprisonment and to a perpetual disqualification from holding office in 
California. Moreover, a contract made in violation of Section 1090 is 
unenforceable and void [2].  

The California electorate enacted the Political Reform Act of 1974 to 
ensure that public officials perform their duties in an impartial manner. No 
public official can make, participate in making, or in any way attempt to use 
his or her official position to influence a governmental decision if he or she 
knows or has reason to know that he or she has a financial interest in the 
decision [3]. A conflict of interest may arise under the Act only with regard 
to those decisions in which the public official has an economic stake of a 
type recognized by the Act.  In other words the Act’s rules apply only to 
financial conflicts.  

Under the Act and the ensuing regulations “financial interests” and 
“economic interests” are distinguished but are equally regulated. Financial 
interest is conclusive and denotes that the public official has an actual 
conflict because the decision he or she is about to make will have a 
material effect on his economic position. Economic interest on the other 
hand is a term of art used by the Act for specific types of interests 
recognized by the Act as potential sources of conflict of interest [4]. These 
include business investment, business employment, real estate interest, 
and gifts exceeding amounts specified in the Act [5]. With regard to 
economic interests in business entities and real property, a public official 
may have such an economic interest by virtue of an indirect investment. An 
indirect investment or interest means any investment or interest owned by 
the spouse or dependent child of a public official, by an agent on behalf of a 
public official, or by a business entity or trust in which the official, the 
official's agents, spouse, and dependent children own directly, indirectly, or 
as beneficiaries of 10 percent interest or greater [4].  

California’s experience is valuable in terms of execution of an 
elaborate legal mechanism to detect conflicts of interest during public 
official’s service. In 1998 the commission1 created by the Act adopted an 8 
step standard analysis to determine conflict of interests.2 A finding of a 
conflict of interest may result in the disqualification of the public official from 
the government decision-making process or the use of his or her authority 
as a public official.  

In Armenia, the Law defines conflict of interest as a situation when 
activities or decisions of a high-ranking public official contribute to the 
improvement of financial, legal and/ or property status or position of the 
public official, and/or persons related to him/her, and/or trade and non-profit 

1 Fair Political Practices Commission or FPPC 
2 Title 2, California Code of Regulations, Section 18700 (b). See the longer 

version of this article. 
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organizations of which he/she is a member [14, հոդ. 30, 31]. Under the 
provisions of the Law, conflicts of interest include situations where 
decisions or activities of a public official contribute to the appointment of a 
person or persons related to him/her to a certain position as well as the 
guarantee of success in project competitions for persons and/or 
organizations related to the public official. Conflicts of interest regulations 
under this Law cover high-ranking officials, except members of the 
Constitutional Court, parliamentarians, prosecutors, and judges. In cases of 
conflicts of interest high-ranking officials are required to inform their direct 
superiors about the conflict. They are prohibited under the Law to make any 
decisions until the immediate superior reviews the conflict and approves the 
course of action with or without conditions. Unfortunately, not much of this 
process is readily accessible by the public. We were unable to discern the 
process or examples of immediate superiors approving or disapproving 
conflicts. Disclosures for the purpose of the public official or the public to 
recognize and avoid a conflict appear to be lacking in the system. The 
public’s business conducted outside the purview of the public remains at 
risk for bureaucratic power abuse.  

Though the Ethics Committee for high-ranking officials has jurisdiction 
to identify and explore cases of conflicts of interest and breaches of ethical 
rules amongst high-ranking public officials (except members of 
Constitutional Court, National Assembly, judges and prosecutors) it is 
unclear as to what appropriate sanctions could be levied aside from 
reporting the guilty public official to his/her superior and to the office of the 
President of RA. In other words, the only function of the Ethics Committee 
in this regard, as specified under the provisions of the Law, appears to be 
the duty to send its findings to the direct superior of the high-ranking official 
and the President of RA.  

The most meaningful and significant accomplishment of the Act in 
California is the creation of the Fair Political Practices Commission, an 
independent centralized authority to secure compliance with the Act [6]. 
The Act directs the Fair Political Practices Commission (“FPPC”) to inform 
and assist all stakeholders about compliance, to interpret the Act through 
regulations and legal advice as well as to enforce all the provisions of the 
Act [7]. The enforcement division of the FPPC is fully staffed with 
attorneys, investigators, auditors, and political reform consultants who work 
vigorously to ensure that complaints or cases are handled swiftly and fairly 
[8]. Most importantly, to preserve its independence and its autonomy, the 
FPPC is funded by the general fund of state of California. The governor of 
the state and the state legislature play an important role in overall 
budgeting as in every expenditure of the state but have no direct authority 
over the FPPC as to how it spends the budgeted amount. A little over 83% 
of FPPC’s budget is spent on personnel and the rest on operating 
expenses and equipment. FPPC’s budget overseeing a little over 100,000 
public officials in 2011-12 was $8.0 million.  

18 



Հանրային կառավարում 

 

In short, the FPPC is a bi-partisan (and in practice, a non-partisan) 
semi-independent state body, governed by its board with a staff of over 70 
employees. It meets each month to hear public testimony, issue opinions, 
adopt regulations and decide penalties for violations of the Act. In addition 
to the FPPC, the attorney general of the state, the district attorneys of 
counties and elected city attorneys of cities (with their own budgets and 
resources) may have concurrent jurisdiction to prosecute civilly and 
criminally public officials who violate the Act [9]. Finally, in some instances 
a citizen in the appropriate jurisdiction may bring a civil law suit under the 
Act and even recover attorney’s fees and costs if he or she prevails [10]. 
Knowingly or willfully violating the Act is a misdemeanor, which may include 
incarceration, fines per violation and disqualification from serving in public 
office [11]. A public official who violates the Act may also be subject to civil 
fines [12]. 

Theoretically and in practice we observe in Armenia that the Ethics 
Committee for High-ranking Officials is responsible for maintaining ethical 
standards and rules only for high-ranking officials. The same is true for the 
Council of Civil Service, which promulgates rules only for civil service 
system employees. Last but not least, the Ethics Committee in the 
parliament imposes the law and regulations only for the members of the 
National Assembly. The Ethics Committee is an organization with five full 
time members. The President of RA appoints the members of this Ethics 
Committee for a six-year term. The Prime Minister, the Chairman of the 
National Assembly, the Chief Justices of the Court of Appeals, and the 
Constitutional Court as well as the Attorney General nominates the 
potential appointees [14, հոդ. 38]. The independence of members of the 
Ethics Committee for high-ranking officials is required under the Law. The 
members of the Committee are required to uphold the constitution and 
faithfully execute the laws of RA.  

The intention of the reforms appears to be sound in theory. However, 
the practical effect in practice is not yet comprehensive. Specifically, the 
Law does not identify any independent central authority or organization that 
is responsible for creating, maintaining and enforcing universal ethical 
values and standards in the public service system as a whole. The absence 
of one central body with responsibility for maintaining ethical standards in 
the entire public service system brings with it some challenges and 
inconsistencies, especially during the process of applying ethical norms 
and principles in various areas of public service. Further complicating 
common independence rules and potential uneven application of ethical 
standards to public servants at different levels of government, the staff and 
the budget of the President of RA provides all material, financial, and 
technical support for the Ethics Committee for high-ranking officials.  

Although it is common to see organizational core values and internal 
discipline mechanisms for various organizations operating in democratic 
public administration systems, like a national assembly, legislature, 
executive branch, and other similar organizations, it is unusual and 
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ineffective not to have a common set of laws enforced by an independent 
and autonomous government body. For example the California Senate has 
its own rules of ethics and conflicts, however, every senator is still required 
to file Form 700, the financial disclosure form and is subject to the 
jurisdiction of the FPPC for all purposes including potential prosecution. 
Transparency and accountability remain high on the list of organizations 
like the California Senate as well as the state of California through the 
FPPC. While 20 governmental bodies established ethics committees under 
the new Law in Armenia, official information about their activities or 
functions in practice as discussed in the case of the Ethics Committee 
remain less than transparent and accountable. This lack of transparency 
and accountability continues to be a substantial challenge for the 
improvement of ethical standards in public service. 

Our analysis in this paper permits us to identify 3 main blocks of 
variables that are of paramount importance for effective regulation of public 
service ethics and the prevention of corruption in public administration. 
These blocks of variables are as follows: 1) Conflicts of interest laws and 
regulations 2) Disclosure of all income and assets, 3) Establishment and 
effective functioning of an ethics body. Each block of variables is illustrated 
with three sub-variables in the table below. The table has been developed 
aiming to perform limited but meaningful comparative analysis of ethics 
regulations of public service systems in RA and the state of California. 

The literature and research in public service ethics and the analysis of 
its regulatory system in California provides sufficient empirical base to 
observe three sub-variables for each condition in the table. In sum, 
effective regulation of conflicts of interest depends upon clear legal 
definition of conflicts of interest situations, creation of viable mechanisms 
established to detect conflicts and promulgation of conventional guidelines 
or regulatory schemes in cases when conflicts represent potential threats to 
the public good. In the case of disclosure policies for public officials, clear 
legal requirements to disclose all income and assets, broad coverage of 
disclosure requirements referring to the number of officials submitting 
declarations, and appropriate and adequate sanctions for late, incomplete 
or false disclosure information support the strength of the law. The last 
block of variables in the table is effective oversight including enforcement. 
This last variable is mostly conditioned by the existence of ethics 
infrastructures, centralized authority with the roles of coordination and 
facilitation, education and diversified functions inside the ethics structures.  
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LIMITED COMPARATIVE ANALYSIS OF ETHICS REGULATIONS IN 
PUBLIC SERVICE SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND 

THE STATE OF CALIFORNIA1 
 

Cases California Armenia 
Definitions of conflicts 
of interests through legal provisions + + 

Legal mechanisms for detecting 
conflicts of interests + - 

Regulations of conflicts of interests  + + 
Requirements to disclose income 
and assets + + 

All public officials with obligatory 
disclosure duties + - 

Sanctions for improper disclosure 
information or late submissions  + - 

Established ethics infrastructures  + + 
Centralized authority with functions 
of coordination and facilitation for 
ethics policies  

+ - 

Diversification of functions of ethics 
structures  + - 

 
We conclude our analysis by drawing attention to the comparison 

table, which summarizes and substantiates a path forward for possible 
ethics reform in Armenia. The opportunity for a more robust public ethics 
system to improve Armenia’s governance and CPI ranking lies in the quality 
and purpose of reforms based on best practices achieved by numerous 
countries around the globe and in this case, the state of California. The 
public ethics reform possibilities in Armenia include:  

1) A broader definition of the “public official.” In California, every public 
servant who is capable of making or participating to a government decision 
affecting the public is a “public official” subject to the Act.  

2) Clearly defined rule of law on ethics and conflicts applicable to all 
public officials taking away any discretion of the immediate supervisor of 
the public servant.  

3) A broader application of financial disclosures to all public officials 
identified under the Law. 

4) Time lines for the filing of financial disclosures and penalties for late 
filing.  

5) Review of the thresholds for economic interests (including gifts, real 
estate, business) [29]. 

1 * (+) Sub-variable in the law or rule (-) not in the law or rule  
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6) Establishment of an independent, non-partisan, self-funded and 
central authority to regulate ethics and conflicts of interests in public service 
delivery. 

7) Ethics and Conflicts of interest education for all public servants 
including a required minimum continuing education per year. 

8) Enforcement of the rule of law fairly but strictly.  
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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 ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՆ-Ի ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ 

ՆԱՀԱՆԳԻ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
Հոդվածի երկրորդ մասն ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացնում 

հանրային ծառայության էթիկայի երեք կարևորագույն պայմանների մանրազ-
նին ուսումնասիրությունը` կենտրոնացված ինստիտուցիոնալ վերահսկողութ-
յուն և համապատասխանության ապահովում, շահերի բախման կարգավորում, 
ֆինանսական և տնտեսական հետաքրքրությունների բացահայտման քաղա-
քականություններ: Հոդվածի այս հատվածն ամփոփում է Կալիֆորնիայի նա-
հանգում հանրային ծառայության էթիկական կարգավորման արդի միտումնե-
րը և այդ վերլուծության հիման վրա ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապե-
տությունում բարեփոխումների հնարավոր ուղիների տեսական հիմնավորում 
կառուցելու անաչառ, արդյունավետ և հուսալի հանրային ծառայություն` ի 
նպաստ ՀՀ քաղաքացիների: 

Հիմնաբառեր. էթիկական քաղաքականություններ, շահերի բախում, 
գույքի և եկամուտների հայտարարագրում, էթիկական մարմիններ և ենթա-
կառուցվածքներ: 
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АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ ЭТИЧЕСКИХ РЕГУЛИРОВАНИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
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Вторая часть статьи обращает внимание читателя на детальном изуче-
нии трех основных условий этики государственной службы: централизован-
ный-институциональный контроль и обеспечение соблюдения, регулирова-
ние конфликта интересов и политика раскрытия финансовых и экономи-
ческих интересов. Данная часть статьи обобщает современные тенденции 
этического регулирования государственной службы в штате Калифорния и 
на основе этого анализа, дает теоретическое обоснование возможных 
направлений реформ в Республике Армения для построения объективной, 
эффективной и надежной государственной службы во благо граждан РА. 
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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 քննարկ-
վում են արևմտյան ժամանակակից դոկտորանտուրայի ընդունե-
լությանը և ատենախոսության պաշտպանությանը ներկայացվող 
հիմնական պահանջները: Առաջարկվում է Հայաստանում պահպա-
նել գիտական երկաստիճան համակարգը: 

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

 
Գիտական աստիճանաշնորհման ռուսական համակարգը 
Ռուսական իրականությունում, ի տարբերություն արևմտաեվրոպա-

կանի, ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել ատենախոսություններին 
[8], [9], որտեղ լուծվում էին առավել ընդգրկուն ու բարդ խնդիրներ: Այն 
սկսել է ձևավորվել մինչհեղափոխական Ռուսաստանում ու վերջնական 
տեսք ստացել XX դարի 50-ական թթ. ԽՍՀՄ-ում: «Ատենախոսություն» 
(диссертация) տերմինն առաջին անգամ հանդիպում է Մ. Լոմոնոսովի 
աշխատություններում: Այն դիտարկվում էր որպես գիտական շարադ-
րանք՝ անհրաժեշտ գիտական աստիճան ստանալու համար: Հրապարա-
կային պաշտպանությունը տեղի էր ունենում տվյալ ֆակուլտետի ընդհա-
նուր ժողովի ժամանակ: Առաջին ատենախոսությունները պաշտպանվել 
են Մոսկվայի համալսարանում՝ 1755 թ., հայցորդներն էլ եղել են այդ հա-
մալսարանի դասախոսները: Ատենախոսությունները գրվում և ներկա-
յացվում էին լատիներենով, ձեռագիր կամ հրատարակված գրքի տես-
քով: Ավելի ուշ՝ 1819 թ. թույլատրվում է մագիստրոսական ատենախո-
սությունները ներկայացնել ռուսերենով: Նույն թվականին ընդունվում է 
Ռուսաստանի բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
համար պարտադիր «Գիտական աստիճանների մասին» որոշումը, ըստ 

1Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 

նախորդ` 2016 թվականի 2-րդ համարում (էջ 44-50): 
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որի սահմանվում են հետևյալ աստիճանները. ա) լիիրավ ուսանող՝ բուհի 
սովորական շրջանավարտ, բ) թեկնածու՝ գերազանցությամբ ավարտած, 
ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքով, գ) մագիստրոս՝ գիտական ա-
տենախոսությունը հաջողությամբ պաշտպանած (այսօրվա գիտություն-
ների թեկնածուին հավասար աստիճան), դ) գիտությունների դոկտոր: 
Հատկանշական է, որ բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո միայն թեկ-
նածուներին էր թույլատրվում գիտությամբ զբաղվել: Լիիրավ ուսանողնե-
րը գիտությամբ զբաղվելու ցանկության դեպքում պիտի սպասեին առն-
վազն մեկ տարի և հանձնեին համապատասխան քննություններ: Պաշտ-
պանությունից առաջ մագիստրոսները ևս քննություններ էին հանձնում, 
իսկ ատենախոսության պաշտպանության մասին հատուկ հայտարա-
րություն էր տարածվում: Ընդդիմախոսներից բացի հայցորդի գիտական 
աշխատանքը քննարկում ու հրապարակային պաշտպանության ժամա-
նակ հարցեր էին տալիս տվյալ թեմայով հետաքրքրված պրոֆեսորներ, 
մագիստրոսներ, բարձր կուրսերի ուսանողներ: Գիտության ու գիտնա-
կանների հեղինակությունը գնալով բարձրանում էր, հաջող պաշտպա-
նությունից հետո մագիստրոսներն ստանում էին արծաթյա, իսկ դոկտոր-
ները՝ ոսկյա կրծքանշաններ: Դոկտորի գիտական աստիճանն ու պրոֆե-
սորի կոչումը հաստատում էր լուսավորության նախարարությունը, մինչ-
դեռ մագիստրոսի աստիճանն ու դոցենտի կոչումը (որը 1863 թ. փոխա-
րինեց մինչ այդ կիրառվող ад’юнкт-ի կոչմանը) հաստատում էր տվյալ 
համալսարանի ռեկտորը: Հետագայում, ընդհուպ մինչև 1917 թ., մի քանի 
անգամ փոփոխություններ ու լրացումներ են կատարվում հիշալ որոշման 
մեջ: Այսպես, 1864 թ. սահմանվում է, որ ատենախոսությունը պիտի ու-
նենա առնվազն 300 տպաքանակ և պաշտպանության ներկայացվի 
մինչև 4-էջանոց թեզիսների հետ միաժամանակ: Վերջինը, փաստորեն, 
հետագայում դարձավ այսօրվա սեղմագիրը: XX դարասկզբին Ռուսաս-
տանում ատենախոսությունների ծավալը հասնում էր 200 – 400 էջի՝ 
կախված գիտության բնագավառից (ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլ-
տետների համար՝ քիչ, հումանիտար ֆակուլտետների համար՝ շատ), 
մինչդեռ արևմտաեվրոպական երկրներում պաշտպանվող ատենախո-
սությունների ծավալը չէր անցնում 50 էջից: Համեմատության համար 
հարկ է նշել նաև, որ այդ ընթացքում Ռուսաստանում տարվա մեջ 
պաշտպանության էր ներկայացվում միջինը 15-20 մագիստրոսական ու 
4-5 դոկտորական ատենախոսություն, որոնք, իրապես, մեծ ներդրում 
էին գիտության մեջ: 

Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո՝ 1918 թ., վերացվում են 
ցարական Ռուսաստանում գործող գիտական աստիճաններն ու գիտա-
կան կոչումները և սահմանվում է միայն մեկ՝ մասնագետ-գիտնականի 
կոչում: Այն գործում է մինչև 1934 թ., երբ ընդունվում է «Գիտական աս-
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տիճանների և գիտական կոչումների մասին» Սովնարկոմի որոշումը: 
Դրանով սահմանվում են գիտությունների թեկնածուի ու գիտությունների 
դոկտորի գիտական աստիճանները, ասիստենտի, կրտսեր գիտաշխա-
տողի, դոցենտի ու պրոֆեսորի գիտական կոչումները: 1936 թ. հունվարի 
1-ի դրությամբ ԽՍՀՄ-ում արդեն կար շուրջ 3000 գիտությունների թեկ-
նածու ու 1800 գիտությունների դոկտոր, ավելի քան 3800 դոցենտ ու 
2500 պրոֆեսոր [4]: Նույն թվականին Բուհերի նախարարությանն 
առընթեր ստեղծվում է Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը 
(ԲՈՀ, ВАК), որը շնորհում էր գիտությունների դոկտորի գիտական աստի-
ճանն ու պրոֆեսորի գիտական կոչումը: Մինչև Հայրենական մեծ պատե-
րազմը գիտությունների թեկնածուի աստիճանն ու դոցենտի կոչումը շնոր-
հում էին բուհերի գիտական խորհուրդները [10]: Պատերազմից հետո ի 
հայտ է գալիս հայցորդի ինստիտուտը, որ ներդրվեց որպես գիտական 
կադրերի պատրաստման ժամանակավոր միջոց՝ դրանց պակասը լրաց-
նելու համար, սակայն այն մնում է մինչ մեր օրերը… 

Անցած դարի 60-70-ական թթ. գիտական հանրությունը, հարմար-
վելով ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի պահանջներին, ոչ բարձր որակի ատենախոսութ-
յունների պաշտպանությունների արդյունքում սկսում է թողարկել մեծ 
քանակի գիտական աստիճան ունեցող կադրեր: Գործընթացի վրա ազ-
դելու համար ԽՍՀՄ Նախարարների խորհուրդը 1975 թ. հաստատում է 
ԲՈՀ-ի նոր կարգը, ըստ որի ատենախոսությունների պաշտպանություն-
ների մասնագիտական խորհուրդները ձևավորվում են միայն խոշոր գի-
տական հաստատություններում: Դա հանգեցնում է նրան, որ պաշտպա-
նած դոկտորական ատենախոսությունների քանակը կրճատվում է երկու 
անգամ: Առաջ է գալիս ևս մեկ կարևոր խնդիր` կապված այն հանգա-
մանքի հետ, որ ատենախոսությունների գիտական արդյունքները գործ-
նականում կիրառություն չէին գտնում: ԲՈՀ-ը կայացնում է «ատենախո-
սությունների գիտական արդյունքների ներդրման մասին» որոշումը, ո-
րից հետո հեղեղվում է «ներդրման» վերաբերյալ ֆորմալ տեղեկանքնե-
րով: Ատենախոսությունների պաշտպանությունն ավելի կարևոր էր, քան՝ 
գիտական արդյունքները հեղինակավոր գիտական պարբերականնե-
րում հրատարակելը: 1980-ական թթ. գիտական աստիճան ունեցող շար-
քային բուհական դոցենտի աշխատավարձը 320 ռուբլի էր, որը երկու 
անգամ մեծ էր երկրի միջին աշխատավարձից: Գիտությունների դոկ-
տորների համար էլ նպատակ էր դարձել որքան հնարավոր է շատ գի-
տությունների թեկնածուներ պատրաստելը, որը հնարավորություն էր ըն-
ձեռելու դառնալ պրոֆեսոր ու հասնելու նաև ակադեմիկոսի կոչմանը: 
Ըստ էության գիտությունը զարգանում էր ինքնուրույն՝ առանց հաշվի 
առնելու դրա արդյունքների կիրառելիության կարևորությունը: Գիտնա-
կանները մտածում էին գիտական աստիճանների ու կոչումների ձեռք-
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բերման համար ԲՈՀ-ի կողմից դրված ֆորմալ խոչընդոտների հաղթա-
հարման ուղղությամբ, ու դրա համար աշխատավարձ ստանում: 

1990 թ. ԽՍՀՄ–ում կար 960 բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տություն ու մի քանի հազար գիտահետազոտական ինստիտուտ, որոն-
ցում հրամանագրված էր շուրջ 30 հազ. պրոֆեսոր, 40 հազ. գիտություն-
ների դոկտոր ու ավելի քան 450 հազ. գիտությունների թեկնածու [2]:  

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գաղափարական առումով մեզանում շատ 
բան չի փոխվել: Հայաստանում պաշտպանվող ատենախոսությունների 
թիվը նույնն է մնացել, չնայած որ գործող գիտնականների թիվը պակա-
սել է շուրջ երեք անգամ: ՀՀ ԲՈՀ-ն էլ դարձել է անորակ ատենախոսութ-
յունների «շքերթը» կանգնեցնող միակ կառույցը՝ պաշտպանվող ատե-
նախոսությունների շուրջ 17% չեն հաստատվում ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից [11]:  

Գիտական աստիճանաշնորհման ժամանակակից համակարգը 
Վերադառնալով գիտական աստիճանների շնորհման ժամանակա-

կից համակարգերին` նշենք, որ դոկտորի (PhD) կամ դրան համարժեք 
գիտական աստիճան շնորհվում է համալսարանների ու գիտահետազո-
տական կազմակերպությունների կողմից: ԱՄՆ և Կանադայի համալսա-
րաններից շատերը (օրինակ՝ Հարվարդի համալսարանը) [12] շնորհում 
են գիտության դոկտորի աստիճան ըստ տարբեր ոլորտների՝ Sc.D., 
S.D., D.Lit., LL.D. կամ Dr.Sc.: Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում շնորհ-
վում է կոնկրետ համալսարանի դոկտորի (docteur, doktor) աստիճան և, 
ընդհանրապես, աշխարհում գոյություն ունի ավելի քան 20 անվանում, 
որ համարժեք է PhD-ին: 2011 թ. նոյեմբերին UNECSO-ի 36-րդ համաժո-
ղովն հաստատեց «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգումը» 
(ISCED) [13], որտեղ դոկտորի (կամ դրան համարժեք) աստիճանը հա-
մարվում է ամենաբարձր՝ 8-րդ կրթական աստիճանը: Այն սովորաբար 
ավարտվում է գրավոր ատենախոսության պաշտպանությամբ, որը պի-
տի կատարված լինի ինքնուրույն և էական ներդրում ունենա գիտության 
կոնկրետ բնագավառում գիտելիքի ընդլայնման ուղղությամբ: Այդ պատ-
ճառով արևմտյան դոկտորանտուրայում (մեզանում՝ ասպիրանտուրա) 
կրթությանը զուգահեռ զգալի ժամանակ է տրամադրվում հետազոտա-
կան աշխատանքին: Եվրոպական երկրներում, օրինակ, երկու տեսակի 
դոկտորական կրթության ձև գոյություն ունի՝ ավանդական և կառուց-
վածքային [14]: Ավանդական դոկտորական ծրագրերում ֆինանսավորման 
համար դոկտորանտը դիմում է կրթաթոշակի կամ դրամաշնորհի, իսկ կա-
ռուցվածքային մոտեցմամբ կրթական ծրագրերն ավելի շուտ հետազո-
տական բնույթի են: Դոկտորանտն ընդունվում է աշխատանքի որպես 
հետազոտող, իսկ կրթություն ստանում է իր հետազոտությանը զուգա-
հեռ: Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում 2005 թ. փետրվարին 
Ավստրիայում տեղի ունեցած սեմինարի արդյունքում մշակված Զալց-
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բուրգյան սկզբունքներով [15] սահմանված է, որ դոկտորանտուրայում 
ուսանելու ժամկետը պիտի առնվազն երեք տարի լինի, իսկ ընդունվելու 
համար անհրաժեշտ է մագիստրոսի կամ դրան համարժեք որակավորում:  

Եվրոպական ամենահին համալսարաններից մեկի՝ Գերմանիայի 
Հայդելբերգի համալսարանի դոկտորանտուրա կարելի է ընդունվել 
միայն գիտության տվյալ բնագավառում բավարար գիտելիքներ ունենա-
լու պարագայում: Դա հաստատվում է համալսարանի դոկտորական կո-
միտեի որոշմամբ՝ քննություն-հարցազրույցից հետո: Այդ օրվանից 
սկսած՝ դոկտորանտին տրվում է առավելագույնը հինգ տարի իր 
ատենախոսությունն ավարտելու և պաշտպանելու համար: Դոկտորան-
տուրայի ազատ տեղերի համար հայտարարություն է տրվում, կարող են 
դիմել բոլոր համապատասխան թեկնածուները [16]: Ընդունվելիս պետք 
է ունենալ առնվազն մագիստրոսի կամ դրան հավասարեցված համալ-
սարանական որակավորում, ավարտած լինել բարձր կամ գերազանց 
գնահատականներով (2 կամ բարձր, որ համապատասխանում է անգ-
լիական/ամերիկյան B+ և բարձրին), ունենալ գրված ատենախոսություն, 
որը համեմատական պիտի լինի գերմանական մագիստրոսականին: 
Դոկտորանտուրա ընդունվելիս կարևոր նշանակություն ունի ապագա 
ղեկավարի կարծիքը, որն առանձին հարցազրույց է անցկացնում թեկ-
նածուի հետ: Դոկտորանտուրա ընդունվելուց ամենաշատը վեց ամիս հե-
տո պետք է ներկայացնել աշխատանքային պլանը՝ մշակված գիտական 
ղեկավարի հետ միասին: Դրանից հետո, տարին առնվազն մեկ անգամ, 
դոկտորանտը համապատասխան կոմիտեին պիտի ներկայացնի իր աշ-
խատանքային պլանով նախատեսված ձեռքբերումները, խոչընդոտները: 
Կոմիտեն կազմված է դոկտորի աստիճան ունեցող երեք մասնագետից, 
որոնք բոլորը չեն կարող լինել նույն ֆակուլտետից: Կոմիտեն յուրաքանչ-
յուր հանդիպումից հետո ներկայացնում է իր դիտողությունները և երաշ-
խավորությունները, անհրաժեշտության պարագայում առաջարկում է 
դոկտորանտին մասնակցել այս կամ այն գիտաժողովին կամ «վերցնել» 
լրացուցիչ դասընթացներ, ուսումնասիրել համապատասխան գրակա-
նություն և այլն: Դոկտորանտները պարտավոր են ուսումնառության ըն-
թացքում մասնակցել դասախոսությունների, սեմինարների, որոնք չափ-
վում են կրեդիտներով: 

Ատենախոսությունը նախ մանրամասն ուսումնասիրվում է երկու 
փորձառու մասնագետի կողմից, որոնք գնահատում են 1-ից (շատ լավ), 
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 մինչև 4 (ընդունելի է) բալերով: Այս մասնագետները 
պետք է ունենան պրոֆեսորի կոչում կամ դասախոսեն տվյալ համալսա-
րանում. կարելի է ընդգրկել նաև այլ համալսարանների պրոֆեսորների: 
Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանությունը տեղի է ունենում 
չորս «քննող-մասնագետի» մասնակցությամբ, որոնցից երկուսը գնահա-
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տողներն են: Չորս «քննող-մասնագետից» առնվազն երկուսը տվյալ հա-
մալսարանից պիտի լինեն, որոնցից մեկը միաժամանակ նախագահողն է: 
Պաշտպանությունը տևում է 1-1.5 ժամ: Համալսարանի յուրաքանչյուր ֆա-
կուլտետ կարող է դոկտորանտուրայի համար սահմանել լրացուցիչ պա-
հանջներ՝ կախված տվյալ մասնագիտության առանձնահատկություններից:  

Եվրոպական երկրներում գոյություն ունի նաև երկրորդ գիտական 
աստիճանին նմանվող հաբիլիտացիան, որն որոշակի կրթական ծրագ-
րեր չի պահանջում և ենթադրում է ատենախոսության կամ ինքնուրույն 
հետազոտական աշխատանքի ներկայացում: Ֆրանսիայում այն անվան-
վում է Habilitation a diriger des recherches,Գերմանիայում և Շվեյցարիա-
յում՝ Dr. habil, Ավստրիայում՝ Priv.-Doz,Դանիայում, Բուլղարիայում, Լե-
հաստանում՝ dr. hab, Պորտուգալիայում՝ Agregacao և այլն: Գերմանիա-
յում, օրինակ, հաբիլիտացիան, ըստ էության, գիտության որոշակի բնա-
գավառում հետազոտություններ կատարելու և դասախոսելու ունակութ-
յունների ճանաչումն է: Հաբիլիտացիայի կարող են դիմել դոկտորի (PhD) 
գիտական աստիճան ունեցող և դասախոսելու որոշակի փորձ ունեցող 
գիտնականները:  

Գերմանիայում հաբիլիտացիայի դիմելիս հարկավոր է ներկայացնել. 
– գրավոր աշխատություն, որը կարող է լինել գերմաներեն կամ 

անգլերեն, 
– բանավոր ներկայացում, որի տևողությունը պիտի լինի 30-45 րոպե, 
– դասախոսություն՝ մանկավարժական ունակությունները ցուցադ-

րելու համար: 
Ընդ որում` դասախոսության թեման տրվում է հաբիլիտացիայի գի-

տաժողովից 1-2 շաբաթ առաջ: Գրավոր աշխատությունը, որպես կանոն, 
կազմվում է գիտնականի հրատարակած շուրջ 40 գիտական աշխա-
տանքների հիման վրա: Հաբիլիտացիայի գիտաժողովին մասնակցում 
են տվյալ ֆակուլտետի պրոֆեսորները, տվյալ բնագավառի պատվավոր 
պրոֆեսորի կոչում ունեցողները, հրավիրված մասնագետներ, դասա-
խոսներ այլ համալսարաններից, գիտահետազոտական կազմակեր-
պություններից: Նրանցից կազմվում է հաբիլիտացիայի հանձնաժողով, 
որը կարող է ունենալ մինչև 11 անդամ՝ քվեարկելու իրավունքով: Հանձ-
նաժողովի նիստը սովորաբար նախագահում է տվյալ ֆակուլտետի ղե-
կավարը (դեկանը): Այն չի կարող սկսվել, եթե քվորումը չի ապահովված: 
Ներկայացված աշխատանքը նախապես քննարկման է տրվում առնվազն 
3 մասնագետից կազմված խմբի, որոնց մեծամասնությունը պիտի լինեն 
տվյալ բնագավառի պրոֆեսորներ: Նրանցից յուրաքանչյուրը հաբիլի-
տացիայի գիտաժողովին ներկայացնում է իր գրավոր կարծիքը ներկա-
յացված աշխատանքի վերաբերյալ, երաշխավորություն՝ հաբիլիտացիան 
ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ: 
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Բանավոր ներկայացումից հետո տեղի է ունենում կարծիքների 
ազատ փոխանակություն, տրվում են հարցեր: Հաբիլիտացիայի շնորհումը 
կամ մերժումը կատարվում է հանձնաժողովի անդամների քվեարկու-
թյամբ՝ ձայների մեծամասնությամբ: Հաբիլիտացիա ստանալուց հետո 
գիտնականը կարող է ստանալ մշտական/ցմահ պրոֆեսորի կոչում: 
Սույն պահանջներն ու ընթացակարգը կարող են տարբերվել՝ կախված 
համալսարանից կամ մասնագիտության առանձնահատկություններից: 

Ամեն դեպքում պետք է նշել, որ գիտական առաջին աստիճանի հա-
մար միջազգայնորեն ընդունված ու հասկանալի տերմինը «դոկտորն» է, 
որն էլ ամրագրված է ինչպես UNESCO-ի «Կրթության միջազգային 
ստանդարտ դասակարգման» [13], այնպես էլ գրեթե բոլոր երկրների 
օրենսդրություններում: Նախկին խորհրդային երկրները (մերձբալթյան 
երկրներ, Վրաստան, Ղազախստան և այլ) ևս գիտական աստիճանաշ-
նորհման բարեփոխումների շրջանակներում ընդունել են այս տերմինը՝ 
միաժամանակ հրաժարվելով երկրորդ գիտական աստիճանից: Գիտութ-
յունների թեկնածուին դոկտոր անվանելիս շփոթություն կարող է առա-
ջանալ այն պարագայում, երբ պահպանվում է երկրորդ՝ գիտությունների 
դոկտորի գիտական աստիճանը: Սակայն այս խնդրի վերաբերյալ երկու 
գիտական աստիճան ունեցող երկրներում առկա է գիտական քննար-
կում, իսկ սեղանի վրա դրված առաջարկներից հեղինակը նախընտրում 
է “Grand Doctor” տարբերակը [17], հայերենում՝ Ավագ դոկտոր: 

 
 
 
 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

1. http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3 կամ 
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 

2. Егоров, В. В., Ступени научной карьеры: история и 
современность, Известия УрГЭУ, 3-4 (47-48) 2013, с. 151-163. 

3. Hilde de Ridder-Symoens, A history of the University in Europe. Vol. 
1: Universities in the middle Ages, Cambridge University Press, 2003, p. 536. 

4. Миронин, С., Два способа развития науки и история диссерта-
ционного дела, Биометрика, Томск, 2008, 
http://www.biometrica.tomsk.ru/naukoved/mironin.htm 

5. Скоробогатова М.Р., Из истории становления ученых 
степеней в университетах Европы, Казанский педагогический журнал, 
Выпуск № 5-1 (112), 2015, с. 129-132. 

30 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://www.biometrica.tomsk.ru/www.noopolis.ru/articles/1352_print.shtml
http://www.biometrica.tomsk.ru/www.noopolis.ru/articles/1352_print.shtml
http://www.biometrica.tomsk.ru/naukoved/mironin.htm
http://cyberleninka.ru/journal/n/kazanskiy-pedagogicheskiy-zhurnal


Հանրային կառավարում 

 

6. http://rstl.royalsocietypublishing.org 

7. Качунов С., Брадинов Б., Симеонова К. и др., Основы 
науковедения. М. Наука. 1985. 431 стр. с. 220. 

8. Иванов А.Е., Ученые степени в Российской империи ХVШ в. — 
1917 г. М., РАН инст. Российской истории, 200 стр., 1994. 

9. Кричевский Г.Г., Ученые степени в университетах дореволю-
ционной России, История СССР. № 2. М. «Наука». 1985. с. 141-153. 

10. Кабанова Н.М., К истории диссертационной деятельности в 
дореволюционной России, Межд. Конф. "Румянцевские чтения", 
Москва, 11-13 апреля 2006г., http://rumchten.rsl.ru/2006/docs 

11. Հաշվարկված է ՀՀ ԿԳՆ ԲՈՀ պաշտոնական www.boh.am էլ. 
կայքում զետեղված թվերի հիման վրա, 2014-2016թթ. 

12. http://www.harvard.edu/on-campus/commencement/degree-
abbreviations 

13. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf 

14. Մխիթարյան Ա., Մովսիսյան Մ., Ասպիրանտուրայի բարեփո-
խումների անհրաժեշտությունը, «21-րդ ԴԱՐ», № 6 (58), 2014, 126-152: 

15. Conclusions and Recommendations from the Bologna Seminar on 
“Doctoral Programmes for the European Knowledge Society” (Salzburg, 3-5 
February 2005), http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/ 
Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx 

16. http://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/promotion/schritte_en.html 

17. Непочатых, М.Н., Адекватный перевод наименований ученых 
и академических степеней, званий, статусов, Управление в социаль-
ных и экономических системах: м-лы ХXII международной научно-
практической конференции, Минск, 17 мая 2013 г. / Минский ин-т 
управления; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2013, с. 219–221.  

31 

http://rstl.royalsocietypublishing.org/
http://rumchten.rsl.ru/2006/docs
http://www.boh.am/
http://www.harvard.edu/on-campus/commencement/degree-abbreviations
http://www.harvard.edu/on-campus/commencement/degree-abbreviations
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/%20Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/%20Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx
http://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/promotion/schritte_en.html


 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3/2016  
 

 
АТОМ МХИТАРЯН 

Заместитель председателя ВАК РА, 
кандидат физико-математических наук 

 

ТРАЕКТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ УЧEНОЙ СТЕПЕНИ,  
ПОЧЕМУ ДОКТОР? 

В статье представлена процесс станавления европейских и рос-
сийских систем ученых степеней. Рассматриваются научная перио-
дика, деятельностьВАК СССР. В рамках Болонского процесса обсуж-
даются основные требования, предъявляемые к приеме и защите 
диссертаций в современной западной докторантуре. Предлагается 
сохранить двухуровневую систему ученый степеней в Армении. 

Ключевые слова:ученая степень, доктораспирантура, докторан-
тура, PhD, ученое звание, диссертация, ВАК. 
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի  

ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՁԵՎԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Նախքան նախագահական և խորհրդարանական կառավարման 
ձևերի առավելություններին ու թերություններին անդրադառնալը հե-
ղինակը ցույց է տալիս այն նպատակները, որոնց հասնելուն պետք է 
միտված լինի կառավարման այս կամ այն ձևը, և այդ համատեքս-
տում վերլուծում, թե որ կառավարման ձևն է առավել նպաստավոր 
դրանց իրականացման համար: Այնուհետև հեղինակը ներկայացնում 
է հայտնի գիտնական Խուան Լինցի կողմից շարադրված՝ կառա-
վարման նախագահական համակարգի հիմնական թերությունները 
և անում սեփական դատողությունները դրանց վերաբերյալ:  

Հիմնաբառեր. նախագահական կառավարման ձև, կիսանախա-
գահական կառավարման ձև, խորհրդարանական կառավարման ձև, 
հանրապետության Նախագահ, վարչապետ, առավելություն, թերու-
թյուն, վտանգ, արդյունավետություն: 

 
Թե՛ սահմանադրագետների և թե՛ քաղաքագետների համար կառա-

վարման տարբեր ձևերի առավելությունների ու թերությունների թեման 
վաղուց բուռն քննարկումների առարկա է դարձել: Բանավեճերն սկսե-
ցին ակտիվանալ վերջին 20-30 տարիների ընթացքում, երբ միաժամա-
նակ շատ երկրներում ընթացավ ժողովրդավարացման նոր ալիք, երբ 
աշխարհի քաղաքական քարտեզին հայտնվեցին նոր պետություններ, 
որոնք կանգնած էին արդյունավետ կառավարման համակարգ ընտրելու 
խնդրի առջև: Խորհրդային ճամբարի փլուզումից հետո անկախություն 
ձեռք բերած պետություններում կառավարման ձևի ընտրության հարցը 
դարձավ օրակարգային: Ինչպես այդ երկրների, այնպես էլ ոլորտի 
հայտնի գիտնականներն սկսեցին ակտիվորեն զբաղվել այս կամ այն 
համակարգի առավելությունների ու թերությունների խնդրով: Այս մոտե-
ցումը ստացավ «նոր ինստիտուցիոնալացում» անվանումը, որի հիմնա-
կան ելակետը քաղաքական գործընթացների վրա քաղաքական հաս-
տատությունների դերի ընդգծումն է:  

Հարկ է նաև նշել, որ կա նաև մոտեցում, համաձայն որի՝ պետության 
սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների հաջողությունը, ներքաղաքական 
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կայունության և անվտանգության ամրապնդումը կախված են ոչ այնքան 
կառավարման ձևից, որքան պետության կառավարման որակից:  

Այս կամ այն կառավարման ձևի առավելությունների ու թերություն-
ների մասին խոսելուց առաջ հարկ է սահմանել այն նպատակները, 
որոնց հասնելուն պետք է միտված լինի կառավարման այս կամ այն ձևը, 
և նախ այդ համատեքստում վերլուծել, թե որ կառավարման ձևն է առա-
վել նպաստավոր դրանց իրականացման համար: 

Այդ նպատակների շարքում, անշուշտ, պետք է առանձնացնել կա-
ռավարման արդյունավետությունը, սոցիալական, քաղաքական արդյու-
նավետ բարեփոխումները, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքնե-
րի պաշտպանությունը, անվտանգությունը և այլն:  

Նախագահական համակարգում հանրապետության Նախագահն 
ունի լայն լիազորություններ, նա միաժամանակ պետության գլուխն է, 
գործադիր իշխանության ղեկավարը և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 
հրամանատար: Հանրապետության Նախագահն ընտրվում է համընդհա-
նուր, ուղղակի ընտրությունների միջոցով, առանց խորհրդարանի մաս-
նակցության կազմավորում է կառավարություն, որը հաշվետու ու պա-
տասխանատու չէ խորհրդարանի առջև և պատասխանատվություն է 
կրում միայն հանրապետության Նախագահի առջև:  

Նախագահը չունի խորհրդարանն արձակելու լիազորություն, խորհր-
դարանը չունի նախագահին քաղաքական դրդապատճառով պաշտո-
նանկ անելու լիազորություն [1, с. 121]: 

Որպես նախագահական կառավարման ձևի` առավելություններ կա-
րելի է առանձնացնել գործադիր իշխանության կայունությունը, պետութ-
յան գլխի և կառավարության ղեկավարի ժողովրդավարական ընտրութ-
յունները, որոնց արդյունքում ընտրված նախագահն իրենով մարմնավո-
րում է համազգային շահերն ու ցանկությունները, հանդես է գալիս որ-
պես ազգային խորհրդանիշ: Հանրապետության Նախագահը հանդես է 
գալիս ողջ ժողովրդի անունից՝ ի տարբերություն խորհրդարանական 
համակարգի, որտեղ վարչապետը ներկայացնում է ժողովրդի մի մասին 
միայն: Կառավարման այս համակարգն արդյունավետ է աշխատում 
ճգնաժամային իրավիճակներում, քանի որ որոշումները կայացնում է 
մեկ անձ՝ հանրապետության Նախագահը:  

Որպես նախագահական կառավարման ձևի` թերություններ կարելի 
է առանձնացնել հետևյալը. քաղաքական ճգնաժամերից դուրս գալու 
ինստիտուցիոնալ ճանապարհների բացակայությունը, օրենսդիր և գոր-
ծադիր իշխանության բախումները և դրա արդյունքում կառավարման 
փակուղային վիճակների առաջացումը, լիազորությունների ժամկետի և 
երկու անգամ անընդմեջ ընտրվելու սահմանափակումները, որը խոչըն-
դոտում է սոցիալական և քաղաքական հիմնարար բարեփոխումների եր-
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կարաժամկետ ծրագրերի իրականացմանը, իշխանության գերկենտրո-
նացումը և ավտորիտար, տոտալիտար համակարգերի հաստատման լայն 
հնարավորությունը: Նախագահական համակարգին բնորոշ է «հաղթողն 
ստանում է ամեն ինչ» սկզբունքը («խաղ՝ զրոյական արդյունքով»): 

Կառավարման նախագահական և խորհրդարանական համակար-
գերի վերաբերյալ ինտենսիվ բանավեճերի սկիզբը դրվեց 1989 թվակա-
նին Յելսի համալսարանի քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի պրոֆե-
սոր Խուան Լինցի կողմից, որը Ջորջթաունի համալսարանի վեհաժողո-
վում ելույթ ունեցավ նախագահական և խորհրդարանական ձևերին 
նվիրված զեկուցումով [2, էջ 69]: Նրա «Պրեզիդենցիալիզմի վտանգները» 
վերնագրով համապատասխան հոդվածը տպագրվեց 1990թ. «Journal of 
Democracy»-ում [3, p. 51-69], ուր շարադրված գաղափարները, մոտե-
ցումները հետագայում, ըստ էության, համախմբեցին մեծ թվով գիտնա-
կանների: Առաջ անցնելով՝ հարկ է նկատել, որ այդ մոտեցումները դար-
ձել են գրեթե դասական և պահպանել իրենց արդիականությունը: Հե-
տագայում տարբեր գիտնականներ միայն մասամբ են ավելացրել կամ 
մի փոքր այլ տեսանկյունով դիտարկել դրանք՝ ընդհանուր առմամբ մնա-
լով նույն մոտեցումների շրջանակում:  

Անշուշտ, Լինցի դիրքորոշումները միանշանակ չընդունվեցին բոլորի 
կողմից, նախագահական համակարգի կողմնակիցներն այն ընդունեցին 
սվիններով:  

Այս երկու խմբերին սկսեցին հակադրվել կիսանախագահական հա-
մակարգի կողմնակիցները, և բանավեճերն այս խմբերի միջև դարձան 
ոչ միայն բազմաշերտ, բազմագործոն, այլև նորանկախ երկրների կող-
մից կառավարման համակարգի ընտրության առումով հետաքրքիր:  

Թվում էր, թե այս ոլորտն ուսումնասիրող հետազոտողներն այսպես 
թե այնպես պետք է հայտնվեին այս երեք խմբերից մեկում, սակայն որոշ 
գիտնականներ ընդհանրապես մերժեցին կամ առնվազն կասկածի տակ 
դրեցին կառավարման որևէ ձևի առավելությունների և թերությունների 
մասին վերացական խոսելու անհրաժեշտությունը, կամ այդ թերություն-
ների ու առավելությունների վերացական գոյությունը: Այս խմբի ներկա-
յացուցիչները կարծում էին, որ պետք չէ բացարձականացնել տարբեր 
ձևերի թերություններն ու առավելությունները, քանի որ տարբեր պայ-
մաններում գործելիս կառավարման նույն ձևը կարող է ստանալ տարբեր 
լրացումներ [4, с. 210]: 

Առավելությունների և թերությունների մասին խոսելիս որպես չափո-
րոշիչ էր ընդունվում այն, թե կառավարման որ ձևն է առավել նպաստում 
ժողովրդավարական արժեքների իրականացմանը, կայուն ժողովրդա-
վարության պահպանմանը: Այս կամ այն կառավարման ձևի կողմնա-
կիցների ընդհանուր թեզիսն այն է, որ քաղաքական ժողովրդավարու-

35 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3/2016  
 

թյունը կախված է քաղաքական ինստիտուտներից, իսկ ժողովրդավա-
րական կայունությունը և իշխանության կազմակերպումը փոխկապակց-
ված են: Որոշ հեղինակներ փորձում են հետևել կառավարման արդյու-
նավետության վրա այս կամ այն համակարգի ազդեցությանը: Մի շարք 
աշխատություններում դիտարկվում է կառավարման ձևի ազդեցությունը 
քաղաքական համակարգի կայունության վրա:  

Հօգուտ խորհրդարանական համակարգի՝ Լինցը գործնական փաս-
տարկներ է առաջ քաշում: Քննադատելով նախագահական համակարգը՝ 
նա խորհրդարանական համակարգը պաշտպանող երկու կարևորագույն 
թեզ է ներկայացնում.  

1. Խորհրդարանական համակարգն առավել հաճախ հանգեցնում է 
կայուն դեմոկրատիայի կայացմանը հատկապես այն երկրներում, որտեղ 
քաղաքական տարաձայնությունները խորն են, և գոյություն ունեն բա-
զում քաղաքական կուսակցություններ:  

2. Խորհրդարանական համակարգը ժողովրդավարության պահ-
պանման երաշխիք է [3, p. 52]: 

Լինցի կողմից ներկայացվող կառավարման նախագահական հա-
մակարգի թերությունների շարքը բավականին երկար է: Լինցը, մասնա-
վորապես, առանձնացնում է հետևյալ թերությունները. 

1. Ճկունության բացակայություն:  
Նախագահական կառավարման համակարգում գործադիր իշխա-

նությունը պատկանում է Նախագահին և նա գործադիր իշխանությունը 
ղեկավարում է սահմանադրությամբ ամրագրված հստակ ժամկետով: 
Քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը խորհրդա-
րանում կամ հասարակության քաղաքական տրամադրությունների փո-
փոխությունները քաղաքական նկատառումներով բնավ չեն հանգեցնում 
գործադիր իշխանության փոփոխությանը: 

Նման փոփոխությունները կառավարման խորհրդարանական հա-
մակարգի դեպքում կհանգեցներ կառավարական ճգնաժամի: Նախա-
գահական համակարգի դեպքում դա հանգեցնում է ռեժիմի ընդհանուր 
ճգնաժամի, քանի որ առաջանում են փակուղային իրավիճակներ. նա-
խագահը չի կարող արձակել խորհրդարանը, իսկ խորհրդարանը չի կա-
րող անվստահություն հայտնել նախագահին, այսինքն՝ նրանք պետք է 
հանդուրժեն միմյանց մինչև որևէ մեկի լեգիստրատուրայի ավարտը, կամ, 
ինչպես հաճախ է դա լինում, խնդիրը լուծվում է «փողոցում», կամ էլ 
բախմանը միջամտում ու հարցին լուծում է տալիս զինվորականությունը:  

Լինցը գրում է, որ նախագահական համակարգի համեմատ կառա-
վարման խորհրդարանական համակարգն ավելի նախընտրելի է: Կու-
սակցության վստահությունը կորցրած կամ սկանդալում հայտնված վար-
չապետին, որի պաշտոնում մնալը կարող է լուրջ ցնցումներ առաջացնել, 
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ավելի հեշտ է հեռացնել իշխանությունից, քան կաշառված և հեղինա-
կազրկված նախագահին [3, p. 64]: 

Հարկ է նկատել, որ նախօրոք հստակ ամրագրված ժամկետով գոր-
ծադիր իշխանություն ունենալը բնավ էլ չպետք է դիտարկել բացառա-
պես որպես թերություն: Այն հնարավորություն է տալիս գործադիր իշ-
խանությանն իրականացնելու համակարգային երկարաժամկետ փոփո-
խություններ, որոնց սկզբնական փուլում հանրությունը ոչ միայն կարող է 
չզգալ դրական արդյունքները, այլև հնարավոր է ժամանակավոր բացա-
սական հետևանքների առկայություն: Նախագահական կառավարման 
համակարգում քաղաքական ուժը ձեռնպահ կմնա նման բարեփոխում-
ներից՝ մտավախություն ունենալով, որ ոչ միայն չի կարող իր բարեփո-
խումները հասցնել տրամաբանական ավարտին, այլև այդ ժամանակա-
հատվածում կարող է կորցնել իշխանությունը:  

2. Անձնակենտրոն միտումները:  
Նախագահական համակարգն աշխատում է «հաղթողը ստանում է 

ամեն ինչ» սկզբունքով: Բացի այդ, հարկավոր է հաշվի առնել այն հան-
գամանքը, որ նախագահը կարող է և միանձնյա ձևավորել կառավա-
րությունը՝ երբեմն նույնիսկ հաշվի չնստելով սեփական կուսակցության 
կարծիքի հետ: Մեծամասնական սկզբունքը քաղաքականությունը վերա-
ծում է զրոյական գումարով խաղի և, ինչպես Լինցն է նշում, նման խա-
ղերը հղի են հակամարտություններով [3, p. 56]: Թեպետ Լինցը նշում է, 
որ պարտված կուսակցություններն իշխանության որևէ մաս ստանալու 
հույս չունեն, սակայն դա այդքան էլ միանշանակ չէ: Պարտվողը որևէ 
մաս չի ստանում գործադիր իշխանությունից, սակայն հաշվի առնելով, որ 
նախագահական համակարգերում պարտադիր պայման չէ խորհրդա-
րանական ու նախագահական ընտրությունների միաժամանակյա անց-
կացումը, նախագահական ընտրություններում պարտված քաղաքական 
կուսակցությունը մեկ-երկու տարի հետո կարող է հաղթել խորհրդարա-
նական ընտրություններում: Նախագահը կարող է հայտնվել ավելի 
տհաճ իրավիճակում կոշտ ընդդիմության դեմհանդիման, ինչը շատ ա-
րագ կարող է հանգեցնել քաղաքական լարվածության ուժգնացման:  

Խորհրդարանում հանրապետության Նախագահին հարող բացար-
ձակ մեծամասնության առկայության և ներխորհրդարանական հակակ-
շիռների բացակայության պայմաններում մեծանում է քաղաքական մե-
նիշխանության վտանգը։ Դա հանգեցնում է նրան, որ նախագահական 
իշխանությունը հիմնականում զրկվում է գործուն հակակշիռներից թե՛ ի 
դեմս օրենսդիր իշխանության, թե՛ գործադիր իշխանության ներսում։  

Նախագահական համակարգում բացակայում են տարբեր ճյուղերի 
միջև վեճերի լուծման ժողովրդավարական սկզբունքները, մասնավորա-
պես՝ այն հարցի հետ կապված, թե ով է հանդիսանում «ժողովրդի կամքի 
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արտահայտողը» և «ժողովրդական լեգիտիմության հիմնական կրողը» 
[3, p. 63-64]: Իշխանության ինստիտուտների միջև հարաբերություննե-
րի լարվածությունը կարող է հայտնվել այն երկրների փողոցներում, ո-
րոնց բախտն այդ հարցում քիչ է բերել [3, p. 64]: Իշխանության ինստի-
տուտների միջև լարվածությունները, որոնք որոշ երկրներում կարող են 
բանակցությունների կամ իրավական միջոցներով խաղաղ ճանապարհով 
կարգավորվել, այս առումով առավել անբարենպաստ վիճակում գտնվող 
երկրներում իրենց լուծումն են փնտրում փողոց դուրս գալու միջոցով: 

 Նախագահական ռեժիմը քիչ հնարավորություն է տալիս կոնսեն-
սուսի հասնելուն [3, p. 68]: Խորհրդարանական համակարգը քաղաքա-
կան գործընթացին նշանակալի ճկունություն է հաղորդում:  

3. Քաղաքական հետնապահների խրախուսում:  
Նախագահական համակարգում բացակայում է նախագահի իշխա-

նության շարունակական լինելու կառուցակարգը: Նախագահական լիա-
զորությունների ֆիքսված ժամկետի պարագայում քաղաքական գործըն-
թացն ինքնաբերաբար բաժանվում է խստորեն սահմանազատված փու-
լերի՝ զրկելով իրավիճակին հարմարվելու հնարավորությունից [3, p. 54]: 
Արտահերթ նախագահական ընտրություններում կարող է առաջադրվել 
ու հաղթել այնպիսի մեկը, ով սովորական ընտրական գործընթացի ժա-
մանակ երբեք չէր դառնա երկրի ղեկավար: Ուստի իշխանությունը կա-
րող է հայտնվել քաղաքական հետնապահների ձեռքում: Լինցը վստահ 
է, որ իշխանությունը պահպանելու նախագահի ցանկությունը հանգեց-
նում է նրան, որ նա իրեն տեղակալ և իրավահաջորդ է ընտրում իրեն 
ենթարկվող և էությամբ ոչ լիդերի [3, p. 67]: 

Հաճախ են հանդիպում դեպքեր, երբ նախագահները, ցանկանալով 
իրենց լիազորությունների ավարտից հետո ևս իշխանությունը պահել 
իրենց ձեռքում, ամեն ինչ անում են, որ իրավահաջորդ դառնա իրենից 
բարոյահոգեբանական մեծ կախում և լիդերության պակաս ունեցող մեկը: 

4. Արբիտրաժի բացակայությունը:  
Նախագահական համակարգում հանրապետության Նախագահը մի 

կողմից պետության գլուխն է և ողջ ժողովրդի ներկայացուցիչը, իսկ մյուս 
կողմից նա ներկայացնում է կոնկրետ քաղաքական ուժ կամ ուժերի: 
Լինցը հետևություն է անում, որ բազում ընտրողների և վերնախավի 
խմբերի հիմնական ներկայացուցիչները կարծում են, որ երկրորդ դերում 
հանդես գալը հավասար է առաջինի հանդեպ դավաճանությանը, քանզի 
նախագահը, որպես պետության ղեկավար, պետք է վեր կանգնած լինի 
կուսակցական շահերից, որպեսզի ներկայանա ժողովրդի և կառավա-
րության կայունության խորհրդանիշ: Նախագահն իր երկակի դիրքի 
շնորհիվ չի կարող հանդես գալ քաղաքական վեճերի չեզոք դատավորի 
դերում: Նախագահը միշտ այդ վեճի կողմ է: Նախագահական ռեժիմնե-
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րում նման չեզոք անձի բացակայությունը, որը խորհրդանշորեն կարող 
էր գործել որպես իշխանությունը զսպող ինստիտուտ, համակարգը 
զրկում է ճկունությունից և իշխանության սահմանափակման որևէ միջո-
ցից [3, p. 62]:  

5. Հակվածություն դեպի անձնական իշխանության ռեժիմի 
ամրապնդում: 

 Սա նախագահական համակարգի առավել տարածված «վտանգնե-
րից» է: Լինցն անվերապահ պնդում է, որ ուժեղ և կայուն գործադիր իշ-
խանության ապահովման ձգտումը և նախագահական կառավարման 
շրջանակներում Նախագահի իշխանության հանդեպ թուլացած վստա-
հությունն ազդում են ընդհանուր քաղաքականության և ղեկավարման 
ոճի վրա, և դրանում է կայանում վեճի հիմնական կորիզը [3, p. 54]:  

6. Անկայունություն:  
Սովորաբար ենթադրվում է, որ կաբինետի հաճախակի փոփոխում-

ները և կառավարական ճգնաժամերը խորհրդարանական ձևի հատկա-
նիշ են: Սակայն Լինցը պնդում է, որ նախագահական համակարգը հա-
մեմատաբար թույլ է, քան խորհրդարանականը: Ժամանակավոր լինելը 
երբեմն հետազոտողների տեսադաշտից թաքցնում է կուսակցություննե-
րի իշխանության շարունակականությունը և կոալիցիաների գոյության 
երկարատևությունը: Բացի այդ՝ կառավարության կայունության հետա-
զոտողներն ուշադրություն չեն դարձնում նախագահական կաբինետնե-
րի անկայունությանը: Շատ քչերն են նկատում, որ խորհրդարանական 
համակարգերը թվացյալ անկայունության պայմաններում հազվադեպ են 
հայտնվում խորը ճգնաժամերում:  

7. Անարդյունավետություն:  
Լինցը համոզված է, որ նախագահական համակարգում անարդյու-

նավետության ռիսկն առավել բարձր է: Բանն այն է, որ պաշտոնավար-
ման ժամկետի սահմանափակվածությունը կարող է հանգեցնել նախա-
գահի կողմից լավ չկշռադատված քաղաքական նախաձեռնությունների՝ 
զուգորդված անհիմն ֆինանսական ծախսերով, կենսագործման հապ-
ճեպ և թերի միջոցառումներով, օրինական ընդդիմության հետ լարվա-
ծության անհիմն աճով և այլն: Մինչդեռ խորհրդարանական համակար-
գում վարչապետը, ով ունի հաջորդ ընտրություններում հաղթանակի 
ակնկալիք, հարաբերականորեն ազատ է նման գայթակղություններից և 
կարող է շատ ավելի սթափ գործել [3, p. 66]:  

Մատնանշելով նախագահական կառավարման համակարգի վերո-
հիշյալ բոլոր թերությունները՝ Լինցը միաժամանակ արդարացիորեն 
ընդգծում է, որ դրանք չպետք է բացարձականացնել: Հակառակ պարա-
գայում, նախագահական կառավարման համակարգ ունեցող որևէ եր-
կիր չպետք է լիներ ժողովրդավարական, իրավական, արդյունավետ, 
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տնտեսապես զարգացած և այլն: Մինչդեռ նման պետություններ կան և 
դրանց գոյությունը վկայում է հետևյալի մասին. 

1. պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծումը կախված է ինչ-
պես կառավարման համակարգից, այնպես էլ պետության կառավարման 
որակից,  

2. Լինցի վերոհիշյալ դիտարկումներն ընդամենը հավանական և 
ընդհանրական են, և քաղաքական հարաբերակցության ու քաղաքական 
մշակույթի կոնկրետ պայմաններում կարող են այլ կերպ դրսևորվել, 

3. վերը նշված թերությունները կարող են մեղմվել նաև քաղաքական 
համակարգի այլ ինստիտուտների ճիշտ կարգավորման ու կիրառման 
դեպքում, 

4. կառավարման նախագահական համակարգն առավել հակված է 
անձնակենտրոն քաղաքական համակարգ ստեղծելուն, քան խորհրդա-
րանականը: 

 
 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

 

1. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. 
Из. Норма-инфра, М., 1999г., c. 121. 

2. Վ. Պողոսյան, «Կառավարման ձևերի ընտրության հիմնախնդիր-
ները», ԵԱՀԿ, Ընտրված նյութերի ժողովածու, Երևան 2004, էջ 69: 

3. Linz J., The Perils Of Presidentialism. Volume 1, Number 1, Winter 
1990, p. 51-69. 

4. Медушевский А. Н., Сравнительное конституционное право и 
политические институты. М., Изд-во ГУ ВШЭ, 2002, c. 210. 

 
 

40 



Հանրային կառավարում 

 

ГРАЙР ТОВМАСЯН 
Руководитель - генеральный сектерать 
аппарата Национального Собрания РА, 

докторант академии государственного 
управления РА, кандидат юридических наук, доцент 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЕЗИДЕНСКОЙ И 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Перед тем, как обратить внимание на преимущества и недостатки 
президенской и парламентской формы правления, автор показывает 
те цели, для которых должна быть направлена та или иная форма 
правления, и в этом контексте анализирует, какая форма правления 
является наиболее благоприятной для их реализации. Затем автор 
представляет главные недостатки президентской формы правления, 
выработанные известным ученым Хуаном Линцем, и делает суждения 
о них. 

Ключевые слова: президентская форма правления, полупрези-
дентская форма правления, парламентская форма правления, 
Президент Республики, премьер-министр, преимущества, недостатки, 
риск, эффективность. 

 
 

HRAYR TOVMASYAN 
The RA National Assembly Chief of 

Staff - Secretary General, 
Postdoctoral Researcher of the Public 

Administration Academy of RA, 
 PHD in Law, Associate Professor, 

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PRESIDENTIAL AND 

PARLIAMENTARY GOVERNMENTAL FORMS  
 
Before to refer the advantages and disadvantages of the presidential 

and parliamentary forms of government, the author presents those goals 
which should be aimed at achieving this or that form of government, and in 
this context analyzes what form of government is the most favorable for 
their implementation. Then the author presents the outline made by famous 
scientist Juan Linz on the main disadvantages of the presidential system 
and does his own judgments on them. 

Keywords: presidential form of government, semi-presidential form of 
government, parliamentary form of government, the President of the 
Republic, Prime Minister, advantage, disadvantage, risk, effectiveness. 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 16.06.2016 թ. 

41 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3/2016  
 

ЕЛЕНА ЛЫНДЮК 
Докторант кафедры философии, теории и истории 

государственного управления Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины, 

кандидат наук государственного управления 
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характеристики. Спрогнозированы отрицательные и положитель-
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зации, подчеркивается необходимость разработки глобально 
ориентированной стратегии модернизации государственной 
службы Украины. 

Ключевые слова: государственная служба, глобализация, 
глобализационные процессы, глобализационные вызовы, 
модернизация государственной службы. 

 
Постановка проблемы. В начале нынешнего тысячелетия глоба-

лизация становится одной из основных детерминант общественного 
развития. Украина находится в процессе вхождения в глобальное 
пространство. Каждое государство определяет собственный путь раз-
вития, концепцию и стратегию модернизации государственной службы, 
адекватно отражающие ментальные, политические, экономические, 
управленческие традиции, которые не всегда гармонично вплетаются 
в современные глобализационные процессы. Результаты функциони-
рования государственной службы не всегда соответствуют современ-
ным потребностям и требованиям социума, что проявляется в отсутст-
вии оперативного реагирования на общественные вызовы, недоста-
точной реализации стратегических перспектив общественного раз-
вития. Поэтому всеохватывающий и необратимый характер процессов 
глобализации выдвигает на первый план исследование проблем 
модернизации государственной службы. Методологически важно то 
обстоятельство, что процессы глобализации по-новому ставят вопро-
сы об эволюции и закономерностях модернизации государственной 
службы, показывая узость существующих теоретических систем.  

Анализ последних исследований и публикаций. Процесс глобали-
зации как новый фактор цивилизационного развития рассматривали  
У. Бек [1; 15], В. Иноземцев [4], Л. Морозова [7], Р. Робертсон [18], С. 
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Хоффман [12] и др. Разные аспекты содержания и векторов модерни-
зационных преобразований в контексте эволюции государственной 
службы также являются предметом анализа зарубежных и отечествен-
ных ученых. Так, проблемы структурных, функциональных, ценност-
ных изменений в системе государственной службы исследуют Р. 
Войтович [2], О. Гаман-Голутвина [3], В. Федотова [11] и др. Несмотря 
на значительный диапазон научных разработок проблематики глоба-
лизации, модернизации и государственной службы, комплексное 
исследование детерминирующей роли глобализации в генезисе 
модернизации государственной службы не проводилось.  

Нерешенные ранее части общей проблемы. В научной лите-
ратуре не определены внутренние и внешние влияния глобализации 
на модернизационный процесс государственной службы, их характе-
ристики. Отсутствуют прогнозы отрицательных и положительных 
последствий влияния глобализации на государственную службу и пути 
решения проблем ее модернизации, связанных с отрицательными 
тенденциями. Не обоснованы направления изменения роли и функций 
государственной службы под влиянием глобализационных вызовов. 
Неразработанность указанной научной проблемы в значительной 
степени сдерживает проведение модернизации системы государст-
венной службы, лишает государственно-управленческую деятельность 
необходимой эффективности.  

Изложение основного материала исследования. За время неза-
висимости Украины особо заметно проявляются негативные тенден-
ции развития государственной службы. Функционирование независи-
мой государственной службы Украины началось с глубокого систем-
ного кризиса, который до сих пор негативно влияет на динамику и 
качество развития общества и связан с определенным несоответст-
вием результатов функционирования государственной службы с 
современными потребностями и требованиями общества, что актуа-
лизирует вопросы модернизации государственной службы. Глобали-
зация объективно становится одним из важнейших законов современ-
ного перспективного развития. «Мы уже долго живем в условиях 
всемирного общества в том смысле, что «закрытость» отдельных 
пространств является иллюзией» [1].  

Термин «глобализация» обозначает объективный процесс станов-
ления единого, целостного и взаимосвязанного мира [4]; [9]; процесс 
формирования, функционирования и развития принципиально новой 
всемирной системы отношений между странами на основе углубляю-
щейся взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах жизнедея-
тельности мирового сообщества [5, c. 106]. Она рассматривается как 
открытый, сложноэволюционирующийся, нелинейный процесс взаимо-
действия различных подсистем социального целого – развивающегося 
социума, имеющий много уровней и форм проявления. При всех 
особенностях содержания, специфических свойств, характеристик 
глобализации, по своей сути она представляет собой определенную 
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новую ступень в дальнейшей универсализации всемирной истории 
человечества и цивилизации [13], противоречивое единство двух про-
цессов: естественного, самоорганизующегося (сопровождает социо-
культурные традиции и отражает сущностное единство человечества, 
проявляющееся в его истории во взаимном влиянии и обогащении) и 
искусственного, управляемого, организуемого (дополняет естествен-
ную глобализацию и проявляется в кризисных ситуациях, когда 
нарушается баланс сил в мире) [9]. Глобализация – это становление и 
гармонизация многомерного и многоуровнего мира, взаимосвязанного 
в одних измерениях и гетерогенного в других, причем переход между 
измерениями осуществляется семиотическими методами [10, с. 367].  

С теоретической точки зрения глобализация исследуется как ответ 
на новые вызовы времени, в т.ч. и на глобальные проблемы совре-
менности, как модель поиска новых путей цивилизационного развития 
[9]. Будучи понятием, характеризующим процессы, происходящие в 
мире и влияющем на многие аспекты современности, глобализация 
является определенным теоретическим отражением модернизации. 
Глобализация порождается модернизацией и имманентно присуща ей, 
так что если, например, нет модернизации (или она прекращается), то 
нет и глобализации (или она прерывается) [11]. Она расширяет сети 
контактов и коммуникаций между государствами и способствует взаи-
мосближению и взаимопроникновению локальных мировоззренческих 
систем и формированию «глобальной культуры», направлена на 
формирование глобального общества, его правил в качестве системы 
поведения и системы ценностей, устроенных по правилам её носите-
лей, не подразумевая при этом создания универсального государства 
и отрицая универсальность на всех уровнях. По определению Дж. Ная, 
глобализация – «сеть взаимозависимости», проявляющаяся во взаим-
ном влиянии событий в мире и их участников [16]. Таким образом, 
одни исследователи рассматривают глобализацию как объективный, 
закономерный, имманентный, неотвратимый процесс, который имеет 
значительные преимущества для развития социума; другие видят в 
этом процессе преимущественно негативные последствия, которые 
приводят к установлению однополярного мира, социальному нера-
венству между странами и регионами мира; а третьи ученые избегают 
идеологической оценки процесса глобализации, встать над «схваткой» 
и объективно оценивают положительные и отрицательные аспекты 
этого процесса [8].  

Глобализационные процессы, влияющие на государственную 
службу, носят динамичный, нелинейный характер усиления и услож-
нения взаимозависимости между всеми элементами формирующейся 
глобальной системы. Государственная служба трансформируется вместе 
с обществом, являясь активным субъектом изменений, в то же время, 
испытывая влияние глобального общества. Оценки влияния глобали-
зации на систему государственной службы неоднозначны. Отмечая 
положительные стороны и потенциальные возможности глобализации, 
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следует раскрыть ее угрозы и негативные последствия. Глобализация 
создает возможности и проблемы, а также является противоречивым 
многозначимым, многоаспектным, многоуровневым процессом, харак-
теризующимся наличием разнообразных конкретных форм, которые 
часто принимаются за суть данного процесса.  

Положительные последствия влияния глобализации на госу-
дарственную службу проявляются в ускорении процесса ее модерни-
зации; открытии новых возможностей для политического и государст-
венно-управленческого дискурса. Ценность и значение современных 
глобализационных процессов заключаются в том, что они открывают 
перед людьми новые свободы в достижении целей и заставляют их 
правительства «сдавать новый экзамен» на зрелость. Единство мира 
порождает тенденцию усиления целостности и единства социума, 
открывает путь к формированию системы глобального мышления. 
Окончательно закрепляется приоритет общечеловеческих интересов и 
ценностей при решении проблем развития. При этом государственная 
служба остается устойчивой к внешним воздействиям на ее нормы, 
ценности, правила и роли, и проявляет гибкость при воздействии на 
форму организации системы органов государственной власти. Р. 
Робертсон отмечал, что в процессе глобализации выявляются две 
направленности: «глобальная институционализация жизненного мира 
и локализация глобальности» [18, с. 58]. Критерием эффективности 
государственной службы становится защита собственных граждан, а 
не достижение сомнительных «национальных интересов», как они 
определялись раньше [4].  

При переходе от национального государства к глобальному миро-
вому порядку происходит изменение в соотношении приоритетов 
международного права и прав человека. Принцип «международное 
право выше прав человека», действовавший в условиях «первой мо-
дернити», когда доминировали национальные государства, заме-
щается принципом «права человека выше международного права», 
которому подчинены глобальные отношения во «второй модернити» 
[15, с. 190].  

Глобализация не имеет единого центра, в котором принимаются 
решения…, она не нуждается в насилии и основана на привлека-
тельности образов, которые мастерски создает, и на стохастических 
действиях людей, которые и определяют тенденции, неизвестные 
самим ее «архитекторам» [4]. С точки зрения Д. Родрика, «глобализа-
ция, подрывает способность национальных государств осуществлять 
излишние регулирование и контроль, но, с другой стороны, она делает 
по-настоящему ценными прочные институты власти» [19, с. 195], что 
дает возможность государствам противостоять отрицательным аспек-
там глобализации.  

Открытие государств имеет позитивные последствия, которые 
нами раскрыты выше. Но глобализация создает и новые угрозы и 
увеличивает уязвимость государственной службы. К таким угрозам 
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относятся: ослабление государств, появление негосударственных 
акторов с непредсказуемым поведением, отсутствие отчетности и 
контроля над деятельностью глобальных акторов, повышение уязви-
мости глобальной инфраструктуры. «Введение в действие механизма 
глобализации несет в себе фактор угрозы, т.е политика глобализации 
…имеет целью ослабление национально-государственной политики», 
в результате чего «предельно уменьшить возложенные на государство 
задачи и сократить государственный апарат» [1, с. 12]. Детермини-
рующая роль глобализации проявляется в ослаблении функций госу-
дарства, подмене приоритетов общественного развития корпоратив-
ными, клановыми интересами. Глобализационные процессы придают 
динамику ряду фундаментальных глобальных явлений и обостряют 
многие проблемы принципиального свойства. Появление новых угроз, 
таких как неравномерное развитие государств и риск потери суве-
ренитета свидетельствует о том, что глобализация становится мега 
глобальной проблемой. Модернизационные концепции и стратегии с 
одной стороны принимаются конкретными национальными институ-
циями, а с другой – насаждаются глобальной средой, мировыми струк-
турами, которые продуцируют кардинальные изменения в современ-
ном мире. Конфликт между традиционными, в основном неформаль-
ными институтами и формально рациональными институтами запад-
ного происхождения, которые стремятся перенести на чужую почву, 
порождает диссонанс, кризис и деструкцию во всех сферах жизни. 

Процессы глобализации способствуют единению государств перед 
глобальными проблемами и вносят существенные положительные и 
отрицательные изменения и последствия в их внутреннюю и внешнюю 
политику. С. Хоффман отмечал, что «на протяжении веков все более 
интенсивный процесс централизации государств сопровождался рас-
ширением их функций и попытками сформировать у граждан сознание 
принадлежности к единому целому» [12], что приводит к замене нацио-
нального государства транснациональными институтами глобализиро-
ванного мира. К. Омае утверждал, что в условиях глобализации нацио-
нальное государство превращается «в ностальгическую функцию» и 
функции национальных государств не могут оставаться неизменными 
в эпоху глобализации [17, c. 12]. М. Кастельс также отмечал, что гло-
бализация и либерализация не отменяют существования нацио-
нального государства и вместе с тем радикально меняют его роль и 
влияют на его функции [6]. Под влиянием глобализации происходит 
изменение характера и содержания государственной деятельности, 
что способствует стиранию границ между внутренней и внешней поли-
тикой, принципиально меняется место, роль и функции национальных 
государств, изменяется характер государственной службы и корректи-
руются ее функции. Влияние глобализации на государства прояв-
ляется в радикальном изменении их позиций в связи с ростом коли-
чества негосударственных субъектов, которым государство передает 
часть своих функций [2]. Происходит ослабление влияния националь-
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ного государства на внутригосударственные процессы. Глобализация 
ведет к размыванию и обесцениванию регулирующих функций госу-
дарственной службы, снижению уровня государственного управления 
общественными процессами. Ученые отмечают такую тенденцию в 
развитии внутренних функций государственной службы, как их интер-
национализация, т.е. предоставление внутренним функциям междуна-
родного аспекта, их тесного взаимодействия с внешней средой, взаи-
мосвязь внутренней и внешней политики государства [7]. Несмотря на 
усиление взаимозависимости государств, приобретение внутренними 
и внешними функциями государственной службы международных 
аспектов, национальная политика и национальные интересы продол-
жают доминировать. Национальные интересы не утрачивают своей 
значимости, хотя они усложняются, дифференцируются, приобретают 
новые аспекты и рамки своего существования. Функции государствен-
ной службы определяются не только целями, задачами, продиктован-
ными национальными интересами, а и учитывая интересы глобаль-
ного сообщества. Глобализация вызывает необходимость модерни-
зации функций государственной службы, изменение содержания 
классических функций и появлении новых, с целью развития инсти-
тутов демократии и демократического управления обществом.  

Столкновение старых и новых тенденций модернизации госу-
дарственной службы и трансформация системы в ее новое качество – 
систему глобальную и формирует новое содержание глобализацион-
ных процессов. В результате воздействия на государственную службу 
глобализационных процессов происходит структурная, институцио-
нальная, организационная, социальная, ценностная трансформация 
системы и появление новых глобальных акторов, увеличение взаимо-
связи и взаимозависимости между ними, выстраивание глобальной 
архитектуры и иерархии, что делает систему соответствующей совре-
менным требованиям.  

Глобализация порождает противоположные, но тесно связанные 
между собой тенденции в системе государственной службы – гомогени-
зацию и дифференциацию, интеграцию и регионализацию, демонстри-
рующие диалектический характер глобализации. Противоречивость 
тенденций проявляется в том, что глобализация сопровождается 
экспортом духовных ценностей, культуры потребления, западного 
образа жизни, норм и достижений либерализма, но при этом отторгает 
западную культуру и образ жизни, апеллируя к естественным нацио-
нальным ценностям, традициям. Интеграция означает сближение 
политической, экономической, правовой, духовно-культурной систем 
государств и регионов в процессе традиционного межгосударствен-
ного сотрудничества [7], в результате которого формируются универ-
сальные межгосударственные механизмы, гарантированные госу-
дарством. А регионализация придает мощного кумулятивного эффекта 
формированию мировых полюсов развития, на основе которых проис-
ходит интеграция на более высоких уровнях, при этом не исключая 
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идею глобализации как интеграции и унификации, а, наоборот, 
выступая их предпосылкой.  

Среди глобальных трендов модернизации выделяют общий век-
тор эволюции, происходит переход от жестких структур, аскриптивных 
статусов, иерархии, авторитарных режимов, локальной замкнутости к 
демократии, открытому обществу, прогрессу. Особенностями модер-
низации государственной службы являются: временная интенсивность 
(темпы перехода от одного цикла к другому неуклонно растут); орга-
ническая имманентность (формы и методы инновационной модер-
низации формировались в процессе исторического динамизма); абсо-
лютизация западоцентризма (вестернизация предстает в качестве 
наиболее эффективного механизма развития государственной служ-
бы); гуманистическая ориентация (удовлетворение потребностей 
человека – целевая установка системы); динамичная инновационность 
(стремление к изменениям становится одной из определяющих сущ-
ностей системы); активность политических трансформаций (обес-
печить условия для эффективной модернизации государственной 
службы) [14, с. 7].  

Успешной модернизации государственной службы будут 
способствовать:  

1. Выбор перспективной модели глобальной модернизации госу-
дарственной службы, релевантной цивилизационным и структурным 
условиям страны и позволяющей использовать конкурентные преиму-
щества, учитывающей современные тенденции их трансформации. 

2. Постепенность и эволюционный характер в осуществлении 
модернизационных преобразований государственной службы. 

3. Гибкая коррекция проводимого курса на основании постоянного 
мониторинга достигаемых на каждом этапе результатов, преодоление 
деструкции и минимизация патологий системы и обеспечение устой-
чивого развития государственной службы. 

4. Усиление роли государства как института, способного к эффек-
тивному целеполаганию и целереализации; формирование благо-
приятных внутренних и внешних условий функционирования и раз-
вития государственной службы. 

5. Использование компромиссных стратегий, диалога и взаимо-
действия государства и гражданского общества в процессах модер-
низации, позволяющих избегать конфликтов [3].  

6. Разработка и внедрение эффективных технологий, методов и 
инструментов развития государственной службы. 

Неустойчивость и непредсказуемость системы государственной 
службы является следствием усложнения глобализационных процес-
сов. Избежать углубления глобальных проблем в системе государст-
венной службы можно только тогда, когда современная элита найдет 
новое соотношение национальных и глобальных интересов и будет 
учитывать интересы других стран, принимая во внимание наличие в 
мире глобальных опасностей, требующих единого гуманного подхода. 
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Именно элиты представляют собой субъект принятия стратегических 
решений и ключевой элемент системы управления, который играет опре-
деляющую роль в системе, особенно на стадии [3] ее модернизации.  

Разрешить глобальные противоречия модернизации государст-
венной службы возможно лишь путем изменения характера, вектора 
глобализации, ее гуманизации, придания ей человеческого лица, 
поворота к интересам всего человечества. Необходимо сбалансиро-
вать иерархию приоритетов, пересмотреть модель модернизации госу-
дарственной службы по базовым концептуальным вопросам относи-
тельно стратегии, приоритетов, этапности и социальных измерений, 
учитывая при этом, что в нелинейном мире малые воздействия могут 
привести к большим последствиям. Этот фактор необходимо прини-
мать в расчет при моделировании сценария модернизации государст-
венной службы, с целью обеспечения определенности и уменьшения 
напряженности в обществе.  

На новой стадии эволюции общества необходимы качественно 
инновационные модели государственной службы, учитывающие совре-
менные реалии, нежели те, которые функционировали до сих пор и 
исчерпали себя. Формирование принципиально новой научной теории 
глобальной модернизации государственной службы, вытекающей из 
нового характера общественных отношений, будет способствовать 
взаимодействию и взаимопроникновению национальных и междуна-
родных отношений и позволит достичь уровня формирования новой 
системы и структуры государственной службы, характерной для откры-
тых обществ, интегрированной в глобальную систему. Модернизация 
государственной службы должна быть органично встроена в процессы 
общественных преобразований, направленных на прогрессивное раз-
витие общества. Модель глобальной модернизации государственной 
службы должна стать свидетельством модернизации государствен-
ного управления, сопровождающейся трансформацией или отмира-
нием устаревших ее элементов с соответствующим установлением 
новых структурных внешних и внутрисистемных связей, формирова-
нием профессиональной и деполитизированной системы государст-
венной службы.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Осуществлен-
ный теоретико-методологический анализ влияния глобализационных 
процессов на генезис модернизации государственной службы спо-
собствует пониманию причин глобальных трансформаций иссле-
дуемой системы и кризиса ее ценностных оснований. Глобализацию 
следует рассматривать как системный макросоциальный процесс, в 
котором многие аспекты и последствия изучены недостаточно.  

Модернизационная политика должна исходить из решения систем-
ных противоречий, которыми пронизана национальная модель госу-
дарственной службы. Важно учитывать изменения принципов органи-
зации взаимодействия государственных служащих, формирования их 
ценностно-мотивационных установок, стимулирования инициативы и 
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ответственности, чтобы система государственной службы закрепила 
инновационные нормы, отвечающие потребностям государственного 
управления в условиях глобальных вызовов. Императивом, направ-
ленным на повышение конкурентной эффективности государственной 
службы является разработка глобально ориентированной стратегии 
модернизации государственной службы Украины. Глобальная ориен-
тация модернизации государственной службы означает радикальное 
изменение курса, направленного на развитие старой, неэффективной 
традиционной государственной службы и переход к построению новой 
системы. 

Модели государственной службы отличаются в своих институцио-
нальных очертаниях, но на уровне общих принципов между ними 
происходит сближение, основанное на этих общих принципах. В 
условиях интенсивно нарастающей глобальной взаимозависимости и 
взаимовлияния стран мира важно обеспечить глобальную симметрию 
и органичную синхронизацию глобального и национального развития 
систем государственной службы. Модернизация внутренних функций 
должна осуществляться только на собственной основе, определяться 
целями и задачами, основанными исключительно на национальном 
интересе, согласовываясь при этом с интересами глобального 
сообщества. 

Существует реальная необходимость модернизации современной 
модели государственной службы в прогрессивную опережающую 
модель государственной службы, которая должна основываться на 
основе анализа глобализационных вызовов, реально существующих 
тенденций, происходящих в ходе сложного реформирования всех 
сфер жизнедеятельности общества, а не на очередной эксперимен-
тальной проверке абстрактной конструкции. Модернизированная, 
открытая, прозрачная, функционирующая в интересах граждан госу-
дарственная служба способна обеспечить результативную и стабиль-
ную деятельность органов государственной власти в соответствии с 
поставленными задачами, функциями и полномочиями на консти-
туционных принципах. 
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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 )  

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 մարդը 
բնությունից վերցնում է իր համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց 
մշակման արդյունքում թողարկում է բարիքներ, որոնք անհրաժեշտ 
են իր կենսագործունեության համար: Սակայն այդ փոխհարաբե-
րությունների հետևանքով խախտվում է բնության մեջ ձևավորված 
հավասարակշռությունը, որը կարող է հանգեցնել լուրջ ինչպես սո-
ցիալ-տնտեսական, այնպես էլ բնապահպանական (էկոլոգիական) 
հետևանքների ու կորուստների: Այն իրավիճակը, որ ներկայումս 
ստեղծվել է աշխարհում «մարդ-բնություն» փոխհարաբերակցությու-
նում 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 արձանագրվում է կլիմայի 
տաքացում, ինչը սպառնում է մարդու գոյությանը: Խախտված բնա-
կան երևույթների վերականգման նպատակով ծախսվում են հսկա-
յական միջոցներ, ինչն էլ շրջակա միջավայրի պահպանությունը 
դարձրել է համաշխարհային խնդիր և դրա լուծման նպատակով 
անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ և գործիքներ, որոնց շարքում 
կարևոր է դառնում հատկապես տնտեսական գործոնը: Հոդվածում 
ներկայացված առաջարկության համաձայն զարգացող երկրների 
բնական պաշարների արդյունահանման արդյունքում բնությանը 
հասցված վնասը պետք է փոխհատուցեն այն երկրները, որոնք 
ներմուծում են այդ բնական պաշարները: Առաջարկվում են վնաս-
ների փոխհատուցման տարբեր եղանակներ: 

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

1 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 
նախորդ` 2016 թվականի 2-րդ համարում (էջ 68-77): 
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Բնապահպանական պարտքի վերադարձման ուղիները 
Վարկատու երկրներից պարտքային կախվածությունն աշխարհի 

բազմաթիվ, և ամենից առաջ զարգացող երկրների համար ամենասուր 
քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներից մեկն է: Հատ-
կապես զարգացող երկրների արտաքին պարտքը, բացի ներքին պատ-
ճառներից, հետևանք է նրանց և զարգացած երկրների միջև անհամար-
ժեք փոխանակության, որոնք վերազգային կորպորացիաների և համա-
տեղ ձեռնարկությունների միջոցով «քամում» են զարգացած երկրների 
հատկապես հանքային հումքը և մյուս բնական պաշարները, այդ երկրներ 
են տեղափոխում բնապահպանական տեսանկյունից աղտոտող արտադ-
րությունները և թափոնները: Զարգացած երկրների և միջազգային ֆի-
նանսական կազմակերպությունների վարկային քաղաքականության զու-
գորդմամբ այդ իրավիճակը հանգեցնում է զարգացող երկրների տնտե-
սությունների անկմանը, արտաքին պետական պարտքի ավելացմանը և 
մյուս բացասական հետևանքների: 

Սակայն խնդրի էությունն ամենևին էլ այն չէ, որպեսզի զարգացող 
երկրներին ազատեն պարտքային պարտավորություններից նրանց 
պարտքերը վերադարձնելու անկարողության պատճառով: Բանն այն է, 
որ զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող երկրների փոխ-
հարաբերություններում հաշվի չի առնվում դրանց այնպիսի կարևոր կող-
մը, ինչպիսի բնապահպանականն է: Բազմաթիվ զարգացած երկրներ 
գործնականում սպառել են իրենց բնական պաշարները, որոնք կապված 
են բնական միջավայրի վերականգնման հետ, և շատ ուղղություններով 
իրենց տնտեսական աճն ապահովում են զարգացող երկրների, և այդ 
թվում` Հայաստանի Հանրապետության հաշվին: Բայց պետությունների 
տնտեսական փոխհարաբերություններում այդ պաշարների բնապահ-
պանական կողմը չի գնահատվում և հաշվի չի առնվում: Եթե հաշվի առ-
նենք զարգացող երկրների կողմից զարգացող երկրներին տրվող բնա-
պահպանական ծառայությունները, ապա կարող է ստեղծվել պարտքա-
յին պարտավորությունների այլ իրավիճակ, որի դեպքում վարկատունե-
րը (կրեդիտորները) և փոխառուները կփոխեն իրենց տեղերը: 

 Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ-ի ընդերքից զգալի օգտակար հանածո-
ներ են հանվում ու արտահանվում արտաքին շուկաներ և, այդ գործըն-
թացի ժամանակ զգալի բնապահպանական վնաս է հասցվում շրջակա 
միջավայրին, միանգամայն իրավաչափ է հատուկ միջազգային գիտաժո-
ղովում (որը կանցկացվի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո) հարց բարձրացնել 
մյուս երկրների կողմից ըստ էության, անհատույց օգտագործվող բնա-
պահպանական ռեսուրսների փոխհատուցման մասին: Ըստ որում` այդ 
փոխհատուցման ձևերը կարող են տարբեր լինել: Դրանցից մեկը մթնո-
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լորտային օդի աղտոտման համար քվոտաների (չափաքանակների) վա-
ճառքն է: ՄԱԿ-ի Համաձայնագրին կից Կիոտոյի արձանագրությանը 
համաձայն, որն ընդունվել է դեռևս 1997 թվականին, զարգացած երկր-
ների համար սահմանվել է մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազե-
րի նվազեցման պարտադիր պարտավորություններ: Սակայն բնապահ-
պանական պաշարների օգտագործման փոխհատուցման այդ ձևի իրա-
կանացման ճանապարհին այժմ առկա են անհաղթահարելի արգելքներ: 
Նախ, ոչ բոլոր երկրներն, այդ թվում ԱՄՆ-ն և Ավստրալիան են ստո-
րագրել Կիոտոյի արձանագրությունը: Հետևաբար, այն չստորագրած 
պետությունները, ոչ միայն չեն գնի օդի աղտոտման քվոտաները մյուս 
երկրներից, այլ կարող են նաև չկատարել ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված 
մթնոլորտ նետվող ջերմոցային գազերի նվազեցման նորմատիվները: 
Երկրորդ, մթնոլորտային օդի աղտոտման քվոտաների առևտուրը կդան-
դաղեցնի Կիոտոյի արձանագրությունը: Որևէ երկրի բնապահպանական 
պաշարների օգտագործման փոխհատուցման մյուս ձևը զարգացած 
երկրների կողմից կարող է լինել նրանց կողմից անհատույց օգտագործ-
ման իրավունքի դիմաց ժամանակակից բնապահպանական սարքավո-
րումների տրամադրումը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպա-
նությանն ուղղված ներդրումների իրականացումը: Սակայն այս ոլորտում 
զարգացող և զարգացած երկրների միջև հարաբերություններից շահում 
են հիմնականում վերջիններս: 

Ներկայումս ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության ֆինանսա-
վորման գործում զարգացած ներկրների մասնակցության գործնակա-
նում ձևական բնույթ է կրում, քանի որ օրինակ, ՀՀ-ին բնապահպանա-
կան գործունեության օտարերկրյա օգնության ծավալները փոքր մեծութ-
յուններ են և, ըստ որում այդ օգնության զգալի մասը տրվել է փոխա-
ռությունների տեսքով, որոնք պետք է վերադարձվեն վարկատուներին 
սպասարկման տոկոսներով: Այդպիսի վարկերը հանգեցնում են ընդու-
նող երկրների պարտքերի ավելացմանը և վարկատու երկրների կողմից 
բնական պաշարների ավելի շատ շահագործմանը, որպեսզի վարկառու 
երկրները կարողանան վերադարձնել վարկերը: 

Վերջին տարիների ընթացքում բարձրացվել է բնապահպանական 
պարտքի վերադարձման անհրաժեշտության հարցը: Այսպես, Վ. 
Դանիլով-Դանիլյանի կարծիքով. «Այդ խնդիրը ոչ մի դեպքում չի կարող 
քննարկվել միայն որպես ռուսական»: Դրա լուծման բեռը պարտավոր են 
մեզ հետ տանել այն երկրները, որոնց կողմից իրենց սեփական տա-
րածքների (և ամենևին էլ ոչ միայն սեփական) էկոհամակարգերի ոչնչա-
ցումը թույլ է տվել հասնելու տնտեսական զարգացման բարձր մակարդա-
կի: Նրանց բնապահպանական պարտքն այն երկրներին, ինչպիսին է 
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նաև մեր երկիրը (նկատի ունի Ռուսաստանը- Ա. Մարկոսյան, Բ.Ավագյան), 
պահպանել են վայրի բնության զգալի տարածքները և դրանով իսկ կեն-
սոլորտի հավասարակշռության պահպանման հնարավորությունները, որը 
նախապես բազմիցս գերազանցում է վերջիններիս բոլոր ֆինանսական 
պարտքերը [4, էջ 4]: Համանման կարծիք ունեն նաև այլ հեղինակներ, 
որոնց կարծիքով համաշխարհային հանրության առջև պետք է հարց 
բարձրացնել համընդհանուր բնապահպանական ռենտայի մասին [5]: 

Այդպիսի տեսակետների արդարացիությունը համոզիչ կերպով հաս-
տատվում է զարգացած երկրների համար 1տ ածխաջրածինների թո-
ղարկման ծախսերի նվազեցման վերաբերյալ հաշվարկներով, որոնք 
արվել են Կիոտոյի արձանագրության նախապատրաստական ընթաց-
քում: Փորձագետների կարծիքով այդ ծախսերը կազմել են 550 մինչև 
1100 դոլար: Ռուսական էկոհամակարգերը բացի արտանետումների լրիվ 
չեզոքացումից իրենց երկրում «կուլ» են տալիս տարեկան առնվազն 
300 մլն տոննա ածխաջրածին, այսինքն` մթնոլորտը մաքրում են ած-
խաջրածնի արտանետումներից, որոնք առաջանում են գերազանցապես 
զարգացած երկրների կողմից և գնահատվում են տարեկան 160 մլրդ դո-
լարից մինչև 325 մլրդ դոլար: Դրանով իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը, 
ըստ էության այդ գումարի չափով ֆինանսավորում է զարգացած երկր-
ները: Այդ նրդրումների գումարային մեծությունը 10 տարվա ընթացքում 
կազմել է առնվազն 1.6 տրլն դոլար [6, էջ 12]: 

Այսպիսով, ՌԴ-ի կողմից զարգացած երկրներին բնապահպանա-
կան ծառայությունների մատուցումը միայն ածխաջրածիններից օդի 
մաքրման համար մեկ տարվա կտրվածքով նույնիսկ դրանց նվազագույն 
արժեքով «ծածկում» է ՌԴ-ի արտաքին պարտքը, որը 2000-ական թվա-
կանների սկզբին կազմում էր շուրջ 140 մլրդ դոլար: Եթե նման հաշ-
վարկներ կատարվեն նաև բազմաթիվ այլ բնապահպանական բնութագ-
րերի համար, ապա նշված բնապահպանական ծառայությունները կա-
ճեն բազմակի անգամ: Սակայն նույնիսկ դրանց արժեքը կարող է 
ճշգրտվել երբ բնական պաշարներ արտահանող երկրների հետ կնքվի 
բնապահպանական վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ պայմանա-
գիր: Այն համոզմունքը, որ բնապահպանական վնասի համար անհրա-
ժեշտ է վճարել ներկայումս ավելի շատ կողմնակիցներ ունի, քան` հակա-
ռակորդներ: 

Պետք է նշել, որ թեև զարգացած երկրների մեծ մասը մտադրություն 
չունի զարգացող երկրներին վերադարձնելու բնապահպանական 
պարտքը, սակայն նրանք դրա փոխատուցման այլ տարբերակներ են 
առաջարկում: Դրանցից մեկի իմաստն այն է, որ զարգացող երկրների 
պարտքերի հետգնման մեջ ներառվի նրանց բնական պաշարների կոն-
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սերվացման (պահպանման) պայմանը: Այս մեթոդը կիրառվել է, մասնա-
վորապես, Բոլիվիայում, որի պարտքը շուրջ 650 հազ. դոլար արժեքով 
հետ է գնել «միջազգային պահապան» (շտաբ-բնակարանը Վաշինգտո-
նում է) կազմակերպությունը` 1 դոլարը` 15 ցենտով, այդ երկրի կառավա-
րության պարտավորության`տրամադրելու 1.5 մլն հա մերձարևադարձա-
յին անտառ, որպես հատուկ պահպանվող տարածք: Համանման գործիք 
իրականացվել է նաև Կոստա Ռիկայում: Նրա 5.4 մլն դոլար գումարով 
պարտքը գնվել է 1 մլն դոլարով [7, էջ 274]: Մյուս տարբերակն այն է, որ 
վարկատուն դուրս է գրում պարտքի որոշակի գումար վարկառուների 
պարտավորության փոխարեն շրաջակա միջավայրի պահպանման ծրագ-
րում այն ներդնելու համար: Այդպիսի մոտեցում է ցուցաբերվել Լեհաստա-
նում, Բուլղարիայում, Բրազիլիայում, Մեքսիկայում և այլ երկրներում: 

Առավել իրատեսական է արտաքին պարտքի որոշակի մասի դուրս 
գրման տարբերակը, ինչպես նաև հուսալ դրա մասնակի նվազեցումը 
մեկ երկրի կողմից բնապահպանական ծառայությունների մատուցման 
համար: Սակայն համաշխարհային տնտեսության ներկայիս բարդ և հա-
կասական իրավիճակում նույնիսկ այդպիսի համեստ միջոցառումների ի-
րականացումը խիստ վիճահարույց է: 

 XXI դարի երկրորդ տասնամյակում համաշխարհային հանրության 
անցումը կայուն զարգացման զգալիորեն պայմանավորված է սոցիալ-
տնտեսական տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների փոխհարաբերութ-
յուններով, որոնց մեջ առաջատար դերը պատկանում է զարգացած 
երկրներին: Զարգացող և զարգացած երկրների փոխհարաբերություն-
ների վեկտորի փոփոխության որոշակի հույս է ներշնչում «համաշխար-
հային գործարքի» գաղափարը, որը ծագել է կայուն զարգացման հա-
մաշխարհային գիտաժողովի նախապատրաստման ընթացքում: Դրա 
պաշտոնական քննարկման ժամանակ որոշվեց կողմ լինել «համաշխար-
հային գործարքի» կնքմանը` զարգացող և զարգացած երկրների միջև 
համագործակցության մասին նոր համաձայնագրին: 

«Համաշխարհային գործարքը» կոչված է զարգացող երկրներին 
ապահովել շուկաների մատչելիությունը, պարտքերից ազատումը, նրանց 
օգնության ընդլայնումը, ինչպես նաև առաջադիմական տեխնոլոգիանե-
րի տրամադրումը: Այդ գործարքի կնքման դեպքում զարգացած երկրնե-
րը պարտավորություն են ստանձնում, որպեսզի տնտեսական աճը չու-
ղեկցվի շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների աճով: «Համաշխար-
հային գործարքը» կնքվում է ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված «Հազարամյակի 
հայտարարագրում» շարադրված սկզբունքներին համապատասխան 
նպատակներին հասնելու համար: 
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Համաշխարհային հանրության բոլոր երկրների շահերին առավել 
շատ համապատասխանում է միջազգային առևտրում և փոխհարաբե-
րություններում համարժեք փոխանակությունը և հավասար իրավունքնե-
րով համագործակցության ռազմավարությունը: Այդպիսի երկարաժակ-
մետ համագործակցությունը հնարավորություն կտա որոշելու մարդկու-
թյան առջև կանգնած համաշխարհային բնապահպանական հիմնա-
խնդիրների և դրանց հետ կապված յուրաքանչյուր երկրի սոցիալ-տնտե-
սական և բնապահպանական հարցերի կարգավորման ընդունելի որո-
շումները: Զարգացած և զարգացող երկրների պարտքերի փոխադարձ և 
դրա բնապահպանական բաղկացուցիչի հաշվառումը կլիներ առաջին 
քայլը մարդկության կողմից զարգացման նոր փուլին անցնելու ճանա-
պարհին: 
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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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ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՄԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՀՀ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

Կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացումը Հայաստանի Հանրա-
պետությունում սկսվել է դեռևս խորհրդային տարիներին, սակայն, 
պետք է նշել, որ կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների (այսուհետև` ՏՀՏ) ներդրումը, լի-
նելով կրթության ոլորտի փոխակերպման և զարգացման կարևոր 
գործոն, այնուամենայնիվ ունի մի շարք խնդիրներ, որոնք լուծում 
են պահանջում: 

Փաստ է, որ ՏՀՏների ներդրման ու կիրառման տեսանկյունից 
ամենաբարդը, իհարկե, հանրակրթության ոլորտն է։ Սակայն 
ծրագրերի իրականացման առումով հենց այստեղ է նկատվում ամե-
նամեծ ակտիվությունը, ինչի հետևանքով էլ ներկա իրադրությունը 
կարելի է նկարագրել բացառապես քանակական ցուցանիշներով: 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաներ, հեռավար ուսուցում, հանրակրթական հաստատու-
թյուններ, բարձրագույն կրթություն, կրթության տեղեկատվայնացում: 

 
Տնտեսության, ինչպես նաև հասարակական գործունեության բոլոր 

ոլորտներում ՏՀՏ տարածումն ու զարգացումն անհրաժեշտություն են 
առաջացնում յուրացնել համապատասխան գիտելիքներ և հմտություն-
ներ, ինչը հնարավոր է կրթության բնագավառում նորագույն տեխնոլո-
գիաների ներդրմամբ ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետութ-
յան բարձրացմամբ: Այս խնդիրը հատկապես կարևորվում է զարգացող 
կամ թույլ զարգացած երկրների համար, քանի որ միայն այդ ճանապար-
հով կարելի է փոխակերպել հասարակությունը՝ անցում կատարելով տե-
ղեկատվական հասարակության: 

Հայաստանը, ինչպես հետխորհրդային մի շարք երկրներ, ունի 
առանձնահատուկ խնդիրներ, քանի որ կրթության նոր հարացույցի 
ձևավորումը և իրականացումը որքան վճռական, նույնքան էլ դժվարին 
խնդիր է։ Եվ փաստ է, որ դրա լուծման համար անցումային հասարա-
կություններում, որպես կանոն, չեն բավարարում համապատասխան գի-
տելիքներ և փորձառություն ունեցող գիտնականներն ու փորձագետները, 
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բացակայում են նաև երկարատև ռազմավարական ծրագրեր իրակա-
նացնելու հնարավորությունները։  

Ինչ խոսք, ՀՀ կրթության բնագավառում ՏՀՏ ներդրումը բավական 
արդյունավետ է իրականացվել ԽՍՀՄ տարիներին: Այսպես, դեռևս 
անցած դարի 70-ական թվականներին ԽՍՀՄ-ում սկսվեց համակարգ-
չային ուսումնական տեխնոլոգիաների մշակումը, իսկ 80-ականներին 
այն արդեն լայնամասշտաբ ներդրվեց, ընդ որում, կրթության տեղեկատ-
վայնացումն իրականացվում էր հիմնականում բուհերում, ինչի արդյուն-
քում էլ, լայն տարածում ստացան միայն բուհական ավտոմատացված 
ուսումնական համակարգերը: Հետագայում, 1979-1990 թթ. գիտատեխնի-
կական ծրագրերի սահմաններում տարբեր մակարդակի կրթական հաս-
տատություններում իրականացվեցին մի շարք աշխատանքներ՝ համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման ուղղությամբ [1, էջ 141]:  

Չնայած այն բանի, որ կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացումը 
Հայաստանում սկսվել է դեռևս խորհրդային տարիներին, պետք է նշել, 
որ կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրումը, լինելով կրթության համակարգի 
փոխակերպման և զարգացման կարևոր գործոն, այնուամենայնիվ ունի 
մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես, խորհրդային ժառանգության որոշ 
կողմերի հաղթահարման անհրաժեշտություն, կրթության ազգային հա-
յեցակարգի մշակում, կրթության համակարգի հարմարեցում արևմտյան 
ձևաչափին և այլն: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կարևորությունը և 
դրանց տիրապետելու պահանջը բերում են գրագիտության նոր, ավան-
դականից տարբեր ձևաչափի անհրաժեշտության, մեծ փոփոխության է 
ենթարկվում նաև սովորելու և սովորեցնելու բնույթը։ Միևնույն ժամա-
նակ, կրթությունը դուրս է գալիս «դպրոց-համալսարան» ավանդական 
շրջանակից՝ տեղ բացելով կրթության նոր ձևերի համար։ 

Անդրադառնալով կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրմանը` անհրա-
ժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ Հայաստանում համակարգչի և հա-
մացանցի տարածումը սկզբնական շրջանում իրականացվում էր հիմնա-
կանում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հովանավորութ-
յամբ իրականացվող ծրագրերի շնորհիվ, ինչպես պետական, այնպես էլ 
մասնավոր կրթական հաստատություններում։  

Պետք է փաստել, որ ՏՀՏ ներդրման և կիրառման տեսանկյունից 
ամենաբարդը, իհարկե, հանրակրթության ոլորտն է։ Սակայն ծրագրերի 
իրականացման առումով հենց այստեղ է նկատվում ամենամեծ աշխու-
ժությունը, իսկ ներկա իրադրությունը կարելի է նկարագրել բացառապես 
քանակական ցուցանիշներով՝ հանրակրթական ուսումնական հաստա-
տություններում առկա համակարգիչների քանակ, համակարգիչների 
քանակը մեկ դպրոցի հաշվով, սովորողների քանակը մեկ համակարգչի 
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հաշվով, համացանցի առկայությունը հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում և այլն։  

Հանգամանորեն դիտարկենք վերոնշյալ քանակական ցուցանիշները 
2011-2016 թվականներին: Այսպես, համաձայն ՀՀ ԿԳՆ Կրթական տեխ-
նոլոգիաների ազգային կենտրոնի «Հանրակրթությունը Հայաստանում» 
վիճակագրական տեղեկատուի ներկայացրած տվյալների 2011-2016 ուս. 
տարիներին հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առ-
կա համակարգիչների քանակը Երևան քաղաքում և մարզերում ունի 
հետևյալ պատկերը (տե՛ս Աղյուսակ 1) [2, էջ 98]:  

Աղյուսակ 1 
Համակարգիչների քանակը Հայաստանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում 2011-2016 թվականներին 

Մարզ 
Ուս.տարի 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Երևան 4849 4984 5374 5923 6063 
Արագածոտն 1042 1110 1088 1154 1087 
Արարատ 1271 1343 1373 1492 1682 
Արմավիր 1335 1450 1598 1668 1760 
Գեղարքունիք 1350 1400 1397 1545 1508 
Լոռի 1462 1610 1711 1932 2094 
Կոտայք 1313 1371 1424 1654 1692 
Շիրակ 1691 1707 1795 1999 2083 
Սյունիք 960 1102 1151 1209 1308 
Վայոց ձոր 434 479 401 473 460 
Տավուշ 828 982 1294 1461 1472 
Ընդամենը 16535 17538 18606 20510 21209 

 

Աղյուսակ 1-ից պարզ է դառնում, որ 2011-2016 թթ. ընթացքում ՀՀ 
գրեթե բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում հանրակրթական ուսում-
նական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը տա-
րեցտարի ավելացել են, բացառությամբ՝ Արագածոտնի և Վայոց ձորի 
մարզերի: Այսպես, համակարգիչների ընդհանուր քանակը 2011-2012 
ուս. տարում եղել է 16 535, իսկ արդեն 2015-2016 ուս. տարում ավելացել 
է գրեթե 28 տոկոսով՝ կազմելով 21 209: 

Վերոնշյալ ցուցանիշը համադրելով հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների թվի և դրանցում սովորողների թվաքանակի հետ 

63 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016  
 

  

կստանանք մեկ դպրոցի հաշվով համակարգիչների քանակը և սովորող-
ների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով (տե՛ս Աղյուսակ 2) [3]: 

Աղյուսակ 2 
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը և 

սովորողների թվաքանակը 2011-2016 թվականներին ըստ  
ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 

Մարզ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Երևան 255 117629 253 112183 252 112716 257 114402 259 117822 
Արագածոտն 123 19330 122 18500 121 17373 122 17483 122 17355 
Արարատ 112 34604 112 32852 112 32008 112 32017 112 32465 
Արմավիր 123 36732 123 35295 123 33904 123 33446 123 33731 
Գեղարքունիք 127 33135 126 31417 126 30086 126 29301 126 29133 
Լոռի 168 33236 168 31733 168 30055 168 29760 166 29625 
Կոտայք 185 35084 105 33956 105 33542 105 33703 105 34754 
Շիրակ 174 34353 173 32201 173 30916 171 30618 172 30670 
Սյունիք 121 17733 121 16985 121 16598 121 16451 121 16477 
Վայոց ձոր 52 7421 51 6906 51 6646 50 6518 50 6373 
Տավուշ 81 17182 81 16680 81 16122 82 15860 82 15993 
Ընդամենը 1441 386439 1435 368708 1433 359966 1437 359559 1438 364398 

  
Վերոնշյալ աղյուսակի տվյալներից ակնհայտ է, որ 2011-2016 թթ. ըն-

թացքում նվազել են ինչպես հանրակրթական ուսումնական հաստա-
տությունների քանակը, այնպես էլ սովորողների թվաքանակը, և, քանի 
որ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում ավելացել է հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակն 
ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ մի շարք մարզերում, հետևաբար 
մեկ դպրոցի հաշվով համակարգիչների քանակը ևս դրական տեղա-
շարժ է ցուցաբերել (տե՛ս Աղյուսակ 3) [4]: 

Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով Հայաստանի 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2011-2016 
թվականներին հետևյալն է (տե՛ս Գծանկար 1) [5]: 
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Աղյուսակ 3 
Համակարգիչների քանակը մեկ դպրոցի հաշվով Հայաստանի 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում  
2011-2016 թվականներին 

 

Մարզ 
Ուս.տարի 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Երևան 19.0 19.7 21.3 23.0 23.4 
Արագածոտն 8.5 9.1 9.0 9.5 8.9 
Արարատ 11.3 12.0 12.3 13.3 15.0 
Արմավիր 10.9 11.8 13.0 13.6 14.3 
Գեղարքունիք 10.6 11.1 11.1 12.3 12.0 
Լոռի 8.7 9.6 10.2 11.5 12.6 
Կոտայք 12.5 13.1 13.6 15.8 16.1 
Շիրակ 9.7 9.9 10.4 11.7 12.1 
Սյունիք 7.9 9.2 9.5 10.0 10.8 
Վայոց ձոր 8.3 9.4 7.9 9.5 9.2 
Տավուշ 10.2 12.1 16.0 17.8 18.0 
Ընդամենը 11.5 12.2 13.0 14.3 14.7 

 

15.0

20.0

25.0

 
Գծանկար 1. Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով 

Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 
2011-2016 թվականներին 
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Ինչպես արդեն նշեցինք, Հայաստանի հանրակրթական ուսումնա-
կան հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը դրական 
տեղաշարժ է դրսևորել, իսկ սովորողների թվաքանակը նվազել է, հետևա-
բար Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություննե-
րում 2011-2016 թթ. նվազել է սովորողների թվաքանակը մեկ համա-
կարգչի հաշվով՝ 2011-2012 ուս. տարվա 23.4-ից 2015-2016 թթ. հասնելով 
մինչև 17.2: Ներկայացնենք վերոնշյալ ցուցանիշը` ըստ ՀՀ մարզերի և 
Երևան քաղաքի (տե՛ս Աղյուսակ 4) [6]: 

Աղյուսակ 4 
Սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում  
2011-2016 թվականներին ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում 

Մարզ 
Ուսումնական տարի 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Երևան 24.3 22.5 21.0 19.3 19.4 
Արագածոտն 18.6 16.7 16.0 15.1 16.0 
Արարատ 27.2 24.5 23.3 21.5 19.3 
Արմավիր 27.5 24.3 21.2 20.1 19.2 
Գեղարքունիք 24.5 22.4 21.5 19.0 19.3 
Լոռի 22.7 19.7 17.6 15.4 14.1 
Կոտայք 26.7 24.8 23.6 20.4 20.5 
Շիրակ 20.3 18.9 17.2 15.3 14.7 
Սյունիք 18.5 15.2 14.4 13.6 12.6 
Վայոց ձոր 17.1 14.4 16.6 13.8 13.9 
Տավուշ 20.8 17.0 12.5 10.9 10.9 

 

Այստեղ անհրաժեշտ է նշել այն, որ ներկայացված ցուցանիշն ամենա-
ցածրը Տավուշի մարզում է՝ 10.9, որին հաջորդում է Սյունիքի, Վայոց ձորի, 
Լոռու մարզերը, իսկ Երևան քաղաքն առաջ է միայն Կոտայքի մարզից: 

Ուշագրավ է նաև համացանցի առկայությամբ հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների վիճակագրական տվյալների վերլու-
ծությունը 2011-2016 թթ. (տե՛ս Աղյուսակ 5) [7]: 

Այսպիսով, ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ ար-
դեն 2015-2016 ուս. տարում 1438 հանրակրթական ուսումնական հաս-
տատությունից համացանցին միացված են եղել 1435-ը, այսինքն` կարող 
ենք փաստել, որ հանրապետության գրեթե բոլոր հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունները միացված են համացանցին: 

66 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

Աղյուսակ 5 
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների և համացանցի 
առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

քանակը 2011-2016 թվականներին 
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Երևան 255 252 253 251 252 251 257 252 259 257 
Արագածոտն 123 72 122 83 121 106 122 121 122 122 
Արարատ 112 106 112 112 112 112 112 112 112 112 
Արմավիր 123 119 123 117 123 117 123 122 123 123 
Գեղարքունիք 127 114 126 120 126 120 126 123 126 126 
Լոռի 168 130 168 138 168 159 168 168 166 166 
Կոտայք 185 99 105 104 105 104 105 104 105 104 
Շիրակ 174 132 173 139 173 163 171 171 172 170 
Սյունիք 121 72 121 74 121 102 121 120 121 121 
Վայոց ձոր 52 23 51 22 51 47 50 49 50 50 
Տավուշ 81 61 81 73 81 77 82 79 82 82 
Ընդամենը 1441 1180 1435 1233 1433 1358 1437 1421 1438 1435 

  

Նշենք, որ ներկայումս ՀՀ-ում կրթության գործընթացում ՏՀՏ ներ-
դնելու գործողությունների համակարգումն իրականցվում է «Կրթական 
տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից, որը 
ստեղծվել է 2004 թվականին ՀՀ կառավարության թիվ 408-Ն որոշ-
մամբ: Վերջինս 2015 թվականին հանրակրթության ոլորտում ուսումնա-
կան գործընթացի բարելավման նպատակով իրականացրել է սոցիոլո-
գիական հետազոտություն՝ ուսումնասիրելով ՏՀՏ կիրառությունն ուսու-
ցիչների շրջանում: Սոցիոլոգիական հետազոտության խնդիրներն են 
եղել՝ բացահայտել ուսուցիչների ընկալումները տեղեկատվական և հա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, ուսուցիչների համա-
կարգչային հմտությունների մակարդակը, պարզել ուսուցիչների կողմից 
ուսումնական/դասավանդման գործընթացում կիրառվող համակարգչա-
յին ծրագրերը, ինչպես նաև ուսուցանման/դասավանդման գործընթա-
ցում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման հաճախականությունն ուսուցիչների կողմից, բացահայտել ուսու-
ցանման/դասավանդման գործընթացում ուսուցիչների կողմից կիրառվող 
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կրթական կայքերը և այլ էլեկտրոնային ռեսուրսները, թե ինչպիսի 
էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների պահանջ գոյություն ունի՝ ըստ 
ուսուցիչների և ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ կիրառման հետ կապ-
ված խնդիրներն և դրանց լուծման կառուցակարգերն՝ ըստ ուսուցիչների: 
Նշենք նաև, որ հետազոտությանը մասնակցել է 1014 ուսուցիչ Հայաս-
տանի բոլոր մարզերից, որոնցից 90%-ը կազմել են իգական, իսկ 10%-ը՝ 
արական սեռի ներկայացուցիչները: Հարցված ուսուցիչների ընդամենը 
0.3%-ը ամենևին չի կարող օգտվել համակարգչից: Իրենց գիտելիքները 
բավարար են գնահատել 38.7%-ը, «լավ» գնահատող ուսուցիչները կազ-
մել են հարցվածների 19.7 %-ը, «շատ լավ» իրենց հմտությունները գնա-
հատել են 28%-ը, իսկ «գերազանց»՝ 2.5% [8, էջ 3, 11]: 

Այսպիսով, ներկայացված վիճակագրական տվյալների վերլուծու-
թյանից կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ հանրակրթության համակար-
գում ՏՀՏ ներդրման շարժընթացը տարեցտարի դրական միտումներ է 
ցուցաբերել, մասնավորապես, համակարգիչների ընդհանուր քանակն 
արդեն 2015-2016 ուս. տարում ավելացել է գրեթե 28 տոկոսով, ինչի 
արդյունքում սովորողների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով ևս ն-
վազել է, և առավել ուշագրավ է հատկապես այն հանգամանքը, որ 2015-
2016 ուս. տարում 1438 հանրակրթական ուսումնական հաստատությու-
նից համացանցին միացված են եղել 1435-ը: Իսկ հանրակրթության ոլոր-
տում ՏՀՏ կրառման ներկա մակարդակի մասին պատկերացում ենք 
կազմում ՀՀ դպրոցներում ՏՀՏ կիրառության ուսումնասիրության շրջա-
նակներում ԿՏԱԿ-ի կողմից իրականացված սոցիոլոգիական հետազո-
տության արդյունքների վերլուծությունից: Համաձայն հետազոտության 
արդյունքների ՏՀՏ կիրառումն ընկալվում է պարզեցված ու մակերեսա-
յին, ինչի մասին վկայում է այն, որ ուսուցիչները ՏՀՏ ասելով մեծ մա-
սամբ հասկանում են համակարգիչ և համացանցի միացում, ուսուցիչնե-
րի 39%-ն ունի համակարգչային «բավարար» մակարդակի գիտելիքներ՝ 
տիրապետում է համակարգչային հիմնական գործառույթներին և կարո-
ղանում է իրականցնել տեքստային խմբագրումներ:  

Ամփոփելով` կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում հանրակրթության ոլոր-
տում համակարգչային դասարաններ հիմնելու, համացանցով ապահո-
վելու և մի շարք այլ աշխատանքներ իրականացվում են, սակայն հան-
րակրթություն-ՏՀՏ իրապես բարդ և հակասություններով լի հարցն 
այսօր էլ Հայաստանում լավ ուսումնասիրված չէ և կրթական գործընթա-
ցում ՏՀՏ-ի կիրառության հետ պայմանավորված մի շարք խնդիրներ 
դեռևս լուծված չեն։  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
 

Информативность образовательной сферы Армении началась 
еще в советские годы, однако надо отметить, что внедрение информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в сфере образования, 
являясь важным фактором развития и преобразования образова-
тельной системы, имеет ряд проблем, требующие решения. 

Факт, что с точки зрения внедрения и применения ИТК, общеобра-
зовательная система самая сложная. Но, с другой стороны, именно в 
этой сфере наблядается оживленность, вследствие чего, нынешнее 
состояние можно представить исключительно количественными 
показателями.  

Ключевые слова: Информационные и телекоммуникационные 
технологии, дистанционное обучение, общеобразовательные учреж-
дения, высшие образование, информатизация образования. 

 
 

MARIANA KOCHARYAN 
Assistant of the Armenian 

State University of Economics  
 

FEATURES OF THE INVESTMENT AND APPLICATION OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 

SECONDARY EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The investment of information technologies in education sector in 
Armenia began in the Soviet era. Though the investment and application of 
information and communication technologies is important factor for 
education system development, it still has many problems which should be 
solved. 

It is a fact that the most difficulties occur in the investment and 
application of information and communication technologies in the 
secondary education system. But, meanwhile, this is the sector where 
many programmes are being done which makes possible to describe the 
situation only with qualitative indices.  

Keywords: Information and communication technologies, distance 
learning, secondary schools, higher education, investment of information 
technologies in education. 
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ՍԵՐԳԵՅ ԱՍԼԱՆՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացումը և առաջընթացը 
մեծապես պայմանավորված է տարածքային սոցիալ-տնտեսական 
համակարգերի կայուն զարգացմամբ: 

Հոդվածում դիտարկվել է տարածքային սոցիալ-տնտեսական հա-
մակարգերի կայուն զարգացման դերը, ներկայացվել են այն չափա-
նիշներն ու ցուցանիշները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել տա-
րածքային կայուն զարգացման ծրագրերն իրականացնելիս:  

Հիմնաբառեր. կայուն զարգացում, կայուն աճ, հաշվեկշռված 
զարգացում, տարածքային կազմավորում, տարածքային սոցիալ-
տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացում: 

 
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ժամանակակից փուլի 

գործընթացներին հատուկ են գլոբալացումն ու փոփոխականությունը, 
որոնք, մի կողմից, նպաստում են տնտեսական աճի տեմպերի ավելաց-
մանը և դրանով իսկ ստեղծելով հնարավորություններ բնակչության 
աճող պահանջմունքների բավարարմանը, իսկ մյուս կողմից առաջ են 
բերում անորոշություն ու անկայունություն` դառնալով զարգացման 
ապակայունացնող գործոն, որն էականորեն բարդացնում է սոցիալ-
տնտեսական համակարգերի կառավարումը: Այս պայմաններում սո-
ցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացման ապահովման 
ձևաչափին անցնելու հիմնախնդիրը դարձել է ամենահրատապներից մե-
կը, ինչն էլ պայմանավորել է դրա լուծման նկատմամբ մեծ հետաքրք-
րությունն ինչպես հայրենի, այնպես էլ արտասահմանյան գիտնականնե-
րի կողմից: Չնայած դրան` սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն 
զարգացման տեսական շատ հարցեր գտնվում են կայացման փուլում: 
Գիտական աշխատանքներում թերևս բացակայում է սոցիալ-տնտեսա-
կան համակարգի կայուն զարգացման հասկացության վերաբերյալ 
միասնական ընդհանուր տեսակետը, միչև հիմա մշակված չէ այդ կատե-
գորիայի` բոլորի կողմից ընդունված սահմանումը: Սահմանված չեն սո-
ցիալ-տնտեսական համակարգերի կայունության չափանիշները և նրա 
գնահատման մեթոդիկան, բացահայտված չեն տարածքային մակարդա-
կի համակարգերի կայուն զարգացման առանձնահատկությունները: Ո-
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րոշ աշխատություններում, որպես կայուն զարգացման ուսումնասիրութ-
յան օբյեկտ, դիտարկվում է ազգային տնտեսությունը, մյուսներում` տա-
րածքային տնտեսությունը, երրորդներում` տնտեսավարող սուբյեկտների 
տնտեսությունը: Այս հարցերի հրատապությունը պահանջում է կայուն 
զարգացման ինչպես տեսամեթոդաբանական հիմունքների ուսումնասի-
րություն, այնպես էլ գործնական կիրառման ուղիների որոնում: 

Կայուն զարգացմանն անցնելու անհրաժեշտությանը նպաստել են 
մի շարք նախադրյալներ, դրանցից առավել նշանակալիցներից են՝ 
առաջին, սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները, որի հիմքում ընկած էր 
«սպառման փիլիսոփայության» գերակայությունը: Դարեր շարունակ 
մարդկությունը կողմնակից է եղել զարգացման «ռեսուրսային» ուղուն, 
նրա այնպիսի սկզբունքներին, ինչպիսիք են «սպառում հանուն բարգա-
վաճման», «կենսոլորտը մարդու համար», «մարդը բնության թագավորն 
է», որը հանգեցրեց բնական պաշարների անխնա օգտագործման և 
սպառման վտանգի, շրջակա բնական միջավայրի վատթարացմանը և 
գլոբալ բնապահպանական հիմնախնդիրների աճին: Երկրորդ՝ բնա-
պահպանական նախադրյալները. շրջակա միջավայրի աղտոտում, երկ-
րի մակերևույթի շերտի տեխնածին գործոններով պայմանավորված 
խախտումներ՝ անտառածածկույթի կրճատում, անապատեցում, ճահճա-
ցում, կենդանական աշխարհի տեսակի բազմազանության նվազեցում, 
սննդամթերքի և խմելու ջրի որակի հիմնախնդիր, բնապահպանական 
շեղումներով պայմանավորված հիվանդություններ, գենետիկ շեղումներ 
և այլն [1, c 131]: 

«Կայուն զարգացում» հասկացության ժամանակակից մեկնաբա-
նությանը նախորդել է ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի և զարգացման մի-
ջազգային հանձնաժողովի պատրաստած «Մեր ընդհանուր ապագան» 
զեկույցը (1987 թ.), որում «կայուն զարգացում» հասկացությունը սահ-
մանվել էր հետևյալ կերպ. «Մարդկությունը կարող է տալ զարգացմանը 
կայուն և երկարաժամկետ բնույթ, եթե այն բավարարում է ներկա սերնդի 
պահանջմունքները, միևնույն ժամանակ սպառնալիքի տակ չի դնում 
ապագա սերունդների պահանջմունքները բավարարելու հնարավորութ-
յունները» [2]:  

«Կայուն զարգացումը» առավել լայն տարածում ստացավ 1992 թ. 
Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրին նվիրված 
ժողովում, որում առանձնացվեց կայուն զարգացման երեք ասպեկտ՝ 
տնտեսական արդյունավետությունը, սոցիալական հավասարությունը և 
շրջակա միջավայրի կայունությունը:  

Հետաքրքրության աճին և ավելի խորն ուսումնասիրմանը զուգըն-
թաց առաջացան կայուն զարգացման մի շարք մոտեցումներ և մեկնա-
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բանություններ [3, p. 7, 4]: Ներկայում առանձնացվում են մոտեցումների 
երկու հիմնական ուղղություն: Առաջինի դեպքում շեշտը դրվում է բնա-
պահպանական ոլորտի վրա՝ կարևորելով սահմանափակ պաշարների 
պարագայում արտադրողականության ապահովումը: Երկրորդի դեպ-
քում կարևորվում է սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացումը: Ժամա-
նակակից ըմբռնմամբ կայուն զարգացում ասելով պետք է հասկանալ 
դրական փոփոխությունների մի գործընթաց, որն ուղղված է հասարա-
կության կյանքի բոլոր հատկանիշների երկարաժամկետ կայուն զար-
գացմանը՝ նպատակ ունենալով ապահովել պաշարների վերականգնու-
մը, որն անհրաժեշտ կլինի ներկայի և ապագայի սերունդներին բարեկե-
ցիկ ապրելու համար: Որպես աշխարհայացքային ձևաչափ` այն ձգտում 
է միավորել հեռանկարում շրջակա միջավայրի բնապահպանական, սո-
ցիալական և տնտեսական փոփոխությունները, որն ուղղված է ոչ թե 
առանձին անհատների պահանջմունքների բավարարմանը, այլ համընդ-
հանուր բարօրությանը: «Կայուն զարգացումը» բնութագրում է տնտեսա-
կան զարգացման այնպիսի ձևը, որն ապահովում է սահմանափակ ռե-
սուրսների վերարտադրությունը և տնտեսական աճի որակը: Ընդ որում` 
պետք է տարբերել կայուն աճը կայուն զարգացումից: Առաջինը նշանա-
կում է ժամանակի ընթացքում չափերի քանակի ավելացում՝ նրա տեմ-
պերի որոշակի տատանումների սահմաններում, որոնք ունեն դրական 
արժեքներ: Մինչդեռ կայուն զարգացումը ենթադրում է աճի ոչ միայն 
դրական արժեքներ, այլ նաև նրա բացակայություն և նույնիսկ անկում, 
որոնք հետագայում պետք է ծածկվեն աճի դրական արժեքների միջո-
ցով: Ինչպես իրավամբ նշում է Ա. Ատկիսսոնը «Աճը զարգացման տա-
րատեսակն է, սակայն կայուն զարգացումը չի կարող հանգեցվել նրան: 
Հաճախ համակարգի կայունության համար անհրաժեշտ է լինում, որ-
պեսզի նրանում ինչ-որ բան աճի: Սակայն երբեմն նրա համար, որպես-
զի զարգացումը շարունակվի, պետք է դադարեցնել աճը կամ նույնիսկ 
հասնել ինչ-որ բանի կրճատմանը» [5, c 203]: Այսպիսով աճը, ամենից 
առաջ, ցուցանիշների այս կամ այն քանակական փոփոխությունն է, իսկ 
զարգացումը ենթադրում է, առաջին հերթին, ողջ համակարգի որակա-
կան փոփոխություն, նրա անցում ինչ-որ նոր որակական մակարդակի: 

Կայուն զարգացումը ներկա և ապագա սերունդների պահանջմունք-
ների բավարարման անընդհատ գործընթացն է: Ընդ որում` գործընթա-
ցի անընդհատությունը դիտարկվում է որպես երկարաժամկետ հեռան-
կարում պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունների աճի 
չնվազող տեմպ, ինչն իրականացվում է միայն այն դեպքում, եթե ձեռք է 
բերվում շահերի հավասարակշռություն, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսա-
կան համակարգի բոլոր ենթահամակարգերի միջև ներդաշնակություն: 
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Հետևաբար, կայուն զարգացումն ըստ էության փոփոխությունների 
գործընթաց է, որն իր մեջ ներառում է հասկացությունների երկու խումբ. 
առաջինը` պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունների 
աճի պահպանում և, երկրորդը` պահանջմունքի բավարարման հնարա-
վորության վրա դրվող սահմանափակումներ, որոնք պայմանավորված 
են գիտատեխնոլոգիական զարգացման մակարդակով և հասարակութ-
յան կազմակերպման վիճակով: Ընդ որում` այդ փոփոխությունների գոր-
ծընթացում պաշարների արդյունավետ օգտագործումը, կապիտալ ներ-
դրումների ուղղությունը, տեխնոլոգիական զարգացման կողմնորոշումը` 
սոցիալական բարեկեցության ու բնապահպանական հավասարակշռու-
թյան հետ ներդաշնակության մեջ, բարձրացնում են ընթացիկ և ապագա 
ներուժի արժեքը:  

Այսպիսով, սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն զարգաց-
ման մոտեցումների ու տեսակետների ուսումնասիրությունը թույլ է տա-
լիս կատարել հետևյալ սկզբունքային եզրակացությունը: Կայուն զար-
գացման տեսությունը հիմնված է սոցիալ-տնտեսական համակարգի սո-
ցիալական, տնտեսական և բնապահպանական ենթահամակարգերի 
ներդաշնակեցման վրա, ուղղված է կայուն զարգացման այնպիսի 
ձևաչափի որոնմանը, որն ապահովում է ժամանակակից և ապագա սե-
րունդների պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունների ա-
ճի չնվազող տեմպ և շրջակա միջավայրի պահպանում: 

Մենք համամիտ ենք այն գիտնականների տեսակետին, ովքեր 
գտնում են, որ կայուն զարգացումը պետք է իրականացվի տարածքային 
միավորումներում, քանի որ վերջիններս բնութագրվում են համալիրութ-
յամբ, ամբողջականությամբ, մասնագիտացմամբ և կառավարելիութ-
յամբ, ձևավորվել են պատմականորեն իրենց գոյության ժամանակաշր-
ջանում և այդ առումով ավելի կայուն են, տնտեսական տարածության 
մեջ, դիրքավորման առումով, օժտված են առավել օպտիմալ կառուցված-
քով, իրենց տարածքներում շուկայական կառուցակարգերի խրախուս-
ման պրակտիկայի հետ մեկտեղ, ունեն այդ գործընթացների կարգավոր-
ման քաղաքականության նշանակալից փորձ [6, с 201], [7, с 15]: 

Գրականության հրապարակումներում հաճախ տարածքային սո-
ցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացումը սահմանվում է 
որպես հաշվեկշռված զարգացում, որի էությունը կառավարման և տնտե-
սավարող զանազան գործող և փոխազդող սուբյեկտների շահերի կա-
պակցումն է, ինչն ապահովել գործնականորեն անչափ դժվար է, սա-
կայն դրան անհրաժեշտ է ձգտել [8, с 16]:  

Տարածքային կայուն զարգացման պահանջն առաջ է բերում տնտե-
սական կայունության տեսության և մեթոդաբանության մշակման, տա-
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րածաշրջանի տնտեսական համակարգերի արդյունավետ, անվտանգ և 
կայուն զարգացման սահմանները որոշող սոցիալ-տնտեսական ցուցա-
նիշների ու չափանիշների և դրանց շեմային արժեքների հաշվարկման 
անհրաժեշտություն: Որպես կարևորագույն մեթոդաբանական խնդիր է 
դառնում այն գործոնների սահմանումը, որոնք ապահովում են տարած-
քային կայուն զարգացումը, ինչպես նաև այն չափանիշների և ցուցանիշ-
ների համակարգի հիմնավորումը, որոնք թույլ են տալիս գնահատել նրա 
կայունության աստիճանը: Ընդ որում` տարածքային սոցիալ-տնտեսա-
կան համակարգերի կայուն զարգացման գնահատման մեթոդաբանա-
կան մոտեցումների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ միացյալ, բոլորի 
կողմից ընդունված մեթոդաբանություն դեռևս մշակված չէ: 

Ուսումնասիրելով գիտական գրականության մեջ առկա տարածքա-
յին կայուն զարգացման ձևավորման վրա ազդող գործոնների հետազո-
տությունները` կարելի է առանձնացնել այդ գործոնների հետևյալ հիմնա-
կան խմբերը. 

1) բնապահպանական գործոններ. 
• բնակլիմայական պայմաններ, 
• տեխնածին աղտոտումներ,  

2) ֆինանսատնտեսական գործոններ. 
• տարածքային կազմավորումների բյուջեի կայունություն, 

դրանց կախվածության աստիճանը պետական բյուջեից՝ դոտացիանե-
րից, լրահատկացումներից, տրանսֆերտներից, 

• տարածքային կազմավորումների մասնակցությունը պետական 
նպատակային ծրագրերում, տարածաշրջանների զարգացման ռազմա-
վարություններում, 

• վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկե-
րությունների և այլն գործունեություն, 

3) արդյունաբերաարտադրական գործոններ. 
• արտադրական ձեռնարկությունների առկայություն,  
• տարածքային կազմավորումների տարածքում հանքային պա-

շարների առկայություն: 
4) տարածաշրջանում զարգացած ենթակառուցվածքի առկայություն, 

• տարածաշրջանում ավտոճանապարհային ցանցի, երկաթու-
ղու, օդանավակայանների առկայություն և վիճակ, 

• կապ, հեռահաղորդակցություն, համացանցի մատչելիություն, 
• շուկայական ենթակառուցվածք, 

5) տարածաշրջանի պարենային անվտանգություն. 
• տարածաշրջանի գյուղատնտեսության վիճակ, 
• առևտրային ցանցի վիճակ, 
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• վերամշակող ձեռնարկությունների առկայություն և վիճակ, 
6) տարածաշրջանային մարքեթինգ. 

• տարածաշրջանի ապրանքանիշներ, 
• ազգային, տարածաշրջանային տոներ, հանդիսություններ, 

7) սոցիալական ոլորտ, մշակույթ, հասարակական գործունեություն. 
• զարգացած սոցիալական ոլորտ, 
• գիտական, կրթական հաստատություններ, 
• որակավորված աշխատանքային պաշարների և աշխատատե-

ղերի առկայություն, 
• մշակույթի և արվեստի հիմնարկություններ, 
• հասարակական կազմակերպությունների գործունեություն, 

8) քաղաքական, իրավական գործոններ: 
Ցանկացած տարածաշրջանի կայուն զարգացման հիմնական նա-

խադրյալը նրա բնապահպանական անվտանգությունն է, որն անմիջա-
կանորեն կապված է բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի պա-
հանջվող որակը սահմանված մակարդակի վրա պահպանելու անհրա-
ժեշտության հետ: Տվյալ հայեցակարգը չի կարող իրականացվել առանց 
տարածաշրջանում այնպիսի արդյունավետ տնտեսական կառուցա-
կարգի ձևավորման, որը կհամապատասխանի բնական պաշարների 
արդյունավետ օգտագործման պահանջներին, մի կողմից, և բնապահ-
պանության պահանջներին՝ մյուս կողմից: 

Տարածքային տնտեսության կայունությունն ենթադրում է սեփակա-
նության բոլոր ձևերի պաշտպանություն, ձեռնարկատիրական ակտի-
վության զարգացում՝ հուսալի պայմանների և երաշխիքների ստեղծման 
ճանապարհով, միաժամանակ կանխելով տնտեսական իրավիճակն 
ապակայունացնող գործոնների ազդեցությունը: 

Տարածաշրջանի կայուն զարգացման ոչ պակաս կարևոր գործոն է 
հասարակական-քաղաքական իրադրությունը, որն ազդում է գոյություն 
ունեցող տնտեսաքաղաքական համակարգի կայունության վրա: Հասա-
րակական-քաղաքական ինստիտուտների գործունեության հիմնական 
ուղղություններից են ներդրումները մարդկային կապիտալիում և սոցիա-
լական կապիտալի զարգացումն ու աջակցությունը, որն արագացնում է 
տնտեսական զարգացումը, աջակցելով ձեռնարկատերերի և աշխատող-
ների միջև կապերին, դյուրինացնելով տեղեկատվության հասանելությու-
նը, կոլեկտիվ որոշումների ընդունումը: 

Մարդկային կապիտալը տնտեսական զարգացման ինտենսիվ ար-
տադրողական գործոն է, որը ներառում է աշխատանքային պաշարների 
կրթական մասը, գիտելիքները, իմացական (ինտելեկտուալ) և կառա-
վարչական աշխատանքի գործիքակազմը, որը ցանկացած տնտեսական 
համակարգի արդյունավետ զարգացման հիմնական տարրերից է:  
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Մարդկային կապիտալի անբաժանելի բաղադրիչն է սոցիալական 
կապիտալը, որն իրենից ներկայացնում է մարդկանց միջև կապ և կախ-
ված է նրանց վստահության ու վարքագծի նորմերից, որոնք ստեղծում 
են սոցիալական փոխազդեցության կառուցակարգ: Կազմակերպության 
մեջ սոցիալական կապիտալը մեկնարկային կառուցակարգ է համագոր-
ծակցության և գիտելիքների տարածման համար: 

Տնտեսական գործոնների խմբի մեջ նպատակահարմար է ներառել 
ֆիզիկական կապիտալը, ընդհանուր տնտեսագիտական գիտելիքները և 
մրցակցությունը: Գիտելիքների մշտական կատարելագործումը տնտե-
սության զարգացման անբաժանելի մասն է, իսկ առկա ֆիզիկական ակ-
տիվների արդյունավետ օգտագործումը՝ տնտեսական կայուն զարգաց-
ման գրավականը: 

Հարկերի ճկուն համակարգի, ֆինանսավարկային քաղաքականութ-
յան, պետական կարգավորման և աջակցության մեթոդների օգտագործ-
ման միջոցով արդյունավետ կառուցակարգերի և գործիքների ստեղ-
ծումն ապահովում է ակտիվ ներդրումային և նորարարական գործու-
նեություն, մրցունակ արտադրանքի արտադրության ծավալների աճ: 
Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարական խնդիրնե-
րից մեկն է արդյունաբերական ձեռնարկությունների մրցունակության 
բարձրացոմը: Դա տնտեսական անվտանգության ապահովման, երկրի 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, ներքին շուկայի զար-
գացման անհրաժեշտ պայմանն է:  

Անհրաժեշտ է տարածքային կայուն զարգացումը դիտարկել վերոնշ-
յալ գործոնների փոխազդեցության մեջ: Նման մոտեցումը կրում է համա-
կարգային, կառուցողական բնույթ և կողմնորոշված է դեպի կառավար-
ման այն մեթոդները, որոնք թույլ են տալիս կառավարման օբյեկտին ոչ 
միայն դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին և ներքին ռիսկերին, 
այլև ձեռք բերել հարմարվողականություն և ճկունություն արտաքին և 
ներքին միջավայրերի փոփոխության պայմաններում: 

Ընդհանրացված, տարածքային սոցիալ-տնտեսական համակարգե-
րի կայուն զարգացման վիճակը (Տկզ), պայմանավորված այն ձևավորող 
հիմնական գործոնների ազդեցությունից, կարելի է ներկայացնել հետև-
յալ ֆունկցիոնալ կապի տեսքով.  

Տկզ = f(Գբն, Գտն, Գսոց, Գենթ, Գմ, Գք, Գիր), 
որտեղ Գբն–ն` բնապահպանական գործոններն են, Գտն–ն` տնտեսական 
գործոնները, Գսոց–ն` սոցիալական վիճակի գործոնները, Գենթ–ն` ենթա-
կառուցվածքների վիճակը բնութագրող գործոնները, Գմ–ն` տարածաշր-
ջանի մարքեթինգային վիճակը բնութագրող գործոնները, Գք–ն` երկրի, 
ինչպես նաև տարածաշրջանի քաղաքական վիճակը բնութագրող գոր-
ծոնները, Գիր–ն` իրավական համակարգը բնութագրող գործոնները:  
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Այսպիսով` տարածքային կազմավորումների կայուն զարգացումը հա-
մալիր գործընթաց է, որի արդյունքում լուծվում են, տարածքային մակար-
դակով, բնակչության հիմնախնդիրները, սոցիալ-տնտեսական և բնա-
պահպանական զարգացման հաշվեկշռվածությանը հասնելու ճանապար-
հով բարելավվում են բնակչության կենսապայմանները, որն իրականաց-
վում է տարածաշրջանի ողջ պաշարային ներուժի ռացիոնալ օգտագործ-
ման հիման վրա, ներառյալ տարածաշրջանի աշխարհագրական առանձ-
նահատկությունները, ինչպես նաև տնտեսության, ենթակառուցվածքների 
և տվյալ տարածքային կազմավորումների պոտենցիալ հնարավորություն-
ների առանձնահատկությունները: Ներկայում տարածքային սոցիալ-
տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացման ցուցանիշների, կայու-
նության գնահատման չափանիշների բոլորի կողմից ընդունված մեթոդա-
բանություն, միասնական տեսակետ չկա: Յուրաքանչյուր տարածաշրջա-
նի համար անհրաժեշտ է մշակել կայուն զարգացման ցուցանիշների և 
չափանիշների որոշակի համակարգ, որոնք հնարավորություն կընձեռնեն 
որոշելու տարածաշրջանի կարողությունները, դիմակայելու ներքին և ար-
տաքին միջավայրերի ազդեցություններին, պահպանելու սոցիալ-տնտե-
սական ու բնապահպանական հավասարակշռությունը:  
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Экономическое развитие и прогресс любой страни в основном 
обусловлено устойчивым развитием территориальных социально-эко-
номических систем. 

В статье рассматривается роль устойчивого территориальных 
социально-экономических систем, представлены те критерии и показа-
тели, которые не обходимо учесть при осуществлении территориаль-
ных программ устойчивого развития. 
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In every country the economic growth and progress are largely based 
on the sustainable development of territorial socio-economic systems. 

The article observes the role of the sustainable development of 
territorial socio-economic systems. There are introduced indicators and 
criterions which are important to consider during working on the sustainable 
territorial development projects. 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչության պետի տեղակալ 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՀՐԱՆՏ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվել են տնտեսության պետական կարգավոր-
ման հիմնահարցերը և ներկայացվել է հարկային համակարգի 
դերն այդ գործում: Ուսումնասիրվել են հարկային համակարգի 
ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունները տնտե-
սության պետական կարգավորման տարբեր ձևաչափերի պայման-
ներում: Հարկման տեսական հիմքերի վերլուծության արդյունքում 
ներկայացվել են ռացիոնալ հարկային համակարգի ձևավորման 
հիմնական սկզբունքները և պայմանները: Քննարկվել են տնտե-
սության վրա հարկերի ներգործության եղանակները և հարկային 
համակարգի կարգավորիչ դերի բարձրացման ուղիները: 

Հիմնաբառեր. տնտեսության պետական կարգավորում, հար-
կային համակարգ, հարկային քաղաքականություն, հարկերի գոր-
ծառույթներ, ուղղակի և անուղղակի հարկեր: 

 
Պլանային տնտեսությունից շուկայական հարաբերություններին ան-

ցումը հանգեցնում է պետության մի շարք գործառույթների փոփոխութ-
յան: Նման իրավիճակում պետության հիմնական նպատակը դառնում է 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության և ուղղվածության 
որոշակիացումը և, վերջին հաշվով, երկրի բնակչության համար բարձր 
կենսամակարդակի ապահովումը: Նշված խնդրի լուծման գործում կարևոր 
դեր և նշանակություն ունի հարկաբյուջետային համակարգը, որն իրե-
նից ներկայացնում է պետության սոցիալ-տնտեսական գործառույթների, 
ինչպես նաև հասարակական զարգացման վրա ներգործության մեթոդ-
ների և ձևերի խտացված միջոց: Հարկաբյուջետային համակարգը հան-
դիսանում է այն խթանը, որի միջոցով կառավարությունը ներգործում և 
կարգավորում է արտադրության, բաշխման և վերաբաշխման գործըն-
թացները: 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսության պետական կարգավորման գոր-
ծում հարկերի ունեցած դերն ուղղակիորեն կապված է պետության գոր-
ծառույթների և հասարակության տնտեսական կյանքում նրա միջամ-
տության աստիճանի հետ: Շուկայական տնտեսության պայմաններում 
պետությունը ստանձնում է հասարակությանը հանրային բարիքներով 
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ապահովելու պարտավոություն և նշված խնդրի լուծման նպատակով 
հարկային գանձումների հաշվին ստեղծում է կենտրոնացված միջոցների 
դրամական ֆոնդեր: Ըստ էության, դրանց ձևավորման և օգտագործման 
ուղղությամբ պետական միջոցառումների համախումբն իրենից ներկա-
յացնում է պետության ֆինանսական քաղաքականությունը:  

Պետք է նշել, որ պետական ֆինանսների կառուցվածքը և ծավալնե-
րը զգալիորեն պայմանավորված են տնտեսական գործընթացներում 
պետության ունեցած դերակատարությամբ: Այս առումով, որոշակի կապ 
գոյություն ունի շուկայական տնտեսության ձևաչափի և ֆինանսական 
գործիքների միջոցով տնտեսության կարգավորման միջև: Եթե ազատա-
կան ձևաչափի համար բնութագրական են տնտեսական գործընթացնե-
րի սահմանափակ կարգավորումը և սոցիալական ծախսերի ֆինանսա-
վորման համեստ ծավալները, ապա սոցիալական կողմնորոշում ունեցող 
շուկայական տնտեսություններին հատուկ է պետության լայն մասնակ-
ցությունը հասարակության տնտեսական կյանքին և սոցիալական 
ընդգծված քաղաքականության իրականացումը: Սոցիալական ծրագրե-
րի պետական ֆինանսավորման ծավալը, նախ և առաջ, որոշվում է սո-
ցիալական ոլորտում պետության ունեցած խնդիրներով: Անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում սոցիալական քաղաքականության խնդիրը 
կայանում է տնտեսական աճի խթանման և սոցիալական պաշտպանվա-
ծության միջև հավասարակշռության ապահովման մեջ: Այս առումով, սո-
ցիալական պաշտպանության համակարգի ֆինանսական կայունության 
ապահովման կարևոր գրավականներից մեկը պետական եկամուտների 
և, առաջին հերթին, հարկերի հավաքման գործընթացի կազմակերպումն 
է: 

Անշուշտ, պետության արդյունավետ գործունեությունը, նախ և առաջ, 
ենթադրում է ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովվածություն: Վերջին-
ներիս ձևավորման նպատակով պետությունւը կիրառում է տարբեր գոր-
ծիքներ, որոնց շարքում իրենց հուսալիությամբ և կայունությամբ առանձ-
նանում են հարկերը: Դրանց հավաքագրման եղանակները և չափերը 
մեծապես պայմանավորված են տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական և քա-
ղաքական զարգացման աստիճանով: Պետք է նշել, որ հարկերի` որպես 
պետության ֆինանսական միջոցների հիմնական աղբյուրի առաջացումը 
պայմանավորված է եղել օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ: Կարելի է նշել, 
որ հարկահավաքման գործընթացը պետության գոյության ապահովման 
հիմնական երաշխիքներից մեկն է, որի առաջացմանը մեծապես նպաս-
տել են տարբեր սոցիալ-տնտեսական գործոններ: Վերջիններս վկայում 
են այն մասին, որ հարկերի և հարկահավաքման գործընթացի առաջա-
ցումը պետության կազմավորման հետևանք է հանդիսանում:  

Ընդհանուր առմամբ, «հարկ» տնտեսագիտական կատեգորիան ար-
տացոլում է որոշակի տնտեսական հարաբերություններ, որոնք հասա-
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րակական զարգացման տեսանկյունից ունեն խիստ կարևոր նշանա-
կություն: Հարկերն իրենցից ներկայացնում են տնտեսական հարաբե-
րությունների համախումբ, որոնք շարունակաբար կատարելագործվում 
են պետության և հասարակության զարգացմանը զուգընթաց: Հետևա-
բար, հարկային հարաբերությունները պետք է համապատասխանեն 
տնտեսական բազիսի զարգացման մակարդակին, պետության պա-
հանջմունքներին և հասարակության շահերին ու հետաքրքրություննե-
րին: Խոշոր հաշվով, հարկերն արտացոլում են պետության սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության էությունը և տվյալ հասարակության 
շահերի բովանդակությունը: Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ 
հարկերի էությունը հասարակական զարգացման յուրաքանչյուր փուլում 
դրսևորում է որոշակի առանձնահատկություններ, պայմանավորված այդ 
ժամանակաշրջանում իրականացվող հարկային քաղաքականության 
ուղղվածությամբ: Մասնավորապես, քաղաքացիական հասարակության 
պայմաններում հարկային հարաբերությունները կրում են ոչ միայն 
տնտեսական, այլ նաև սոցիալական բնույթ: Դա պայմանավորված է 
նման հասարակություններում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական ու 
քաղաքական բազմաբովանդակ փոփոխություններով, որոնց արդյուն-
քում պետությունը դառնում է և հանդես է գալիս որպես հասարակական 
շահերի ու հետաքրքրությունների կարևոր պաշտպան ու իրացնող: Արդյուն-
քում, տեղի է ունենում նաև պետության գործառույթների շրջանակի որո-
շակի ընդլայնում` հիմնականում պայմանավորված սոցիալական բնույթի 
խնդիրների լուծմամբ ու միջոցառումների իրականացմամբ: Ավելին, պե-
տությունն անմիջական մասնակցություն ունի նաև տնտեսական զար-
գացման տեսանկյունից գերակա մի շարք ոլորտների և ճյուղերի համա-
կողմանի աջակցության ցուցաբերման հարցում, ինչը դրսևորվում է ինչ-
պես դրանց նկատմամբ բարենպաստ հարկային քաղաքականության, 
այնպես էլ պետական ֆինանսավորման ծրագրերի իրականացման մի-
ջոցով: Ընդ որում` պետք է նաև նկատի ունենալ, որ վերջիններիս շրջա-
նակներում տրամադրվող լրահատկացումները և ֆինանսական աջակ-
ցության մյուս միջոցները գոյանում են հենց պետության կողմից հավաք-
վող հարկերի հաշվին: 

Պետության պահանջմունքների և տնտեսության հարկային ներուժի 
գնահատումը կարևոր նշանակություն ունի արդյունավետ հարկային հա-
մակարգի կառուցման և համապատասխան ծախսային քաղաքակա-
նության մշակման ու իրականացման համար: Այլ կերպ ասած, վարվող 
հարկային քաղաքականության նպատակը պետք է լինի ոչ միայն գան-
ձարանային (ֆիսկալ) խնդիրների լուծումը և պետական եկամուտների 
համալրումը, այլ նաև դրանց գոյացման աղբյուրների աճին նպաստելը: 
Ժամանակակից պետության հարկային քաղաքականությունը պետք է 
մշակվի ու իրականացվի հարկային հարաբերությունների բոլոր կողմերի 
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շահերի ու հետաքրքությունների առավելագույնս հաշվի առնմամբ: 
Այսինքն` հարկային քաղաքականության մշակման ու իրականացման 
գործընթացում պետության հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է հան-
դիսանա հարկերի գործառույթների միջև օպտիմալ հարաբերակցության 
հաստատումը, ինչն արդյունավետ հակակշիռների սահմանման միջոցով 
կապահովի, մի կողմից, պետության եկամուտների հավաքում, իսկ մյուս 
կողմից` կնպաստի կամ գոնե չի սահմանափակի տնտեսական գործու-
նեության շրջանակների ընդլայնման հնարավորությունները: 

Շուկայական տնտեսության տարբեր ձևաչափերում տնտեսական 
գործընթացներին պետության միջամտության աստիճանը տարբեր է: 
Դա, իր հերթին, որոշակիորեն պայմանավորում է նաև հարկային գան-
ձումների և հարկային բեռի մակարդակը: Այն դեպքում, երբ պետությու-
նը սոցիալական կողմնորոշում ունեցող շուկայական տնտեսության ձևա-
վորումը հռչակում է որպես ռազմավարական գերակայություն, ապա այդ 
ուղղությամբ իրականացվող տնտեսական քաղաքականության հիմնա-
կան նպատակներ են դառնում հասարակության լայն զանգվածների 
պահանջմունքների բավարարումը, սոցիալ-մշակութային ծառայություն-
ների մատչելի պայմաններով ապահովումը և սոցիալական լայնամասշ-
տավ ծրագրերի իրականացումը: Անշուշտ, այդ ամենը պահանջում է 
բյուջետային ֆինանսավորման զգալի ծավալներ, որի ապահովումն էլ 
հանդիսանում է հարկային համակարգի հիմնական խնդիրներց մեկը: Ե-
թե պետությունը նվազագույն մասնակցություն է ունենում տնտեսական 
գործընթացների կարգավորման գործում, ապա այս դեպքում սոցիալա-
կան բնագավառի ծախսերի ծանրությունը պետական բյուջեի վրա նվա-
զում է և այն հիմնականում տեղափոխում է բնակչության վրա: Նման ի-
րավիճակում, այլ հավասար պայմաններում, հարկային եկամուտները և 
տնտեսության վրա հարկային բեռի մակարդակը կարող են նվազել: 
Հետևաբար, կարող ենք ասել, որ շուկայական տնտեսության գոյություն 
ունեցող ձևաչափերի տարբերակիչ գծերից է հանդիսանում նաև հարկա-
յին բեռի մակարդակը: Սոցիալական կողմնորորշում ունեցող շուկայա-
կան տնտեսություններում հարկային բեռի մակարդակն ավելի բարձր է, 
քան ազատական ձևաչափ ունեցող պետություններում:  

Հարկերը հանդիսանում են պետական եկամուտների ձևավորման 
հիմնական աղբյուրը և դրանց ծագումը պայմանավորված է եղել հենց 
պետական ֆինանսական միջոցների ձևավորման հրամայականով: Ընդ 
որում` դրանք բնորոշ են հասարակական տնտեսական բոլոր համակար-
գերին, հանդիսանում են պետության և հասարակության կենսագործու-
նեության ապահովման անհրաժեշտ նախապայման և հասարակական 
առաջընթացի կարևոր երաշխիք: Հարկերի կարևոր առանձնահատկութ-
յուններից մեկը կայանում է նրանում, որ դրանք շոշափում են հասարա-
կության գրեթե բոլոր անդամների շահերը և հետաքրքրությունները, ին-
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չով էլ պայմանավորված է տվյալ տնտեսագիտական կատեգորիայի 
նկատմամբ մասնագետների չթուլացող ուշադրությունը: Ընդ որում` հար-
կերի էության և տնտեսական համակարգում դրանց զբաղեցրած տեղի 
վերաբերյալ պատկերացումները շարունակաբար փոխվել են հասարա-
կական հարաբերությունների զարգացմանը զուգընթաց: Հարկերի, որ-
պես պետության կողմից անխուսափելիորեն գանձման ենթակա պար-
տադիր վճարների վերաբերյալ ընկալումը ստիպեց տվյալ հիմնահարցով 
զբաղվող մասնագետներին բացահայտելու այն հիմնական պայմանները 
և պահանջները, որոնք պետք է ընկած լինեն հարկերի սահմանման ու 
կիրառման հիմքում: Առաջին կարևոր սկզբունքը, որը ձևակերպվեց 
դեռևս Ժ. Բոդենի կողմից «Վեց գիրք պետության մասին» աշխատությու-
նում, կայանում էր նրանում, որ ոչ մի հարկ չի կարող գանձվել առանց 
հպատակների համաձայնության. «միապետերն իրավունք չունեն հարկել 
սեփական հպատակներին առանց նրանց համաձայնության» [1]: Իսկ Ջ. 
Լոկը համարում էր, որ հարկերի հավաքման համար անհրաժեշտ է 
ստանալ մեծամասնության համաձայնությունը, որը կարող է տրվել կամ 
անմիջականորեն, կամ էլ ընտրված անձանց կամ ներկայացուցիչների 
միջոցով [2, c.10]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ հարկերի վերաբերյալ մեկնա-
բանությունները բազմաբովանդակ են: «Հարկերի տակ հասկացվում է 
պարտադիր, անհատական և անհատույց վճարում, որը գանձվում է 
տնտեսական գործունեություն իրականացնող, սեփականության իրա-
վունքով գույքի տիրապետող ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպութ-
յուններից` պետության և տարածքային միավորների գործունեության ֆի-
նանսական ապահովվածության նպատակով» [3, с. 144-145]: «Հարկերն 
իմպերատիվ դրամական հարաբերություններ են, որի արդյունքում ձևա-
վորվում է բյուջետային ֆոնդը` առանց հարկման սուբյեկտին համարժեք 
փոխհատուցման» [4, с. 117]: «Հարկը տնտեսական և փիլիսոփայական 
կատեգորիա է և, միաժամանակ, իրավական փոխհարաբերությունների 
կոնկրետ ձև է, որն ունի օրենսդրական ամրագրում` պետական եկա-
մուտների համալրման նպատակով» [5, с. 13]: «Հարկը որպես տնտեսա-
կան կատեգորիա արտահայտում է դրամական հարաբերություններ, մի 
կողմից, պետության և, մյուս կողմից, ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց միջև, որոնք առաջանում են նոր ստեղծված արդյունքի որոշա-
կի մասի հավաքման և դրա վերաբաշխման առիթով» [6, c. 262]:  

Եթե դիտարկենք հարկման ժամանակակից սկզբունքների ամբող-
ջությունը, ապա, մեր կարծիքով, դրանց շարքում իր առանձնահատուկ 
կարևորությամբ, անշուշտ, կառանձնանա հարկման հավասարության և 
արդարության սկզբունքը: Համաձայն վերջինիս` հարկային բեռը պետք 
է հավասարաչափ բաշխվի և յուրաքանչյուր հարկատու պետք է իր ար-
դարացի մասնակցությունն ունենա պետական եկամուտների ձևավոր-
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ման գործում` իր հնարավորություններին համապատասխան: Միաժա-
մանակ, այդ սկզբունքի գործնական իրականացումը բավականաչափ 
բարդ է ու դժվար` «արդարություն» հասկացության սուբյեկտիվության, 
փաստացի հարկային բեռի գնահատման դժվարության, ինչպես նաև 
հարկման տարբեր սկզբունքների միջև գոյություն ունեցող որոշակի հա-
կասության պատճառներով: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, հար-
կային բարեփոխումների իրականացման հիմնական խնդիրներից մեկը 
հարկման սկզբունքների միջև որոշակի փոխզիջումների ապահովումն է, 
որի պարագայում միայն հնարավոր կդառնա արդյունավետ հարկային 
համակարգի ձևավորումը: 

Ընդհանուր առմամբ, հարկման արդարության գաղափարը ծագել է 
հարկերի առաջացման հետ միաժամանակ և, առ այսօր գտնվում է տե-
սական քննարկումների և վերլուծությունների դաշտում: Դրանով հան-
դերձ` հարկման արդարության վերաբերյալ միասնական տեսակետ և 
դիրքորոշում առայսօր գոյություն չունի: Դա, նախ և առաջ, պայմանա-
վորված է «արդարություն» հասկացության խիստ սուբյեկտիվ բնույթով, 
ինչպես նաև հարկ վճարողների վճարունակության գնահատման բար-
դությամբ: Քանի որ հարկը, բացի տնտեսական կատեգորիա լինելուց, 
ունի նաև քաղաքական բնույթ, ապա կարելի է նշել, որ հարկման 
սկզբունքների համակարգում արդարության սկզբունքի տեղի, բովան-
դակության մեկնաբանության և իրականացման կառուցակարգերի ընտ-
րությունը որոշակիորեն պայմանավորված է տվյալ պետության քաղա-
քական և տնտեսական ռազմավարությամբ:  

Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ջ. Ստիգլիցը, վերլուծելով հարկային 
բեռի արդարացի բաշխման, հարկման օպտիմալ մակարդակի սահման-
ման, հարկերի վճարումից խուսափելու հիմնահարցերը, ձևակերպել է 
հարկային համակարգի կառուցման հետևյալ 5 սկզբունքը [7, с. 369]. 

1. տնտեսական արդյունավետություն. հարկային համակարգը չպետք 
է հակասության մեջ գտնվի ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման հետ, 

2. ճկունություն. հարկային համակարգը պետք է ի վիճակի լինի 
հակազդել տնտեսական իրավիճակի փոփոխություններին, 

3. վարչարարական պարզություն. հարկային վարչարարության հա-
մակարգը պետք է լինի պարզ և կիրառման առումով քիչ ծախսատար, 

4. քաղաքական պատասխանատվություն. հարկային համակարգը 
պետք է կառուցվի այնպես, որ հասարակության անդամների մոտ ձևա-
վորի վստահություն` վճարված հարկերի հաշվին պետության կողմից 
իրենց շահերի ու հետաքրքրությունների պաշտպանության վերաբերյալ, 

5. արդարություն. հարկային համակարգը պետք է լինի արդարացի 
հարկատուների նկատմամբ:  

Վերլուծելով հարկման օպտիմալության հիմնախնդիրը` Ջ. Ստիգլիցն 
այդպիսին է համարում հարկերի այնպիսի կառուցվածքը, որն առավելա-
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գույնս նպաստում է հասարակական բարեկեցության մակարդակի 
բարձրացմանը [7, с. 449]: 

Ըստ էության` հարկային համակարգի ձևավորման կարևոր հիմնա-
հարցերից մեկն ուղղակի և անուղղակի հարկերի միջև օպտիմալ հարա-
բերակցության հաստատումն է, որը գրեթե միշտ գտնվել է ֆինանսա-
կան գիտությամբ զբաղվող մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: 
Ակնհայտ է, որ թե՛ ուղղակի և թե՛ անուղղակի հարկերն ունեն իրենց 
առավելությունները և թերությունները: Հետևաբար, հարկային համա-
կարգի ձևավորման ժամանակ տրամաբանական չէ այս կամ այն տեսա-
կին գերակայություն տալը: Խնդիրը նրանց միջև օպտիմալ հարաբերակ-
ցության հաստատման մեջ է, ինչն, իր հերթին, պայմանավորված է 
տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններով, բնակ-
չության եկամտային հնարավորություններով և, վերջին հաշվով, հարկա-
յին ներուժով: Շատ դեպքերում պետությունները, գիտակցելով անուղղա-
կի հարկերի ոչ բավարար արդարացիությունը, այդուհանդերձ, դրանք դի-
տարկում են որպես բյուջետային եկամուտների կարևոր աղբյուր, քանի որ 
առավել երաշխավորված մուտքեր են ապահովում և, բացի այդ, ուղղակի 
հարկերի գծով հարկման բազա հանդիսացող տարրերը հնարավորու-
թյուն չեն տալիս ապահովել բավարար չափով բյուջետային մուտքեր պե-
տության հիմնական գործառույթների իրականացման համար: 

Այսպիսով, տարբեր պետություններ կարող են կառուցել տարբեր 
հարկային համակարգեր` ելնելով հարկման արդարության և հավասա-
րության սեփական ընկալումից, ինչպես նաև հասարակության եկա-
մուտների մակարդակից: Հարկային բարեփոխումների ժամանակ պետք 
է ընտրություն կատարել արդյունավետության և վերաբաշխման նպա-
տակների միջև: Այս տեսանկյունից, օպտիմալ հարկման հիմնական գոր-
ծիքներ են հանդիսանում ուղղակի և անուղղակի հարկերի միջև ցանկալի 
հարաբերակցության հաստատումը, հարկային համակարգի տնտեսա-
պես հիմնավորված կառուցվածքը, հարկատեսակների դրույքաչափերը, 
արտոնությունների համակարգը և այլն: Վերջին հաշվով, պետության 
հիմնական խնդիրն այն է, որ ելնելով ընդհանուր տնտեսական, սոցիալա-
կան, քաղաքական իրավիճակից, կարողանա արդյունավետ կերպով հա-
մադրել հարկերի բոլոր գործառույթները, անհրաժեշտության դեպքում 
ուժեղացնելով մեկ և թուլացնելով մյուս գործառույթի գործողությունը: 

Հարկերն էականորեն ազդում են նաև համախառն պահանջարկի 
մակարդակի և կառուցվածքի վրա, որն, իր հերթին, կարող է նպաստել 
ինչպես արտադրության աճի խթանմանը, այնպես էլ զսպմանը: Հարկ-
ման մակարդակից է մեծապես կախված արտադրության ծախսերի և 
վաճառքի գների միջև հարաբերակցությունը: Համախառն պահանջար-
կի վրա հարկերի ազդեցությունը դրսևորվում է նաև աշխատանքի վար-
ձատրության հարկային կարգավորման կառուցակարգի միջոցով: Շատ 
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դեպքերում պետությունը կիրառում է հովանավորչական միջոցառումներ` 
ուղղված հայրենական արտադրողների շահերի պաշտպանությանը` ար-
տահանման ու ներմուծման տարբերակված մաքսատուրքերի և ակցիզ-
ների կիրառման միջոցով: 

Այսպիսով, հարկերի ունեցած դերը երկրի տնտեսական կյանքում 
չափազանց մեծ է, որը պայմանավորված է ոչ միայն պետության արդյու-
նավետ գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսա-
կան բազայի ձևավորման, այլ նաև տնտեսության վրա անհրաժեշտ ներ-
գործության իրականացման հնարավորություններով: Տնտեսության պե-
տական կարգավորման գործընթացում հարկային համակարգն ունի իր 
կարևոր դերն ու նշանակությունը, ինչը ենթադրում է պետական եկա-
մուտների ձևավորման և հարկային կարգավորման կառուցակարգերի 
միջև արդյունավետ հաշվեկշռվածության ապահովում:  
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ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու 

ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ 

Շահութաբաժնային քաղաքականության ազդեցությունն ընկե-
րության ներդրումային քաղաքականության և շուկայական գնի վրա 
էական է: Տեսության մեջ և գործնականում մշակվել են այդ քաղա-
քականության վրա ազդող գործոնները, տիպերը, ձևերը, սկզբունք-
ները: Դրանք մի կողմից ընդհանրական են բոլոր տնտեսությունների 
համար, մյուս կողմից՝ կան առանձնահատկություններ՝ կախված 
երկրի տնտեսության կառուցվածքից, ֆինանսական շուկաների զար-
գացվածության աստիճանից, ներդրողների կամ սեփականատե-
րերի կրթվածության և գործարարության իրազեկվածության մա-
կարդակից, կազմակերպությունների թափանցիկ աշխատանքից, օ-
րենսդրական դաշտի կատարելությունից:  

Հիմնաբառեր. շահութաբաժնային քաղաքականություն, շահու-
թաբաժնային քաղաքականության տեսություններ, շահութաբաժ-
նային քաղաքականության տիպեր, շահութաբաժինների վճարման 
ձևեր: 

 
Ընկերության կառավարման գլխավոր նպատակը կազմակերպու-

թյան շուկայական գնի շարունակական աճն է: Այդ է պատճառը, որ ֆի-
նանսական հարաբերությունները սեփականատերերի հետ, լինի դա 
միակ սեփականատերը թե բազմաթիվ բաժնետերերը, էական ազդե-
ցություն են թողնում ընկերության զարգացման ռազմավարության վրա: 
Այս հարաբերությունների հետ կապված կառավարչական որոշումները 
կազմում են ընկերության շահութաբաժնային քաղաքականության 
առանցքը: 

Շահութաբաժնային քաղաքականությունը, որպես ֆինանսական 
ռազմավարության առանցքային խնդիր, ուղղված է շահույթի` սպառ-
մանն ու վերաներդրումներին (կապիտալացմանը) հատկացվող մասերի 
միջև օպտիմալ հարաբերակցության սահմանմանը` նպատակ ունենալով 
ավելացնել թե՛ ընկերության շուկայական արժեքը և թե՛ սեփականատե-
րերի բարեկեցությունը: 

Գործնականում շահութաբաժնային քաղաքականությունն իր մեծ 
ազդեցությունն է թողնում ընկերության ներդրումային որոշումների 
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ընդունման, կապիտալի կառուցվածքի և ծախսերի ֆինանսավորման 
խնդիրների վրա: Հստակ ձևավորված և իրագործվող շահութաբաժնա-
յին քաղաքականությունն ընկերության ֆինանսական կայունություն և 
վճարունակության չափանիշ է և դրականորեն է ազդում կորպորատիվ 
իմիջի ձևավորման վրա: 

Դրա համար շահութաբաժնային քաղաքականությունը ֆինանսա-
կան կառավարչի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է և նրանից պա-
հանջում է մի կողմից այդ քաղաքականությունը պայմանավորող և մյուս 
կողմից դրա ազդեցությունը կրող գործոնների ու կառավարչական որո-
շումների խորը վերլուծություն և հասկանալու կարողություն: 

Սեփականատերերի հետ ֆինանսական հարաբերությունները բարդ 
են և բազմակողմանի: Սեփականատերերը, որպես կապիտալի մատա-
կարարներ ակնկալում են ստանալ օգուտներ կազմակերպության ստա-
ցած շահույթից` շահութաբաժնի ձևով: Ընդ որում` ի տարբերություն կա-
պիտալի մյուս մատակարարների, որոնք իրենց ներդրած կապիտալի դի-
մաց ստանում են տոկոսներ, որոնց չափը և ստացման ժամկետները նա-
խապես հայտնի են, սեփականատերերը նախապես չգիտեն ինչ շահու-
թաբաժիններ կստանան և կոնկրետ երբ: Իհարկե բացառություն են 
կազմում արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնց բերած շահութաբաժնի չափը 
և վճարման պարբերականությունը նախապես հայտնի է դրա սեփակա-
նատիրոջը: Մնացած սեփականատերերի մասով շահութաբաժինների 
վճարման մասին որոշումը կայացնում են իրենք` սեփականատերերը 
կամ դրանց մեծամասնությունը: Բաժնետերերի կամ սեփականատերերի 
որոշումների կայացման ընթացակարգը և շահութաբաժինների վճար-
ման կարգը սահմանվում է երկրի օրենսդրությամբ և ընկերության կա-
նոնադրությամբ: Միջազգային պրակտիկայում հայտնի են շահութաբա-
ժինների տարբեր տիպեր, այդ թվում` 

• պարբերաբար վճարվող շահութաբաժիններ, որոնք վճարվում են 
մշտական ձևով որոշակի պարբերականությամբ, 

• լրացուցիչ շահութաբաժիններ, որոնք վճարվում են ընկերության 
ստացված անկանխատեսելի գերշահույթից, 

• հատուկ շահութաբաժիններ, եզակի իրավիճակով պայմանավոր-
ված մեկանգամյա վճարման ենթակա շահութաբաժնային եկամուտներ են, 

• լիկվիդացիոն շահութաբաժիններ, որոնք վճարվում են կազմա-
կերպության կամ դրա մի մասի լիկվիդացիայի դեպքում: 

Միջազգային պրակտիկայում հայտնի են նաև շահութաբաժինների 
վճարման տարբեր ձևեր, այդ թվում` 

• վճարումը փողով, 
• վճարումը սեփական արտադրանքով կամ բնամթերքով, 
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• վճարումն ավտոմատ վերաներդրման ձևով, 
• վճարումը բաժնետոմսերով, 
• վճարումը բաժնետոմսերի տրոհման միջոցով, 
• վճարումը հետգնման միջոցով: 
Իհարկե ամենից հաճախ վճարվում են շահութաբաժինները հենց 

փողով: Որոշ երկրների օրենսդրությամբ ընկերություններին թույլատր-
վում է նաև վճարել շահութաբաժինները բնամթերքով: Ավտոմատ վերա-
ներդրման դեպքում շահութաբաժինը վճարվում է ըստ սեփականատի-
րոջ նախընտրելիության` կամ փողով կամ նոր բաժնետոմսերով: Շահու-
թաբաժինների վճարման այս մեթոդը թեև չի ավելացնում ընկերության 
շուկայական արժեքը, որովհետև լրացուցիչ թողարկված բաժնետոմսերը 
թույլ չեն տալիս որ շուկայում ընկերության մեկ բաժնետոմսի գինն աճի, 
սակայն հնարավորություն են տալիս ընկերությանը ստանալ լրացուցիչ 
իրացվելիություն և կապիտալ` հետագա վերաներդրումների համար: 
Վերջինս լավ ազդակ է ներդրողների համար տվյալ բաժնետոմսերի 
նկատմամբ պահանջարկի ավելացման և հետևաբար շուկայական գնի 
աճի համար: Նույնիսկ եթե ընկերությունը տվյալ պահին ունի իրացվե-
լիության խնդիր, ապա կարող է իրեն թույլ տալ հայտարարել շահութա-
բաժին և վճարել այն բաժնետերերին նշված ժամանակահատվածում: 
Վճարման հաջորդ եղանակը` բաժնետոմսերի տրոհումը, համարժեք է 
նոր բաժնետոմսերով վճարման եղանակին, տրամաբանությունը նույնն 
է: Գործնականում քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ ընկերությունը հետ է գնում 
բաժնետերերից բաժնետոմսերը` նախապես հայտարարված շահութա-
բաժնի չափով: Այս եղանակը հանգեցնում է նաև շրջանառության մեջ 
եղած բաժնետոմսերի ծավալների կրճատմանը և դրանց գնի աճին: 

Կազմակերպության շահութաբաժնային քաղաքականության իրա-
կանացումը, ինչպես արդեն նշեցինք, ըստ էության, դրամական միջոց-
ների բաշխում է ենթադրում, որի ուղղությամբ որոշում կայացնելիս երկու 
հիմնական հարցեր են շոշափվում` ա) շահույթի ո՞ր մասն ուղղել շահու-
թաբաժինների վճարմանը, բ) պե՞տք է, արդյոք, վարել շահութաբաժին-
ների մշտական վճարման քաղաքականություն: Կարևոր հարցն իհարկե 
շահույթի վերաներդրման հնարավորությունների պահպանումն է: Տե-
սության մեջ կիրառում են երկու գործակիցներ` վերաներդրման գործա-
կիցը (RR) և շահութաբաժնի վճարման գործակիցը (PR): Այդ ցուցանիշ-
ների մաթեմատիկական կախվածությունը հետևյալն է. 

RR=1-PR : 

Հավասարումից ակնհայտ երևում է, որ որքան մեծ է շահութաբա-
ժիններին ուղղվող ֆոնդը, այնքան փոքրանում են ընկերության սեփա-
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կան հնարավորություններն ընթացիկ գործունեությունը ֆինանսավորե-
լու և այդպիսով որոշակի պոտենցիալ աճ ապահովելու առումով:  

Շահութաբաժնային քաղաքականության ազդեցությունն ընկերու-
թյան աճի վրա ակնհայտ է դառնում հետևյալ տրամաբանության ներքո. 
եթե ընկերությունը որոշում է մեծացնել շահութաբաժինների վճարմանն 
ուղղված միջոցների ծավալը, ապա ընկերության բաժնետոմսերի գինը 
շուկայում աճում է: Միևնույն ժամանակ շահութաբաժիններ վճարելու 
դեպքում վերաներդրման հնարավորությունը փոքրանում է ռեսուրս չլի-
նելու պատճառով, հետևապես շահույթի աճի ապահովում ապագա կար-
ճաժամկետ ժամանակահատվածում չի լինելու, որն էլ արդեն կհանգեցնի 
բաժնետոմսերի գնի անկմանն ապագա ժամանակահատվածում: 
Այսինքն` շահույթի բաշխման վերաբերյալ ընդունվող որոշումը պետք է 
հավասարակշռություն մտցնի երկու գործակիցների միջև:  

Ենթադրենք` ընկերությունը որոշել է օգտագործել ողջ չբաշխված 
շահույթը վերաներդրման նպատակով և ապահովել որոշակի չափով 
կապիտալի շահութաբերություն (ROE): Ընդհանրապես կապիտալի շա-
հութաբերության ցուցանիշի և դիսկոնտավորման r տոկոսադրույքի 
միջև համեմատական կապը բնութագրում է շահութաբաժնային քաղա-
քականության ազդեցությունն ընկերության շուկայական գնի վրա: Եթե 
ստացված ROE-ն ավելի բարձր է շուկայում գործող r դիսկոնտավորման 
տոկոսադրույքից (ROE>r), ապա ենթադրաբար ընկերության շուկայա-
կան գինը կաճի: Այսպիսի ընկերությունները կարող են շահութաբաժին-
ներ չվճարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա պատճառով ընկերութ-
յան շուկայական գինը չի նվազել: Այդպիսի քաղաքականություն են վա-
րում օրինակ Microsoft, MCI WorldCom, America Online ընկերություննե-
րը: Բայց այս քաղաքականությունը բոլոր ընկերությունները չէ, որ նա-
խընտրում են: Որոշ ընկերություններ էլ, օրինակ` Coca-Cola, Intel, Procter 
and Gamble, ռուսական MTC նույն իրավիճակում նախընտրում են շահու-
թաբաժինների պարբերաբար վճարման քաղաքականությունը [1, с. 731]:  

Այն ընկերությունները, որոնք անկում են գրանցում և որոնց մոտ կա-
պիտալի շահութաբերությունը ցածր է դիսկոնտավորման տոկոսադրույ-
քից (ROE<r), ապա դրանք ավելի լավ է ամբողջ շահույթն ուղղեն շահու-
թաբաժինների վճարմանը: Իսկ եթե ուժեղ մրցակցությունը հանգեցնում 
է կապիտալի շահութաբերության և դիսկոնտավորման տոկոսադրույքի 
հավասարությանը, ապա շահութաբաժնային քաղաքականության ազդե-
ցությունը կազմակերպության աճի վրա դառնում է աննշան (ոչ էական): 

Ֆինանսական կառավարման ժամանակակից տեսության մեջ շա-
հութաբաժնային քաղաքականության հիմնախնդիրներին առնչվում են 
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մի քանի տեսական մոտեցումներ, դրանցից ամենատարածվածները 
հետևյալն են. 

 շահութաբաժինների անհամապատասխանության տեսությունը, 
տեսաբաններ` Մոդելյանի, Միլլեր, 

 շահութաբաժինների վճարման գերադասելիության տեսությունը, 
տեսաբաններ` Գորդոն, Լինտներ, 

 հարկային ասիմետրիայի տեսությունը, տեսաբաններ` Լիթսեն-
բերգեր, Ռամասվամի, 

 հաճախորդների տեսությունը, 
 ազդանշանային տեսությունը, 
 գործընկերային հարաբերությունների ձևաչափը: 
Վերը թվարկած բոլոր տեսություններն էլ մեկ ընդհանուր ձևաչափ 

չեն տալիս ընկերության շուկայական գնի վրա շահութաբաժնային քա-
ղաքականության ազդեցության գնահատման համար: Դրանց մի մասը 
պնդում է, որ շատ կարևոր է պարբերաբար մեծ շահութաբաժինների 
վճարումը սեփականատետերի համար, որոհետև դրա արդյունքում 
աճում է նաև ընկերության շուկայական գինը(ակնհայտ է, որ բաժնետոմսի 
շուկայական գինը պայմանավորված է ապագա շահութաբաժիններով). 

 
Մեկ այլ` շահութաբաժինների անհամապատասխանության տեսու-

թյան համաձայն սեփականատիրոջը հետաքրքրում է ոչ թե եկամտի 
ստացման ձևը, այլ դրա առկայությունը, այսինքն` նրա համար մեկ է 
ստանում է ընթացիկ եկամուտ շահութաբաժնի ձևով, թե եկամուտ` 
ներդրումների արդյունքում ընկերության շուկայական գնի հետագա աճի 
ձևով: Հարկային ասիմետրիայի տեսությամբ էլ շահութաբաժնային քա-
ղաքականության ընտրության հիմքում ընկած են հարկային դաշտի 
առանձնահատկությունները. եթե շահութաբաժինները հարկվում են 
ավելի բարձր դրույքաչափով, քան ընկերության ստացած շահույթի 
հարկման դրույքաչափն է, ապա ավելի ձեռնտու է կուտակված շահույթն 
ուղղել ներդրումներին: 

Գործնականում շահութաբաժնային քաղաքականության խնդիրների 
դիտարկումը կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ այն` 

 էական ազդեցություն ունի ընկերության ֆինանսական կառա-
վարման և ներդրումային որոշումների վրա, 

 ազդում է դրամական հոսքերի և իրացվելիության վրա, 
 մեծապես ազդում է ներդրողների կազմի վրա, 
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 ազդում է ընկերության բաժնետոմսերի կամ փայի շուկայական 
գնի վրա, 

 նպաստում է սեփական կապիտալի ավելացմանը կամ նվազմանը: 
Տեսաբան Լինտները, ուսումնասիրելով կառավարիչների վարքա-

գիծը 1950-ական թվականներին, եկել է որոշակի եզրակացությունների, 
որոնք պահպանել են իրենց հրատապությունը նաև այսօր, մասնավո-
րապես [2, p. 97-113]. 

 կառավարիչները հակված են վճարելու որոշակի պարբերակա-
նությամբ շահութաբաժիններ, որոնց ծավալներն ամեն տարի աճում են, 
ընդ որում` էական չեն բացարձակ ծավալները, կարևորն այստեղ աճի 
միտումն է, 

 կառավարիչները սովորաբար իրենք են սահմանում բաշխման 
ենթակա ցանկալի կամ իրենց համար ընդունելիայն ծավալը, որի վրա 
ընկերության շահութաբերության մակարդակի տատանումները չեն ազդի, 

 կառավարիչները մեծ դժվարությամբ են գնում շահութաբաժին-
ների ծավալների կրճատմանն այն պատճառով, որ ներդրողները 
(սեփականատերերը) նախընտրում են ներդրումներն իրականացնել 
կայուն և կանխատեսելի շահութաբաժիններ վճարող կազմակերպու-
թյուններում: 

Վերոհիշյալ վարքագծի դրսևորման շրջանակներում, որպեսզի 
կառավարիչները չհայտնվեն ֆինանսական «անհարմար» իրավիճակում, 
նախապես ամրագրում են, թե ամեն տարի շահույթի որ մասն են 
ուղղելու շահութաբաժինների վճարմանը և մտցնում են այսպես կոչված 
ճշգրտող ցուցանիշ, որը մեղմում է շահույթի անընդհատ աճի վերա-
բերյալ կանխատեսումային ռիսկերը և թույլ է տալիս կառավարիչներին 
առանց լարվելու, պարտաճանաչորեն վճարել պլանավորված շահութա-
բաժինները: Նման մոտեցումն անվանում են շահութաբաժինների վճար-
ման Լինտների ձևաչափ [1, c. 741]: 

Ընկերության կողմից վճարվող շահութաբաժնային քաղաքակա-
նությունը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով. 

- ծրագրած զուտ շահույթի չստացումը, 
- վարկային սահմանափակումները, երբ ընկերության վարկային 

պայմանագրերում նախատեսված է, որ մինչև վարկի լրիվ մարումն ընկե-
րությունն իրավունք չունի շահութաբաժիններ հայտարարել և վճարել, 

- հիմնադիրների կառուցվածքը, նրանց նպատակները և նախընտ-
րությունները: Արդեն նշել ենք, որ տարբեր ներդրողներ շահութաբաժին-
ների ստացման հարցում ունեն տարբեր նախընտրելի մոտեցումներ, 

- ընկերության վերահսկման իրավունքի պահպանումը, շատ սե-
փականատերեր չեն ցանկանում ուրիշների հետ կիսել կառավարման 
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հնարավորությունը և նախընտրում են ստացած շահույթն ուղղել վերա-
ներդրումներին: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը` առանձնացնում են շահութաբաժնային 
քաղաքականության հետևյալ չորս տիպերը. 

 

Գծապատկեր 1. Շահութաբաժնային քաղաքականության  
տիպերը 

 

Իհարկե շահութաբաժնային քաղաքականության թվարկած տիպերն 
ընդհանրական են բոլոր տնտեսությունների համար, սակայն յուրա-
քանչյուր երկիր, կախված տնտեսության կառուցվածքից և տարբեր 
հատվածների զարգացման անհամամասնություններից, ֆինանսական 
շուկաների զարգացվածության աստիճանից, ներդրողների կամ սեփա-
կանատերերի կրթվածության և բիզնես իրազեկվածության մակարդա-
կից, քիչ տեղեկատվության առկայությունից և կազմակերպությունների 
ոչ թափանցիկ աշխատանքից, օրենսդրական դաշտի կատարելությու-
նից, ունի շահութաբաժնային քաղաքականության իրականացման որո-
շակի առանձնահատկություններ: ՀՀ-ում գործող ընկերություններն 
իրենց իրավակազմակերպական տեսակով գերազանցապես գործընկե-
րային են (ՍՊԸ-ներ), քիչ թիվ են կազմում կորպորատիվ կամ մասնա-
բաժնային սեփականությամբ ընկերությունները (ԲԸ-ներ): Արդյունքում 
լրացուցիչ ներդրումային ռեսուրսների ներգրավման համար շատ հազ-

Մնացորդային սկզբունքով 
• Առավելություն` ֆիրմայի աճի ապա-

հովում սեփական ռեսուրսների 
հաշվին 

• Թերություն` ապագա շահութաբա-
ժինների չափի անկանխատեսելիու-
թյան և վճարման անկայունություն 

 

Նորմատիվային գործակցի 
սկզբունքով 

• Առավելություն` շահաբաժնի կա-
յուն և կանխատեսելի մակարդակ 

• Թերություն` սեփական ռեսուրս-
ների ներդրման հնարավորության 
նվազեցում և ռիսկեր` ծրագրված 
շահույթը չստանալու արդյունքում 

 

Երաշխավորված նվազագույնի 
սկզբունքով 

• Առավելություն` ճկուն շահ.քաղ. է` 
թույլ է տալիս ավել շահույթ ձևավո-
րելու դեպքում բաժանել լրացուցիչ 
շահաբաժիններ 

• Թերություն` կառավարիչը պետք է 
միշտ լարված ձևով ապահովի 
նվազագույն շահույթի մակարդակը 

Կայուն մեծության 
սահմանման սկզբունքով 

• Առավելություն` կանխատեսելի 
հոսքեր ընկերության և սեփակա-
նատիրոջ համար 

• Թերություն` շահույթի չստացման 
դեպքում շահաբաժինների վճար-
ման անհնարինություն, շատի 
դեպքում` եկամուտների կորուստ 
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վադեպ են ընկերությունները մտնում կապիտալի շուկա՝ նոր թողարկ-
ված բաժնետոմսերով: Բաժնետոմսերի երկրորդային շուկան էլ դիսկրետ 
է, գործարքներ կնքվում են շատ հազվադեպ1: Ըստ էության ներդրողնե-
րին գրավելու համար շահութաբաժնային քաղաքականության էական 
ազդեցությունը բացակայում է, հետևապես, շահութաբաժնային քաղա-
քականություն որպես այդպիսին հայաստանյան ընկերությունների մեծ 
մասում չի վարվում: Պետք է նշել, սակայն, որ այն գործընկերային կազ-
մակերպություններում, որտեղ ֆինանսական կառավարման գործընթա-
ցը ճիշտ հիմքերի վրա է դրված, այդուհանդերձ մշակվում և կիրառվում է 
շահութաբաժնային քաղաքականություն՝ հիմքում դնելով սեփականա-
տիրոջ նախընտրելիության սկզբունքը: Եվ քանի որ սեփականատերերի 
թիվը սահմանափակ է՝ հիմնականում 1-5 անձ, ապա հիմնադիրների ո-
րոշումները ձևավորված շահութաբաժինների բաշխման վերաբերյալ 
հիմնականում կայացվում են շատ արագ՝ առանց հաշվարկների և օպ-
տիմալացման ձևաչափերի կիրառման: Շահութաբաժնային քաղաքակա-
նության առանձնահատկությունները մեր երկրում պայմանավորված են 
հետևյալ գործոններով՝ տնտեսության ճյուղերի անհամամասնական 
զարգացումը և ֆոնդային թույլ զարգացած շուկայի առկայությունը, սե-
փականատերերի նեղ կառուցվածքը՝ պայմանավորված սեփականաշ-
նորհման գործընթացով, շատ կազմակերպությունների ոչ թափանցիկ, 
փակ գործելաոճը, օրենսդրական դաշտի անկատարությունը: 
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ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

Влияние дивидендной политики на инвестиционную политику 
компании и на рыночную стоимость существенно, поэтому в теории и 
на практике были разработаны факторы, типы, формы и принципы, 
воздействующие на данную политику. С одной стороны, все это 
является общим для всех экономик, с другой стороны существуют 
особенности ведения дивидендной политики в зависимости от эконо-
мической структуры каждой страны, степени развития финансовых 
рынков, уровня образованности и бизнес-осведомленности инвес-
торов или владельцев, прозрачности работы организаций, совер-
шенствования законодательной базы.  

Ключевые слова: дивидендная политика, формы выплаты диви-
дендов, теория дивидендной политики, типы дивидендной политики. 
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DIVIDEND POLICY AS AN AXIAL ISSUE OF FINANCIAL  
STRATEGY OF COMPANY 

The impact of dividend policy on the investment policy of the company 
and on market value is essential.In the theory and in practice, there have 
been developed factors, types, ways and principles which impact on this 
policy. All of these are the same for the all economies, on the other hand 
there are peculiarities for leading dividend policy, depending on the 
economy structure of each country, the developed level of financial 
markets, investors or owners educated and business awareness level, 
transparent work of the organizations, perfection of legislation. 

Keywords: dividend policy, ways of paying dividends, theories of 
dividend policy, types of dividend policy. 
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ՀՐԱՆՏ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Զարգացող երկրների համար կենսական նշանակություն ունի 
էլեկտրաէներգետիկ ոլորտի զարգացումը։ Հոդվածում ուսումնասիրվել 
է ՀՀ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների կողմից ապահովված 
հզորության ծավալների վիճակագրությունը, արտադրող կայանների 
կառավարման կառուցակարգերը և բերվել են առաջարկություններ 
դրանք բարելավելու համար։  

Հիմնաբառեր. էներգետիկ համակարգ, էլեկտրաէներգիա, պե-
տական կարգավորում, տնտեսության զարգացում, էներգետիկ անվ-
տանգություն։ 

 
Աշխարհաքաղաքական գործընթացների վերջին շրջանի կտրուկ 

զարգացումները, և ապագայում սպասվող անկանխատեսելի քաղաքա-
կան ու տնտեսական իրավիճակը՝ ներկայում թելադրում են մեկ անժխ-
տելի հիմնահարցի լուծում՝ յուրաքանչյուր պետության տնտեսական 
անվտանգության հնարավորինս բարձր մակարդակի ապահովում։ 
Տնտեսության և նրա զարգացման հիմնասյուներից մեկը պետության 
էներգետիկ համակարգն է։ Այն ներկայացնում է էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության, փոխանցման ու բաշխման, էլեկտրաէներգետիկական 
ոլորտի օպերատորի ծառայության իրականացման, էլեկտրաէներգիայի 
ներմուծման և արտահանման գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող 
սուբյեկտների, այդ գործունեությունների իրականացման համար անհրա-
ժեշտ գույքի և էներգետիկական շուկային ծառայություններ մատուցող հա-
մակարգերի համախումբ։ 

Էներգետիկայի բնագավառի բաղկացուցիչներից էլեկտրամատակա-
րարման համակարգն ամենախոշորն է՝ 985.000 [1] բաժանորդների քա-
նակով և այն 2014-ին ձևավորել է 186.569,3 [2] մլն դրամի հասույթ։ 
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգը ներառում է էլեկտրաէներգիայի ար-
տադրությունը, փոխանցումը և բաշխումը։ Էլեկտրաէներգիան արտադր-
վում է էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններում (ատոմակայան, ՋԷԿ-եր 
և այլն), այնուհետև «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն փո-
խանցում է «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը, որն իր 
հերթին կատարում է բաշխման գործառույթ։  

98 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ՀՀ-ում կան վեց էլեկտրաէներգիա արտադրող խոշոր կայաններ և 
170-ին մոտ փոքր կայաններ [3]։ Խոշոր կայաններն են ատոմակայանը, 
Երևանի և Հրազդանի ՋԷԿ-երը, Սևան-Հրազդան ու Որոտանի ՀԷԿ-երի 
կասկադները և Հրազդան-5 կայանը։ Հարկ է նշել, որ թվարկված խոշոր 
կայաններն արտադրում են հանրապետությունում արտադրվող ամբողջ 
էլեկտրաէներգիայի շուրջ 93%-ը։ Մնացած 7%-ն արտադրվում է փոքր 
ՀԷԿ-երում և էներգետիկ պաշարներ օգտագործող այլ կայաններում։ 
Ներկայացնենք ՀՀ էլեկտրակայանների հզորությունները։ 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ Էլեկտրակայանների հզորությունները  

2010-2014 թթ․ (1000 կՎտ) [4] 

Էլեկտրակայաններ 2010 2011 2012 2013 2014 
Ջերմային 1892 2359 2359 2359 2357 
Հիդրոէլեկտրակայաններ 1128 1154 1189 1233 1324 
Ատոմային 407.5 407.5 407.5 407.5 407.5 
Հողմային 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
Բոլոր կայանները 3428 3921 3957 4000 4091 

Ուսումնասիրելով վերը նշված աղյուսակում ներկայացված թվերը` 
կարելի է եզրակացնել, որ էլեկտրակայանների ընդհանուր հզորություն-
ները 2010-2014 թթ․ նկատելի աճ են դրսևորել, որը տեղի է ունեցել ջեր-
մային էլեկտրակայանների և հիդրոէլեկտրակայանների հաշվին։ Նկա-
տենք, որ Ատոմակայանը և հողմային էլեկտրակայաններն ունեն հաս-
տատուն ցուցանիշներ։ Ատոմակայանի՝ չափազանց ծախսատար օբյեկտ 
լինելու պատճառով, կարելի է նրան չանդրադառնալ, իսկ հողմային 
էլեկտրակայանների հզորությունները նշելով` կարելի է փաստել, որ հաս-
տատունությունը լավատեսական տեսանկյունից դիտարկելով նկատում 
ենք հետևյալը, հողմային էլեկտրակայանների ներկա քանակն ապահո-
վում է հաստատուն հզորություն հինգ տարիների ընթացքում, դա նշա-
նակում է, որ նրանց քանակի ավելացումը կբերի մեծ ծավալի հաստա-
տուն հզորության։ 

Դիտարկենք 2014-ի տվյալներն առանձին՝ Գծապատկեր 1-ում: 
Պետք է նկատել, որ էկոլոգիապես մաքուր պայմաններում հողմային 

էլեկտրակայանների կողմից ապահովված հզորությունը 2014-ի տվյալնե-
րով կազմում է բոլոր էլեկտրակայանների հզորությունների ծավալի չնչին 
մասը՝ ընդամենը 0,065 %: Վերջին հինգ տարիների ցուցանիշները ցույց 
են տալիս այն, որ այս բնագավառի ներդրումները ցածր ռիսկային են և 
միանգամայն արդարացված։ 
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Գծապատկեր 1. 2014 թվականի ՀՀ Էլեկտրակայանների 

հզորությունները (1000 կՎտ) 

Անդրադառնալով արտադրող կայանների կառավարմանը` կարելի է 
ասել, որ համակարգում կան ոլորտներ, որոնք ունեն կառավարման 
կառուցակարգերի վերանայման խնդիրներ, ինչը թույլ կտա նվազեցնել 
էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ 

Խնդիրների մի մասը կարելի է վերագրել կառավարման ընթացքում 
կատարվող հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկներին։ Հիմ-
նական միջոցների տարեկան մաշվածության գումարները հաշվարկվում 
են գծային մեթոդով՝ ելնելով ծառայությունների մատուցման համար Հա-
յաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավո-
րող հանձնաժողովի կողմից օգտակար և օգտագործվող ճանաչված հիմ-
նական միջոցների սկզբնական արժեքից կամ ֆինանսական հաշվետ-
վություններում դրան փոխարինող այլ գումարից և օգտակար ծառայութ-
յան ժամանակահատվածից [5]։  

Խնդիրը կարելի է փնտրել հենց օգտակար ծառայության ժամանա-
կահատվածի տևողության մեջ։ XXI դարում՝ նման արագ զարգացող 
տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում ցանկացած արտադրության 
բնագավառում անհրաժեշտ են արտադրող տեխնոլոգիաների հետևո-
ղական նորացումներ և մշտադիտարկումներ։ Առավել ևս էլեկտրաէներ-
գետիկայի բնագավաոում նման նորացումները կենսական նշանակութ-
յուն ունեն։ Ցուցաբերելով էլեկտրաէներգիա արտադրող սարքավորում-
ների մաշվածության՝ օգտակար ծառայության ժամանակահատվածի 
մասով ավելի խիստ մոտեցում, այսինքն կատարելով այդ տեխնոլոգիա-
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ների ավելի արագ նորացում և թարմացում, կարող ենք ունենալ մի շարք 
օգտակար արդյունքներ։ Հայտնի է, որ նոր տեխնոլոգիաներն ու սարքա-
վորումներն ավելի ինքնուրույն են՝ ավելի ավտոմատացված։ Այս փաստն 
ակնարկում է այն մասին, որ դրանք թույլ են տալիս արտադրող կայան-
ներին ունենալ ավելի քիչ թվով աշխատողներ, ինչն իր հերթին կարող է 
ազդել կայանի կողմից արտադրված միավոր էլեկտրաէներգիայի ինք-
նարժեքի վրա։ 

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հիմնախնդիրներն ուսումնա-
սիրելիս անպայման պետք է ուսումնասիրել նաև այն սակագները, որոնք 
օգտագործվում են «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 
վերջնական սպառողին էլեկտրական էներգիա վաճառելու համար։ Ներ-
կայում վերջնական սպառողները բաժանված են հինգ խմբի` 110կՎ, 
35կՎ, 0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ և բնակչություն [6], որտեղ 
ամեն խմբի համար սահմանված է համապատասխան սակագին։ Դրան 
զուգահեռ սպառողների բոլոր խմբերի համար առանձնացված է նաև 
գիշերային սակագներ, որոնք համեմատաբար ցածր են ցերեկայինից: 
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նշված խմբերն ունեցել են մի փոքր 
տարբերությամբ այլ դասակարգումներ, այդ պատճառով Աղյուսակ 2-ում 
ուսումնասիրության համար առանձնացնենք դրանցից հիմնականները, 
որոնք մնացել են անփոփոխ։ 

Աղյուսակ 2  
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին 

վաճառվող էլեկտրական էներգիայի գիշերային և ցերեկային 
սակագները (դրամ/կվտժ) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ց․ Գ․ Ց․ Գ․ Ց․ Գ․ Ց․ Գ․ Ց․ Գ․ 
35 կՎ և 
բարձր 21 17 21 17 29 25 32.85 28.85 39.78 35.78 

6 (10) 
կՎ  25 17 25 17 35 25 38.85 28.85 45.78 35.78 

0,38 կՎ  30 20 30 20 38 28 41.85  31.85 48.78  38.78 
 
2011-2015 թթ. վերջնական սպառողին մատուցվող էլեկտրաէներգիայի 

ցերեկային սակագների աճի դինամիկան առավել տեսանելի դարձնելու 
համար այն ներկայացնենք գծապատկերի տեսքով՝ (տե՛ս Գծապատկեր 2)։ 
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Գծապատկեր 2․ 2011-2015 թթ. վերջնական սպառողին 

մատուցվող էլեկտրաէներգիայի ցերեկային  
սակագների աճի դինամիկան 

Ուսումնասիրելով վերը նշված գծապատկերը և բերված տվյալները 
սակագների վերաբերյալ` տեսնում ենք, որ վերջին չորս տարիների ըն-
թացքում սակագներն ունեցել են բացառապես աճի դինամիկա: Իսկ հա-
մեմատելով 0,38 կՎ լարման էլեկտրաէներգիայի 2011 և 2015 թթ․ տվյալ-
ները, որը ներառում բնակչությանը մատուցվող էլեկտրական էներգիան, 
պարզ է դառնում, որ սակագինն աճել է մոտ 39%-ով։ Իսկ տարիների ըն-
թացքում նախորդ տարվա նկատմամբ տոկոսային աճն առավել մանրա-
մասն կարելի է տեսնել Աղյուսակ 3-ում։ 

Աղյուսակ 3 
Նախորդ տարվա նկատմամբ տոկոսային աճը 

 2012 2013 2014 2015 
35 կՎ և բարձր 0 38.09 13.27 21.09 

6 (10) կՎ 0 40 11 17.83 
0,38 կՎ  0 26.67 10.13 16.56 

2013-2015թթ․ սակագնի տոկոսային աճի մասին պատմող երկնիշ 
թվերը կարելի է ասել, որ անհանգստացնող են և կարիք կա հետազո-
տության։ Սակագնի թանկացումն ունի մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
պատճառներ։ Թանկացման օբյեկտիվ պատճառ են էլեկտրաէներգիայի 
կորուստները, տվյալ տարվա սակավաջրությունը, չնախատեսված և 
չկանխատեսված տեխնիկական խնդիրները և այլն։ Էլեկտրաէներգիայի 
կորուստները հաշվարկվում են անխուսափելի կորուստների հաշվառման 
հաստատված մեթոդիկայով, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգա-
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վորող հանձնաժողովն ամեն տարի հաստատում է ՀԷՑ-ի կորուստների 
թույլատրելի չափը, որը ներառվում է սակագնային մարժայում: Կորուստ-
ները հիմնականում կախված են ցանցի տեխնիկական վիճակից, սա-
կայն առկա է նաև էլեկտրական էներգիայի հաշվիչ սարքերի թերի աշ-
խատանքի պատճառով առաջացած լրացուցիչ սպառման ծավալի փաս-
տը։ Տվյալ տարվա սակավաջրությունն ազդում է ՀԷԿ-երի կողմից ար-
տադրված էլեկտրաէներգիայի արժեքի վրա։ Ինչպես հայտնի է 2012 և 
2013 թվականները սակավաջուր տարիներ էին:  

Չնախատեսված տեխնիկական խնդրի վառ օրինակ է 2013-ի ատո-
մակայանի շարքից դուրս գալը, արդյունքում մեկ եռամսյակի տևողութ-
յամբ՝ 88 օր շարունակ ատոմակայանի էժան էլեկտրաէներգիան չէր ար-
տադրվում և ՀԷՑ-ը ստիպված էր այն գնել ՋԷԿ-երից և ՀԷԿ-երից, ինչն 
ավելի թանկ է։  

Համադրելով վերը նշված պատճառները` կարելի է ինչոր մասով 
բացատրել 2013 և 2014 թթ․ սակագնի աճը, մնացած մասը սուբյեկտիվ 
պատճառներից են։ Որպես սուբյեկտիվ պատճառ կարելի է համարել 
էլեկտրաէներգետիկ համակարգում վատ մենեջմենթի՝ կառավարման 
խնդիրը։ Մասնավորապես «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 
կողմից իրականացվող ընկերության ֆինանսական կառավարումը։ Ինչ-
պես հայտնի դարձավ 2015-ին ՀԷՑ-ը ահռելի ծավալի դրամական պար-
տավորություններ է վերցրել, ինչի կատարման պատճառով ստիպված է 
էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հայտ ներկայացնել։ Սակայն 
նշվածում ամենամեծ խնդիրն այն է, որ պարտավորություններում զգալի 
կշիռ ունեն կարճաժամկետ և թանկ տոկոսադրույքով վարկերը, որոնց 
սպասարկումն առաջացնում են լուրջ խնդիրներ։ Այս մասով հարկ է նշել, 
որ կարիք կա վերահսկողական համակարգի վերափոխման և բարելավ-
ման, որը հիմնականում պետք է իրականացվի ՀՀ հանրային ծառայութ-
յունների կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։ 

Այսպիսով ընդհանրացնելով առկա հիմնախնդիրների որոշ մասի 
վերաբերյալ առաջարկվող լուծումները` նշենք, որ էլեկտրաէներգիա ար-
տադրող հողմային կայանների քանակի ավելացումը և էլեկտրաէներ-
գիա արտադրող կայանների հիմնական միջոցների նորացման պարբե-
րության հաճախակիացումը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկ համա-
կարգի կառավարման կառուցակարգերի բարեփոխումը ժամանակի 
հրամայականն է։ 
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Развитие энергетического сектора имеет жизненно важное 
значение для развивающихся стран. Поэтому необходимо проводить 
анализ статистических данных энергетического сектора. В статье 
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улучшению. 

Ключевые слова: энергетическая система, электроэнергия, госу-
дарственное регулирование, экономическое развитие, энергетическая 
безопасность. 

 
 
 
 

HRANT MARGARYAN 
PhD Student of the Armenian State 

University of Economics 
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 The development of the energetic sector has a vital importance for 

developing countries. Therefore it is necessary to carry out the analysis of 
statistical data. The statistics of volumes of power provided by the electric 
power generating stations of RA and the mechanisms of their management 
have been examined in the article and there were made suggestions for 
their improvements. 
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ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է ՀՀ առևրային բանկերի ներդ-
րումային միջավայրը երկու հիմնական ուղղություններով՝ եկամտա-
բերություն և ռիսկայնություն: Եկամտաբերության ուսումնասիրու-
թյունը ներառում է ՀՀ բանկերի և ՀՀ բանկերում կատարված օտա-
րերկրյա ներդրումների եկամտաբերության գնահատումը: Ռիսկայ-
նությունը գնահատվել է եկամտաբերության ցուցանիշների շարքե-
րի հարթեցման և վարիացիայի գործակիցների հաշվարկի միջո-
ցով, որոնք թույլ են տալիս պատկերացում կազմել ցուցանիշների 
տատանողականության մասին:  

Հիմնաբառեր. ներդրումային միջավայր, օտարերկրյա ներդրում-
ներ, առևտրային բանկեր, եկամտաբերություն, ռիսկայնություն: 

 
Ներդրումային միջավայրը տնտեսական, դրամային և այլ պայման-

ների ամբողջությունն է, որոնք ազդում են ներդրումների իրականացման 
վրա [1, p. 297]: 

Ներդրումային միջավայրը ներդրման օբյեկտների ու ոլորտների 
ներդրումային պոտենցիալի և ներդրողի գործունեության պայմանների 
ամբողջությունն է: Ներդրումային միջավայրը կառավարման մակրո և 
միկրո մակարդակներում բազմաթիվ փոխկապկակցված գործընթացնե-
րի ազդեցության տակ ձևավորված սոցիալ-տնտեսական հարաբերութ-
յունների համակարգ է, որը ստեղծում է կայուն ներդրումային մոտիվա-
ցիայի ձևավորման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ [2, стр. 19]: 

Ներդրումային միջավայրը պայմանավորված է քաղաքական, տնտե-
սական, օրենսդրական, սոցիալական և այլ գործոններով: Ներդրումա-
յին միջավայրը բնութագրող կարևորագույն գործոնները եկամտաբե-
րությունն և ռիսկանությունն են [3, стр. 23]: 

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է ՀՀ բանկերի և դրանցում կա-
տարվող օտարերկրյա ներդրումների եկամտաբերության և ռիսկայնութ-
յան քանակական գնահատման հիման վրա պատկերացում կազմել 
ներդրումային միջավայրի մասին: 

ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային միջավայրը գնահատելու 
համար հաշվակվել են եկամտաբերության երկու խումբ ցուցանիշներ՝ 
ՀՀ բանկային համակարգի եկամտաբերությունը և ՀՀ բանկային համա-
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կարգում կատարված օտարեկրյա ներդրումների եկամտաբերությունը 
բնութագրող ցուցանիշներ (տե՛ս Աղյուսակ 1): Ցուցանիշների հաշվարկի 
համար օգտագործվել են ՀՀ ԿԲ տարեկան տեղեկագրերի, ինչպես նաև 
մեր դիմումի հիման վրա ՀՀ ԿԲ-ից ստացված տվալները: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ բանկերի և դրանցում կատարված օտարերկրյա ներդրումների 

եկամտաբերությունը բնութագրող ցուցանիշներ 

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

ՀՀ բանկերի շահույթի 
հավելաճի տեմպ (%) 

36.8 163.3 -30.2 40.8 23.6 28.9 -68.7 259.2 9.8 28.0 -10.2 -44.6 -198.1 

ՀՀ բանկերի ROA (%) 2.6 5.3 3 3.5 3.2 3 0.7 2.1 1.8 1.9 1.4 0.7 -0.6 

ՀՀ բանկերի դիվիդենտների 
վճարման գործակից (%) 

0.04 0.00 0.00 3.44 0.26 0.00 0.00 0.50 0.59 0.46 0.89 1.82 0.00 

ՀՀ բանկերի կան. Կապ.-ում 
մասնակց. ունեցող օտար. 
ներդրողներին բաժին 
ընկնող շահույթի հավելաճի 
տեմպ (%) 

-3.5 195.4 -32.1 34.4 44.3 45.5 -65.8 274.1 9.2 31.5 -11.4 -50.4 -194.5 

ՀՀ բանկերի կան. կապ.-ում 
կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների 
շահութաբերություն (%) 

15.6 47.1 23.6 23.6 22.5 21 5.1 15.7 15.1 18 14.9 7.2 -6.2 

 
2003-2004 թվականներին ՀՀ բանկերի շահույթի աճը պայմանա-

վորված է զուտ տոկոսային եկամուտների աճով, որը վարկային ներ-
դրումների աճի հետևանք է: 2005-ին զուտ շահույթի 30,2 % անկման 
պատճառը բանկերի կողմից ներգրավված միջոցների աճի պատճառով 
տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի մեծացումն է: 2006-2008 
թվականներին ՀՀ բանկերի շահույթն ունեցել է դրական դինամիկա: 
Ճգնաժամային 2009-ին վարկային ներդրումների անկման պաճառով 
68.7%-ով անկում է արձանագրել զուտ շահույթը, սակայն անկումային 
դինամիկան հաղթահարվել է արդեն 2010-ին, որի արդյունքում զուտ շա-
հույթի հավելաճը կազմել է 259.2%: 2014-2015 թվականներին բանկերի 
զուտ շահույթի աննախադեպ անկումը պայմանավորված է ՀՀ բանկերի 
ակտիվների հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստներին կա-
տարված մասնահանումների զգալի աճով, ինչի արդյունքում 2015ին 
բանկերն արձագրել են վնաս: Մասնահանումների աճը պայմանավոր-
ված է ՀՀ բանկերի արտարժույթային վարկերի և դեբիտորական 
պարտքերի որակի անկմամբ: Համաձայն ՀՀ ԿԲ 2014, 2015 թթ. տարե-
կան տեղեկագրերի տվյաների` արտարժույթով վարկերի գծով մասնա-
հանումները 2014-2015 թթ. կազմել են արտարժույթով վարկերի համա-
պատասխանաբար 2,98%-ը, և 3,74%-ը: Արտարժույթով դեբիտորական 
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պարտքերի գծով մասնահանումները 2014-ին կազմել են դրանց 1,08%-ը, 
իսկ 2015-ին՝ 1,87% -ը: Նկատելի աճ գրանցվել է նաև 2014-ին: Մասնահա-
նումների աճը պայմանավորված է 2014-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին 
դրամ/դոլար փոխարժեքի աճով: Դրա արդյունքում մեծացել է արտարժույ-
թով վարկ վերցած ՀՀ վարկառուների վարկային ծանրաբեռնվածությու-
նը, ինչն էլ հանգեցնելով ժամկետանց վարկային պարտավորությունների 
աճին մեծացրել է պահուստներին կատարվող մասնահանումները: 

2003-2004 թթ. ՀՀ բանկերի զուտ շահույթն ավելի արագ է աճել, քան 
ակտիվները (տե՛ս Աղյուսակ 2), ինչի արդյունքում ROA-ն աճել է` 2004-ին 
կազմելով 5,3%:  

Աղյուսակ 2 
ՀՀ բանկերում կատարված օտար. ներդրումների և բանկերի 

ակտիվների դինամիկան 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ՀՀ բանկերի 
ակտիվների հավելաճի 
տեմպ (%) 

23.4 28.9 21.2 19.0 45.7 33.9 29.5 17.7 32.4 19.5 19.2 15.9 1.4 

ՀՀ բանկերի կան. 
Կապ.-ում կատարված 
օտար ներդրումների 
հավելաճի տեմպ(%) 

-20.7 22.5 46.1 26.8 69.8 47.8 35.2 12.5 14.1 7.2 6.3 -1.1 20.9 

 
2005-2008 թթ. ՀՀ բանկերի ROA-ն դրսևորել է համեմատաբար կա-

յուն դինամիկա: 2009-ին ճգնաժամի պատճառով բանկերի շահույթը 
նվազել է 68.7%-ով, ինչի արդյունքում ROA-ն նվազել է 2,3 տոկոսային 
կետով: 2010-2012 թթ. բանկերի շահույթի աճով պայմանավորված աճ է 
արձանագրել նաև ROA-ն, սակայն հաջորդ տարիներին աճը դադարում 
է և սկսվում է անկման շրջան` պատմական նվազագույն արժեքը գրան-
ցելով 2015-ին (-0.6%): 

ՀՀ բանկերում դիվիդենտների վճարման գործակիցը խիստ ցածր է, 
առավելագույն արժեքը՝ 3.44%, արձանագրվել է 2006-ին: Շահաբաժին-
ների վճարման ցածր մակարդակը բացասաբար է ազդում ներդրումային 
միջավայրի վրա, մանավանդ պորտֆելային ներդրումների ներգրավման 
համար ստեղծում է ոչ գրավիչ պայմաններ, քանի որ դրանց նպատակն 
առավեագույն շահույթ ստանալն է:  
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Գծապատկեր 1. ՀՀ բանկերի ROA-ն և եռամյա սահող 
միջիններով հարթեցված ROA-ն 

 

ՀՀ բանկերի կանոնադրական կապիտալում կատարված օտար-
երկրյա ներդրումների շահութաբերության ցուցանիշը ներդրումային մի-
ջավայրի գնահատման հիմնական ցուցանիշներից է, քանի որ թույլ է 
տալիս գնահատել ՀՀ օտարերկրյա ներդրումների արդյունավետությունը: 

Այս ցուցանիշը 2003-2013 թթ. ընթացքում տատանվել է 14,9%-23,6% 
սահմաններում՝ զգալի շեղում արձանագրելով 2004 և 2009 թվականնե-
րին: 2004-ին ցուցանիշը գրանցել է իր առավեագույն արժեքը՝ 47,1%, ինչը 
պայմանավորված է ՀՀ բանկերի կանոնադրական կապիտալում մաս-
նակցություն ունեցող օտարերկրյա ներդրողներին բաժին ընկնող շա-
հույթի և ՀՀ բանկերի կանոնադրական կապիտալում օտարերկրյա մաս-
նակցության աճով: 2009-ին ցուցանիշը գրանցել է 5,1% արժեք, որը ֆի-
նանսական ճգնաժամի պատճառով բանկային համակարգի շահույթի 
անկման հետևանքն է: 
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Գծապատկեր 2. ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում կատարված 
օտար. ներդրումների շահութաբերությունը և դրա հարթեցումը 

եռամյա սահող միջիններով 
 

ՀՀ բանկերի կանոնադրական կապիտալում կատարված օտար-
երկրյա ներդրումների շահութաբերության անկումը 2013-ին պայմանա-
վորված է 2013-2015 թթ. օտարերկրյա ներդրողներին բաժին ընկնող շա-
հույթի զգալի անկումներով, որն էլ ՀՀ բանկային համակարգի շահույթի 
կտրուկ անկման հետանքն է: Տվյալ ցուցանիշի շարժը ներկայացված է 
Գծապատկեր 2-ում: Պետք է նշել որ, 2015-ին տվյալ ցուցանիշի անկումը 
պայմանավորված է ոչ միայն շահույթի անկումով, այլև ՀՀ բանկերի կա-
նոնադրական կապիտալում կատարված օտարերկրյա ներդրումների 
20,9% աճով (տե՛ս Աղյուսակ 2): Այդ աճի պատճառը սակայն ներդրու-
մային միջավայրի բարելավումը չէ, այլ ՀՀ բանկերի ընդհանուր կապի-
տալի նվազագույն չափի՝ 30 մլրդ դրամի ապահովման նպատակով հա-
վելյալ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը: Նվազագույն սահմա-
նաչափը 5 մլրդ դրամից հասցվել էր 30 մլրդ դրամի 2015 թ. ԿԲ որոշ-
մամբ: ՀՀ բանկերի օտարերկրյա սեփականատերերը հավելյալ միջոց-
ներ են ուղղել ՀՀ ԿԲ-ի պահանջը կատարելու համար, ինչի արդյունքում 
օտարերկրյա ներդրումների ծավալը զգալի աճել է: ԿԲ պահանջի բավա-
րարման վերջնաժամկետը 2017-ի հունվարի 1-ն է, այդ պատճառով 2016-ին 
օտարերկրյա ներդրումների ծավալը կշարունակի աճել: 
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Ներդրումների հետևանքով ֆինանսական միջոցների կորստի հա-
վանականությունը կոչվում է ռիսկ [4, p. 250]: Ապագայում կատավելիք 
ներդրումների ռիսկայնությունը գնահատելու համար արհրաժեշտ է իրա-
կանացնել կանխատեսում: Այդ նպատակով ՀՀ բանկերի եկամտաբե-
րության ցուցանիշների շարքերը հարթեցվել են եռամյա սահող միջիննե-
րով: Հաշվերկվել են նաև այդ ցուցանիշների վարիացիայի գործակիցնե-
րը, որը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել ցուցանիշների տատանո-
ղականության մասին (տե՛ս Աղյուսակ 3): Որքան մեծ է տատանողակա-
նությունը, այնքան մեծ է անորոշությունը՝ հետևաբար նա ռիսկայնությու-
նը: Վարիացիայի գործակցի հաշվարկի մեջ չենք ներառել 2015 թ. 
տվյալները, քանի որ այն կտրուկ շեղվում է շարքի տենդենցից և թույլ չի 
տալիս ստանալ ճիշտ պատկերը: 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ բանկերում կատարված օտարերկրյա ներդրումների 

ռիսկայնությունը բնութագրող ցուցանիշներ 

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

ՀՀ բանկերի ROA-ի եռամյա սահող 
միջիններ (%) 

  3.6 3.9 3.2 3.2 2.3 1.9 1.5 1.9 1.7 1.3 0.5 

ՀՀ բանկերի կան. կապ.-ի օտար 
մասնակցներին բաժին ընկնող շահույթի 
եռամյա սահող միջիններ (մլն դրամ) 

 5111 6105 7843 8803 12546 11768 15202 17503 26172 28188 24771 9696 

ՀՀ բանկերի կան. Կապիտալում 
կատարված օտարերկրյա ներդրումների 
շահութաբերության եռամյա սահող 
միջիններ(%) 

  28.8 31.4 23.2 22.4 16.2 13.9 12.0 16.3 16.0 13.4 5.3 

Վարիացիայի գործակիցներ 2002-2014թթ (%) 

ՀՀ բանկերի ROA-ի վարիցիայի գործակից  51.27 
ՀՀ բանկերի կան. կապ.-ի օտար մասնակցներին բաժին ընկնող 
շահույթի վարիացիայի գործակից  65.33 

ՀՀ բանկերի կան. Կապիտալում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների շահութաբերության վարիացիայի գործակից  52.95 

 
ROA-ի վարիացիայի գործակիցը բավականին մեծ է: Մասնագիտա-

կան գրականության մեջ ըդունված է համարել, որ եթե վարիացիայի 
գործակիցը մեծ է 25-30%-ից, ապա առկա է մեծ տատանողականություն, 
որը մեծացնում է ներդրումների ռիսկայնությունը: Տվյալ դեպքում առկա 
է բարձր տատանողականության շարք՝ նվազող տենդենցով, ինչը ներդ-
րումային գրավչության վրա բացասաբար ազդող հանգամանք է: 

Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ օտարերկրյա ներդրողին ամենից 
շատ հետաքրքրող ցուցանիշը ոչ թե ROA-ն է, (քանի որ այն բնութագրում 
է ակտիվների կառավարման ընդհանուր արդյունավետությունը) այլ 
օտարերկրյա ներդրումների շահութաբերությունը: Այդ ցուցանիշն ունի 
անկման միտում և բարձր տատանողականություն, սակայն նրա արժեք-
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ներն ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում հիմնականում գտնվել են 
այնպիսի մակարդակի վրա, որ ներդրումները եղել են արդյունավետ: 
Այս օրինաչափությունը ճգնաժամային 2009-ից հետո առաջին անգամ 
խախտվեց 2014-2015-ին, երբ ՀՀ բանկերի զուտ շահույթի աննախադեպ 
անկման պատճառով օտարերկրյա ներդրումների շահութաբերությունն 
ընկավ 10%-ից ցածր, իսկ 2015-ին ստացավ բացասական արժեք: Անկ-
ման հիմնական պատճառը ՀՀ բանկային համակարգի դոլարացման 
բարձր մակարդակն է, որի պատճառով ՀՀ բանկերը մեծ քանակությամբ 
արտարժույթով վարկեր են տրամադրում ՀՀ ռեզիդենտներին: Դրա 
պատճառով մեծանում է փոխաժեքի տատանումնեի ազդեցությունը 
վարկառուների վրա: 2014-ին դրամի արժեզրկումից հետո, ՀՀ բանկերի 
վարկային պորտֆելի որակն ընկավ` հանգեցնելով հնարավոր կորուսնե-
րի պահուստին կատարվող մասնահանումների աճին, որի հետևանքով 
էլ կտրուկ նվազեց շահույթը: 

Թեև ՀՀ բանկերում կատարված օտարերկրյա ներդրումներին բա-
ժին ընկնող շահույթի վարիացիայի գործակիցը խիստ բարձր է, սակայն 
մինչև 2012-ը ցուցանիշի դինամիկան դրական է եղել, այդ պատճառով 
վարիացիայի գործակցի բարձր տատանողականությունը չի մեծացնում 
ներդրումների ռիսկայնությունը, այլ հավելյալ ներդրումների ներգրավ-
ման պայմաններ է ստեղծում: 2013-ից հետո իրավիճակը փոխվեց և հա-
ջորդ տարիներին ցուցանիշն սկսեց սրընթաց նվազել, ինչը ներդրումա-
յին միջավայրի վրա բացասաբար ազդող գործոն է:  

 
 

Գծապատկեր 3. ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում մասնակցություն 
ունեցող օտարերկրյա ներդրողներին բաժին ընկնող շահույթը և դրա 

հարթեցումը եռամյա սահող միջիններով 
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Այսպիսով, ներդրումային միջավայրի գրավչության տեսանկյունից 
ուսումնասիրվող ողջ ժամանակաշրջանը կարող ենք բաժանել հետևյալ 
մասերի. 

2002-2008 թթ. ընթացքում բանկերի շահույթը և օտարերկրյա ներդ-
րողներին բաժին ընկնող շահույթն աճում են, օտարերկրյա ներդրումնե-
րի շահութաբերությունն ունի փոքր անկման միտում, բայցևայնպես 
բարձր մակարդակի վրա է, ցուցանիշների տատանողականությունը 
բարձր չէ (բացառությամբ 2004 թ.): Ընդհանուր առմամբ ներդրումային 
միջավայրը բարենպաստ է, որի պատճառով օտարերկրյա ներդրում-
ներն աճում են:  

Ճգնաժամային 2009-ին վերոնշյալ ցուցանիշների հավելաճի տեմպը 
կտրուկ նվազում է, բայց համակարգը շարունակում է աշխատել շահույ-
թով, օտարերկրյա ներդրումների աճը շարունակվում է: 

2010-2012 թթ. ընթացքում իրավիճակը սկսում է կարգավորվել, բան-
կերի շահույթը, օտարերկրյա ներդրողներին բաժին ընկնող շահույթը և 
օտարերկրյա ներդրումների շահութաբերությունն աճում են, օտարերկր-
յա ներդրումները շարունակում են աճել, բայց ավելի դանդաղ տեմպով: 
Ժամանակաշրջանը բնութագրվում է ներդրումային միջավայրի կայու-
նացմամբ և աճի միտումով: 

2013-2015 թթ. իրավիճակն արմատապես փոխվում է: Բանկերի և 
օտարերկրյա ներդրողներին բաժին ընկնող շահույթի աճի տեմպը նվա-
զում է, որի արդյունքում նվազում են բոլոր եկամտաբերության ցուցա-
նիշները: Այս ժամանակաշրջանում աճում է բանկային համակարգի ռիս-
կայնությունը և նվազում է եկամտաբերությունը, ինչի պատճառով վատ-
թարանում է ներդրումային միջավայրը, որն էլ հանգեցնում է օտարերկր-
յա ներդրումների անկման: 

ՀՀ բանկային համակարգը գրավիչ չէ օտարերկյա պորտֆելային 
ներդրողների համար, քանի որ խիստ ցածր է շահաբաժինների վճար-
ման գործակիցը: 

ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկայնության աճի հիմնական պատ-
ճառը դոլարիզացիայի բարձր մակարդակն է, որի պատճառով 2014-
2015 թթ. կտրուկ նվազել են շահութաբերության ցուցանիշները և վատ-
թարացել է ներդրումային միջավայրը: 

Ստեծված անբարենպաստ ներդրումային միջավայրը կարգավորելու 
համար անհրաժեշտ է. 

• քայլեր ձեռնարկել ՀՀ դրամի արժևորման ուղղությամբ, որը թույլ 
կտա բարելավել արտարժույթով վարկեր ներգրաված ՀՀ ռեզիդենտնե-
րի ֆինանսական վիճակը, բարձրացնել բանկերի վարկային պորտֆելի 
որակը, որի արդյունքում կնվազեն հնարավոր կորուստների պահուստ-
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ներին կատարվող մասնահանումները, ինչն էլ կհանգեցնի բանկերի շա-
հույթի աճին և բանկերի ներդրումային միջավայրի բարելավմանը: 

• ՀՀ բանկերի դոլարացման մակարդակն իջեցնելու նպատակով 
պետք է խթանել ՀՀ դրամով ներգրավվող ավանդների աճը, փոքր 
ավանդատուների համար զգալի հարկային արտոնություններ սահմանե-
լու միջոցով, որոնք կնվազեցնեն ՀՀ բանկերի կախվածությունն ար-
տերկրից ներգրովվող վարկային միջոցներից:  
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БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

В данной статье была изучена инвестиционная среда коммер-
ческих банков Республики Армения по двум направлениям- уровень 
рентабельности и риска. Анализ рентабельности включает оценку 
рентабельности банков и иностранных инвестиций в банковский 
сектор Армении. Для изучения риска были прогнозированы уровни 
показателей рентабельности а так же вычислены коэффициенты 
вариации, которые позволяют оценить колеблемость показателей. 
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 In this article the author has invetsigated the the investment 

environment of commercial banks of the Republic of Armenia in two 
directions- profitability and risk. The analysis of profitability includes the 
estimation of profitabiity of banks and the foreign investments in banks. 
During the analysis of risk author has forecasted the level of main 
indicatorsof profitability and colculated the coefficients of variation to reveal 
the volatilitythat indicators. 
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НАТАЛИНА МОСКАЛЕЦ  

Главный консультант по вопросам предотвращения и 
выявления коррупции Конституционного Суда Украины, 

аспирант кафедры государственной политики и 
общественного развития Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

(GOOD GOVERNANCE) 
 

В статье осуществлен анализ современного состояния 
управления (governance) в органах государственной власти 
Украины, принципов, на которых базируется управление 
(governance) в Украине. Определены главные обязанности 
органов государственной власти в обеспечении прав и свобод 
человека закрепленных Конституцией Украины. Выделены 
приоритетные направления, которые необходимо осуществить 
для преодоления кризиса в Украине и проведения успешных 
реформ с целью реального обеспечения прав и свобод человека 
гарантированных Основным Законом. 

Ключевые слова: надлежащее управление, права и свободы 
человека, органы государственной власти, Конституционный Суд 
Украины. 

 
Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является 

главной обязанностью государства. Государство ответственно перед 
человеком за свою деятельность (статья 3 Конституции Украины). 
Согласно статье 5 Конституции Украины носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Украине является народ. Основ-
ным Законом Украины установлено, что народ осуществляет власть 
непосредственно и через органы государственной власти. Однако, 
характеризуя ситуацию в Украине, следует отметить, что она сложи-
лась не в интересах граждан, и реального обеспечения государст-
венными органами власти гарантированных им конституционных прав 
и свобод не происходило. Кроме этого, можно констатировать, что в 
период ХХ – в начале ХХІ в Украине состоялось фактическое возобла-
дание власти над народом [1]. В конце 2013 – в начале 2014 года в 
Украине произошли трагические события, в частности выход студен-
тов на Площадь независимости в городе Киеве, с последующим сило-
вым разгоном мирного митинга студентов, Революция достоинства. 
Эти акции были вызваны, прежде всего, против коррупции, произвола 
правоохранительных органов и сил спецназначения, а также были 
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направлены в поддержку европейского вектора внешней политики 
Украины. Упомянутые события привели к гибели людей (небесной 
сотни). Как отмечается в Национальной стратегии в сфере прав 
человека, события Революции достоинства засвидетельствовали 
необратимое стремление Украинского народа к построению правового 
и демократического государства, в котором гарантируются и обес-
печиваются права и свободы человека [2]. По нашему мнению, для 
реализации гарантированных Основным Законом прав и свобод граж-
дан Украины приоритетным направлением для государства является 
обеспечение надлежащего управления в органах государственной 
власти Украины и усовершенствования их взаимодействия на прин-
ципах надлежащего управления. 

Принципы внутренней и внешней политики Украины, определяю-
щие принципы и приоритеты государственной политики в соответст-
вующих сферах, закреплены Законом Украины «О принципах внешней 
и внутренней политики» от 1 июля 2010 года № 2411–VI. В частности, 
принципы государственной политики базируются на безусловном 
соблюдении Конституции Украины, гарантировании и в то же время 
обеспечении в Украине прав и свобод человека, на общепризнанных 
принципах и нормах международного права, укреплении демократи-
ческих принципов общественной и государственной жизни, обеспече-
нии верховенства права, защиты национальных интересов государст-
ва, утверждении Украины как полноправного и авторитетного члена 
мирового содружества и тому подобное. Основными принципами 
внутренней политики Украины является модернизация системы госу-
дарственной службы с учетом европейского опыта на принципах 
профессиональности и политической нейтральности, обеспечения 
справедливого и доступного судопроизводства, соблюдения междуна-
родных стандартов независимости судей, усиления противодействия 
коррупции и теневой экономической деятельности, безусловного 
соблюдения принципов законности в первую очередь высшими долж-
ностными лицами государства, политиками, судьями, руководителями 
правоохранительных органов и силовых структур и тому подобное. 
Реализация принципов внутренней и внешней политики осущест-
вляются на основе тесного взаимодействия и координации усилий 
Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров 
Украины и других органов исполнительной власти в этом направлении. 

Осуществление надлежащего управления должно базироваться 
прежде всего на понимании содержания соответствующего понятия. В 
украинской научной терминологии понятие управление (governans) 
рассматривается как термин "врядування". Категория "врядування" 
соответствует нескольким близким по содержанию, но не идентичным 
понятиям. Так согласно Энциклопедии государственного управления 
«врядування» понимается как выработка и реализация публичной 
политики на принципах партнерского взаимодействия государственной 
власти, местного самоуправления, создающих благоприятные 

117 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016  
 

  

политико-правовые и финансовые предпосылки, с частным сектором, 
генерирующим рабочие места и обеспечивающим доходы, и гражданс-
ким обществом, которое мобилизирует внутренние ресурсы ради 
достижения приоритетных целей общественного развития. Другое 
понимание "врядування" – это самостоятельное решение народом, 
отдельными сообществами вопросов своей жизнедеятельности в 
соответствии с их суверенной волей. "Врядування" также рассматри-
вается как правление, которое включает в себя принятие решений, и 
как направление, которое предусматривает концентрацию внимания 
на обществе и его агентах, на горизонтальных зависимостях, на 
сотрудничестве (кооперировании усилий). Понятие "врядування" 
объясняется как властвование, выделяя авторитарное управление, 
система которого построена сверху донизу по методологии холизма, и 
демократическое управление, построенное снизу доверху [3]. Термин 
"врядування" в государственно управленческом контексте, который 
включает деятельность исполнительных, представительских и судеб-
ных органов, украинские ученые рассматривают, как правила, про-
цессы и нормы поведения, влияющие на способ осуществления власт-
ных полномочий институтами, особенно относительно обеспечения их 
открытости, участия общественности, подотчетности, эффективности 
и согласованности [12]. Надлежащие управление согласно подходу 
Мирового банка (1994) характеризуется предсказуемым, открытым и 
опирающимся на знание процессом формирования и реализации 
политики; высокопрофессиональной бюрократией, исполнительной 
властью, ответственной за свои действия, развитым гражданским 
обществом, которое играет активную роль в общественных делах. Все 
эти составляющие функционируют в соответствии с принципом 
верховенства права [14]. 

По мнению польского специалиста в сфере государственного 
управления Яна Паствы, "врядування" означает идентификацию и 
гармонизацию интересов отдельных граждан, разных групп, разных 
субъектов современного государства – государства XXI века. Он заме-
тил, что эффективное "врядування" прежде всего означает эффектив-
ную идентификацию участников этого современного процесса, их ин-
тересов, потом – действенное оценивание этих интересов, поиск 
эффективных способов гармонизации этих интересов. Кроме этого, 
специалистом отмечает выработку действенных решений, а следова-
тельно, решения должны быть результативными, чтобы их не пере-
сматривали после того, как они приняты и внедрены [5]. 

Научный работник Соединенных Штатов Америки Гай Питерс, 
предложил определение "врядування" в понимании направления: 
корень – от греческого слова "управление", это же слово употребляют 
в значении "направлять лодку". По его мнению, компонентом 
"врядування" является прежде всего установление целей – если мы 
собираемся куда-то направляться, то должны знать, куда именно – 
следовательно, должны определить, каковы наши цели (коллективно, 
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ведь это является, собственно, коллективным делом, а не делом каж-
дой отдельной организации); мы должны быть способны реализо-
вывать те цели, которые обычно являются заданием государственной 
службы. Также он заметил, что необходимо иметь определенные 
средства для внесения координации и согласованности в методы 
"врядування", а также определенный механизм для оценивания и 
обратной связи [6]. 

На современном этапе развития Украины есть потребность в 
поиске наилучших способов использования ресурсов ради достижения 
приоритетных целей государственной политики. По нашему мнению, 
надлежащее управление позволит государству фактически выполнять 
положение Основного Закона Украины относительно защиты прав и 
свобод человека и улучшит результат оценивания их эффективного 
обеспечения. 

В Конституции Украины установлено, что государственная власть 
в Украине осуществляется на принципах разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную (часть первая статьи 6), и 
определен механизм ее осуществления (часть вторая статьи 6, часть 
вторая статьи 19). Основной Закон Украины установил принципы 
организации и деятельности судебной власти и взаимодействия между 
ней, законодательной и исполнительной властями на основании 
конституционно закрепленной системы сдержек и противовесов. 

В соответствии со статьей 75 Конституции Украины Верховная 
Рада Украины – единственный орган законодательной власти в 
Украине. Статьей 92 Основного Закона Украины закреплено, что пар-
ламент Украины должен определять исключительно законами 
субъективные права и свободы человека, гарантии их реализации, и 
основные обязанности. Следовательно, любой закон, принятый 
Верховной Радой Украины, должен способствовать защите прав и сво-
бод человека. Парламентский контроль за соблюдением конститу-
ционных прав и свобод человека осуществляет Уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам человека. 

Принципами государственной политики Украины в сфере прав 
человека, утвержденными Постановлением Верховной Рады Украины 
от 17 июня 1999 года № 757–XIV, определенны принципы и 
направления государственной политики. Настоящий нормативный 
документ является своеобразным фундаментом, на котором 
базируется деятельность системы государственных органов в сфере 
гарантирования прав человека [7]. 

Статус Президента Украины, определенный в статье 102 
Конституции Украины, дает основания считать его воплощением 
государства и государственной власти в целом, что обусловлено 
кругом полномочий, его ролью и местом в политической жизни 
общества. Глава государства выступает в роли арбитра во 
взаимоотношениях между государственными структурами, оказывает 
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на них сдерживающее влияние, обеспечивая этим единство госу-
дарственного руководства [7]. 

С целью совершенствования деятельности относительно утверж-
дения и обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Украине 
Указом Президента Украины от 25 августа 2015 года № 501/2015 
утверждена Национальная стратегия в сфере прав человека. Эта 
стратегия акцентирует внимание на проблемах в сфере защиты прав и 
свобод человека. В то же время определены такие стратегические 
направления, как обеспечение права на жизнь, права на справед-
ливый суд, свободы мирных собраний и объединений, права на 
участие в управлении государственными делами и в выборах и тому 
подобное. Имплементация стратегии обеспечивается общими дейст-
виями государственных органов, институтов гражданского общества, 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека при 
поддержке Организации Объединенных Наций, Совета Европы, 
Организации по безопасности и сотрудничества в Европе и других 
международных организаций на всех этапах разработки плана 
действий по реализации ее положений, мониторинга и контроля. 

Конституция Украины, закрепляя полномочия Кабинета Министров 
Украины, возлагает на него обязанность принять меры по обес-
печению прав и свобод человека (статья 116). Одним из важных 
направлений обеспечения прав человека в полномочиях Кабинета 
Министров Украины является то, что он осуществляет мероприятия по 
обеспечению обороноспособности и национальной безопасности 
Украины, общественного порядка и борьбе с преступностью. Реализуя 
эти полномочия, Кабинет Министров Украины направляет и коорди-
нирует работу министерств обороны, внутренних дел, здравоохра-
нения и других органов исполнительной власти. Непосредственным 
звеном органов государственной власти являются центральные 
органы, к которым относятся министерства и другие центральные 
органы исполнительной власти [7]. 

Верховная Рада Украины в 2014 году одобрила Программу 
деятельности Кабинета Министров Украины. В ней отмечено, что 
ключевыми вызовами для Украины являются неэффективный госу-
дарственный менеджмент, коррупция в судах и правоохранительной 
системе, повседневное взяточничество и тому подобное. Также в 
программе констатировано, что Украина находится в самом глубоком 
за всю историю своей независимости экономическом, политическом и 
социальном кризисе. Государство доведено до банкротства, общество 
– до социальной и гуманитарной катастрофы. Реальной стала угроза 
потери Украиной суверенитета и территориальной целостности. 
Страна очутилась в шаге от финансово-экономического коллапса. 

В конце 2015 года Кабинет Министров Украины предоставил отчет 
о выполнении программы деятельности. В нем есть информация о 
новой политике безопасности, государственного управления, эконо-
мики, противодействия коррупции, продовольствии, энергозависи-
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мости, социальной сфере, культуре и международной помощи. Также 
в отчете включена оценка работы правительства мировыми лидерами. 
Однако примечательно, что ни один пункт программы деятельности не 
был выполнен на 100%. 

Обеспечение прав и свобод человека возлагается Конституцией 
Украины на органы правосудия (Конституционный Суд Украины и суды 
общей юрисдикции) и прокуратуру, другие правоохранительные органы. 

Единственным органом конституционной юрисдикции в Украине 
является Конституционный Суд Украины. Его задачи, закрепленны 
Конституцией и специальным законом Украины, по нашему мнению, 
играют главную и очень важную роль в обеспечении прав и свобод 
человека в демократическом правовом государстве. Конституционный 
Суд Украины призван гарантировать, что законодательная и испол-
нительная власть будут действовать в установленных законом рамках. 
Это значит, что Конституционный Суд Украины призван обеспечивать 
верховенство Основного Закона Украины, пресекать попытки высших 
органов власти обойти требования Конституции Украины, проигнори-
ровать ее принципы. Он проверяет, действовал ли орган, который 
издал оспариваемый акт, в пределах полномочий и способом установ-
ленным Конституцией и законами Украины, не нарушается ли принцип 
разделения власти и предусмотренная Основным Законом Украины 
система сдержек и противовесов, не ограничиваются определенные 
Конституцией Украины функции или полномочия других органов и не 
увеличивается объем полномочий одного государственного органа за 
счет другого. Таким образом, сам факт возможности обращения к 
Конституционному Суду Украины по вопросам конституционности 
нормативно-правовых актов относительно официального толкования 
законов вынуждает высшие органы государственной власти действо-
вать в пределах конституционной системы сдержек и противовесов [8]. 

Отметим, что по результатам социологического опроса, проведен-
ного Центром Разумкова в 2015 году, на вопрос "Верите ли Вы в успех 
реформ в Украине?" граждане Украины сказали: 32,2 % в целом не 
верят, однако какая-то часть надежды еще есть в успех реформ в 
Украине, 25,6 % в целом верят, но есть сомнения, 30,3 % вовсе не 
верят, 7,1 % затруднились ответить и только 4,8 % уверенные в том, 
что органы государственной власти все-таки проведут реформы, 
которые позволят улучшить уровень их жизни. Теперь в Украине есть 
насущная необходимость в проведении системных государственно-
управленческих реформ с целью превращения государства в институт, 
который работает в интересах общества. Ведь надлежащее выпол-
нение задач Президентом, законодательной, исполнительной, и судеб-
ной властью Украины является гарантией обеспечения прав и свобод 
человека, устраняет возможные причины и предпосылки нарушения 
прав и свобод. 

Украине при модернизации надлежащего управления в органах 
государственной власти, следует учесть опыт западной школы, которая, 
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изучая взаимодействие в системе управления, сосредоточивается 
преимущественно на процессах выработки политики, распределения 
полномочий между разными участниками этого процесса, легитими-
зации власти, ее централизации и децентрализации, взаимодействия 
разных уровней управления, разных секторов и участников в процес-
сах выработки управленческих решений. Предметом тщательного 
изучения становятся институционные изменения, которые сопровож-
дали процессы становления и развития европейского управления, 
подходы к организации и проведению консультаций, способы привле-
чения гражданского общества к процессам принятия решений, возмож-
ности влияния на него, поведение участников процесса выработки 
политики в разных секторах, институциях [11]. 

Учитывая опыт стран Европейского Союза, необходимо также 
найти оптимальный баланс в отношениях между управленцами и 
политиками. В странах Центральной Европы, которые прошли через 
системные реформы и недавно стали членами Европейского Союза, 
новый социально-политический контекст привел к эволюции системы 
государственной власти, результатом чего стало изменение числен-
ности государственных должностных лиц и повышение роли управ-
ленцев в выработке политических программ [5]. Опыт США доказы-
вает, что в государстве нужно структурировать правительство таким 
образом, чтобы оно устраняло злоупотребление властью со стороны 
отдельной ветви власти или государственного правительственного 
чиновника. Все три ветви федерального правительства США – законо-
дательная, исполнительная и судебная – полуавтономны. Вместе с 
тем каждая из них имеет определенную власть над двумя другими. 
Зарубежные исследователи констатируют, что демократическое пра-
вительство неминуемо вращается немного медленнее и эффектив-
ность его действий бывает иногда меньше, чем у правительства, где 
власть сосредоточена в руках одного лица или небольшой группы лиц. 
Американская история убеждает в том, что поспешное правительст-
венное действие часто оказывается непродуманным и вредным [4]. 

Система государственного управления Австралии является клас-
сическим примером сочетания лучших управленческих практик стран 
Западной демократии, в первую очередь Великобритании и США. 
Учитывая стабильность политической системы, Австралии удалось в 
течение десятилетий обеспечивать устойчивое развитие государст-
венных институтов, основные принципы функционирования которых 
были заложены в конституции Австралии 1901 года. Отсутствие четких 
разграничений между законодательной и исполнительной властями в 
Основном Законе Австралии порождает тесную связь и высокий 
уровень кооперации государственных структур всех уровней [9].  

"Врядування" по своей сущности касается путей и средств, с 
помощью которых разнообразные общественные интересы трансфор-
мируются в единый курс действий власти и достигается согласие в 
обществе. Понятие "врядування" непосредственно связано с разными 
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аспектами государственной политики как курса действий органов 
власти [14]. 

В то же время выработка действенной государственной политики 
в обществе практически невозможна без стратегического планиро-
вания. "Стратегия" в контексте процесса рассматривается как процесс, 
направленный на разработку и внедрение стратегии развития среды, в 
котором существует организация, общество, страна, а также приспо-
собление к этим изменениям. Составляющими стратегического плани-
рования являются: 

1. Документ общего виденья стратегии.  
2. Приоритеты и проблемные вопросы.  
3. Стратегическая цель. 
4. Стратегический план и внедрение.   
5. Оценивание (мониторинг) результатов[10].  
К этапам процесса разработки стратегического плана относятся: 
1. Подготовка к процессу стратегического планирования и разра-

ботки стратегического плана.   
2. Анализ внешней и внутренней среды.   
3. Определение миссии организации.  
4. Определение стратегических целей.   
5. Определение заданий. 
6. Разработка плана действий.   
7. Мониторинг и оценивание стратегического плана [10]. 
Стратегическое планирование не только характеризует основной 

путь развития системы, но и позволяет модифицировать его или при 
необходимости корректировать направление, учитывая изменения 
среды. Наибольшее значение для успешного развития организации 
имеет стратегическое мышление и стратегические действия госу-
дарственных служащих [10]. Модель поведения политиков и госу-
дарственных управленцев играет большую роль для внедрения 
надлежащего управления в государстве. 

Выводы   
Деятельность органов государственной власти в первую очередь 

направлена на утверждение и обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, следовательно, органы государственной власти обязаны 
осуществлять полномочия, определенные Конституцией и законами 
Украины, таким образом, чтобы реально каждый гражданин Украины 
мог реализовать гарантированные Основным Законом Украины права 
и свободы. Статьей 19 Конституции Украины закреплено, что органы 
государственной власти, их должностные лица обязаны действовать 
лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотрен-
ным Конституцией и законами Украины. Ради лучшего взаимодействия 
органов государственной власти и эффективного управления обяза-
тельно необходимо распределение между политической и адми-
нистративной сферами, управленцами и политиками, а современная 
конституционная система основываться на принципе сдержек и 
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противовесов. Также тесное взаимодействие законодательной, испол-
нительной, судебной ветвей власти и координации их усилий должно 
быть направлено на удовлетворение потребностей граждан Украины. 
Обязательно необходимо осуществлять оценивание деятельности 
органов государственной власти на международном и национальном 
уровнях.  

Приоритетами на современном этапе формирования надлежа-
щего управления для Украины является:  

1. усиление профессионального корпуса должностных лиц, кото-
рые хорошо понимают и умеют выполнять управленческие задачи.  

2. открытый и прозрачный конкурсный отбор для всех уровней 
должностных лиц. 

3. деполитизирование на государственной службе. 
4. демократический контроль над деятельностью должностных лиц.  
5. как можно более широкое привлечение граждан к процессу 

управления.  
6. достижение управленческой преемственности. 
Следовательно, при условиях внедрения и реализации средств 

надлежащего управления в процессах государственных управлен-
ческих реформ Украины, в частности устранении злоупотребления 
властью со стороны отдельной ветви власти или государственного 
правительственного чиновника, обязательного стратегического плани-
рования, выбора модели поведения политиков и государственных 
управленцев и оптимального баланса в отношениях между управлен-
цами и политиками и тому подобное позволит улучшить институцион-
ную возможность государственного управления в отношении реали-
зации гарантированных Основных Законом Украины прав и свобод 
человека. Формирование научно обоснованных принципов усовер-
шенствования обеспечения прав и свобод человека в контексте 
надлежащего управления является перспективами последующих 
исследований. 
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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, էութ-
յան, ինչպես նաև իրավունքի համակարգում նրա տեղի ու դերի վե-
րաբերյալ, գիտական հարթակներում դեռևս միատեսակ մոտեցում 
չի ձևավորվել: 

Հոդվածը նվիրված է կատարողական վարույթում առկա իրա-
վահարաբերությունների բնույթի և բնորոշման վերաբերյալ արդի 
ժամանակաշրջանի 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: 

 
Չենք կարող համաձայնվել այն հեղինակների հետ, ովքեր նշում են, 

որ կատարողական վարույթը քաղաքացիական դատավարական իրա-
վունքի փուլ կամ մաս է, քանզի համեմատվող հարաբերությունների 
տարբերությունները բավականին շատ են: 

Մասնավորապես՝ 
1. համեմատվող իրավահարաբերություններում տարբեր են օբյեկտ-

ները, մի դեպքում դրանք ուղղված են քաղաքացիական սուբյեկտիվ իրա-
վունքների շուրջ ծագած վեճերի քննությանը և լուծմանը, մյուս դեպքում 
դատական ակտերի և վարչական ակտերի հարկադիր կատարմանը, 

2. քաղաքացիական դատավարության իրավահարաբերության 
սուբյեկտների կազմը չեն համընկնում (չի նույնանում) կատարողական 
վարույթի իրավահարաբերության սուբյեկտների կազմի հետ, թեպետ 
կան որոշակի նմանություն (պարտապան և պարտատեր), 

1 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի նախորդ՝ 

2016 թվականի 2-րդ համարում (էջ 158166): 
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3. քաղաքացիական դատավարության իրավահարաբերության դիս-
պոզիտիվ բնույթը հատուկ չէ միայն նշված հարաբերությանը, իսկ կա-
տարողական վարույթում այն չունի գլխավոր դերկատարում, 

4. քաղաքացիական դատավարության իրավահարաբերության 
կարգավորման իրավական նորմերի համապարփակ ամբողջությունը չի 
տարածվում կատարողական վարույթի իրավահարաբերությունների 
վրա, բացառությամբ մի քանի այսպես կոչված վերահսկողական և 
օժանդակող իրավանորմերի (օրինակ՝ կատարողական թերթի պարզա-
բանում, հաշտության համաձայնության հաստատում, շահագրգիռ անձի 
հայցով գույքի արգելանքի վերացում և այլն), 

5. չեն համընկնում նաև իրավահարաբերության մասնակիցների 
իրավունքներն ու պարտականությունները, 

6. չեն համընկնում նաև այն փաստական հանգամանքները, որոնց 
ուժով ծագում, փոփոխվում կամ դադարում են քաղաքացիական գործե-
րը դատարանում կամ անձանց սուբյեկտիվ նյութական իրավունքների 
հարկադիր կատարումը կատարողական վարույթում: 

Հետևաբար, ելնելով վերոգրյալի վերլուծությունից, եզրահանգում 
ենք, որ կատարողական վարույթում առկա հարաբերությունների իրա-
վական բնույթը հաստատապես քաղաքացիադատավարական չեն: 

Կատարողական վարույթում առկա հարաբերությունների վերաբեր-
յալ, վերջերս տեսական գրականության մեջ հաճախ հանդիպող հաջորդ 
տեսակետներից մեկը հանդիսանում է վարչաիրավական հարաբերութ-
յունների տեսակ համարելը: 

Ի տարբերություն քաղաքացիական դատավարության իրավահա-
րաբերության, որտեղ իշխանական լիազորությունների կրողը հանդիսա-
նում է արդարադատության մարմինը՝ դատարանը, վարչաիրավական 
հարաբերություններում իշխանական լիազորությունների կրողը հանդի-
սանում է պետական կառավարման կամ գործադիր իշխանության մար-
մինը, որոնք ուղիղ և անմիջական արտահայտում են պետության շահերը 
կամ կամքը: Հետևաբար, վարչաիրավական հարաբերություններում մի 
կողմը մշտապես պետք է հանդես գա, որպես գործադիր իշխանության 
(կամ պետական կառավարման) պաշտոնական և լիազորված սուբյեկտ: 
Վարչաիրավական հարաբերությունների այս հատկանիշը, Յու․ Մ․ Կոզլովն 
անվանում է՝ «պարտադիր կողմ», առանց որի վկայակոչված հարաբերու-
թյուններ ընդհանրապես չեն կարող սկիզբ առնել՝ առաջանալ 1, էջ 75: 

«Վարչաիրավական հարաբերությունները՝ գործադիր իշխանության 
(պետական կառավարման) ոլորտում հասարակական հարաբերություն-
ները կարգավորող վարչաիրավական կառուցվածքի կարևոր բաղադրա-
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մասերից են», այսպես է բնորոշում հարաբերությունների հասկացությունն 
իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գ․ Բ․ Դանիելյանը 2, էջ 103-105: 

Ինչպես երևում է վերոշարադրյալից, վարչաիրավական հարաբե-
րությունները մեծապես կրում են իմպերատիվ բնույթ և կապված են կա-
ռավարչական կապերով: Այս առանձնահատկությունը, թերևս, հանդի-
սանում է ամենակարևոր անջրպետը քաղաքացիաիրավական և վար-
չաիրավական բնույթի իրավահարաբերություններում: 

Այս հարաբերությունների կարգավորման նպատակով 2014 թվակա-
նին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատավա-
րության նոր օրենսգիրքը: 

Նորմատիվ իրավական ակտը սահմանում է Հայաստանի Հանրա-
պետության վարչական դատարանում պետական և տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նորմա-
տիվ իրավական և վարչական ակտերի, գործողությունների կամ անգոր-
ծության դեմ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դատական 
պաշտպանության իրավունքի իրականացման կարգը, ինչպես նաև ֆի-
զիկական և իրավաբանական անձանց դեմ վարչական մարմինների և 
պաշտոնատար անձանց հայցադիմումների քննության կարգը 3: 

Վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ վճռի եզրա-
փակիչ մասը բովանդակում է նշում, որ կատարում ենթադրող վճիռ կա-
յացնելու դեպքում՝ վճիռը կամովին չկատարվելու պարագայում կկա-
տարվի պարտապանի հաշվին դատական ակտերի հարկադիր կատա-
րումն ապահովող ծառայության միջոցով 4: 

Հետևապես, վարչական դատարանը նույնպես կայացնում է դատա-
կան ակտեր, որոնք կամովին չկատարվելու դեպքում ենթակա են հար-
կադիր կատարման Օրենքով սահմանված կարգով ՀԿԾ կողմից: 

Այսպիսով, շարունակելով ուսումնասիրել կատարողական վարույթի 
հարաբերություններին բնորոշ առանձնահատկությունները, նշենք, որ ե-
թե ըստ որոշ տեսաբանների կատարողական վարույթում առկա իրավա-
հարաբերությունները հանդիսանում են քաղաքացիական դատավարա-
կան, քանի որ դրանք բխում են քաղաքացիական նյութական իրավունքի 
նորմերի կիրարկման արդյունքում կայացված դատական ակտերի կա-
տարումից, ապա իրավացիորեն հարց է ծագում. իսկ ի՞նչ հարաբերութ-
յուններից են բխում վարչական դատավարության հարաբերությունները: 
Պատասխանն ավելի քան ակնհայտ է՝ վարչական իրավունքի նյութա-
կան նորմերի կիրառումից, ուստի կատարողական իրավահարաբերութ-
յունները, ըստ վերջիններիս, նույն տրամաբանությամբ կարող է հանդի-
սանալ վարչական դատավարական իրավահարաբերությունների մաս 
կամ փուլ, քանի որ վարչական դատավարության արդյունքում կայաց-
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ված դատական ակտերը, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքե-
րի, ենթակա են հարկադիր կատարման, Օրենքով սահմանված կարգով:  

Հետևաբար դատողությունն այն մասին, որ կատարողական իրա-
վահարաբերությունները վարչադատավարական են ճշմարտացի լինել 
չի կարող, այնպես ինչպես դատողությունն այն մասին, որ կատարողա-
կան իրավահարաբերությունները քաղաքացիադատավարական են: 

Այսպիսով, վերոշարադրյալ իրավահարաբերությունների բնորոշ 
առանձնահատկությունների համադրման մեթոդը և վերը նշված վերլու-
ծությունը, հնարավորություն են տալիս նշել կատարողական վարույթում 
ծագող և ընթացող իրավահարաբերությունների բնորոշ առանձնահատ-
կությունները: 

Ի կատարումը դատական ակտի հարկադիր կատարողի` Օրենքով և 
Ծառայության մասին օրենքով սահմանված պահանջների առաջադրու-
մը պարտադիր են կատարողական վարույթի իրավահարաբերության 
բոլոր սուբյեկտների համար: Այս դրույթն իր ամրագրումն է գտել Օրենքի 
համապատասխան հոդվածում, ըստ որի. «Հարկադիր կատարողի` իր 
իրավասության սահմաններում կայացրած որոշումները պարտադիր են 
բոլոր պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների, պաշտոնատար անձանց, կազմակերպությունների և քաղաքացի-
ների համար ու ենթակա են կատարման Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ամբողջ տարածքում 5: 

Հետևաբար, կատարողական վարույթում առկա իրավահարաբե-
րություններն ունեն իշխանական, վարչաիրավական ուղղվածություն և 
հանդիսանում են գործադիր իշխանության իրավազորություն: 

Հարցի առնչությամբ Վ. Ն. Շեգալովը միանգամայն իրավացիորեն 
նշում է. «դատական ակտը հանդիսանում է պետական իշխանության 
ակտ, տվյալ իրավահարաբերության տեսանկյունից՝ օրենք: Կյանքում 
այդ օրենքի իրագործումը հնարավոր է միայն այն պայմանով, որ հար-
կադիր կատարող ունենա հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման 
իրավունք» 6, էջ 26: 

Այսպիսով, իրավահարաբերությունները կատարողական վարույթում 
հիմնականում իշխանազոր են, եթե դրանք ծավալվում են հարկադիր 
կատարողի և մնացած սուբյեկտների միջև, որոշակի վերապահումով: 
Իսկ վարույթի մնացած մասնակիցների միջև հարաբերությունները մեծ 
մասամբ իրավահավասար են: 

Տեսական գրականության մեջ, ռուս իրավագետների մեկ այլ խումբ՝ 
Օ.Վ. Իսաենկովը, Ա. Ն. Բալաշովը և Ի.Ն. Բալաշովը, գտնում են, որ դա-
տական և այլ մարմինների ակտերի օրենքով նախատեսված կատարու-
մը կատարողական վարույթի հատուկ սուբյեկտների՝ հարկադիր կատա-
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րողների իրավապահ գործունեությունն է և ի տարբերություն դատական 
գործունեության, հարկադիր կատարողը չի լուծում իրավունքի վերաբեր-
յալ վեճը, այլ կատարում է այն պահանջները, որոնք նախապես որոշվել 
են դատական պրոցեսում կամ Օրենքով նախատեսված այլ իրավասու 
մարմինների որոշումներում: Հարկադիր կատարողների խնդիրը հան-
գում է կատարման ենթակա պահանջի էությունը չփոխելով, կատարո-
ղական վարույթի հատուկ լծակների միջոցով հարկադրաբար դրանք 
կատարելը: 

Հետևաբար, հաջորդ կարևոր հատկանիշը Օրենքով սահմանված 
հարկադիր կատարման միջոցների անմիջական գործադրումն է, որ 
հանգեցնում է կատարողական վարույթի նպատակի իրագործմանը: 

Անհրաժեշտ է նկատել, որ տեսական գրականությունում կատարո-
ղական վարույթի իրավահարաբերությունների վերաբերյալ հեղինակնե-
րի կարծիքների ներկապնակը բազմաբնույթ, խայտաբղետ և երբեմն, 
նաև հակասական են: Սակայն այս հարցում ընդունելով հարկադիր կա-
տարողի գործադիր իշխանության, լայն վարչաիրավական լիազորութ-
յուններով օժտված, ինքնուրույն սուբյեկտ հանդիսանալու հանգամանքը, 
միանշանակորեն կարող ենք պնդել, որ հարաբերությունները կատարո-
ղական վարույթում հակված են դեպի վարչաիրավականը: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի՝ «վարչական մարմիններ են համարվում Հայաստանի Հանրա-
պետության գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային 
կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րը, ինչպես նաև Հանրապետության ողջ տարածքում վարչարարություն 
իրականացնող պետական այլ մարմինները» 7: 

Ուստի, վերոգրյալ իրավանորմն աներկբա վկայում է, որ հարկադիր 
կատարման ծառայությունը հանդիսանում է վարչական մարմին և հետ-
ևաբար, իր գործառույթն իրականացնելիս իրացնում է վարչական իրա-
վազորություն կամ վարչարարություն: 

Այդուհանդերձ, կատարողական վարույթի վարման ընթացքում ի 
կատարումը դատական կամ այլ իրավազոր մարմնի վարչական ակտի, 
հարկադիր կատարողը, որպես վարչական մարմին ներկայացնող պաշ-
տոնատար անձ իրագործում է վարչարարություն՝ իրականացնում է ար-
տաքին ներգործություն ունեցող այնպիսի գործողությունների շարք, 
որոնք եզրափակվում են որևէ, իսկ ավելի ստույգ մի շարք վարչական 
ակտերի ընդունմամբ (որոշումներ տարբեր էության և բովանդակութ-
յան), որոնք կոնկրետ տվյալ գործով, կատարողական վարույթի կողմե-
րի, ինչպես նաև վարույթի այլ մասնակիցների համար առաջացնում են 
փաստական իրավական հետևանքներ: 
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Հետևաբար, կատարողական վարույթի, քաղաքացիական և վարչա-
կան դատավարության իրավունքների բնորոշ որոշ սկզբունքների ձևա-
կան նմանությունը, տակավին չի կարող բավարար առիթ հանդիսանալ 
տարբեր իրավահարաբերություններ կարգավորող ոլորտների համա-
տեղման համար: 

Հաջորդ նշանակալից հատկությունը կատարողական վարույթի 
սուբյեկտների հատուկ կազմն է, բազմասուբյեկտությունը: Իրավահարա-
բերությունները կատարողական վարույթում առաջանում են մի կողմից 
հարկադիր կատարողի, մյուս կողմից պարտատիրոջ (պահանջատիրոջ, 
պարտապանի, փորձագետի, դատարան, դատախազություն, պարտա-
պան, պահանջատեր, փորձագետ, որոշման կատարումն ապահովող մար-
միններ՝ բանկեր, ոստիկանություն, հոգաբարձության և խնամակալության 
մարմին և այլ իրավասու պետական ու համայնքային մարմիններ): 

Ընդհանրացնելով վերոշարադրյալը` նշենք, որ իրավահարաբերութ-
յունները կատարողական վարույթում, այնուամենայնիվ, իրոք բավակա-
նին նման են քաղաքացիադատավարական և վարչադատավարական 
հարաբերություններին, թեպետ ունեն նաև մի շարք խիստ տարբերվող 
առանձնահատկություններ, որոնք հատուկ են վարչաիրավական հարա-
բերություններին: Այնուամենայնիվ, հարաբերությունները կատարողա-
կան վարույթում ո՛չ մաքուր քաղաքացիադատավարական են, ո՛չ մաքուր 
վարչադատավարական և ո՛չ մաքուր վարչաիրավական: 

Կատարողական վարույթի իրավահարաբերությունների վերաբերյալ 
ներկայացված վերոնշյալ բոլոր եզրահանգումները, ըստ մեզ նպաստում 
են կատարողական վարույթի ինստիտուտի, որպես առանձին, ինքնու-
րույն իրավունքի ճյուղի ձևավորման գաղափարին: 

Նույնաբովանդակ կարծիքներ կարող ենք հանդիպել մի շարք իրա-
վագետ գիտնականների աշխատություններում 8, էջ 12-13: 

Մասնավորապես զարգացնելով կատարողական վարույթը` որպես 
իրավունքի ինքնուրույն ճյուղ տարանջատելու գաղափարը, Վ․ Վ․ Յար-
կովն իր հերթին միացել է այն առաջարկությանը, որ կարելի է ստեղծել 
«կատարողական օրենսգիրք», որը նրա կարծիքով պետք է ընդհանրաց-
նի բոլոր տեսակի կատարողական փաստաթղթերի և տարատեսակ կա-
տարողական ընթացակարգերի կատարման միջոցները, իհարկե հաշվի 
առնելով քաղաքացիական, վարչական, հարկային, ֆինանսական և այլ 
օրենսդրությունները 9, էջ 37: 

Ամփոփելով պարագրաֆում ներկայացված և վերլուծված եզրահան-
գումները` առանձնացնենք հետևյալ դրույթները. 

 Դիտարկելով կատարողական վարույթի իրավահարաբերություն-
ները, կարելի է փաստել, որ այդ իրավահարբերության օբյեկտը հանդի-
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սանում է սուբյեկտների, այդ թվում գլխավոր դերակատար՝ հարկադիր 
կատարողի գործողությունները, որոնք ուղղված են կատարողական 
փաստաթղթերի բովանդակության կատարմանը: Նշված գործողություն-
ներն իրականացվում են խիստ օրենքով սահմանված ընթացակարգով, 
դիսպոզիտիվ սկզբունքների հիմքով և ուղղված են կատարողական վա-
րույթի կարգավորմանը: 

 Կատարողական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները հան-
դիսանում են հարկադիր կատարողները, որպես վարույթում գործող հիմ-
նական և պարտադիր սուբյեկտ, ովքեր իրավահարաբերության մեջ հան-
դես են գալիս որպես պետական իշխանության ներկայացուցիչ օժտված 
կառավարչական լիազորություններով, կենտրոնական սուբյեկտների 
թվում են կատարողական վարույթի կողմերը՝ պարտապան և պարտա-
տեր, ինչպես նաև կատարողական վարույթի մնացած մասնակիցները՝ 
դատարան, դատախազության, ոստիկանություն, փորձագետ, թարգմա-
նիչ և այլն: 

 Կատարողական իրավահարաբերությունների բովանդակությունը 
կազմում են հարաբերության սուբյեկտների փոխկապակցված և փոխ-
լրացնող իրավունքները և պարտականությունները: Մի կողմից հարկա-
դիր կատարողի իրավունքն ու պարտականությունը կապված կատարո-
ղական փաստաթղթերի հարկադիր կատարման հետ, որն իր լիազո-
րություններն իրականացնում է վարչաիրավական մեթոդներով, իսկ 
մյուս կողմից կատարողական վարույթի այլ մասնակիցների իրավունք-
ներն ու պարտականությունները: 

 Իրավաբանական փաստերը կատարողական վարույթում այն 
գործողություններն ու եղելություններն են, որոնք ի հայտ են գալիս դա-
տական ակտով կամ վարչական ակտով որոշված սուբյեկտիվ նյութա-
կան իրավունքների հարկադիր կատարման անհրաժեշտությամբ պայ-
մանավորված: 
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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. 
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ, 

ՀՀ արդարադատության նախարարության 
կազմակերպական-իրավական վարչության  

առաջին կարգի մասնագետ 

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ 

Հոդվածի շրջանակներում հետազոտության առարկա է հանդի-
սացել իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռության 
սկզբունքի հիմնական ձևաչափերը: Տեսաիրավական վերլուծութ-
յան արդյունքում առանձնացվել է իշխանությունների բաժանման և 
հավասարակշռության երեք ձևաչափ՝ նախագահական, խորհրդա-
րանական և խառը: Համակողմանի վերլուծության արդյունքում վեր 
են հանվել իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման 
նշված ձևաչափերը բնութագրող հիմնական հատկանիշները, ինչ-
պես նաև իշխանության ճյուղերի միջև գործող զսպումների և հա-
վասարակշռության կառուցակարգերը: 

 Հիմնաբառեր. «կոշտ» ձևաչափ, «ճկուն» ձևաչափ, «խառը» 
ձևաչափ, ֆունկցիոնալիստներ, ֆորմալիստներ, կաբինետի ձևավո-
րում, վետո, անվստահության քվե: 

 
Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի 

(այսուհետև՝ իշխանությունների բաժանման սկզբունք) հիմնական նպա-
տակն է, սահմանափակել պետական իշխանության կենտրոնացումը 
մեկ մարմնի կամ անձի ձեռքում, սակայն տեսական գրականությունում 
միասնական մոտեցումներ չկան այն կառուցակարգերի հարցում, որոնց 
միջոցով հնարավոր կլինի հասել նշված նպատակին:  

Ս. Քլևլենդն ընդգծում է, միջազգային իրավանորմերի կարևորությու-
նը գրեթե բոլոր սահմանադրական ոլորտների համար, բառացությամբ 
իշխանությունների բաժանման սկզբունքի [1, pp. 33-63]: Այս կերպ հեղի-
նակը նշել է, որ գոյություն չունի իշխանությունների բաժանման սկզբուն-
քի կիրառման միջազգայնորեն ընդունված միասնական տարբերակ և 
իշխանությունների բաժանման սկզբունքը տարբեր կերպ է կիրառվում 
կառավարման տարբեր համակարգեր և իրավական մշակույթ ունեցող 
պետություների կողմից: ՄԱԿ-ը և Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանը նույնպես նշում են, որ գոյություն չունի իշխանությունների 
բաժանման սկզբունքի վերաբերյալ միասնական մոտեցումներ: Ըստ 
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքերի կոմիտեի՝ քաղաքացիներն իրավունք 
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ունեն ընտրելու իրենց պետության կառավարման ձևը [4, p. 196], իսկ 
պետական կառավարման ձևն անմիջականորեն կապակցված է իշխա-
նությունների բաժանման սկզբունքի հետ: Եվրոպական դատարանը՝ 
Քլեյն և մյուսներն ընդդեմ Նիդերլանդների գործով նույնպես նշում է, որ 
ոչ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության» մասին համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը և ոչ էլ որևէ այլ դրույթ, 
չի պահանջում պետություներից համապատասխանեցնել իշխանության 
ճյուղերի փոխազդեցության թուլատրելի սահմաների հետ կապված որևէ 
տեսական հայեցակարգ [2, կետ 193], նմանատիպ տեսակետ է արտա-
հատել նաև Սթենֆորդն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի գործով [3]: 

Ժամանակի ընթացքում իշխանությունների բաժանման սկզբունքի 
վերաբերյալ ձևավորված տեսակետների հիման վրա զարգացել են իշ-
խանությունների բաժանման տարբեր ձևաչափեր: Վայլը նշում է, որ 
Մոնտեսքյոն հող նախապատրաստեց իշխանությունների բաժանման 
սկզբունքի համար, որը տարբեր ճանապարհներով զարգացավ Մեծ 
Բրիտանիայում, Ամերիկայում և Եվրոպական մայրցամաքում: Թեպետ 
այն առաջացավ Անգլիայում, սակայն երկար չմնաց որպես անգլիական 
տեսություն և դարձավ սահմանադրական կառավարման համընդհանուր 
չափանիշ [5, p. 105]: Այս կերպ հեղինակն ուղենշում է իշխանություների 
բաժանման սկզբունքի զարգացման երեք հիմնական ուղղություններ:  

 Տեսական գրականությունում առանձնացվում են իշխանությունների 
բաժանման երեք հիմնական ձևաչափ: Լ. Էնտինն առանձնացնում է իշ-
խանությունների բաժանման «ճկուն», «կոշտ» և «խառը» ձևաչափերը [6]: 
Իշխանությունների բաժանման նշված ձևաչափերի հիման վրա զարգա-
ցել են երկու հիմնական տեսություններ՝ ֆորմալիստական և ֆունկցիոնա-
լիստական: Ըստ Մագիլի՝ ֆորմալիստները և ֆունկցիոնալիստները հա-
մաձայն էին, որ իշխանությունների բաժանման հիմնական նպատակն է 
կանխել իշխանության ամբողջական կենտրոնացումը մեկ մարմնի ձեռ-
քում  
[7, p. 1148], սակայն նրանց հայացքներ տարբեր են այն կառուցակարգե-
րի հարցում, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հասնել այդ նպատակին:  

Ֆորմալիստները կողմնակից էին իշխանության բաժանման «կոշտ» 
ձևաչափին: Համաձայն որի՝ գոյություն ունի պետական իշխանության ե-
րեք գործառույթներ՝ օրենքների ստեղծման, դրանց կատարման և վեճե-
րի լուծման, այդ գործառույթների իրականացումը վերապահել է օրենս-
դիր, գործադիր, դատական իշխանության ճյուղերին և յուրաքանչյուր իշ-
խանության ճյուղ պետք է կատարի իրեն վերապահված գործառույթննե-
րը: Ֆորմալիստներն իշխանությունների բաժանման սկզբունքը համեմա-
տում էին մարդու մարմնի կառուցվածքի հետ, համաձայն որի՝ մարդու 
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գլուխը մտածում է, իսկ թևերը գործում են: Երբեք գլուխը չի կարող կա-
տարել թևերի գործառույթը: Այդ տրամաբանությամբ ֆորմալիստները 
նշում էին, որ օրենսդիր իշխանությունը համարվում է «գլուխը», որը 
մտածում է, իսկ գործադիր իշխանությունը՝ «թևերը», որը կատարում է, և 
դրանք չեն կարող փոխարինել միմյանց [8, p. 21-22]:  

 Ի հակադրություն ֆորմալիստների տեսակետների` ֆունկցիոնա-
լիստները կողմնակից էին իշխանությունների բաժանման «ճկուն» ձևա-
չափին, որի դեպքում իշխանության ճյուղերի գործառույթները և անձնա-
կազմերը հստակ տարանջատված չեն: Ըստ ֆունկցիոնալիստների` իշ-
խանությունների բաժանման սկզբունքը չպետք է ընկալել բացարձակ ի-
մաստով, քանի որ պետական իշխանության գործառույթները հնարա-
վոր չէ հստակորեն սահմանազատել և իշխանության ճյուղերի միջև հա-
րաբերություները պետք է կառուցվեն համագործակցության և ոչ թե 
մրցակցության սկզբունքի հիման վրա: Ըստ Ֆրեդմանի` իշխանություն-
ների խիստ բաժանումն աբսուրդ է, և պրակտիկորեն անիրագործելի, 
սակայն ազատություն չի լինի եթե դատական իշխանությունն առանձ-
նացված չլինի օրենսդիր և գործադիր իշխանության ճյուղերից [9, p. 382]: 
Ս. Հագարդը և Մ. Մչաբին նշում են, որ նախագահական կառավարման 
համակարգը («կոշտ» ձևաչափ) բնորոշվում է առավել շատ իշխանութ-
յան բաժանման նպատակով, որտեղ իշխանության ճյուղերը ձգտում են 
տարբեր նպատակների: Մինչդեռ կառավարման տարբեր մարմիններն 
առավել ներդաշնակ կաշխատեն խորհրդարանական համակարգում 
(«ճկուն» ձևաչափ) [10, p. 3]: 

Ամփոփելով վերոնշյալ տեսակետները՝ կարող ենք նշել, որ գոյութ-
յուն ունեն իշխանությունների բաժանման երեք ձևաչափ՝ իշխանություն-
ների բաժանման «կոշտ» ձևաչափ, հատուկ է նախագահական կառա-
վարման ձև ունեցող պետություններին և հաշվի առնելով այն, որ դրա 
զարգացումը հապված է ԱՄՆ-ի սահմանադրության հետ, այն անվան-
վում է նաև ամերիկյան ձևաչափ, որի հիմքում ընկած են Մոնտեսքիոյի, 
Ջ. Մադիսոնի, Ա. Համիլթոնի, Ջ. Ջեյնի տեսակետները, իշխանություն-
ների բաժանման հաջորդ ձևաչափը «ճկուն» ձևաչափն է, որը հատուկ է 
խորհրդարանական կառավարման ձև ունեցող պետություններին` հաշվի 
առնելով այն, որ դրա ծագումը կապված է Մեծ Բրիտանիայի հետ, այն 
անվանվում նաև բրիտանական ձևաչափ, որի հիմքում ընկած է Ջ.Լոկի 
գաղափարները: Ժամանակի ընթացքում որոշ պետություններ համադ-
րեցին իշխանությունների բաժանման Ամերիկյան և Անգլիական ձևաչա-
փերի տարրերը, որի արդյունքում առաջացավ իշխանությունների բա-
ժանման «խառը» ձևաչափը, որը հատուկ է կառավարման կիսանախա-
գահական ձև ունեցող պետություններին:  
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Կարծում ենք, որ իշխանությունների բաժանման ձևաչափերի դասա-
կարգման համար անհրաժեշտ է առանձնացնել որոշակի հատկանիշ-
ներ, որոնց համեմատական վերլուծության արդյունքում հնարավոր կլի-
նի որոշել թե տվյալ պետությունն իշխանությունների բաժանման, որ 
ձևաչափին է հարում՝ 

− որո՞նք են իշխանության օրենսդիր, գործադիր և դատական ճյու-
ղերի ձևավորման աղբյուրները,  

− ի՞նչ կառուցվածք ունի գործադիր իշխանությունը, այն միանձյա 
ղեկավարում է պետության ղեկավարը, թ՞ե գոյություն ունի առաձին 
վարչապետի պաշտոն,  

− գործադիր իշխանությունը քաղաքական առումով պատասխանա-
տու է պետության ղեկավարի, թ՞ե խորհրդարանի առջև,  

− իշխանության ճյուղերի գործառույթները և անձնակազմերը 
հստակ տարանջատվա՞ծ են, թ՞ե ոչ, և վերջինը` ինչպիս՞ի զսպումների և 
հավասարակշռության կառուցակարգեր են գործում իշխանությունների 
ճյուղերի միջև: 

 Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման նախագահա-
կան ձևաչափը բնորոշ է նախագահական կառավարման ձև ունեցող պե-
տություններին (ԱՄՆ, Արգենտինա, Բոլիվիա, Բրազիլիա, Չիլի, Կոլում-
բիա, Պերու, Վենեսուելա, Պարագվայ, Ինդոնեզիա, և այլն): Այս ձևա-
չափի առաջացումը կապված է ԱՄՆ-ի 1787թ. սահմանադրության ըն-
դունման հետ, որը չնայած անմիջականորեն չի նշում իշխանությունների 
բաժանման սկզբունքի մասին, սակայն կարող ենք նշել, որ այն թե ինս-
տիտուցինալ և թե գործառույթային բաժանման առումով հիմնված է 
հենց իշխանությունների բաժանման սկզբունքի վրա: Իշխանությունների 
բաժանման նախագահական ձևաչափը բնութագրում են հետևյալ հիմ-
նական հատկանիշները՝ օրենսդիր և գործադիր իշխանության ճյուղերը 
ձևավորվում են միմյանցից առաձին ընթացակարգերով՝ ընտրություննե-
րի միջոցով, Նախագահը համարվում է մի կողմից պետության, իսկ մյուս 
կողմից՝ գործադիր իշխանության միանձյա ղեկավարը, ով ձևավորում է 
կաբինետ (կառավարություն): Ի տարբերություն խորհրդարանական 
ձևաչափի` Նախագահը և կաբինետը քաղաքական պատասխանատ-
վություն չեն կրում օրենսդիր իշխանության առջև և նրանց գործունեութ-
յունը կախված չէ օրենսդիր իշխանության վստահությունից, չնայած այս 
հանգամանքին գործում է Նախագահի պաշտոնանկության՝ իմպիչմեն-
տի ինստիտուտը, իշխանություն ճյուղերի միջև զսպումների և հավասա-
րակշռության սկզբունքի ապահովման գործում կարևոր նշանակություն 
ունի Նախագահի կողմից խորհրդարանն արձակելու և լիազորությունը, 
որի հիմքերը և կարգը սահմանվում է սահմանադրությամբ, իսկ դատա-
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կան իշխանությունն ինչպես իշխանությունների բաժանման մյուս ձևա-
չափերում անկախ է և ձևավորվում է օրենսդիր և գործադիր իշխանութ-
յան ճյուղերի կողմից: 

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հաջորդ 
ձևաչափը խորհրդարանականն է, որը բնորոշ է կառավարման խորհր-
դարանական ձև ունեցող պետություններին: Այս ձևաչափի առաջացումը 
կապված է Մեծ Բրիտանիայի հետ, որտեղ XIII դարում՝ Հենրի Երրորդ 
թագավորը, հանդիպում էր ազնվականներին, այդ ժողովը կոչվում էր 
Մեծ խորհուրդ: Խորհրդարանական ձևաչափը դրսևորվում երկու տե-
սակներով, Ջ. Կոլմերը՝ ելնելով օրենսդիր և գործադիր իշխանության 
ճյուղերի փոխհարաբերությունների բնույթից, նշում է խորհրդարանա-
կան-մեծամասնական (Վեստմինիստրյան) և խորհրդարանական-համա-
մասնական (Կոնսեսուս) ձևաչափերի մասին [11, pp. 225-226]: «Վեստմի-
նիստրյան» ձևաչափը բնորոշ է խորհրդարանական կառավարման ձև 
ունեցող միապետություներին (Մեծ Բրիտանիա, Ավստրալիա, Բելգիա, 
Կանադա, Դանիա, Ճապոնիա, Նիդերլանդները, Նոր Զելանդիա, Նոր-
վեգիա, Իսպանիա, Շվեդիա): Իշխանությունների բաժանման վեստմի-
նիստրյան ձևաչափում իշխանության ճյուղերի փոխհարաբերություններ 
վերլուծության արդյունքում կարող ենք առանձնացնել այս ձևաչափը 
բնութագրող հետևյալ հատկանիշները՝ պետության ղեկավարը Միա-
պետն է, ով միաժամանակ հանդիսանում է գործադիր իշխանության ղե-
կավարը, սակայն փաստացի գործադիր իշխանության գործառույթներ 
չի իրականացնում, իրականում գործադիր իշխանության գործառույթնե-
րն անում է վարչապետը՝ Միապետի անունից: Վեստմինիստրյան 
ձևաչափում Միապետը պատասխանտություն չի կրում խորհրդարանի 
առջև, բացի այդ Միապետը զրկված է ինքնուրույն գործելու իրավունքից 
և նրա ընդունած ակտերը, առանց կաբինետի համաձայնության իրավա-
կան ուժ չունեն: Այս ձևաչափում կաբինետը ձևավորվում է Միապետի 
կողմից՝ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի 
հետ համաձայնության արդյունքում կամ խորհրդարանի առաջարկութ-
յամբ նշանակում է Միապետը, որպես կանոն վեստմինիստրյան 
ձևաչափում գործում է զարգացած երկկուսակցական համակարգ և կա-
րող է ձևավորվել ինչպես միակուսակցական կաբինետ, այնպես էլ կոա-
լիցիոն կաբինետ, սակայն հիմնականում ձևավորվում են միակուսակցա-
կան ուժեղ կաբինետներ, Կաբինետը քաղաքական պատախանատվութ-
յուն է կրում խորհրդարանի առջև և քաղաքական ծրագրերի հարցում 
անհամաձայնության դեպքում խորհրդարանը կարող է անվստահություն 
հայտնել կաբինետին: Իշխանության ճյուղերի միջև գործառույթների և 
անձնակազմների առանձնացվածությունը թույլ է արտահայտված, եր-
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բեմն դժվար է լինում իշխանության ճյուղերի գործառույթների հստակ 
տարանջատումը, բացի այդ գոյություն չունի սահմանադրական վերահս-
կողության մասնագիտացած մարմինները, ինչպես նաև գործում են 
ճկուն և չգրված սահմանադրությունները: 

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռության սկզբունքի 
խորհրդարանական ձևաչափի հաջորդ տեսակը «կոնսենսուս» ձևա-
չափն է: Այս ձևաչափը կոչվում է նաև արևմտյան-գերմանական ձևա-
չափ, որը հատուկ է խորհրդարանական կառավարման ձև ունեցող հան-
րապետություններին (Ավստրիա, Չեխիա, Ֆինլանդիա, Գերմանիա, 
Հնդկաստան, Իռլանդիա, Իտալիա, Լատվիա, Սլովակիա, Սլովենիա, 
Շվեյցարիա, Իսրայել, Հունաստան, Թուրքիա, Ալբանիա, Հունգարիա, 
Լատվիա, Մոլդովա, Սլովակիա, Էստոնիա, ինչպես նաև Հայաստան 
(2015 թ.): Իշխանությունների բաժանման կոնսենսուս ձևաչափը բնու-
թագրում են հետևյալ հատկանիշները՝ գործում է Նախագահի պաշտոն, 
ով, որպես կանոն, ընտրվում է խորհրդարանի կողմից, սակայն Նախա-
գահի գործառույթները ներկայացուցչական բնույթ են կրում և Նախա-
գահը զրկված է մի շարք հարցերում միայնակ գործելու հնարավորությու-
նից, որպես կանոն վարչապետ է դառնում խորհրդարանում հաղթած 
քաղաքական կուսակցության ղեկավարը, որի ձեռքում կենտրոնանում է 
բավականին լայն լիազորություններ: Իշխանությունների բաժանման 
կոնսենսում ձևաչափում կաբինետները, հիմնականում ձևավորվում են 
բազմակուսակցական կոալիցիայի արդյունքում, և գործում է այնքան 
ժամանակ քանի դեռ վայելում է պառալմենտի վստահությունը, այս 
ձևաչափում խորհրդարանական կոմիտեների աշխատանքն առավել 
կարևոր և ակտիվ են, քան խորհրդարանական նստաշրջաների աշխա-
տանքը, քանի որ հիմնական որոշումների վերաբերյալ համաձայնությու-
նը ձեռք է բերվում մինչև խորհրդարանական նիստի մեկնարկը, բացի 
այդ գործում է անկախ դատական իշխանություն և գոյություն ունի սահ-
մանադրական վերահսկողության մասնագիտացված մարմիններ:  

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հաջորդ 
ձևաչափը «խառն» է, որը բնորոշ է կառավարման կիսանախագահական 
ձև ունեցող պետություններին: Այս ձևաչափն առաջին անգամ փորձարկ-
վել է՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆինլանդիայում և 
Գերմանիայում: Սակայն այն ամբողջական զարգացավ ֆրանսիայի 
1958 թ. սահմանադրությամբ:  

Իշխանությունների բաժանման կիսանախագահական ձևաչափը 
դրսևորվում է երկու ձևով՝ «Խորհրդարանական-նախագահական» 
ձևաչափ (Հայաստան (2006-2015 թթ.), Բուլղարիա, Կաբո Վերդո, Խոր-
վաթիա (2000 թ.), Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Վրաստան, Իռլանդիա, Լիտ-
վա, Մակեդոնիա, Մոլդովա, Լեհաստան, Ռումինիա, Պորտուգալիա 
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(1983 թ.), Սլովակիա, Սլովենիա, Ուկրաինա (2007-2010 թթ.) և այլն) և 
երկրորդ`  «Նախագահական-խորհրդարանական»-ն է, (Հայաստան 
(1995-2005), Ավստրիա, Բելառուս, Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրա-
պետություն, Խորվաթիա (1991-2000), Իսլանդիա, Նիգերիա, Պերու, 
Պորտուգալիա (1976-82), Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ադրբեջան, Ղա-
զախստան, Ղրղըզստան):  

 Իշխանությունների բաժանման կիսանախագահական ձևաչափում, 
ելնելով իշխանության ճյուղերի ձևավորման և դրանց միջև զսպումների 
և հավասարակշռության կառուցակարգերի բնույթից, առանձնացվում են 
այս ձևաչափը բնութագրող հետևյալ հատկանիշները՝ օրենսդիր իշխա-
նությունը բարձրագույն ներկայացուցչական, օրենսդիր և գործադիր իշ-
խանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին է, 
այս ձևաչափում գործադիր իշխանությունն երկատված բնույթ է կրում, 
մի կողմից գործում է Նախագահի պաշտոն, իսկ մյուս կողմից վարչապե-
տի: Այս ձևաչափում Նախագահն ընտրվում է ժողովրդի կողմից և քա-
ղաքական պատասխանատվություն չի կրում խորհրդարանի առջև, իսկ 
կառավարությունը ձևավորվում է կամ Նախագահի կողմի (նախագահա-
կան-խորհրդարանական ձևաչափում) կամ Նախագահի և խորհրդա-
րանի փոխհամաձայնության արդյունքում (խորհրդարանական-նախա-
գահական ձևաչափում): Կառավարությունը քաղաքական պատասխա-
նատվություն է կրում խորհրդարանի առջև, իսկ նախագահական-
խորհրդարանական ձևաչափում կառավարությունը պատասխանատու է 
նաև Նախագահի առջև, միաժամանակ խորհրդարանը քաղաքական 
պատախանատվություն է կրում միայն ժողովրդի առջև, սակայն սահմա-
նադրությամբ նախատեսված դեպքերում Նախագահի կարող է արձակել 
խորհրդարանը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, պետք է նշել, որ ներկայում գո-
յություն չունի իշխանությունների բաժանման սկզբունքի վերաբերյալ 
ձևավորված միասնական մոտեցումների, որի արդյունքում ձևավորվել 
են իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման «կոշտ», «ճկուն» 
և «խառը» ձևաչափերը, որոնց դասակարգման հիմքում ընկած է իշխա-
նության օրենսդիր, գործադիր և դատական ճյուղերի ձևավորման, ինչ-
պես նաև իշխանության ճյուղերի միջև գործող զսպումների և հավասա-
րակշռության կառուցակարգերի բնույթը: Պետք է նշենք, որ իշխանութ-
յունների բաժանման և հավասարակշռության ձևաչափերից յուրաքանչ-
յուրն ունի դրական և բացասական կողմեր, սակայն դրանով հանդերձ 
վերընշված ձևաչափերից յուրաքանչյուրը կարող է արդյունավետ կիրառ-
վել, եթե Սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ ամրագրված են իշխա-
նության ճյուղերի միջև գործառութային և ինստիտուցիոնալ անկախութ-
յան ապահովման գործուն կառուցակարգեր, ինչպես նաև իշխանության 
ճյուղերի միջև առկա լինի զսպումների և հավասարակշռման ապահով-
ման բավարար երաշխիքներ:  
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել պետության հարկային 
քաղաքականության սահմանադրական կարգավորման հիմնա-
խնդիրների վերլուծությանը:  

Կարևորելով պետության հարկային քաղաքականության սահ-
մանադրականացման հիմնահարցերը և տարբեր երկրներում դրա 
իրավական կարգավորման պրակտիկան, ինչպես նաև բացահայ-
տելով սահմանադրական մակարդակում հարկային քաղաքակա-
նության սահմանման գործառութային նշանակությունը` հեղինակը 
կատարել է հետևյալ եզրահանգումը, որ սահմանադրական կար-
գավորումներում ավելի ընդհանրական ու նշանակալից են դառնում 
այն նորմերը, որոնք արտացոլում են պետության հարկային քաղա-
քականության սահմանադրական ոգին, ինչը պայմանավորված է 
այն հիմնավորմամբ, որ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում շուկա-
յական հարաբերություններում պետության և անհատի շահերի հա-
վասարակշռվածության որոնման սահմանադրական ապահովման 
անհրաժեշտությունը:  

Հիմնաբառեր. սահմանադրություն, հարկ, պետության հարկա-
յին գործունեություն, պետության հարկային քաղաքականություն, 
հարկային քաղաքականության սահմանադրական կարգավորում: 

 
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, ինչպես սահմանադրական 

կարգավորումների մակարդակում, այնպես էլ սահմանադրական իրա-
վունքի համակարգում հարկերի և հարկային քաղաքականության հիմ-
նահարցերն ունեն առանցքային նշանակություն: Ինչպես արդարացիո-
րեն նշում ֆրանսիացի իրավագետ Պոլ Մ. Գոդմեն, «ֆինանսական 
(հարկային) և սահմանադրական իրավունքների միջև կապը սերտ է, ինչն 
արտահայտվում է նրանով, որ եթե, մի կողմից, սահմանադրության նոր-
մերով սահմանվում են հարկերի և հարկային քաղաքականության բո-
վանդակային սահմանները, ապա, մյուս կողմից, ֆինանսահարկային 
երևույթներն ուղղակի և ներգործուն ազդեցություն ունեն հենց սահմա-
նադրական ռեժիմի վրա» [4, c. 27-28]:  

Առանձին պետությունների սահմանադրական կարգավորումների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գրեթե բոլոր երկրներում հարկերին և 
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հարկային քաղաքականությանը վերաբերող նորմերի սահմանադրակա-
նացումն ինքնին կրում է զանգվածային բնույթ:  

Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածին համապատաս-
խան, յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է վճարել օրենքին համապատաս-
խան սահմանված հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայն-
քային բյուջե մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներ, իսկ 154-րդ 
հոդվածով Կառավարությանն է վերապահում ֆինանսատնտեսական, 
վարկային և հարկային միասնական պետական քաղաքականության 
իրականացման իրավասությունը [1]:  

Անշուշտ, անհրաժեշտ է նկատել, որ հարկերի ու հարկային քաղա-
քականության հետ կապված հարցեր նախատեսված են նաև սահմա-
նադրության այլ հոդվածներում, սակայն, դրանք դրսևորվում են տար-
բեր իրավական ընկալումների և հարկման ոլորտում իրավասու մարմին-
ների իրավասության սահմանման շրջանակներում:  

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն, որ սահմանադրության նոր-
մերով են ամրագրվում հարկման ու հարկային քաղաքականության ինս-
տիտուցիոնալ սկզբունքները, հարկային համակարգերի հիմնական 
տարրերը, ինչը նշանակում է, որ ակներև է պետության հարկային քաղա-
քականության վրա ՀՀ Սահմանադրության ներգործուն ազդեցությունը:  

Վկայակոչելով 1949 թվականի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե-
տության Հիմնական օրենքը և Ֆրանսիայի 1958 թվականի սահմանադ-
րությունը` պրոֆեսոր Պոլ Մ. Գոդմեն նաև նշել է, որ դրանք բովանդա-
կում են ոչ միայն հարկային համակարգի բաժիններ, այլև՝ սահմանվում 
են պետության և վարչատարածքային միավորների միջև հարկերի ձևա-
վորման ու բաշխման, ինչպես նաև հարկային քաղաքականության սահ-
մանադրական հիմունքները, հարկերի մասով բյուջեի կազմման ու կա-
տարման հաշվետվության ընթացակարգերը սահմանող սկզբունքները, 
հարկերի և հակային օրենքների քվեարկման ընթացակարգերի հիմնա-
կան կանոնները [4, c. 29]: 

Այդուհանդերձ, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը նույնպես 
վկայում է հարկման ու հարկային քաղաքականության ինստիտուտների 
սահմանադրականացման մասին: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ի սահմա-
նադրությունն ամրագրում է հարկային քաղաքականության առանցքա-
յին ու հիմնական այնպիսի սկզբունքներ, ինչպիսիք են՝ բնակչության 
թվին համապատասխան նահանգների միջև ուղղակի հարկերի բաշխու-
մը (հոդվ. 1, բաժին 2, կետ 3), պետության ողջ տարածքում բոլոր հարկե-
րի, տուրքերի և ակցիզների հարկման ու գանձման միատեսակությունը 
(հոդվ. 1, բաժին 8, կետ 1), պետության ընդհանուր բարօրության համար 
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հարկային քաղականության իրականացումը (հոդվ. 1, բաժին 2, կետ 1) և 
այլն [2, c. 9]:  

Բելգիայի սահմանադրության «Սահմանադրական ֆինանսներ» 
վերտառությամբ V մասում ամրագրված են հարկային քաղաքականութ-
յան իրականացման սահմանադրական այնպիսի սկզբունքներ, ինչպի-
սիք են. «ոչ մի հարկ հօգուտ պետության չի կարող գանձվել այլ կերպ, 
քան օրենքով» (հոդվ. 169), կամ, դաշնության սուբյեկտների (տարա-
ծաշրջանների և համայնքների) հարկերը ներդրվում են այդ մարմինների 
դեկրետներով կամ այլ իրավական ակտերով՝ դաշնային օրենսդիր 
մարմնի կողմից ընդունված օրենքների հիման վրա (հոդվ. 170), կամ, 
տեղական հարկերը կարող են ներդրվել միայն տեղական ներկայացուց-
չական մարմինների կողմից (հոդվ. 173) և այլն: Միաժամանակ, սահմա-
նադրորեն արգելված է սահմանել կամ բացառել որևէ հարկային արտո-
նություն կամ հարկային բեռի թեթևացում`առանց դրա համար անհրա-
ժեշտ օրինական հիմքի առկայության (հոդվ. 172): 

Հարկային քաղաքականության առանձին տարրեր սահմանավում 
են նաև Շվեյցարիայի Համադաշնության սահմանադրությամբ: Մասնա-
վորապես, սահմանադրական մակարդակում է հռչակվում դաշնության 
ու կանտոնների հարկային մարմինների կազմակերպման մեջ սուբսի-
դիար պատասխանատվության սկզբունքը (հոդ. 126), սահմանվում՝ հար-
կատուների կազմը, հարկման առարկան ու հարկի դրույքաչափը (հոդ. 
127), կանտոնների կողմից հարկերի հավաքման ու բաշխման սկզբունքը 
(հոդվ. 128) և այլն:  

Կամ Կանադայի սահմանադրությունը սահմանելով հարկման ոլոր-
տում դաշնային և մարզային մարմինների լիազորությունների շրջանա-
կը, դաշնային խորհրդարանին վերապահել է օրենքով հարկեր սահմա-
նելու լիազորությունը և արգելել «գանձել դրամական միջոցներ ինչ-որ 
եղանակով կամ որևիցե հարկման համակարգով» (1867 թվականի Սահ-
մանադրական ակտի 91-րդ հոդված) [3, c. 522]: 

Ընդ որում` ի տարբերություն դաշնային մարմինների, մարզային 
մարմիններն, եթե ուղղակի հարկեր սահմանելու մասով ունեն որոշակի 
լիազորություններ, ապա անուղղակի հարկերի սահմանման մասով այդ-
պիսի իրավասության մասին խոսք չի կարող գնալ (Կանադայի սահմա-
նադրության 92-րդ հոդված) [3, c. 325]:  

Սակայն, ինչպես արդարացիորեն նշել է պրոֆեսոր Լ.Ն.Լիկովան, 
«Կանադայի փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ սահմանադրական նման 
տարաբնույթ ընկալումները կամ ձևակերպումների ոչ հստակությունը ոչ 
միշտ կարող է հանգեցնել դաշնային և մարզային մարմինների լրազո-
րությունների հակադրմանը, ավելին, դարավոր ավանդույթների առկա-
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յությունը և այդ մարմինների միջև փոխհամաձայնեցված գործողություն-
ների համակարգվածությունը կոչված են կանխել հակամարտությունը» 
[6, c. 87]: 

Անշուշտ, կանադական հարկային նման քաղաքականության իրա-
կանացման շրջանակներում հարկման ոլորտում համեմատաբար ան-
կախ լիազորությունների սահմանման հետևանքով կարող է ձևավորվել 
այնպիսի իրավիճակ, երբ դաշնային և մարզային մարմիններն կարող են 
հարկման միևնույն օբյեկտի նկատմամբ սահմանել տարբեր հարկեր, 
ինչն արդյունավետ հարկային համակարգի հետ անհամատեղելի է: Այս-
պես, օրինակ, միևնույն հարկման օբյեկտի նկատմամբ դաշնային մա-
կարդակում կարող է սահմանվել ավելացված արժեքի հարկ, իսկ մար-
զային մարմինների կողմից՝ վաճառքից հարկ, կամ, և՛ դաշնային, և՛ 
մարզային մակարդակներում եկամտահարկի ու շահութահարկի սահմա-
նումը և այլն [7, c. 142]:  

Նշված խնդրի ենթատեքստում արդարացի է այն մոտեցումը, ըստ 
որի՝ սահմանադրության կայունությունը չի ենթադրում միայն դրա 
դրույթների, հատկապես առանձին հոդվածների և իրավական նորմերի 
անփոփոխելիություն, ինչպես նաև հասարակական հարաբերություն-
ների սահմանադրաիրավական կարգավորման պահպանում, այլ այն 
չպետք է բացառի նաև սահմանադրական նորմերի համաչափ կիրա-
ռումը՝ ի նպաստ քաղաքացիների շահերի հավասարակշռվածության 
երաշխավորման [10, c. 200]: 

Հնդկաստանի սահմանադրության տրամաբանության շրջանակում 
շրջանառվում է հարկային օրինականություն եզրույթը, ինչը նշանակում 
է, որ հարկերի սահմանումը, հաշվարկումը, գանձումը և հարկային քա-
ղաքականությունն իրականացվում են բացառապես օրենքի հիման վրա, 
և ոչ մի հարկ չի որոշվում և չի գանձվում այլ կերպ, քան օրենքի ուժով 
(հոդվ. 265): 

Իսպանիայի սահմանադրության 31-րդ հոդվածով ամրագրված նոր-
մի բովանդակությունից բխում է, որ յուրաքանչյուր ոք՝ իր տնտեսական 
հնարավորություններին համապատասխան, պետք է մասնակցի հասա-
րակական ծախսերի կատարմանը՝ արդարացի հարկային համակարգի 
միջոցով, որը հիմնվում է հավասարության և պրոգրեսիվ հարկման 
սկզբունքների վրա, որտեղ հարկումը ոչ մի դեպքում չպետք է կրի 
բռնագրավման կամ հարկադրման բնույթ:  

Հունգարական Հանրապետության սահմանադրության 70-րդ պա-
րագրաֆի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ՝ իր եկամուտների և գույքա-
յին վիճակին համապատասխան, պարտավոր է մասնակցել հարկերի 
վճարմանը: 
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Պետական հարկային քաղաքականությանը նվիրված 8-րդ հոդվա-
ծով Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սահմանադրությամբ ամրագրվում են 
պետության ֆինանսական ու հարկային համակարգի օրինականության 
և դաշնային բնույթի համընդհանրության սկզբունքները: 

Իսպանիայի սահմանադրությունը սահմանում է, որ հարկեր սահմա-
նելու և հարկային քաղաքականության իրականացման իրավունքը 
պատկանում է բացառապես պետությանը և կատարվում է օրենքի հրա-
պարակումով (հոդվ. 133): Կամ Բելգիայի սահմանադրության 170-րդ 
հոդվածով հռչակվում է, որ՝ ոչ մի հարկ հօգուտ պետության չի կարող 
գանձվել այլ կերպ, քան օրենքով: Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության սահ-
մանադրությունով ամրագրվել է, որ դաշնային բյուջե գանձվող հարկերի 
համակարգը և հարկման ու տուրքերի ընդհանուր սկզբունքները որոշ-
վում են դաշնային օրենքով (հոդվ. 75) [5, cc. 5, 14-15, 89, 104]: 

Հիշատակված երկրների սահմանադրական նորմերի վերլուծության 
արդյունքները վկայում են, որ սահմանադրական ժամանակակից զար-
գացումներում էլ ավելի է նկատվում հարկերի ու հարկային քաղաքակա-
նության սահմանադրական լիարժեք կարգավորման միտում, ինչն իր 
արտացոլումն է գտնում պետության հարկային քաղաքականությունում:  

Հարկերին և հարկային քաղաքականությանը վերաբերող նորմերի 
սահմանադրականացման դրսևորումներում համընդհանուր ճանաչում է 
գտել այն, որը սահմանադրական նորմերի մի մասն անմիջականորեն 
առնչվում են պետական հարկային համակարգին և հարկային քաղա-
քականության հիմնական սկզբունքների սահմանմանը: Այսինքն` պե-
տությունների սահմանադրություններում հարկային համակարգի հիմնա-
րար սկզբունքների ամրագրումը վկայում է պետության հարկային քա-
ղաքականությանը, հարկեր վճարելու ու դրանց հետ առնչվող իրավա-
կան հարաբերություններին հատուկ նշանակություն տալու մասին: Այդ 
նշանակությունը որոշվում է, նախ և առաջ, պետական բյուջեի հարկային 
եկամուտների ձևավորման և հանրության ու պետության շահերի հավա-
սարակշռության ապահովման անհրաժեշտությամբ:  

Միաժամանակ, սահմանադրական այդպիսի կարգավորումների 
համատեքստում նկատվում է նաև հարկային քաղաքականության և պե-
տության հիմնական այլ բնութագրիչների փոխկապվածությունը: Ընդ 
որում, եթե պետության հարկային քաղաքականությունն արտացոլում է 
սահմանադրության նորմերով սահմանված պետության իրավական 
բնութագրիչների ողջ համախումբը, ապա դրանք գործում են իրավական 
համակարգի հետ միասնականության և փոխկապակցվածության շրջա-
նակներում [8, c. 77]:  
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Այս առումով, անհրաժեշտ է կարևորել պրոֆեսոր Գ.Պ. Տոլստոպյա-
տենկոյի այն դիտարկումը, որ Եվրոպայի պետությունների սահմանադ-
րությունները բովանդակում են նորմեր, որոնք որոշում են կենտրոնա-
կան և տեղական հարկերի նորմատիվային կարգավորումը և որոնք բա-
զային են հանդիսանում հարկային օրենսդրության համար (նյութական 
և դատավարական), ինչպես նաև սահմանում են պետության հարկային 
գործունեության իրավական հիմունքները, կենտրոնական և տեղական 
մարմինների իրավազորությունները հարկային հարաբերությունների ո-
լորտներում [9, c. 94]: 

Անշուշտ, վերը շարադրված հիմնավորումների համատեքստում և 
արդի պայմաններում պետության հարկային քաղաքականությունը 
պետք է ընկալել որպես սահմանադրության նորմերով հարկման էական 
պայմանների սահմանմանն ուղղված և միաժամանակ փոխկապակցված 
տնտեսական, քաղաքական և իրավական բնույթի միջոցառումների ու 
գործողությունների համախումբ:  

Ընդ որում, եթե տնտեսական կողմին բնորոշ են՝ ա) հարկային ծան-
րության (բեռ) ծավալը, բ) ներքին և արտաքին տնտեսական հարաբե-
րություններում հարկային եկամուտների տեսակարար կշիռը, գ) ուղղա-
կի և անուղղակի հարկման հարաբերակցությունը, դ) ուղղակի հարկերի 
կառուցվածքը և այլն, իսկ քաղաքական են հանդիսանում հարկման 
ռազմավարական ու մարտավարական նպատակները, ապա իրավական 
բնույթի բնութագրիչներն են՝ իշխանության կենտրոնական և տեղական 
մարմինների իրավազորության հարաբերակցությունը, հարկերի սահ-
մանման ու վճարման սկզբունքները, հարկային պարտավորությունների 
ապահովման միջոցառումների կիրառման մեթոդները, հարկային 
ստուգման մեթոդներն ու ձևերը, հարկային օրենսդրության խախտման 
համար պատասխանատվության սահմանման միջոցները և այլն: 

Բացի այդ, հարկերի և հարկային քաղաքականության նման փոխ-
կապվածության պայմաններում վերջինիս իրականացման հիմքում ըն-
կած է հարկման սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական այնպիսի 
հայեցակարգ, որն ամրագրվում է պետության հարկային օրենսդրութ-
յամբ: Այդ պատճառով տարբեր պետությունների հարկային քաղաքակա-
նությունները տարբերվում են միմյանցից: Դրա հետ մեկտեղ պարզորոշ 
կերպով երևում է հարկային քաղաքականության ընդհանուր հիմունքնե-
րի առկայությունը, որոնք համընդհանուր են, միաժամանակ, միանման 
ու համադրելի: 

Ելնելով վերն առաջարկված մոտեցումից` ցանկացած պետության 
հարկային քաղաքականություն իրենից ներկայացնում է այնպիսի տար-
րերի ընդհանրացում, որոնք բնութագրում են պետության հարկային 
գործունեությունը՝ որպես ինստիտուցիոնալ երևույթի և սահմանադրա-
կան իրավունքի օբյեկտի ամբողջականության համատեքստում: 
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Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունքի զար-
գացման ժամանակակից միտումները նաև վկայում են, որ սահմանադ-
րական կարգավորումներում ավելի ընդհանրական ու նշանակալից են 
դառնում այն նորմերը, որոնք արտացոլում են պետության հարկային 
քաղաքականության սահմանադրական ոգին, ինչը պայմանավորված է 
այն հիմնավորմամբ, որ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում շուկայական 
հարաբերություններում պետության և անհատի շահերի հավասարակշռ-
վածության որոնման սահմանադրական ապահովման անհրաժեշտութ-
յունը: Նման անցման նախադրյալ է հանդիսանում ինքնիշխան, ժողովր-
դավարական, սոցիալական, իրավական պետության սահմանադրական 
սկզբունքների արտացոլումը պետության հարկային քաղաքականության 
իրականացման որոշակի ժամանակահատվածում: 

Ակնհայտ է, որ ժամանակակից հարկային քաղաքականությունը 
պետք է մեկնաբանել որպես պետության տնտեսական և ֆինանսական 
քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս, ինչը բխում է ՀՀ Սահմանադ-
րության 154-րդ հոդվածի բովանդակությունից և ուղղված է այնպիսի 
հարկային համակարգի ստեղծմանը, որն կխթանի երկրի ազգային 
հարստության կուտակմանն ու արդյուավետ օգտագործմանը, պետութ-
յան և հարկ վճարողի շահերի ներդաշնակեցմանը և դրանով իսկ ապա-
հովելով հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջընթացը: 
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ЗНАЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье особо подчеркивается анализ основных проблем консти-
туционного регулирования налоговой политики государства. 

Выделяя основные задачи конституционализации налоговой поли-
тики государства и практику ее правового регулирования в разных 
странах, а также выявляя функциональное значение установления 
налоговой политики на конституционном уровне, автор пришел к тому 
заключению, что в конституционном регулировании более обобщен-
ными и значимыми становятся те нормы, которые отражают консти-
туционный дух налоговой политики, что обусловлено тем, что более 
явным становится необходимость конституционного обеспечения 
поиска равновесия интересов личности и государства в рыночных 
отношениях. 

Ключевые слова: конституция, налог, налоговая деятельность 
государства, налоговая политика государства, конституционное регу-
лирование налоговой политики.  
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SIGNIFICANCE, NEED AND INTERNATIONAL EXPERIENCE  
OF THE CONSTITUTIONAL SETTLEMENT OF TAX POLICY 

The article emphasizes the analysis of the main problems of the 
constitutional regulation of state tax policy. 

Stressing the importance of the constitutional issues of tax policy and 
the legal importance of the practice in different countries, as well as 
revealing the functional significance of the definition of tax policy on 
constitutional level, the author made the conclusion that those norms are 
becoming more common and significant in the constitutional regulations, 
that reflect tax policy constitutional spirit of the state, which is due to the 
reason that more and more evident is the need to ensure the constitutional 
search of balance of interests of the individual and the state in market 
relations. 

Keywords: constitution, tax, state tax activity, state tax policy, 
constitutional settlement of tax policy. 
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ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Սույն հոդվածում ներկայացվում են հանրային ծառայության պաշ-
տոնների տեսակները, անդրադարձ է կատարվում պաշտոնների 
դասակարգման հիմքերին, բացահայտվում են այն առանձնահատ-
կությունները, որոնք առկա են պաշտոնի յուրաքանչյուր տեսակում: 

Պաշտոնների դասակարգումն իրականացվում է նրանց լիազո-
րությունների մակարդակով և ուժով, ինչպես նաև նրանց ֆունկ-
ցիաների բովանդակությամբ:  

Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումն որոշակի 
խմբերի հնարավորություն է տալիս կոնկրետ պաշտոնին ներկայաց-
նել հստակ և հասցեավորված պահանջներ, իսկ պաշտոնատար ան-
ձանց էլ՝ իրականացնել իրենց վերապահված պաշտոնական պար-
տականությունները և ստանձնել օրենքով սահմանված իրավունքները:  

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայության պաշտոն, պետական 
պաշտոն, համայնքային պաշտոն, քաղաքացիական պաշտոն, պե-
տական պաշտոնների անվանացանկ: 

 
«Պաշտոն» տերմինը լայնորեն կիրառվում է իրավաբանական, սոցի-

ոլոգիական և սոցիալ-հոգեբանական գրականությունում, որտեղ օգտա-
գործվում են սույն տերմինի տարբեր սահմանումներ: Սակայն այդ սահ-
մանումները հիմնականում հանգում են հետևյալ երկու մոտեցումներին՝ 
դեոնթոլոգիական (առաջացել է հունարեն deon-պարտք և logos–ուսուցում 
բառերից) և դերակատարային (առաջացել է ֆրանսերեն role-ազդեցութ-
յան միջոց բառից): 

Դեոնթոլոգիական մոտեցման համաձայն պաշտոնը դիտարկվում է 
որպես այն գործողությունների և գործառնությունների համակցություն, 
որը պետք է իրակականացնի անձը իր աշխատավայրում: Դերակատա-
րային մոտեցման համաձայն պաշտոն է կոչվում որոշակի ձևով սահ-
մանված սոցիալական (ծառայողական) ազդեցության այն միջոցը, որը 
պետք է իրականացնի պաշտոնատար անձը պետական մարմիններում, 
կազմակերպություններում, հիմնարկներում: Բովանդակային առումով 
երկու մոտեցումների դեպքում էլ պաշտոնը դիտարկվում է որպես աշխա-
տակցի իրավունքների, պարտականությունների և պատասխանատվութ-
յան համակցություն [4, с. 137-138]: 
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Մեր կարծիքով, «Պաշտոնը» պետական մարմնում, որպես կազմա-
կերպաիրավական կատեգորիա, սահմանված կառուցվածքային միավոր 
է, որը նախատեսում է այն զբաղեցնող անձի (ծառայողի) լիազորություն-
ների շրջանակը, բովանդակությունը և պատասխանատվությունը: Ավե-
լին, պաշտոնը դա պետական մարմնի իրավասությունների մասն է, պե-
տական իշխանության ամենափոքր մասնիկը:  

Պաշտոնների համակարգը կառուցվում է հիերարխիկ բնույթով և 
ներառում է ոլորտներ, խմբեր, դասեր, կոչումներ: Այդ որակավորումը ի 
հայտ է գալիս դեռևս Ֆրանսիայից, որտեղ պաշտոնները դասակարգ-
վում են 3 դասի` A, B, C, [7, с. 47]: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական կառավարման մեջ հան-
դիպում են պաշտոնների երկու խումբ՝ պետական պաշտոն և պետական 
(քաղաքացիական) ծառայության պաշտոն:«Պետական պաշտոն» հաս-
կացությունը օգտագործվում է երկու իմաստով՝ քաղաքական ղեկավար-
ների պաշտոններ ու պետական կառավարման այլ պաշտոններ: Այս 
պաշտոնները իրենցից ենթադրում են պետության և նրա մարնինների 
կողմից լիազորությունների ուղղակի կատարում: 

Պետական (քաղաքացիական) ծառայության պաշտոնը դիտարկվում 
է որպես պետական կազմակերպության (վարչարարության) առաջնային 
տարր, որը համալրված է քաղաքացիական ծառայողներով [4, с. 138-140]: 
«Պետական (քաղաքացիական) ծառայության պաշտոն» հասկացության 
վերաբերյալ որոշակի կարծիքներ են արտահայտել Յու. Ն. Ստարիլովը 
և Ա. Ֆ. Նոզդրաչյովը: Մասնավորապես, ըստ Ստարիլովի պետական 
(քաղաքացիական) ծառայության պաշտոնը հանդիսանում է պետական 
կազմակերպության առաջնային տարր, «աղյուս» ….. Դա նշանակում է, 
որ իշխանության մի մասը փոխանցվել է այն անձին, որը զբաղեցնում է 
այդ պաշտոնը [9, с. 119]: Ա. Ֆ. Նոզդրաչյովի կարծիքով այդպիսի պաշ-
տոնը պետական ապարատի աշխատակցին վերապահված պարզ 
«բջիջ» է, որը կանխորոշում է նրա դերն ու նշանակությունը, պարտակա-
նությունների հստակ շրջանակը [5, с. 123]: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա պետք է 
նշել, որ կատարված օրենսդրական բարեփոխումների ընթացքում ի 
հայտ եկավ հանրային ծառայություն հասկացությունը և արդյունքում 
Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում տեղ գտավ «հանրային 
ծառայության պաշտոն» հասկացությունը: Միևնույն ժամանակ, պետք է 
նշել, որ տվյալ հասկացությունը ներկայացվեց որպես սոսկ սույն օրեն-
քում օգտագործվող հասկացություներից մեկը և օրենսդրական մակար-
դակով որևէ կերպ բնորոշում չտրվեց «հանրային ծառայության պաշ-
տոն» հասկացությանը [1], ավելին «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
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օրենքի 4-րդ հոդվածը վերնագրվեց «պետական պաշտոնները»: Արդ-
յունքում, «հանրային ծառայության պաշտոն» հասկացությունը սկսեց 
որոշակիորեն դիտարկվել և այժմ էլ դիտարկվում է որպես «վերացա-
կան» և «պայմանական» հասկացություն: Սակայն, կարծում ենք, որ դա 
բավարար և ընդունելի չէ, ուստի և անհրաժեշտ է օրենսդրական մակար-
դակով տալ «հանրային ծառայության պաշտոն» հասկացության, որպես 
պետական և համայնքային պաշտոնների միասնության, բնորոշումը: 
Մասնավորապես՝ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ 
հոդվածը պետք է վերնագրել «Հանրային ծառայության պաշտոննե-
րը», որում 1-ին մասով պետք է տրվի հետևյալ բնորոշումը. «Հանրային 
ծառայության պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրությամբ, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 
կարգով ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն է, որը զբաղեցնող հան-
րային ծառայողը իրականացնում է իր լիազորությունները ՀՀ 
օրենսդրությամբ իրեն վերապահված շրջանակներում: 

Հանրային ծառայության պաշտոններ են պետական և համայն-
քային պաշտոնները»: 

Այսպիսով, վերը նշված փոփոխության արդյունքում հնարավոր կլի-
նի ոչ միայն օրենսդրական մակարդակով ունենալ «հանրային ծառայու-
թյան պաշտոն» հասկացության բնորոշումը, այլ նաև՝ կառուցվածքային 
բնույթի իրավական մեխանիզմ՝ հանրային ծառայության պաշտոնների 
դասագարգման համար: 

Հանրային ծառայության պաշտոնները սահմանվում են «Հանրային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: Քանի որ հանրային ծառայությունը 
ընդգրկում է պետական (քաղաքացիական) և համայնքային ծառայու-
թյունը, ուստի և սույն օրենքով սահմանվում են ինչպես պետական, այն-
պես էլ համայնքային պաշտոնները: Այսպես, «Հանրային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում են պետական պաշտոնների հետևյալ 
տեսակները` քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական, ինչպես 
նաև պետական ծառայության պաշտոն:  

1. Քաղաքական պաշտոնը ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենքներով և 
այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ընտրովի կամ նշանակո-
վի պաշտոն է, որն զբաղեցնող պաշտոնատար անձը ՀՀ օրենսդրու-
թյամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ընդու-
նում է քաղաքական որոշումներ և համակարգում դրանց կատարումը: 
Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձը փոփոխվում է 
քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության դեպքում, բա-
ցառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ 
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Մեր կարծիքով, քաղաքական պաշտոնն իրենից ներկայացնում է 
պետական պաշտոն, որին նշանակումը կամ որից ազատումը, նե-
րառյալ լիազորությունները, ունեն քաղաքական որոշակիություն, 
մասնավորապես՝ քաղաքական նպատակների և խնդիրների իրակա-
նացման ուղղությամբ:  

Հայեցողական պաշտոնը նշանակովի պաշտոն է, որն զբաղեցնող 
պաշտոնատար անձը ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազո-
րությունների շրջանակներում ընդունում է որոշումներ և համակարգում 
դրանց կատարումը: Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնա-
տար անձը կարող է փոփոխվել քաղաքական ուժերի հարաբերակցու-
թյան փոփոխության դեպքում։ 

Քաղաքացիական պաշտոնը ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենքներով 
և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով որոշակի ժամանակա-
հատվածով նշանակովի կամ ընտրովի պաշտոն է, որն զբաղեցնող պաշ-
տոնատար անձը ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորու-
թյունների շրջանակներում կոլեգիալ, իսկ օրենքով նախատեսված դեպ-
քերում նաև անհատական հիմունքներով ընդունում է որոշումներ և հա-
մակարգում դրանց կատարումը, իր պաշտոնավարման ժամանակա-
հատվածում չի փոփոխվում քաղաքական ուժերի հարաբերակցության 
փոփոխության։ 

Պետական ծառայության պաշտոնը պետական ծառայության պաշ-
տոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն է, որն զբաղեցնելու 
առանձնահատկությունները սահմանվում են պետական ծառայության 
առանձին տեսակները կարգավորող ՀՀ օրենքներով։ 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում են նաև 
համայնքային պաշտոնները: Համայնքային ծառայության պաշտոնները 
դասակարգվում են խմբերի՝ ելնելով այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձանց 
աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվութ-
յան, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայա-
ցուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծ-
ման պահանջի, ինչպես նաև գիտելիքների և հմտությունների անհրա-
ժեշտ մակարդակից («Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս)։ 

Օրենքով սահմանված պետական պաշտոնները դասակարգվում են 
հանրային ծառայության պաշտոնների խմբերի և ենթախմբերի, որոնց 
հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծա-
ռայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայութ-
յունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: Հանրա-
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յին ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների խմբերի համա-
պատասխանությունը սահմանում է ՀՀ Կառավարությունը: 

Հանրային ծառայության պաշտոնը, կախված իր տեսակից, ունի 
որոշակի հատկանիշային առանձնահատկություններ: Մասնավորապես՝ 

1. Պետական պաշտոնների անվանացանկը, որը սահմանում է նրա 
ֆունկցիոնալ նշանակությունը, որը համապատասխանում է կադրային 
ռեզերվին, որով հաստատվում է տվյալ անձի համապատասխանությունը 
տվյալ պաշտոնին: 

Պետական մարմնի համապատասխան հաստիքացուցակում նշվում 
է անվանացանկը, պաշտոնների տեղը և դերը (ու՞մ է նա ենթարկվում 
կամ ո՞վ է նրան ենթարկվում): Ցանկացած պետական մարմնի ներքին 
կառուցվածքը դիտվում է որպես իր նշանակությամբ և պաշտոնների մա-
կարդակով որոշակի համակարգ [2, էջ 25]: 

Այս հատկանիշի կարևորությունը այն է, որ կախված պաշտոնների 
ֆունկցիոնալ առավելությունից, որն արտահայտված է նրանց անվանա-
ցանկում, տարբերվում են պետական ծառայության տեսակները: 

2. Պետական ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնում նախատես-
ված է պետական ծառայողների որոշակի դասեր և կոչումներ: Օրինակ` 
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում սահմանվում են քաղաքա-
ցիական ծառայության դասային աստիճաններ, դիվանագիտականում՝ 
դիվանագիտական աստիճաններ և այլն: Քաղաքացիական ծառայութ-
յան դասային աստիճանները, դիվանագիտական աստիճանները, զին-
վորական և հատուկ կոչումները հանդես են գալիս որոշակի կատեգո-
րիայում, որով առաջին հերթին որոշվում են տվյալ տեսակի պետական 
ծառայության պաշտոնների միջև հարաբերությունների սահմանումները:  

3. Կոնկրետ պաշտոնի լիազորությունների չափը, որը ներառված է 
համապատասխան պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անվանա-
ցանկում և սահմանափակված է այն պարտականությունների շրջանա-
կով, որոնք բխում են այս կամ այն պետական մարմնի լիազորություննե-
րից: Լիազորությունների չափը որոշելու համար օգտագործվում է պե-
տական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը որոշակի ոլորտնե-
րի և խմբերի:  

4. Հատուկ պետական իշխանական լիազորություններ իրականաց-
նելու համար նախատեսված պետական ծառայության պաշտոնների ո-
րոշումը, որի հետ կապված այդ պաշտոնները զբաղեցնող անձինք կրում 
են վարչական, կարգապահական և նյութական պատասխանատվություն 
օրենսդրության խախտումների համար հատուկ կարգով: 

5. Պետական ծառայության պաշտոնների վարձատրությունը, որը 
կատարվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 
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Միայն նշված հատկանիշների հաշվառմամբ կարելի է հստակ որո-
շել կոնկրետ պաշտոնը զբաղեցնող անձի իրավունքներն ու պարտակա-
նությունները, աշխատանքի իրականացման ձևերն ու մեթոդները: 

Պետք է նշել, որ «պաշտոն» հասկացությունը ունի որոշակի իրավա-
կան կարգավիճակ՝ կախված իր տեսակից, որում գտնվող անձին (հան-
րային ծառայողին) ներկայացվում են որոշակի պահանջներ` հատուկ 
կրթություն, անհրաժեշտ ունակություններ և կարողություններ, որի միջո-
ցով անձը կիրականացնի իր պաշտոնական ֆունկցիաները: Հանրային 
ծառայողի պաշտոնի կարգավիճակը նախատեսում է. 

• աշխատանքի նախապատրաստմանն անմիջական մասնակցու-
թյուն՝ ելնելով աշխատանքի բնույթից, պետության հրամայակատարո-
ղական ոլորտում որոշումների կայացում և դրանց կյանքի կոչում: 

• պետական ծառայողի լիազորությունների առկայություն և հնարա-
վորություն հանդես գալ պետական մարմնի անունից և նրա իրավասու-
թյունների շրջանակում` ներկայացնելով պետական շահը: 

• նորմատիվ ակտերով երաշխավորված լայն հնարավորությամբ 
որոշումներ ընդունելու համադրումը՝ կախված իրավիճակից: 

• հատուկ մասնագիտական կարգավիճակ ունեցող խմբին պատ-
կանելիություն` չնայած նրան, որ այն բաղկացած է տարբեր մասնագի-
տություններից, բայց պետական մարմնում միավորված է նրանց բոլորի 
աշխատանքը: 

Մեր կարծիքով, պաշտոնի իրավական կարգավիճակը ներառում է 
պաշտոնական լիազորությունների համալիր՝ ընդհանուր բոլոր պաշտոն-
ների և կոնկրետ պաշտոնի համար: Հետևաբար հանրային ծառայու-
թյան պաշտոնները դասակարգվում են հետևյալ հիմքերով` 

1. պետական մարմիններում և կազմակերպություններում գործու-
նեության տեսակներով, 

2. գործունեության տարածվածությամբ, 
3. նշանակման առանձնահատկություններով - ընտրված, նշանակված, 

մրցութային:  
Խոսելով պաշտոնների մասին, պետք է նշել, որ պաշտոնատար ան-

ձանց մեջ հատուկ կարգավիճակ ունեն իշխանության ներկայացուցիչնե-
րը, որոնք իրավունք ունեն ներկայացնել իրավական իշխանական պա-
հանջներ և կառավարչական ներգործության միջոցներ այն մարմիննե-
րին ու անձանց, ովքեր իրենց ենթակայության ներքո չեն գտնվում (օրի-
նակ` ոստիկաններ, բժիշկներ): 

Պ.Վ. Կորշնյակովը գտնում է, որ «պաշտոնատար անձինք վարչա-
կան պատասխանատվության հատուկ սուբյեկտներ են»: Ըստ նրա, 
պաշտոնատար անձի հասկացությունը և վարչական, և քրեական իրա-
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վունքով գործնականում գրեթե նույնն է: Տարբերությունն միայն այն է, որ 
վարչական իրավունքով պետական մարմինների, տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների ծառայողների, պետական ու համայնքային կազ-
մակերպությունների աշխատակիցների, զինծառայողների և զինված ուժե-
րի աշխատողների հետ միասին ներառված են նաև ձեռնարկատերերը և 
կազմակերպության աշխատակիցները [6, с. 625]: 

Մեր կարծիքով, պաշտոնատար անձը, այլ անձանց հետ համագոր-
ծակցելով, մասնագիտական ծառայողական գործունեությունը պետք է 
իրականացնի անհրաժեշտ ռիթմով և իր յուրաքանչյուր գործողությամբ 
ու անձնական պատասխանատվությամբ բարձրացնի պետական ծառա-
յողի նկատմամբ վստահությունը: Բոլոր տեսակի պաշտոնների դասա-
կարգման համար ընդհանուր հատկանիշ է հանդիսանում այն, որ պաշ-
տոնը նախատեսված է ապահովելու պետական մարմինների և պաշտո-
նատար անձանց լիազորությունների կատարումը:  

Խոսելով հանրային ծառայության պաշտոնների մասին, պետք է 
փաստել, որ դրանք ունեն առանձնահատկություններ՝ պայմանավոր-
ված հանրային ծայառության այս կամ այն տեսակով: Այսպես՝ 

 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 
խմբերի` ելնելով այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձանց աշխատանքի կազ-
մակերպման և ղեկավարման, պատասխանատվության, որոշումներ կա-
յացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիր-
ների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման պահանջի, ինչ-
պես նաև գիտելիքների ու հմտությունների անհրաժեշտ մակարդակից: 
Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 
հետևյալ խմբերի.  

ա) քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ. 
բ) քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոններ.  
գ) քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոններ.  
դ) քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոններ [3]: 
Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի 

պաշտոններին ներկայացվում են որոշակի որակական պահանջներ` 
1. մասնագիտական կրթության մակարդակ` հաշվի առնելով պաշ-

տոնի խումբը և ուղղվածությունը, 
2. մասնագիտական փորձ և աշխատանքային ստաժ, 
3. Սահմանադրության, օրենքների և այն հրամանագրերի ու որո-

շումների իմացության մակարդակ, որոնք անհրաժեշտ են համապա-
տասխան պաշտոնական պարտականությունների կատարման համար: 
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Ինչպես նշում է Վ.Դ. Գրաժդանը, պետական մարմնի ակտով նա-
խատեսվում են մասնագիտական գիտելիքների և ունակություների 
նկատմամբ դասակարգված պահանջներ՝ հաշվի առնելով տվյալ խմբի 
խնդիրները և գործառույթները, և այդ պահանջներն էլ ընդգրկվում են 
քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնի անձնագրում [4, с. 146]: 

Ռուս իրավագետ Ստարիլովը, բնութագրելով յուրաքանչյուր խմբի 
թեկնածուին ներկայացվող որակավորման պահանջները, կարևոր տեղ է 
հատկացնում քաղաքացիական ծառայողի անձնական-անհատական 
ասպեկտին` գտնելով, որ յուրաքանչյուր պաշտոն զբաղեցնում է մարդ` 
իր մասնագիտական պատրաստվածությամբ, կրթությամբ, արժեքային 
համակարգով, աշխատավարձով և այլն [8, с. 113]: 

 Դիվանագիտական ծառայությունը քաղաքացիների մասնագի-
տական գործունեություն է, որը կոչված է իրականացնելու պետական 
մարմինների գործառույթներն արտաքին քաղաքականության և միջազ-
գային հարաբերությունների ոլորտում: Քաղաքացիները, ում պաշտոնա-
կան պարտականությունների մեջ մտնում է դիվանագիտական գործա-
ռույթների իրականացումը, անվանվում են դիվանագետներ, նրանց 
շնորհվում են դիվանագիտական աստիճաններ [7, с. 125]: «Դիվանագի-
տական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ դիվանագի-
տական պաշտոնները լինում են` դիվանագիտական հայեցողական պաշ-
տոններ և դիվանագիտական ծառայության պաշտոններ: Դիվանագի-
տական հայեցողական պաշտոններ են` ԱԳ նախարարի տեղակալի 
պաշտոնը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը, ար-
տակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը, միջազգային կազմակերպու-
թյունում մշտական ներկայացուցչի պաշտոնը. գործերի հավատարմա-
տարի պաշտոնը, ԱԳ նախարարի խորհրդականի, oգնականի գլխավոր 
հյուպատոսի, մամլո քարտուղարի պաշտոնները: 

Դիվանագիտական ծառայության պաշտոններն են` արտաքին գոր-
ծերի նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, արտաքին 
գործերի նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբա-
ժանման ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոնը, կառուցվածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարի (վարչության պետի) պաշտոնը, արտա-
կարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի պաշտոնը, բաժնի վարիչի 
(պետի) պաշտոնը, խորհրդականի պաշտոնը, հյուպատոսի  և փոխհյու-
պատոսի պաշտոնը, առաջին, երկրորդ, երրորդ քարտուղարի պաշ-
տոնները, կցորդի պաշտոնը:  

 Դատական ծառայության պաշտոնը «Դատական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաստատված պաշտոնների 
անվանացանկով նախատեսված դատական ծառայության պաշտոնն է: 
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Դատական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված 
որևէ պաշտոն զբաղեցնող անձը համարվում է դատական ծառայող: 
Դատական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են խմբերի և 
ենթախմբերի՝ ելնելով այդ պաշտոնները զբաղեցնող անձանց աշխա-
տանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, 
խնդիրների բարդության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, 
շփումների և ներկայացուցչության, ինչպես նաև գիտելիքների և հմտու-
թյունների անհրաժեշտ մակարդակից: 

Դատական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են. 1. Դա-
տական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ, 2. դատական ծառա-
յության գլխավոր պաշտոններ. 3. դատական ծառայության առաջատար 
պաշտոններ. 4. դատական ծառայության կրտսեր պաշտոններ: 

Յուրաքանչյուր խմբի դատական ծառայության պաշտոնները դասա-
կարգվում են 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի: 

 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում սահմանված է, որ 
պետական ծառայությունն ընդգրկում է նաև հատուկ ծառայությունները` 
պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, հար-
կային, մաքսային, փրկարար ծառայության հանրապետական գործադիր 
մարմիններում, ՀՀ ԱԺ աշխատակազմում պետական ծառայությունը, 
Ազգային անվտանգության խորհրդում ծառայությունը, ինչպես նաև 
օրենքներով նախատեսված այլ ծառայություններ: 

Հատուկ ծառայությունը պետական ծառայության տեսակ է, որն իրե-
նից ներկայացնում է հատուկ ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող քա-
ղաքացիների մասնագիտական ծառայողական գործունեություն, որն 
կոչված է իրականացնելու անվտանգության, օրենսդրության և իրավա-
կարգի պաշտպանություն, հանցագործության դեմ պայքարը, մարդու և 
քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանություն: 
Հատուկ ծառայության պաշտոններն ունեն իրենց առանձնահատուկ 
գծերը, սակայն հատկանիշները, որոնք բնորոշ են հատուկ ծառայության 
տեսակներին, նույնն են ինչ-որ հանրային ծառայության մյուս տեսակնե-
րինը (օր՝ անվանացանկ, լիազորությունների շրջանակ, պաշտոնների 
դասակարգում): Սակայն պետական ծառայության այս կամ այն տեսա-
կից տարբերելու համար պետք է հաշվի առնել հատուկ ծառայության յու-
րաքանչյուր տեսակի իրականացրած գործառույթները:  
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КЛАСИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 
В данной статье представлены виды должностей публичной служ-

бы, осуществляется ссылка к основам классификации должностей, вы-
являются те особенности, которые имеются в каждом виде должностей. 

Классификация осуществляется по уровню  и силе правомочий, а 
также содержанию функций. 

Классификация должностей публичной службы некоторым груп-
пам дает возможность предúявить к конкретной должности четкие и 
адресованные требования, а руководящим лицам: осуществлять долж-
ностные обязанности и принимать права, установленные законом. 

Ключевые слова: должность публичной службы, государственная 
должность, муниципальная должность, гражданская должность, список 
государственных должностей. 
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PUBLIC SERVICE POSITIONS CLASSIFICATION 
 

This article presents the types of positions of public service, it made 
reference to the basics of classification, identify those features that are 
available in every form оf position. 

The classification is carried out on the level and strength of the 
competences and the content of functions. 

The classification of positions of public service gives an opportunity to 
certain groups to provide a clear and specific position requirements and 
take the rights established by law. 

Keywords: position of the public service, public office, municipal office, 
civil position, a list of public positions. 
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права юридического института Российского 
университета дружбы народов, д.ю.н, доцент  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В статье рассматривается вопрос соотношения муниципаль-

ной службы и государственной гражданской службы. Согласно ст. 
12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти и не находятся в отно-
шениях подчиненности к ним. При этом муниципальная служба и 
государственная гражданская служба относятся к институтам 
публичной власти. Законодательство предусматривает для муни-
ципальных служащих возможность перехода на государственную 
службу с включением в стаж срока муниципальной службы. 

Ключевые слова: муниципальная служба, государственная 
гражданская служба, публичная власть, муниципальное право, 
местное самоуправление. 

 
Актуальной проблемой института муниципальной службы 

является ее взаимосвязь с государственной гражданской службой и 
отнесение их к категории публичной службы. Как отмечается в 
научных исследованиях «государственная и муниципальная служба – 
это вид публичной службы... В российском законодательстве такое 
понятие отсутствует, публичная служба является лишь теоретичес-
ким обобщением. Как обобщенная категория публичная служба 
охватывает деятельность не только государственных и муниципаль-
ных служащих, но и лиц, занимающих государственные и муници-
пальные должности, в том числе выборные.  

Сущностным признаком публичной службы является то, что эта 
деятельность охватывает исполнение функций в системе органов 
публичной (государственной и муниципальной) власти»[8]. Такое же 
мнение отражено и в других исследованиях ряда ученых, которые 
отмечают, что «институт органически сопряженный с институтом 
государственной гражданской службы, имеющий общие с ней основа-
ния нормативно-правового обеспечения на федеральном и регио-
нальном уровнях законодательства» [7]. Федеральный закон о муни-
ципальной службе 2007 г. создает правовую основу тенденции сбли-
жения государственной гражданской и муниципальной службы. 
Следовательно, данный закон обеспечивает единый подход к пра-
вовому регулированию и организации государственной гражданской и 
муниципальной службы «включая четкий законодательный механизм 
их взаимосвязи» [3].  

Несмотря на то, что по ст. 12 Конституции РФ 1993 г. органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов государственной 
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власти все-таки и те и другие составляют единую публичную власть 
Российской Федерации. Данную позицию можно аргументировать с 
учетом положении статье 3 Конституции РФ 1993 года, согласно 
которой единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и местного самоуправления. Соответственно эти органы обла-
дают статусом публично правового института поскольку участвуют в 
процессе управления от имени народа.  

 «Еще в 2001 г. в своем Определении от 8 февраля Консти-
туционный Суд РФ установил, что реализуя полномочия Российской 
Федерации в области организации местного самоуправления и 
устанавливая общие принципы организации муниципальной службы и 
основы правового положения муниципальных служащих в Российской 
Федерации, федеральный законодатель вправе, учитывая специфику 
профессиональной деятельности муниципальных служащих, не только 
предусмотреть для них гарантии правовой и социальной защищен-
ности, во многом аналогичные тем, какими пользуются государствен-
ные служащие, но и распространить на них установленные законо-
дательством о государственной службе требования о соблюдении 
возрастных критериев при приеме на муниципальную службу и 
увольнении по достижении предельного возраста для нахождения на 
муниципальной должности муниципальной службы, как это установ-
лено для государственных служащих» [5].  

Впервые на законодательном уровне, Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ [1] 
(далее – Федеральный закон о государственной службе» 2004 г.) в п. 1 
ст. 7 одним из важнейших принципов, обеспечивающих взаимосвязь 
государственной гражданской и муниципальной службы провозгла-
шает единство основных квалификационных требований, предъяв-
ляемых к должностям гражданской службы и должностям муници-
пальной службы.  

Очевидно, что единство природы муниципальной службы следует 
рассматривать в соотношении не со всей государственной службой, а 
лишь только с одним ее видом - гражданской службой.  

Более подробно, чем в Федеральном законе о государственной 
службе 2004 г. взаимосвязь между рассматриваемыми частями 
публично-властного аппарата страны устанавливается в Федеральном 
законе о муниципальной службе 2007 г. Так, например, статья 5 дан-
ного закона определяет взаимосвязь через единство: 

– основных квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

– ограничений и обязательств при прохождении муниципальной 
службы и государственной гражданской службы; 

– требований к подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации муниципальных служащих и государственных служащих; 
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– учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 
государственной гражданской службы и учета стажа государственной 
гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

– основных условий соотносительности оплаты труда и социаль-
ных гарантий муниципальных служащих и государственных служащих; 

– основных условий соотносительности государственного пен-
сионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу 
и граждан, проходивших государственную гражданскую службу, а 
также членов их семей в случае потери кормильца. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в научных исследованиях 
существует позиция, согласно которой «по Конституции органы мест-
ного самоуправления отделены от органов государственной власти, а 
значит, и муниципальная служба не входит в единую систему госу-
дарственной службы Российской Федерации… именно здесь заклю-
чена суть одного из важнейших доктринальных положений… с учетом 
Европейской хартии местного самоуправления»[2]. Данную точку 
зрения следует принять во внимание, так как «особенность статуса 
муниципальных служащих, прежде всего, заключается в осуществляе-
мых ими полномочиях, в соответствии с которыми обеспечивается 
решение не общегосударственных задач, а вопросов местного зна-
чения» [6]. При этом важно отметить и согласиться с мнением ряда 
ученых, что осуществление муниципальными служащими отдельных 
государственных полномочий…является важным фактором взаимо-
действия органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, еще более подчеркивающим общность юридической природы 
публично-правовой составляющей в структуре статуса государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих [4], что является прямым 
указанием на тесную взаимосвязь двух видов служб. 
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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  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Ժամանակակից քաղաքական զարգացման գործընթացների 
մարտահրավերները ստիպում են ՀՀ քաղաքական ընտրանուն ժո-
ղովրդավարացնել իշխանության իրականացման մշակույթը՝ բարձ-
րացնելով կառավարման արդյունավետությունը: Այդ նպատակով 
իրականացվող շարունակական բարեփոխումների տրամաբանութ-
յունը պարտադրում է ընտրանուն հանդես գալ ոչ միայն քաղաքա-
կան իրողություններին համահունչ օրենսդրական փոփոխություննե-
րով, այլև ձեռնմուխ լինել նրանց արդյունավետ իրականացմանը: 

Ժամանակի հրամայականն է նկատի ունենալ, որ ընտրանիների 
ընդունած որոշումների վրա գերակա ազդեցություն ունեն և՛ նրանց 
իմաստանշանային քաղաքականության թույլատրելի սահմանների, 
և՛ վարչաքաղաքական միջավայրում գերիշխող՝ միջանձնային հա-
րաբերությունների նորմերի մասին ունեցած պատկերացումները: 

Լինելով իշխանական հարաբերությունների իրականացման 
մշակույթի բաղադրիչ` դրանք հնարավորություն են տալիս քաղա-
քական ընտրանուն հենց նրանց միջոցով կառավարման համակար-
գի արժեքային հիմք ստեղծել` հանդես գալով իբրև ժողովրդավա-
րական կերպափոխումների իրական շարժիչ ուժ: Ակնհայտ է, որ ՀՀ 
ժողովրդավարական բարեփոխումների այս փուլում հասունացել է 
կերպափոխման անհրաժեշտությունը: Ուստի, անհրաժեշտ է 
ընտրանու արժեքային կողմնորոշիչներում գրանցել այնպիսի արմա-
տական որակական փոփոխություններ, որոնք որոշում են ապագայի 
ռազմավարական կառավարման հեռանկարները ՀՀ-ում: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական ընտրանի, իշխանության իրակա-
նացման մշակույթ, Հայաստանի Հանրապետություն, ժողովրդավա-
րական անցում, սահմանադրություն, սահմանադրականություն, 
կարծրատիպ, ռազմավարական ապագա: 

ՀՀ քաղաքական ընտրանու արժեքային կողմնորոշիչները 
ժողովրդավարական անցման պայմաններում 

Քաղաքական ընտրանին բնակչության փոքրաթիվ և ինտելեկտուալ 
մասն է` պայմանավորված իր մասնագիտական գործունեության բնույ-
թով, նա օժտված է առանձնահատուկ անձնական արժանիքներով: Ըստ 
էության՝ քաղաքական ընտրանին իր քաղաքական և քաղաքակրթական 
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հատկանիշներով ամբարում է իշխանության իրականացման մշակու-
թային արժեքները, նորմերը, կարծրատիպերը, նախապաշարմունքները 
և ավանդույթները: Ուստի, ՀՀ ժողովրդավարացման ներկայիս փուլի 
քաղաքական ընտրանու իշխանության մշակույթին բնորոշ է այնպիսի 
բազմաշերտություն, որի արժեքային առանցքը ենթադրում է իմաստա-
նշանային արժեքների ու դիրքորոշումների ամբողջություն: Ակնհայտ է, 
որ որոշիչը քաղաքական ընտրանու դերային պատկերացումների 
համակարգն ամրացնող կարևորագույն սկզբունքներից է Թ. Հոբսի 
կողմից ձևակերպված «Լևոթանային բնազդն է», որն իր ներազդեցու-
թյան ուժով իմաստավորում է ընտրանու ոչ միայն մասնագիտական 
գործունեության, այլև` վարքագծի արժեքային կողմնորոշիչները: Դա 
իշխանությունն է և նրա իրականացման մշակույթը: Ակնհայտ է, որ իրա-
վիճակից օգտվելով կարելի է հարստանալ, բայց պետությունը, հա-
սարակությունը և մարդկանց կառավարել միայն հարկադրանքի և 
մանիպուլյացիայի ուժով՝ գրեթե անհնար է ու վտանգավոր: Ուստի homo 
politicus -ի համար ձգտումն առ իշխանություն և՛ կյանքի իմաստ է, և՛ 
գայթակղեցնող կիրք, որը, կերպափոխելով նրա արժեքային կողմնորոշ-
իչները, վերջին հաշվով, դառնում է ընտրանու քաղաքական վարքագծի 
արտահայտիչ: 

Ըստ մշակութաբան Կ. Գիրցի՝ ճիշտ է անցումային հասարակու-
թյուններում տեղի է ունենում աշխարհի գեղարվեստական պատկերի և 
քաղաքական հերմենևտիկայի փլուզում, սակայն զուտ տեսականորեն, 
մշակութային կողմնորոշիչների կենտրոնացումը դեպի իշխանության 
արժեքները կարող է նաև չհանգեցնել քաղաքական ընտրանու կառա-
վարչական գործունեության շեղման, քանի որ «իշխել նշանակում է` 
չոգևորվելով միանալ և բաժանվել, փոխել կարգավիճակը և ձևը, 
կարողանալ մեռնելով վերածնվել» [1, с. 120]: Իսկապես, անցումային 
հասարակությունների իշխանական հարաբերություններում ամենուրեք 
հանդիպում ենք իրավիճակ, երբ իշխանության ձգտող կառավարող 
շերտերն իրենց մասնագիտական և հոգեբանական ուղղվածությամբ 
մշակում են գործունեության այնպիսի ծրագրեր, որոնք եթե չեն քայքա-
յում, ապա էականորեն սահմանափակում են համահասարակական 
պահանջմունքներն ու տրամադրությունները: Ավելին, անցումային հա-
սարակությունների մշակութային տրոհվածության պատճառով կառա-
վարողների իրականացրած իշխանության արժեքաբանությունն ուսում-
նասիրելիս կարող ենք ընդգծել, որ տեղի ունեցած սոցիալական բևեռ-
վածությունն ուղեկցվում է սոցիալական օտարվածությամբ և վերևների 
խմբային շահերի համախմբմամբ: Այդ առումով ուշագրավ է Ռ. Բուդոնի 
արդարացի դիտարկումն այն մասին, որ եթե «ընտրանին ռեսուրսների 
ավելցուկի է տիրապետում», ապա նա «հակված է վատնել դա սպառ-
ման, այլ ոչ թե ներդրման նպատակով» [2, с. 99] բնականաբար` սեփա-
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կան շահերից ելնելով: Ընդ որում` այս հիմքի վրա ձևավորված քաղաքա-
կան ընտրանու եսապաշտությունն այսօր անցումային հասարակություն-
ների խառնածին ռեժիմի կենսունակությամբ պայմանավորված լրացու-
ցիչ ներուժ է ստանում՝ հիմնվելով մարգինալ իրավիճակների և սոցիա-
լապես օտարված խմբերի վրա [3]: Այս հանգամանքներում «հանուն իշ-
խանության» համար մղվող քաղաքական ուժերի հեղափոխական-ժո-
ղովրդահաճո (պոպուլիստական) պայքարը և հասարակական կարծիքի 
ակնհայտ խաղարկումը (մանիպուլացումը) արժեզրկում են պետական 
կարգավորման գաղափարական բովանդակությունը՝ խրախուսելով ա-
պակառուցողական սոցիալական գործընթացները և նվազեցնելով հա-
սարակության հետ համաձայնեցված իշխանության կառուցակարգերի 
կիրառման հնարավորությունները: 

Սակայն ընտրանու և զանգվածների շահերի աններդաշնակությունը 
ոչ միայն վերևների՝ դեպի իշխանություն ունեցած հատուկ կողմնորոշ-
ման, այլև` զանգվածների քաղաքական ինքնության բացակայութան 
արդյունք է: Վերջապես, ինչպես ցույց է տալիս քաղաքական արդիա-
կանացման «կախյալ/վազող» երկրների փորձը, այդ կողմնորոշումը ժո-
ղովրդավարական անցման պայմաններում կարող է էականորեն կեր-
պափոխվել, օրինակ, տարաբնույթ ճգնաժամերի կամ էլ ընտրանու հա-
վաքագրման կառուցակարգերի նկատմամբ վերահսկողության փոփոխ-
ման պայմաններում: Այդպիսի քաղաքակրթական կողմնորոշման հետ-
ևանք է քաղաքական ընտրանու վերին շերտերում ձևավորված վերա-
բերմունքը քաղաքականության, բարոյականության և իրավունքի 
նկատմամբ՝ որպես սոցիալական հիմնական կարգավորիչների սեփա-
կան նվաճած դիրքերը պահելու մասնակի և անբավարար միջոցների: 
Այլ կերպ ասած, իրավունքը քաղաքական ընտրանու գիտակցության մեջ 
ոչ միայն զրկվում է իր արժեքային նշանակությունից, այլ` դիտարկվելով 
նրանց իշխանական դիրքն ամրապնդող կառուցակարգերի հետ կապից 
դուրս, ընդհանրապես կորցնում է իր սոցիալական գերակայությունը` և՛ 
պետական կառավարման բնագավառում, և՛ մասնավոր կյանքում: Ավե-
լին, չտարանջատվածության պատճառով իրավական արժեքները հա-
վասարեցվում են իշխանական հարաբերությունների հզոր կարգավորչի՝ 
քաղաքականության հետ: Գործնական տեսանկյունից դա միանգամայն 
բացատրելի է. զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ գե-
րակշռում են իշխման պայմանագրային (կոնվենցիոնալ) ձևերը, որոնց 
դեպքում կարգավորման քաղաքական միջոցներն օրինականացված են 
և, հետևաբար նման տեսակի կառուցակարգերի արտացոլման ձևերը, 
ըստ էության, միաձուլվում են: Այլ խոսքով, քանի որ իշխանության դաշ-
տում արդարացված է միայն օրինական, օրենքով պայմանավորված 
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գործունեությունը, ուստի և քաղաքականությունն ընկալվում է որպես 
պետության կողմից սոցիալական հարաբերությունների իրավական 
կարգավորման այլընտրանք: Մինչդեռ անցումային պայմաններում գոր-
ծող հայաստանյան քաղաքական ընտրանու ուսումնասիրման առումով 
անհրաժեշտ է ընդգծել իրավունքի՝ որպես իշխանական հարաբերու-
թյունների կարգավորման հարաբերական ինքնուրունությունը «չնկա-
տող» նրա արժեքամշակութային տեսլականի ձևախեղման մասին: Վեր-
ջինս օժտված է սեփական նորմատիվային համակարգով, հիմնախնդիր-
ների ու բախումնահարույց գործոնների գնահատման չափանիշներով, 
ինչպես նաև պետական ոլորտում նպատակների սահմանման և դրանց 
հասնելու միջոցների սեփական մոտեցումներով: 

Քաղաքականությունը և իրավունքն իբրև իշխանական 
հարաբերությունների կարգավորիչներ 

Քաղաքականությունը ծագումնաբանորեն կողմնորոշված է խմբա-
յին շահերի ներկայացման առաջնայնությունների, որոնց իշխանությու-
նը ոչ մի դեպքում չի կարելի անտեսել, նույնիսկ համապետական մա-
կարդակում փորձելով միացնել դրանք հասարակության պահանջմունք-
ներին: Այս հատկանիշի անտեսումը քաղաքականությանը զրկում է սո-
ցիալական (ազգային, տարածքային, կոլեկտիվ) խմբերի շահերն հաշ-
վառելու և համաձայնեցնելու իր ունակությունից: Այդ պատճառով պե-
տությունը՝ որպես քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտ, այլ 
ոչ թե մակրոտնտեսական կարգավորման կամ վարչարարության գոր-
ծիք, առաջին հերթին շահագրգռված է հասարակությունում իշխանա-
կան հարաբերությունները վերահսկող, գործող վարչակարգի դիրքերի 
ամրապնդման մեջ: Տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական և 
այլ հիմնախնդիրների լուծման նշանակությունն անհրաժեշտ է դիտարկել 
այդ առաջնայնության վրա ազդեցության տեսանկյունից: Տվյալ խնդրի 
լուծման նպատակով պետությունը (հետևաբար, նաև կառավարող ընտ-
րանին) հասարակական բախումների գնահատման ու ախտորոշման հա-
տուկ՝ հաճախ ոչ իրատես, չափանիշներ է օգտագործում: Դրա արդյուն-
քում՝ հանուն գերիշխող խմբի իշխանության պահպանման գործընթացը, 
բնականոն կերպով դուրս գալով երկրի օրենքների և նույնիսկ սահամա-
նադրության շրջանակներից, մանիպուլյացնում և մարգինալացնում է 
հասարակական գիտակցությունը: 

Այս առումով կարևոր է փաստել, որ քաղաքականությունը որպես իշ-
խանության արդիականացման միջոց, իր բնույթով հաշվարկված է իր 
դերակատարների կամ ինստիտուտների կողմից իրենց օրենսդրական 
իրավասությունների որոշակի գերազանցման: Օրինակ՝ քաղաքական 
լիդերները՝ միայն հասարակական կարծիքի աջակցության և սեփական 
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հեղինակության, այլ ոչ թե ծառայողական իրավասությունների կիրառ-
ման հաշվին կարող են արդյունավետ կերպով որևէ քաղաքականություն 
իրականացնել՝ չմտահոգվելով օրենսդրական սահմանափակումների 
մասին: Քաղաքականության այդ հատկանիշը պայմանավորվում ու ամ-
րապնդվում է հասարակության առանձին խմբերի առջև ընտրանու որո-
շակի բարոյական պատասխանատվությամբ, որը հաճախ, գերազանցե-
լով նրանց ծառայողական—գործառական պատասխանատվության 
հնարավորությունները, իշխանության համար ավելի իրատես հենք է 
ստեղծում: Այդ պատճառով էլ քաղաքականությանը բնորոշ է կառավա-
րող խմբավորումների կողմից որոշումները համաձայնեցնելու և ընդունե-
լու տարատեսակ կիսաստվերային ու ստվերային եղանակներ, որոնք 
հիմնվում են որոշակի միավորումների ոչ պաշտոնական աջակցության 
վրա և արդյունավետ կերպով նպաստում են ծրագրված նպատակների 
իրականացմանը: 

Քաղաքականությունը՝ իբրև հասարակական հարաբերությունների 
կարգավորման եղանակ մշտապես նպատակաուղղված է պաշարների 
(ռեսուրսների) վերաբաշխմանը մասնակցող և պետական իշխանության 
նախապատվությունների կիրառումն ուղղորդելու ուժի իրական կենտ-
րոնների կենսունակ փոխգործակցությանը: Ակնհայտ է, որ քաղաքակա-
նության և իրավունքի հարաբերակցությունը հասկանալու համար որոշիչ 
է հետևյալ գաղափարը. ընտրանին իշխանության վերաբաշխման տե-
սանկյունից քաղաքական մեթոդներով կարող է (նաև պետք է) իրատես 
վերահսկի ոչ թե ողջ սոցիալական տարածությունը, այլ իշխանության ի-
րականացմանը մասնակից ուժերի հարաբերակցության փոփոխման 
վրա ազդող առավել վիճահարույց խնդիրները և բախումները: Այսպի-
սով, նշենք, որ քաղաքականության մեջ տարբեր գաղափարախոսա-
կան դիրքորոշումների գնահատման չափանիշների հիմքում զուգա-
միտված գոյակցում են իշխանության նկատմամբ որոշակի խմբերի հա-
վակնություններն արդարացնող հասարակական հիմնախնդիրները: Այդ 
պատճառով քաղաքական տարածությունում առկա է իշխանական փոխ-
գործակցության բազում տրամաբանություններ, որոնք իշխանության 
համար մղվող պայքարի կենտրոնական դաշտի հետ համատեղ ենթադ-
րում են քաղաքական գործընթացի ծայրամասը ձևավորող (քաղաքա-
կան խաղի դերակատարների անհավասարության պատճառով) մասնա-
կի շահերի արտահայտման նպատակային, բարոյական և նորմատիվ 
համակարգերի բախում: Միևնուն ժամանակ, մրցակցության պատճա-
ռով տարաբնույթ դերակատարների միջև պետական իշխանության 
կարգավորման քաղաքական միջոցների կիրառումն դառնում է անհա-
վասարաչափ: Իր հերթին, իրավական կարգավորման համակարգը 
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նույնպես օժտված է առանձնահատուկ կառուցվածքային և ընթացակար-
գային հատկանիշներով: Ի տարբերություն քաղաքականության՝ այն ի 
սկզբանե ուղղված է ողջ սոցիալական համակարգի կարգավորմանը՝ 
առանց որևիցե խմբային նախապատվությունների առանձնացման: 
Իրավունքի բարոյական սկզբունքն է՝ բոլորի՝ և՛ խմբերի, և՛ քաղաքացի-
ների հավասարությունը օրենքի առաջ: Իրավունքի համար (գոնե նոր-
մատիվորեն) ո՛չ խմբային համախմբվածությունը, ո՛չ կորպորատիվ կա-
պերը, ո՛չ կարգավիճակային շահերը, ո՛չ հեղինակությունները, ո՛չ տե-
ղային արժեքները, ո՛չ այս կամ այն սուբյեկտի իրական ազդեցությունն 
իշխանության վրա ոչ մի նշանակություն չունեն: Իրավական կարգավոր-
մանը սկզբունքորեն հակացուցված է պետական իշխանության գործըն-
թացի կարգավորման որևէ ստվերային ձևը: Այնպես որ կիրառվող կար-
գավորման միջոցների հրապարակայնությունը, բացությունը, թափանցի-
կությունը (ընդ որում՝ ընթացակարգային և տեխնոլոգիական առումով 
ամրագրված) իշխանության իրավական դաշտի իրատեսական մատչե-
լիություն են ապահովում: Սակայն ընտրանիները (և՛ վարչաքաղաքա-
կան, և՛ տնտեսաքաղաքական) քաջ գիտակցում են, որ իրավական եղա-
նակները ոչ միշտ են ամրապնդում իշխանության պահպանման ու ամ-
րապնդման իրենց հնարավորությունները, ավելին, հասարակական հա-
րաբերությունների այդ կարգավորիչն առավել բարձրացնում է ընտրա-
նու պատասխանատվությունը: 

ՀՀ-ում իշխանության իրավական համակարգը գլխավոր համակար-
գագոյացնող սկզբունքը «օրենք—շեղում օրենքից» դիրքավորումն է, 
այլ ոչ թե «ֆորմալ ազդեցություն—իրական ազդեցություն» քաղաքա-
կանությունում: Այդ պատճառով պետությունը՝ իբրև կարգավորման ու 
վերահսկման իրավական ինստիտուտ, հակված է կիրառել համընդհա-
նուր, նորմերի և չափանիշների համար նախատեսված՝ հասարակական 
հակասությունների գնահատականները: Համապատասխանաբար, այս 
հարաբերություններում պատասխանատվության միասնական տեսակ է 
ձևավորվում ինչպես ընտրյալ, այնպես էլ ոչ ընտրյալ շրջանակների հա-
մար: Ընդ որում՝ այդ կարգը պահպանվում է հատուկ մարմինների օգ-
նությամբ (օրինակ՝ սահմանադրական դատարանի), որոնց պարտակա-
նությունն է վերացնել բախումնային իրավիճակի մեկնաբանման բոլոր 
երկիմաստությունները, այլաբանությունները, ենթատեքստերը՝ դրանով 
իսկ ապահովելով իրավական նորմերի և պատժամիջոցների լիարժեք ու 
միանշանակ կիրառումը: Հետևաբար՝ իրավական գործընթացը հիմնա-
կանում ընթացակարգային-լեգիտիմ է: Այսպիսով, քաղաքականությունը 
և իրավունքն առաջնորդվելով պետական իշխանության իրականացման 
տարբեր սկզբունքներով ու տեխնոլոգիաներով` տարբեր ձևերով են 
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կազմակերպում և կարգավորում սոցիալական կարգը: Քաղաքականութ-
յունը փնտրում ու ամրապնդում է հասարակական զարգացման առաջ-
նահերթությունները, իսկ իրավունքը սահմանադրում է՝ դրանց հաղոր-
դելով համընդհանուր և իրավական տեսք: Այդ պատճառով իրավունքն 
արտահայտում է իշխանական հարաբերությունների լեգիտիմացման 
սահմանային շեմը: Հետևաբար, քաղաքականությունն ու իրավունքը հա-
ճախ հակասության մեջ են մտնում ինչպես իշխանության կարգավոր-
ման և կիրառման բնույթի, այնպես էլ զուտ բովանդակային առումով: 
Հասարակական կարգավորման միջոցների համաձայնեցումը տեղի է ու-
նենում որևէ խմբի իշխանության ամրացման (այսինքն՝ ազդեցությամբ 
հիմնավորված հասարակական առաջնահերթությունների որոշման), 
ինչպես նաև նոր սոցիալ-քաղաքական կարգի օրենսդրական ամրապնդ-
ման արդյունքում: Քաղաքականության և իրավունքի կարգավորիչ հնա-
րավորությունների այդպիսի զուգամիտումը հնարավորություն է տալիս 
իշխանությանն ազատվել ներքին հակասություններից՝ էլ ավելի կողմնո-
րոշվելով դեպի ողջ հասարակությանն ուղղված հարկադիր կարգավո-
րումը: Այս ամենը զերծ է պահում հասարակական համակարգը ոչ միայն 
քաղաքական խաղի դաժան ծայրահեղություններից, այլև` կառավարման 
կարգի հիմունքների հախուռն վերանայումից: 

Քաղաքականության և իրավունքի՝ որպես իշխանական հարաբե-
րությունների յուրահատուկ կարգավորիչների, որակական տարբերակ-
ման ժամանակ կարելի է նկատել, որ այդ մոտեցման մշտական անտե-
սումը մատնանշում է ընտրանու մշակութային սկզբունքների կառուց-
վածքային պարզեցմանը: Միայն դա արդեն իրավականի էական սահ-
մանափակում, ինչը ծանր հետևանքներ է թողնում ժողովրդավարական 
վարչակարգերի արդյունավետության ապահովման վրա: Դրա մասին է 
վկայում իրավական վիճակը պետական կառավարման ոլորտում, որտեղ 
օրենքը վերածվել է քաղաքականության պատանդի: Փաստորեն, գործ-
նական անարդյունավետության պատճառով, օրենսդրական կարգավոր-
ման կառուցակարգն այդպես էլ չկարողացավ ապահովել ո՛չ ընտրանի-
ների միջև համաձայնության (պակտի) կնքումը, ո՛չ էլ քաղաքական շու-
կայի բնականոն արդիականացում՝ կառավարող ընտրանու և հա-
կաընտրանու (կոնտրէլիտայի) երկխոսության միջոցով: Ըստ որում՝ հա-
սարակությունում շարունակեց մնալ օրենքի համար անձեռնմխելի մարդ-
կանց մի խավ, ինչը կտրուկ նվազեցնում է հասարակության լայն շրջա-
նում ժողովրդավարական վարչակարգի հեղինակությունը: Հասարա-
կության առջև պետության պատասխանատվության զգալի հատվածներ 
այդպես էլ իրավական ձևակերպում չեն ստացել: Մասնավորապես, 
օրենսդրորեն հստակեցված չեն գործադիր իշխանության ինստիտուտ-
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ների ռազմավարական գործառույթներն ու լիազորությունները, ինչն 
ուժգնացնում է վարչաքաղաքական ոլորտում նախարարությունների և 
գերատեսչությունների բյուրակրատացումը: Կանոնակարգված չեն որո-
շումների ընդունման բնագավառում ճնշման և շահային խմբերի գործու-
նեության իրավական սահմանները: Դա էլ չի նպաստում ՀՀ-ում պո-
լիարխիկ ընտրանու՝ հատկապես ռազմավարական ընտրանու արդ-
յունավետ գործառմանը: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում իշխանական հարաբերությունները գտնվում են 
ֆորմալ իրավակիրառման մակարդակում, որտեղ գերակայում են պե-
տության ինստիտուտների գործողության հանրային, իրավական ոլորտի 
հիմքերը քայքայող քաղաքական հակամարտության և մասնավոր իրա-
վունքի սկզբունքները: Իսկ ընտրանու իրականացրած իշխանության 
որակը վկայում է նրա գիտակցության կառուցվածքում իրավական ար-
ժեքների երկրորդական նշանակության մասին: Միաժամանակ, հայ 
քաղաքական ընտրանին (ինչպես նաև ընտրանիները), դրսևորելով 
նվազ պատասխանատվություն, սեփական նյութական և հոգևոր ինքնա-
բավության արդարացմանը համահունչ ձեռք են բերել հասարակությու-
նում գերակայող բարոյական նորմերից ընտրանու էթիկայի լիակատար 
ինքնավարություն: 
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
Современные вызовы процессов политического развития перед 

политической элитой РА ставят задачу демократизировать культуру 
осуществления власти, поднимая эффективность управления. С этой 
целью, логика осуществления последовательных реформ ставит 
перед элитами не только задачу инициирования законодательных 
изменений в соответствии с политическими изменениями, но также 
задачу их последовательного исполнения. Императивом времени 
является принятие во внимание того обстоятельства, что на принятие 
решений со стороны элиты приоритетное влияние имеют как допус-
тимые границы их символично-смысловой политики, так доминирую-
щие в административно-политической среде представления о нормах 
межличностных отношений. 

Будучи компонентом культуры осуществления властных отноше-
ний, они дают возможность политической элите с их помощью создать 
ценностную основу системы управления, выступив в качестве реаль-
ной движущей силы демократических трансформаций. Очевидно, что 
на данном этапе демократических реформ в РА созрела необходи-
мость трансформации. Следовательно, в ценностных ориентациях 
элиты необходимо зафиксировать такие коренные качественные изме-
нения, которые определяют перспективы стратегического управления 
будущим в РА. 

Ключевые слова: политическая элита, культура осуществления 
власти, Республика Армения, демократический транзит, Конституция, 
конституционализм, стереотип, стратегическое будущее.  
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THE PROBLEMS OF CULTURE OF POWER IMPLEMENTATION BY 
POLITICAL ELITE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
The modern challenges to the processes of political development for 

the political elite of the RA raise the issue to democratize the culture of 
power implementation and improve the efficiency of governance. For this 
reason, the logic of implementation of consecutive reforms demands from 
elites not only to initiate legal changes according to political changes, but 
also the necessity of consecutive implementation. The imperative of time is 
to take into consideration the fact that both allowed margins of symbolic-
semantic politics and dominant in the administrative-political environment 
perceptions about norms of interpersonal relations impact the the process 
of decision-making by elites. 

Being a component of culture of implementation of power relations, 
they allow political elite with their help to establish value basis of 
governance system, becoming the real driving force of democratic 
transformations. It`s evident, that the necessity of transformation matured 
on the current phase of democratic reforms in the RA. As a consequence 
it`s necessary to register such fundamental qualitative changes in the value 
orientation of elites, which determine the perspectives of strategic 
governance of the future of the RA. 

Keywords: Political elite, culture of power implementation, Republic of 
Armenia, democratic transition, Constitution, constitutionalism, stereotype, 
strategic future. 

 
 
 

. 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 18.10.2016 թ.  

177 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016 
 

 

ГАЯНЭ СОЛАХЯН 
Соискатель в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 
Российско-Армянском (Славянском) университете, 

преподаватель в педагогическом институте им. М. 
Налбандяна г. Гюмри 

 
«ЕВРОПА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» В КОНЦЕПЦИЯХ ОСНОВАТЕЛЕЙ  

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ 
 

В определении места современной России в координатах 
«Запад - Восток» основополагающее место занимает российская 
культурная традиция, а в частности евразийская идейная сис-
тема. В данном представлении Россия - это географический и 
исторический мир, не принадлежащий не Востоку, ни Западу, это 
нечто третье. Выдвинутая идея самоидентификации цивилизаций 
относится не только к России, но и ко всему пространству 
великой Евразии.  

Ключевые слова: Евразиская идея, Россия, Европа, шови-
низм, космополитзм, самопознание, истоки, романо – германцы, 
цивилизации. 

 
Евразийская идея представляет собой объединение концепций 

русской эмигрантской мысли об оригинальности своей культуры, 
которая включает в себя ценности Западных и Восточных культур, но, 
в то же время, не принадлежит ни Востоку, ни Западу. Эмигрантское 
течение было наполнено эмоциональными призывами и лозунгами о 
воссоединении Евразии в качестве единой державы. Ее последова-
тели считали своим призванием разработку одной общецивили-
зационной идеологии, которая принесет благо и гармонию, и откроет 
новую веху в судьбах всех народов, проживающих на Евразийском 
пространстве, являющимся синтезом Европы и Азии.  

 Евразийцы изначально критиковали стремление Запада на уни-
кальность и его амбиции на превосходство своей культуры над 
остальными. Они считали все «цивилизации» равными, осуждали 
романо-германское мышление западных народов, утверждая, что они 
считают свой народ лучше остальных и пытаются навязать эту идею 
другим народам. Они пытались по-своему трактовать национальную 
традицию и считали, что их доктрина, в отличие от западных, единст-
венно верная. Критикуя европеизацию России, сторонники евра-
зийского движения твердили, что Россия имеет уникальную историю, 
географию, культуру и народ, которые не принадлежат ни Европе, ни 
Азии, но больше склоняются к Азии. Европейские авторы относились к 
этому скептически, считая Россию инородной азиатской страной.  

Евразийцы же считали западноевропейскую культуру космополи-
тизмом и шовинизмом и утверждали, что существует довольно много 
подходов к национальному вопросу: от шовинизма до космополи-
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тизма, которые, согласно романо-германским трактовкам, являются 
двумя противоположностями. Однако евразийцы утверждают, что 
нужно детально и пристально изучить их, дабы понять, что большой 
разницы между ними нет, и обе выражают навязывание своей 
культуры (по их мнению – совершенной) другим народам. Это про-
тиворечит взглядам евразийцев, ведь они считают, что культура 
каждого народа уникальна, передается из поколения к поколению, и 
полное слияние с другой культурой практически невозможно. 

Шовинисты считают свою культуру безупречной и предназ-
наченной господствовать над остальными. Шовинист восхваляет свой 
народ, доводя его до совершенства, и не признает ничто иное, как 
слияние других народов с ними воедино. Все препятствия на этом пути 
должны быть ликвидированы силой. Таким образом, те, кто подвергся 
ассимиляции – свои, а те, кто нет – чужие, инородцы.  

Космополиты же твердят, что «цивилизованные народы» должны 
слиться в единую культуру (под этим, как и шовинисты, понимая 
культуру, выработанную романо-германцами). А «нецивилизованные» 
должны присоединиться к ним, принять их культуру. На первый взгляд, 
концепции действительно разные, но если открыть скобки, ясно, что и 
те и другие восхваляют романо-германскую культуру, доводя ее до 
совершенства и представляя ее как единственно приемлемую для всех.  

Таким образом, очевидно, что они выражают практически одну и 
ту же мысль, трактуя ее несколько своеобразно. На самом же деле 
«совершенная цивилизация», выдвигаемая шовинистами и космопо-
литами является, в свою очередь, своеобразной смесью более мелких 
этнических единиц, которые образовали европейский народ. Проводя 
параллели между психологическими аспектами шовинизма и космопо-
литизма, Н. Трубецкой называет их «эгоцентризмом» и справедливо 
добавляет, что «…человек, считающий себя центром вселенной, вен-
цом создания, … подвергается насмешкам окружающих, а если он при 
этом агрессивен, получает и заслуженные щелчки» [1, сс. 29–92, 37]. 
Такое мировосприятие присутствовало у подавляющего большинства 
людей во все времена. Чаще всего это заканчивается войнами, 
противоборством, однако все (особенно, победители) остаются верны 
своим убеждениям. В этой связи Н. Трубецкой утверждает, что если 
среди народа есть человек, страдающий эгоцентризмом, который 
восхваляет свой народ и твердит о его превосходстве, народ должен 
бороться против него. Но есть и такие случаи, когда среди народа есть 
человек, который восхваляет другой народ, призывая ассимилиро-
ваться с ним. Здесь, как метко выражается Н. Трубецкой, эгоцент-
ризма нет, это просто «высший эксцентризм» [1, с. 39]. Для преодоле-
ния таких последствий романо-германским народам нужно отказаться 
от шовинизма и космополитизма и от всего, что лежит между ними.  

По мнению евразийцев, во все времена народам нужна была 
такая национальная идея, которая способна их сплотить. Например, в 
Европе, всегда существовала «одна идея на всех», и она во многом 

179 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016 
 

 

способствовала политическим процессам и историческому ходу 
событий. Теперь же, евразийцы, критикуя западный шовинизм и 
космополитизм, призывают не уподобляеться им, найти свое истинное 
лицо, вернуться к своим истокам, что представляет объединение 
народов Евразии вокруг одной цели, одной идеологии и продвигаться 
по этому пути вместе, преодолевая инородное воздействие и 
вмешательство. 

Начиная со времен Петра I, Россия всегда стремилась быть 
названа европейским государством, т.к. в определенных кругах быть 
настоящими европейцами считалось «престижным». П. Сувчинский 
называет это «послушничеством» и даже «самопредательством» и 
критично добавляет: «Русская интеллигенция издавна привыкла 
воспринимать европейскую культуру не в сознании равенства, а в 
убеждении ее превосходства, обязательности, исключительности и 
правоты, … вследствие этого оказалась интернационально просвещена, 
но обезличена» [3, сс. 4-9]. Именно такую так называемую «европеиза-
цию» евразийцы называли «эксцентризмом». «Эксцентризмом» они 
называли всякое навязывание, будь то своя культура или чужая – это 
навязывание, под которым кроется желание искоренить самобытность 
других народов во имя претворения своих идеалов в жизнь. 
Евразийцы критикуют такой эгоцентризм и задаются вопросами 
касательно того, насколько идеальна романо-германская культура, 
возможно ли полное слияние одного народа с другим, и как это может 
отразиться на этих народах, хотят они того или нет и насколько 
благотворным оно является для них. Для ответа на эти и многие 
другие вопросы Н. Трубецкой предлагает «…остаться объективным в 
группировании схожих культур и отдалении малосхожих для того, 
чтобы восстановить общую картину эволюции», но это возможно лишь 
при познании «начала и конца эволюции» [4, сс. 29–92, с. 44]. 

Для преодоления романно-германского эгоцентризма евразийцы 
выделяют несколько этапов. Первый и основной среди них является 
самопознание, которое поможет данному народу достигнуть «само-
бытности», что и является ядром концепции евразийцев. Евразийцы 
ставят основные акценты своих идеологий и теорий именно на 
самобытности. По словам евразийцев, нужно достигнуть создания 
самобытного государства–России–Евразии, которое будет построено 
на основе Православия.  

Многие авторы не согласны с резким противопоставлением 
Востока и Запада евразийцами, т.к. внутри самого Запада не все 
цивилизации схожи. Очень метко по этому поводу выразился Н. 
Бердяев, когда отмечал, что сама Греция стала Востоком по отноше-
нию к римскому западу [5, с. 100]. Однако другие авторы утверждали, 
что в географическом смысле можно отделить Россию как от Запада, 
так и от Востока. Нужно присмотреться к духовной, культурной и 
исторической составляющих, чтобы выявить истинную схожесть с тем 
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или другим. В этой связи к самому названию обращается статья Н. 
Трубецкого, где подвергается особому анализу вышеприведенное 
положение. В названии статьи П. Савицкий под «Европой» понимает 
романо-германцев, а под «человечеством» – совокупность славян, 
арабов, индусов и т.д. Критикуя призывы Трубецкого о необходимости 
бороться с кошмаром всеобщей европеизации, П. Савицкий утверж-
дает, что для того, чтобы сбросить, как говорит Н. Трубецкой «евро-
пейское иго», нужно сопоставить не только культуру равносильную ей, 
но и силу, способную сделать это. И в связи с этим России Евразии 
нужно, в первую очередь, вернуться к своим истокам, чтобы опять 
воссоздать и обрести свое истинное «Я», а это возможно лишь только 
укреплением веры как на уровне человек, семья, общество, народ, так 
и на общечеловеческом уровне.  

Евразийцы подчеркивают важность для России-Евразии обрете-
ния своих подлинных истоков, своего истинного лица, а не «уродливым 
отображением европейской цивилизации» [6, сс. 223–292], как считает 
Н. Трубецкой. Ядром идеологии стала уникальность российской 
культуры, которая имела, по сути, антизападные настроения, но, по 
мнению евразийцев, их доктрина – единственная, верно трактующая 
русские национальные традиции, культуру, которая имеет в основе 
корни разных культур и делает ее уникальной, отличной от Запада. 
Евразийцы выдвигают концепцию так называемой «самобытности» 
русских, которые не являются ни европейцами, ни азиатами, поэтому и 
у них уникальная психология и культура, которые отличаются от 
остальных.  

На этом пути они должны преодолеть борьбу с эгоцентризмом, 
который имеет место у романно-германских народов. По словам Н. 
Трубецкого, «Борьба с собственным эгоцентризмом возможна лишь 
при самопознании. Но то же самопознание приведет его и к 
постижению природы народов, к выяснению того, что не только сам 
познающий себя субъект, но и ни один другой из ему подобных не есть 
центр или вершина. От постижения своей собственной природы 
человек или народ путем углубления самопознания приходит к 
сознанию равноценности всех людей и народов. А выводом из этих 
постижений является утверждение своей самобытности, стремление 
быть самим собой. И не только стремление, но и умение. Ибо тот, кто 
самого себя не познал, не может, не умеет быть самим собой, не 
обманывая ни себя, ни других» [7, сс. 103–117]. Хотя у евразийцев эта 
концепция – не индивидуального характера, а была направлена 
против всей романо-германской «общечеловеческой культуры» и 
имела во многом антиевропейский подтекст. Правдивость и мудрость 
этой концепции актуальна и сегодня, ибо, соблюдая такое миро-
воззрение, можно достигнуть максимума благосостояния и избежать 
множества противоречий, существующих сегодня на мире. В этом и 
кроется одна из причин, почему евразийская идея не исчезла, и не 
потеряла своей актуальности по сей день. Исследователи, разрабо-

181 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016 
 

 

тавшие ее первоначальную концепцию, заострили основные акценты 
своих идеологий на тех проблемах, которые, сколько бы не транс-
формировались и не модернизовались с течением времени, однако не 
потеряли своей сущности и актуальности. И они не ошиблись. 
Например, термин «самоопределения народов», который сегодня 
часто используется, тоже является своеобразной формулировкой 
теории «самобытности» евразийцев. Оба означают уникальность всех 
народов и их культур, и то, что ни один народ и этнос не вправе 
пренебрегать ею. А всякое пренебрежение Трубецкой называет 
«агрессивным шовинизмом, … основанным на тщеславии и на отри-
цании равноценности народов и культур, на эгоцентрическом само-
возвеличении, немыслим при подлинном национальном самопознании 
и потому тоже является противоположностью истинного национа-
лизма» [7, сс. 103–117].  

Достойной оценки заслуживает также стремление евразийцев 
сохранить свою уникальность и самобытность. Однако, следует не 
терять свое лицо и не уподобляться другим, в том числе и восточным 
народам. Столь резкое противопоставление Востока Западу, восхва-
ление одного и полное отвержение другого, его представление как 
угнетателя, послужило причиной появления уязвимых точек, на 
которые ссылались критики и которые довольно легко раскололи 
движение изнутри, а впоследствии и вовсе привели к его полной 
ликвидации. 
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Ժամանակակից Ռուսաստանի տեղը «Արևմուտք – Արևելք» կոորդի-
նատներում սահմանելիս հիմնարար տեղ է զբաղեցնում ռուսական մշա-
կութային ավանդույթը, և, մասնավորապես, Եվրասիական գաղափարա-
կան համակարգը: Գաղափարի հիմնադիրների կարծիքով, Ռուսաստանն 
աշխարհագրական և պատմական աշխարհ է, որ չի պատկանում ո՛չ 
Արևելքին, ո՛չ Արևմուտքին, դա մի երրորդ աշխարհ է: Եվրասիական 
գաղափարի հիմնադիրների կողմից առաջադրված քաղաքակրթություն-
ների ինքնության միտքը վերաբերում է ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև 
ողջ Եվրասիական տարածքին:  

Հիմնաբառեր. Եվրասիական գաղափար, Ռուսաստան, Եվրոպա, 
շովինիզմ, կոսմոպոլիտիզմ, ազգային ինքնագիտակցում, ակունքներ, 
ռոմանա - գերմանական քաղաքակրթություն: 
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EUROPE AND MANKIND IN THE CONCEPT OF THE FOUNDERS 
EURASIAN IDEA 

In the definition of modern Russia's place in the coordinates of the 
"West - East" fundamental place belongs to the Russian cultural tradition, 
and in particular to the Eurasian ideological system. In their view, Russia is 
a geographical and historical world that does not belong neither to the East 
nor to the West, it is a third thing. The idea of national identity of 
civilizations does not only refer to Russia but also to all of the great 
Eurasian space.  
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self-identity, the origins, the Romano - Germanic civilization. 
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ԼԻԼԻԹ ՉԻՉՈՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

(ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Հոդվածում ներկայացված է Իսրայելի կառավարող ընտրանու քա-
ղաքական ընտրությունը և արդիականացման գործընթացը, որը կեր-
պափոխման հաջողված փորձ է: Իսրայելում արդիականցման գործըն-
թացի արդյունքում երկիրը դուրս եկավ քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերից, բարձրացավ հասարակության կենսամակարդակը, 
կերպափոխվեցին սոցիալ-մասնագիտական կառուցակարգերը, մե-
ծացավ հասարակության դերակատարությունը հասարակական-քա-
ղաքական կյանքում: Այժմ Իսրայելը մրցունակ երկիր է և ունակ պա-
տասխանելու ժամանակի մարտահրավերներին: 

Հիմնաբառեր. կառավարող ընտրանի, քաղաքական արդիակա-
նացում, կերպափոխում, հասարակություն, մրցունակ:  

 
Արդիականացման գործընթացն իր «վազող» և «քայլող» դրսևորումնե-

րով կոչված է ապահովելու հասարակության բնականոն զարգացումը՝ 
նպաստելով քաղաքական ինստիտուտների գործունեության արդյունավե-
տությանը: «Վազքով» արդիականացող հասարակությունն ընկնում է քա-
ղաքական զարգացման ճգնաժամերի (բաշխման, շարժունակության, ինք-
նության, մասնակցության և լեգիտիմության) մեջ և միաժամանակ բախվե-
լով արդի մարտահրավերներին՝ հայտնվում է աղքատության, կոռուպցիա-
յի, գործազրկության, օտարման, բարոյական և հոգևոր արժեքների մեխա-
նիկական մերժման մեջ: 

Լինելով բարդ, բազմաչափ և ռիսկային գործընթաց՝ արդիականաց-
ման գլխավոր դերակատարը՝ կառավարող ընտրանին, պարտավոր է իրա-
կանացնել արմատական բարեփոխումներ, որոնց արդյունքում երկիրը 
դուրս է գալիս քաղաքական զարգացման ճգնաժամերից: Սակայն հետ-
խորհրդային հասարակությունների կերպափոխման փորձը վկայում է, որ 
առաջին սերնդի «նոր ժողովրդավարները», հրապուրվելով իրենց իշխա-
նությամբ, խուսափում են շարունակական բարեփոխումներից, այսինքն՝ 
«հեղափոխություն վերևից»: Դրա հետևանքով նրանք, մեկուսանալով հա-
սարակությունից, ճիշտ է ձևականորեն պահպանում են իրենց իշխանութ-
յունը, բայց ստեղծում են լուրջ սպառնալիքներ և մարտահրավերներ հա-
ջորդ սերունդների համար:  
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Վերոշարադրյալը նկատի ունենալով՝ այս հոդվածում ներկայացրել ենք 
Իսրայելի կառավարող ընտրանու քաղաքական ընտրությունը որպես բնա-
կանոն արդիականացման գործընթաց, որը հնարավորություն է տվել հրեա 
հասարակությանն արդիականանալ ըստ մարտահրավերների՝ պահպանել 
ավանդականը և բարձրացնել ազգային մրցունակությունը: Հարցադրման 
համակողմանի ուսումնասիրման համար փաստենք, որ արդիականացու-
մը, օգտագործելով տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական աճը, 
ապահովում է ավանդական հասարակության անցումն արդյունաբերական 
հասարակության: Համաձայն Է. Դյուրգեյմի [1], [2]` արդիականացումը հա-
սարակական տարբերակման (дифференциации) գործընթաց է, իսկ Մ. 
Վեբերի [3, c. 320-330] կարծիքով` ռացիոնալացման գործընթաց, Կ. 
Մարքսը [4] դիտարկում է այն որպես ծառայությունների մատուցում և ապ-
րանքների արտարդրություն՝ շուկայի համար: Շ. Էեյզենշտադտը հասարա-
կության կերպափոխումն ավանդականից դեպի արդիական դիտարկում է 
որպես մարտահրավերների համախումբ, որոնց հասարակությունը պա-
տասխանում է իր զարգացման գործընթացում՝ ելնելով իր սկզբունքներից, 
ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերից [5]: 

Այս համատեքստում մասնագիտական գրականության մեջ «քայլող» 
արդիականացման հաջողված օրինակ է Մեծ Բրիտանիան, քանի որ 
նշված գործընթացները բարեշրջային (էվոլուցիոն) դրսևորում են պարել: 
Ուշագրավ է նաև Ճապոնիայի օրինակը, որտեղ 1850-1860 թվականներին 
Կայսր Մեյձին (1868-1912) իրականացրեց հեղափոխական բարեփոխում-
ներ: Արդյունքում՝ ավանդապաշտ Ճապոնիան հասավ զարգացման բարձր 
աստիճանի՝ համադրելով արդիական և ավանդական արժեքները: 

Արդիականացման հաջողված օրինակ է կոմունիստական Չինաստա-
նում իրականացված և նույն ոգով շարունակվող Դեն Սյաոպինի բարեփո-
խումները: Անկախ ներքին բազմապիսի խնդիրների՝ Չինաստանն արդի 
դինամիկ զարգացող երկրներից մեկն է [6, c. 4-6]: Ֆ. Զաքարիան ընդ-
գծում է, որ Չինաստանն առաջարկում է զարգացման իր ձևաչափը, որն 
արևմտյանի այլընտրանքն է, իսկ զարգացող երկրները հակված են հետևե-
լու զարգացման չինական ձևաչափին [7, c. 14-18]: 

Քաղաքական ժամանակի հրամայականներով պայմանավորված ար-
դիական արժեքների մերժման արդյունքում խորհրդային կուսակցական 
ընտրանին XX դարի 60-70-ական թվականներին անտեսեց խորհրդային 
հասարակության պահանջը՝ արդիականալ, պատասխանել մարտահրա-
վերների՝ հրաժարվելով երևույթների դասակարգային ձևական մեկնաբա-
նություններից: Արդիականացման ձևական ընկալումն էլ հենց փլուզեց 
ԽՍՀՄ-ը [7, c. 112-128]: Իսկ այսօր հետխորհրդային նորանկախացած 
պետությունների կառավարող ընտրանիների առջև նոր մարտահրավեր է 
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ծառացել՝ իրականացնել շարունակական բարեփոխումներ «վերևից»: 
Հետարդիականության պայմաններում տեղեկատվահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների, սոցիալական կառուցվածքի, հասարակական-քաղա-
քական ինստիտուտների, կենսակերպի, տարբեր սոցիալական խմբերի 
արժեհամակարգերի և շահերի փոփոխությունն ուղեկցվում է նորարարա-
կան կառուցակարգերի ներդրմամբ: 

Քաղաքական արդիականացումը ցանկացած երկրի հնարավորություն 
է տալիս պատասխանել մարտահրավերներին՝ ունենալով կառավարման 
ինչպես Ժողովրդավարական, այնպես էլ` մենիշխանական ձև: Ժողովրդա-
վարական հասարակություններում արդիականացման գործընթացը՝ ներա-
ռելով հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտները, չի իրա-
կանացվում 4-5 տարում: Ինչպես ընդգծում է իսրայելացի սոցիոլոգ Ա. Դ. 
Էշպիտեյնը, արդի հասարակությունում իշխանության ստացած մանդատը 
սահմանափակված է պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածով՝ 
հնարավորություն չտալով նրան զբաղվել երկարաժամկետ ռազմավարա-
կան պլանավորմամբ [8]: Ժողովրդավարական հասարակությունում, որ-
տեղ կարևորվում է արդիականացման նույնանման ընկալումները և ընտ-
րանու համախմբվածությունը, միաժամանակ, խրախուսվում է նորարա-
րությունը: Արդիականացումը նախաձեռնած ընտրանիները հասարկութու-
նում պատասխանատու են հասարակական փոփոխություններ այնպիսի 
կառավարման համար, որը չի հանգեցնի քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերի, կամ էլ, հանգեցնելու դեպքում, արագ դուրս կբերի հասարա-
կությանն անորոշություններից: Այս նկատառումներով էլ Իսրայելի կառա-
վորող ընտրանին նպատակամետ սկսեց զարգացնել ազգային տնտեսութ-
յունը, որը 1950-1960-ական թվականներից աճում է 10%-ով [9, c. 800-802]: 
Փաստացի Իսրայելը չունի գործազրկություն, գյուղատնտեսական ար-
տարդրության մեծ մասն արտահանվում է, զարգանում է տեխնոլոգիանե-
րը, քիմիական և մետաղական վերամշակման արդյունաբերությունը: 2015 
թվականի ընթացքում Իսրայելի ՀՆԱ-ն աճել է 2.583 տոկոսով՝ հասնելով 
296.073 միլիարդ դոլարի, իսկ գործազրկության մակարդակը 5.2 է [10]: Ն-
ման հաջողությունները պայամնավորված են ոչ միայն տնտեսական և 
հասարակական կյանքի կազմակերպման և կառավարման ժամանակ ազ-
գային/պետական շահերի հաշվառմամբ, այլ նոր մարտահրավերներին 
պատասխանելու նոր մեթոդներ մշակմամբ:  

Այսպես՝ 1970-ականներից Իսրայելի կառավարող ընտրանին սկսեց 
օգտագործել ԵՄ ինտեգրման և համագործակցոթյան նոր ձևեր: Պատաս-
խանատու վերաբերելով իր ունեցած իշխանությանը և սահմանափակված 
չլինելով մարգինալացված հասարակական կարծիքով՝ Իսրայելի կառավա-
րող ընտրանու միջուկը, օգտագործելով իր ներսում առկա ռազմավարա-
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կան անհատների հարաբերական անկախությունը, նրանց օժտեց «…պե-
տական կառավարման աստիճանահարթակի ղեկավար օղակներում 
ազատ տեղաշարժվելու կարողությամբ» [11, p.73]: Այդ ռազմավարական 
անհատներն էլ մշակեցին և ապահովեցին Իսրայելի արդիակնացման 
ծրագրի իրականացումը, որն այսօր հաջողվածներից մեկն է: 1947 թվակա-
նի նոյեմբերի 29-ի ՄԱԿ-ի Գլխավոր անսամբլայի որոշմամբ 1948 թվակա-
նի մայիսի 14-ին Իսրայելի պետության անկախության հռչակագրի ընդուն-
ման իսկ պահից ձեռնամուխ եղան իրականացնել արդիականացում ազ-
գային/պետական զարգացման ծրագրին համապատասխան: Նախ խնդիր 
դրվեց հրաժարվել «սիոնիստական» սոցիալիզմի մի շարք դրույթներից 
[12]: 1948 սեպտեմբերին Գոլդա Մեիրը նշանակվեց ԽՍՀՄ-ում Իսրայելի 
դեսպան [13]՝ փորձելով համագործակցության նոր եզրեր հաստատել 
Խորհրդային Միության հետ: Դրանից հետո ուղղվածության նկատմամբ 
աջ (Հերուտ, Լիկուդ) և ձախ (Ավոդա) ուժերի վերաբերմունքը և ընկալում-
ները համանման էին կամ համընկնում էին՝ արտադրության խնդիրների, 
արդյունավետության բարձրացման, բարձրագույն կրթության որակի 
բարձրացման, առևտի զարգացման, բանկային գործի կազմակերպման 
նպատակով՝ համագործակցել զարգացած երկրների (ԱՄՆ, Կանադա, 
Արևմտյան Եվրոպա) հետ: 

Տնտեսական ոլորտում արդիականացում ապահովելու համար Իսրայե-
լի կառավարող ընտրանին կարևորեց մասնավորեցման քաղաքականութ-
յունը: Արդյունքում խոշոր ձեռնարակատեր-մենաշնորհները վաճառվեցին և 
հայտնվեցին խիստ մրցակցային պայմաններում՝ հանգեցնելով կազմակեր-
պությունների ներսում կառուցվածքային փոփոխությունների և ապրանքնե-
րի գների իջեցման՝ հասանելի դառնալով շարքային սպառողների համար: 
Ծառայությունների մատուցման և սպասարկման գործընթացում ներդրվեց 
պետական գնումների համակարգը՝ առավելությունը տալով առավել որա-
կով և ցածր գին առաջարկող արտադրողներին և ձեռներեցներին: Այս բա-
րեփոխումների գործընթացում ձեռներեցների մասնավոր շահերը զուգա-
միտվեցին հանրային շահի հետ: 2001 թվականի մայիսի 3-ին ամերիկյան 
հրեաների ամենամյա հանդիպման ժամանակ Շիմեոն Պերեսը շեշտադ-
րեց, որ աշխարհն այլևս չի բաժանվում ունեցողների և չունեցողների, այլ՝ 
համախմբվածների և չհամախմբվածների: Իսկ Իսրայելի հանրային շահը 
պետության կերտումն ու այն պահպանումն, որին հասնելու համար պետք է 
գործել համախմբված [14, p. 26]:  

Իսրայելի արդիականացման գործընթացում մեծ է հատկապես ռազ-
մական ընտրանու դերակատարությունը: Պետության տարածքային 
պաշտպանության գերխնդիրը հիմնավորում է ռազմական ընտրանու ազ-
դեցությունը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի վրա: 

187 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016 
 

 

Ռազմական ընտրանու կողմից հետևողականորեն կյանքի կոչվեց հրեա-
կան բնակավայրերի ծավալման ռազմավարությունը՝ որպես Իսրայելի տա-
րածքային պաշտպանության ամրապնդման միջոց [15, էջ 25-33]:  

Արդիականացման գործընթացի արդյունքում գիտատեխնիկական 
առաջընթացը, ազգային տնտեսության մեջ նոր ճյուղերի զարգացումը 
հանգեցրեց սոցիալ-մասնագիտական կառուցակարգերի արմատական 
փոփոխությունների: Մեծացավ գիտելիքի դերը, առաջացավ հզոր մրցակ-
ցություն տարբեր ոլորտների աշխատողների միջև, առավելություններ 
ստացան մրցունակ երիտասարդները (30-35 տարեկան), ովքեր ունեին 
բարձրագույն կրթություն, մասնագիտական բարձր որակներ: Սերունդների 
միջև առաջացած լարվածության թուլացման համար՝ որոշում կայացվեց 
իջեցնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքային շեմը, մասնավորապես՝ ուսու-
ցիչների, պետական ծառյողների, բանկային աշխատողների կենսաթոշա-
կային տարիքը դարձավ 50-55 տարին: Սա կարիերա անելու հնարավո-
րություն տվեց շատ երիտասարդների՝ բարձրացնելով հասարակության 
շարժունակության մակարդակը: Լայն տարածում ստացավ պետական ծա-
ռայողների անցումը դեպի գործարար միջավայր:  

Արդիականացման գործընթացի արդյունքում Իսրայելում քաղաքա-
ցիական հասարակությունում առաջացան ինքնակամ միավորումներ (ասո-
ցիացիաներ), որոնց խնդիրը հասարակության ներսում առաջացած տար-
բեր պահանջմունքների բավարարումն է, ինչպես նաև՝ հասարակության 
խոցելի խմբերին տարբեր տեսակի օգնության տրամադրումը: Իսրայելում 
այսպիսի կազմակերպությունները (ամուտատները) ստանում են պետա-
կան աջակցություն, այդ թվում նաև՝ ֆինանսավորում:  

XX դարում տեղի ունեցած մասնավորեցման և այլ բարեփոխումների 
արդյունքում Իսրայելի բնակչության մի ստվար զանգված (միայնակ մայ-
րերը, թոշակառու հայրենադարձներ, 50 տարեկանն անց գործազուրկներ) 
հայտնվեցին սոցիալական ծանր իրավիճակում: Այս պայամններում տար-
բեր ամուտատների գործունեությունը, ֆինանսական, նյութական, հոգեբա-
նական, խորհրդատվական և այլ բնույթի օգնություն տրամադրելով, մեղ-
մացրեցին այդ հարվածը: Միջին դասի շատ ներկայացուցիչներ՝ բժիշկներ, 
մանկավարժներ, սոցիալական աշխատողներ, իրավաբաններ կամավորա-
կան աշխատանք են կատարում աշխատանքից ազատ ժամանակ՝ օժան-
դակություն ցուցաբերելով և թեթևացնելով հասարկության սոցիալապես 
խոցելի անդամների հոգսերը: Պետական ինստիտուտներն աջակցում են 
այդ հանրօգուտ գործունեությունը և օգնում հաղթահարել արդիականացման 
գործընթացի խոչընդոտները՝ ապահովելով դրա բնականոն ընթացքը: 
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Այս ամենի արդյունքում արդիականացման գործընթացը հասարա-
կության գիտակցության և մշակույթում նոր արժեքներ ներդրեց և արմա-
տավորեց [16, p. 57-59]:  

Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ նշենք, որ XX դարի վերջում և XXI 
դարի սկզբում Իսրայելում տեղի ունեցած արդիականացման գործընթա-
ցը կերպափոխման հաջողված փորձ է, որի արդյունքում բարձրացավ 
հասարկության կենսամակարդակը, կերպափոխվեցին սոցիալ-մասնա-
գիտական կառուցակարգերը, մեծացավ հասարակության դերակատա-
րությունը հասարակական-քաղաքական կյանքում: Դեպի Եվրոպա, 
ԱՄՆ, Կանադա հակվածությունը, զարգացած երկրների տնտեսության և 
հասարակական կյանքի կազմակերպման նոր, առավել առաջադեմ 
ձևերի և մեթոդների փոխառնումը բարձրացրեց Իսրայելի կյանքի որակը 
և մակարդակը, ինչպես նաև՝ կառավարող ընտրանու պատասխանատ-
վությունը, աշխարհընկալումը և մրցունակությունը: 

Իսրայելի արդիականացման հաջողությունը պայմանավորված էր 
նաև տնտեսության համաշխարհային շուկային ինտեգրվելու հետ: 
Իսրայելական շեկելը (դրամական միավոր) դարձավ փոխարկելի ար-
ժույթ, իսկ իսրայելական կազմակերպություններն իրենց արժեթղթերը 
մտցրեցին Ամերիկայի, Եվրոպայի և Ասիայի սակարաններ (բորսաներ): 

Իսրայելում քաղաքական կերպափոխման սուբյեկտը կառավարող 
ընտրանին էր, սակայն հասարակությունը ոչ միայն չօտարվեց այս գոր-
ծընթացներից, այլև՝ ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեց: Արդիակա-
նացման ամենացավոտ հետևանքներից մեկը եղավ հարուստների և աղ-
քատների միջև բևեռացման սրումը: Այս մարտահրավերի հաղթահար-
ման համար լավագույն միջոցը հասարակության խոցելի հատվածի կեն-
սամակարդակի բարձրացումն էր, որի համար բարձրացվեց աշխատա-
վարձի նվազագույն շեմը, բարելավվեց գործազուրկների աշխատանքի 
տեղավորման կառուցակարգերը, կազմակերպվեցին մի շարք որակա-
վորման բարձրացման, վերաորակավորման դասընթացներ, վերանայ-
վեցին կենտրոն-ծայրամաս փոխհարաբերությունների հաղորդակցական 
կառուցակարգերը: Նորարարական քաղաքականության և համապա-
տասխան որոշումների կայացման և օրենսդրական փոփոխությունների 
արդյունքում այս հիմնախնդիրները մեծ մասամբ լուծվեցին:  

Իսրայելում կերպափոխման գործընթացի ուսումնասիրությունից 
պարզ դարձավ, որ իսրայելական հասարակության արդիականացման 
վեկտորի ուղղության ընտրության գործընթացին մասնակցեցին ինչպես 
կառավարող ընտրանին, այնպես էլ՝ ժողովուրդը: Հանրային և մասնա-
վոր շահերի զուգամիտման վրա հիմնված նմանօրինակ մասնակցության 
արդյունքում իսրայելական հասարակությունը դարձավ արդիական, դի-
նամիկ զարգացող, բարեկեցիկ և ունակ՝ հավասարարժեք պատասխա-
նել XXI դարի մարտահրավերներին: 

189 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 /2016 
 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
1. Дюркгейм Э., О разделении общественного труда. Метод 

социологии. — М., 1991c. 574 
2. Вебер М., История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково 

поле, 2001. 576 с.  
3. Вебер М., Протестантская этика и духкапитализма, 1905 https:// 

chisineu.files.wordpress.com/ 
2012/09/biblioteca_protestanskaya_etiketa_weber.pdf 

4. Маркс К., Капитал. критика политической экономии /; ред. Ф. 
Энгельс. - М. : Политиздат. Т. 2, кн. 2 : Процесс обращения капитала. - 
1988. - 654 с 

5. Эйзенштадт Ш., Революция и преобразование обществ / Ш. 
Эйзенштадт. - М. : Аспект Пресс, 1999. – 416 с 

6. Гу Гаоцзянь, Модернизация китайского общества: история и 
новые вызовы // Журнал New Vision. – 2010. – № 3.  

7. Закария Ф., Постамериканский мир. - М.: Издательство «Европа», 
2009. - 280 с., 

8. Алек Д. Эпштейн, Марш одиноких. Иерусалимская профессура в 
годы триумфа политического сионизма (1947 – 1967). "Вестник 
еврейского университета. Москва Иерусалим. История, культура, 
цивилизация", №20, 1999, 156 с.,  

9. Эттингера Ш., Очерк Истории Еврейского Народа. Под редак-
цией проф.. В 2-х томах. Иерусалим, Библиотека "Алия". 1994, 859 с. 

10. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական տվյալների 
շտեմարան, պաշտոնական կաըք էջ՝ http://www.imf.org/external/pubs 
/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=35&pr.y=13&sy=2010&ey=2015&sc
sm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=911%2C436&s=NGDP_RPCH%2CN
GDPD%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 

11. Asher Arian, The Second Republic Politics in Israel. Chatham, New 
Jersey, 1998, 447p.  

12. Валерий Злотин, Модернизация, как социально-политический 
выбор правящей элиты Израиля конца ХХ – начала ХХI века, 2009, 10 c. 
www.vuzlib.com.ua/articles/book/33526-Modernizacia_kak_socialno-p/1.html 

13. Голда Меир, Моя жизнь, Перевод с иврита Р. Зерновой, 
"Аурика", 1997. - 560 с http://lib.ru/MEMUARY/MEADEAST/meir.txt 

14. WHAT SHIMON SAYS Shimon Peres in His Own Words, Compilation, 
introduction and comments by Roger A. Gerber and Rael Jean Isaac, Published 
by Americans for a Safe Israel, 1623 Third Avenue New York, 2001. 50p. 
http://www.afsi.org/pamphlets/WhatShimonSays[1].pdf 

15. Քոթանջյան Հայկ, Պետության տարածքային պաշտպանության 
կազմակերպման հարցի շուրջ՝ Իսրայելի օրինակով, «Հայկական բանակ» 
ռազմագիտական հանդես, 3 (61) 2009, էջ 25-33. 

16. Eisenstadt S.N., Tradition. Change and Modernity. N.Y., 1973, 367 р. 
 

190 

http://www.imf.org/external/pubs


Քաղաքագիտություն 
 

  

ЛИЛИТ ЧИЧОЯН 
Аспирант Академии государственного 

управления Республики Армения 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ КАК КОМПОНЕНТ 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (ПРИМЕР ИЗРАИЛЯ) 

 
В статье представлен политический выбор правящей элиты и про-

цесс модернизации в Израиле, который является успешным опытом 
трансформации. В результате модернизации Израиль вышел из 
кризиса политического развития, были подняты уровень жизни 
общества, социально-профессиональные структуры были преобра-
зованы и роль общества в общественной и политической жизни была 
увеличена. В настоящее время Израиль является конкурентоспо-
собным государством и способен ответить на современные вызовы. 
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POLITICAL CHOICE OF RULING ELITE AS COMPONENT OF 
EVOLUTIONARY MODERNIZATION (CASE OF ISRAEL) 

 
The article presents political choice of the ruling elite and process of 

modernization in Israel, which is a successful experience of transformation. 
In the result of modernization processes Israel came out of the 
crisis of political development, the living standards of the society were 
raised, the socio-professional structures were transformed and the role of 
the society in public and political life was increased. Now Israel is a 
competitive state and capable of responding to the modern challenges. 

Keywords: ruling elite, political modernization, transformation, society, 
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ՍՈՒՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
քաղաքական կառավարման և քաղաքական  

վերլուծության ամբիոնի ասպիրանտ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ 

Քաղաքական համակարգի կայունությունը հատկապես կարևորվում 
է անցումային երկրների պարագայում: Որպես քաղաքական համակար-
գի արդիականացման կարևորագույն և գլխավոր դերակատար է կառա-
վարող ընտրանին, որը լինելով կառավարողների, մտածողների և հա-
սարակաքաղաքական արժեքները համակարգողների խավ՝ կարգավո-
րում է հասարակաքաղաքական գործընթացները մասնագիտական 
բարձր հմտությամբ, որն էլ ընտրանուն դարձնում է քաղաքականության 
կրողն ու արարողը: Կառավարող ընտրանին, որպես հասարակաքաղա-
քական գործընթացները համակարգող սերուցք անհրաժեշտ է տարբե-
րակել մի քանի տեսակներ, որոնք են քաղաքական, ռազմավարական, 
ռազմական, մշակութային, ԶԼՄ, տնտեսական և այլն: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական համակարգ, արդիականացում, կառա-
վարող ընտրանի, անցում, համախմբում: 

 
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլգիաների զարգացման և նոր 

աշխարհակարգի կայացման շրջանակներում տեղի ունեցող աշխարհաքա-
ղաքական վերադասավորումների համատեքստում կարևորագույն տեղ է 
զբաղեցնում կառավարող ընտրանու, որպես քաղաքական համակարգի 
արդիականացման պատասխանատուի և դերակատարի համակողմանի 
ուսումնասիրման հիմնախնդիրը: Ակնհայտ է, որ քաղաքական համակար-
գի զարգացման, կերպափոխման և բնականոն արդիակնացման կարո-
ղությունով է պայմանավորված նոր անկախացած ՀՀ պետական կառա-
վարման արդյունավետության և հասարակության կենսունակության աս-
տիճանը: Ուստի արդի քաղաքական զարգացման հիմքում ընկած հետար-
դիական արժեքաբանության տիրույթում մարտահրավերներին անհրա-
ժեշտ է ոչ միայն համարժեք պատասխանել, այլ նաև նետել մարտահրա-
վերներ ՀՀ ինքնիշխանության համար՝ ապահովելով անհրաժեշտ աս-
տիճանակարգային և ցանցային տարածություն: 

Քաղաքական համակարգը լինելով հասարակության քաղաքական 
կյանքի փոխկապակցված կառույցների ամբողջություն իր ինստիտուտ-
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ների միջոցով ապահովում է հասարակության քաղաքական կայունութ-
յունը [1, с. 45 ]: Իսկ պետությունը, որպես քաղաքական համակարգի գե-
րակա ինստիտուտ, ապահովում է սահմադրական կարգը և հանրային 
շահով պայմանավորված քաղաքական գործառույթների իրականացու-
մը: Այս բազմատարր գործառույթներն իրականացվում են պետական 
ինստիտուտների (խորհրդարան, բյուրոկրատիա, վարչական հաստա-
տություններ և դատարաններ) կողմից [2, с. 99 ]: Քաղաքական համա-
կարգի կայունության իրողությունը հատկապես կարևորվում է անցումա-
յին շրջանում գտնվող պետությունների համար, որտեղ կարևոր է բազ-
մաչափ և տրոհված քաղաքական իրողության բևեռացված ընկալման 
պայմաններում ազգային գերակա շահով և ազգային ոգու արդիակա-
նացմամբ պայմանավորված համարժեք և համակարգված գործողութ-
յունների իրականացումը, որը հնարավորություն կտա աստիճանական և 
համակարգված կերպով հետևել անցում-համախմբում պարադիգմային, 
միևնույն ժամանակ խուսափելով հասարակական լայն շերտերի մարգի-
նալացման կամ թերևս կանխատեսելի նվազագույնի հասցնելով այդ ի-
րողության հավանականությունը:  

Անկախ այն իրողությունից, թե ժողովրդավարացման ազդակներն 
ստացվել և (կամ) պարտադրվել են ներքևից, թե իրականացվել վերևից 
ինքնակամ, որպես գլխավոր դերակատար և պատասխանատու է կառա-
վարող ընտրանին, որը պատասխանատվություն է կրում ինչպես ստեղծ-
ված իրականության, քաղաքական համակարգի կայունության այնպես էլ 
անցման վեկտորի ընտրության (անկախ նրանից, թե անցում է կատար-
վում դեպի ժողովրդավարություն թե մեկ այլ մենիշխանության) և որպես 
անցման հետևանք ստացված իրողության համար: 

Փորձելով տալ սահմանում ընտրանի հասկացությանը՝ նշենք, որ ա-
ռավել ընդունելի ենք համարում հետևյալ ձևակերպումը. 

Ընտրանին կառավարողների, մտածողների և հասարակաքաղաքա-
կան արժեքները համակարգողների խավ է: Հասարակաքաղաքական 
գործընթացները մասնագիտական բարձր հմտությամբ վարելու կարո-
ղությունն էլ ընտրանուն դարձնում է քաղաքականության կրողն ու արա-
րողը [3, էջ 4]: 

Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքով և Խորհրդային Միության 
փլուզմամբ պայմանավորված ժողովրդավարացման ուղին բռնած պե-
տություններին բնորոշ է կառավարող ընտրանու նույնականացումը քա-
ղաքական ընտրանու հետ, որն էլ տիրապետում էր քաղաքական ազդե-
ցության և կանխատեսելի ապագայի կերտման բացարձակ հնարավո-
րությանը: Դրա հետևանքով անտեսվում և թերագնահատվում էր տա-
րատեսակ սոցիալական տարաբնույթ դերակատարների բնականոն ար-
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դիականացման հնարավորությունները: Մենիշխանությունից անցումը 
դեպի ժողովրդավարության ենթադրում է նոր արժեքային համակարգի 
ստեղծում, որն ուղեկցվում է քաղաքական գիտակցության արդիակա-
նացմամբ [4, էջ 137 ]: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգի ար-
դիականացումն ընդունելի ենք համարում ժողովրդավարացման անցում-
համախմբում պարադիգմայի շրջանակներում, որի համատեքստում էլ 
կներկայացնենք կառավարող ընտրանու առավել ընդունելի գործու-
նեության շրջանակը՝ պայմանավորված տարաբնույթ ազդեցություննե-
րով և գործընթացներով: Հաշվի առնելով Ազատության տան (Freedom 
House) 2016 թվականի զեկույցը՝ համաձայն որի ՀՀ-ն դասվում է ոչ 
լիարժեք ժողովրդավարական պետությունների շարքին [5] պետք է նկա-
տել, որ դեռևս անցումային կերպափոխումների շրջանում գտնվող Հա-
յաստանի Հանրապետության ինստիտուցիոնալ կայունացումը և վարչա-
կարգային համախմբումն ինքնին դեռ չի հանգեցնում ազատական ժո-
ղովրդավարության համախմբմանը: Ավելին, իշխանական համակարգի 
կայուն վերարտադրությամբ, կառավարող ընտրանիների իշխանության 
իրականացման չսահմանազատված տարածությամբ վտանգվում է ժո-
ղովրդավարության անցում-համախմբում պարադիգմայի տրամաբա-
նությունը, որը միևնույնն է հանգեցնում է համախմբման, սակայն միայն 
գործող վարչակարգի քաղաքականության իրականացման տրամաբա-
նության շրջանակներում, իսկ բարեփոխումները կրում են ներհամակար-
գային բնույթ, որոնք սահմանափակված են վարչակարգի շահերի շրջա-
նակներով: Հաշվի առնելով վերոնշյալը և այն, որ բավականին բարդ է 
հստակ սահմանագծել անցումից համախմբման միջակայքը` կարելի է 
ենթադրել, որ ՀՀ քաղաքական համակարգի կառուցակարգի շրջանակ-
ներում գործ ունենք համախմբված միանգամայն այլ տեսակի և քաղա-
քական մշակույթի կրող վարչակարգի հետ: 

Այսպիսով, կառավարող ընտրանին, որպես ՀՀ քաղաքական համա-
կարգի և քաղաքական մշակույթի արդիականացման գլխավոր և կարևո-
րագույ դերակատար կարծում ենք, որ պետք է իրականացնի համագոր-
ծակցային կառավարում սահմանազատելով կառավարող ընտրանիների 
գործունեության և ազդեցության տարածությունները ելակետ ընդունելով 
ազգային և պետական գերակա շահն իսկ նրանց միջև մրցակցությունը 
պետք է ծավալվի ընտրանիների համար ընդունելի ու սահմանակարգ-
ված սակայն քաղաքական գործընթացների ժողովրդավարական տրա-
մաբանությանը համաձայն: 

Համաձայն կառավարման ոլորտի՝ անհրաժեշտ է տարբերակել 
ընտրանու տեսակները, որոնք են քաղաքական, ռազմավարական, ռազ-
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մական, մշակութային, ԶԼՄ, տնտեսական և այլն: Կառավարող ընտրա-
նու, որպես ՀՀ քաղաքական արդիականացման պատասխանատու 
չպետք է ժողովրդացարացման գործընթացը նույնացնի անցումով պայ-
մանավորված սոցիալական հիշողության և բնակչության ավանդույթնե-
րի պայքարի հետ, այլ պետք է համադրելով պատմական հիշողություն, 
պատմական հոլովույթում ձևավորված ազգային մտահայեցողությունը, 
տեսակի ինքնությունն ու ազատական արժեքները խուսափելո մեխանի-
կական արևմտականացման և հասարակության լայն շերտերի մարգի-
նալացման վտանգից: Վերոնշյալ տրամաբանությունը թույլ կտա ձևավո-
րել կառավարման ցանցային մրցունակ տարածություն, որտեղ դերակա-
տարները կարող են հարաբերվել, ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորի-
զոնական՝ ինքնորոշվելով ժամանակի և տարածության մեջ, որն իր հեր-
թին կապահովի կառավարող ընտրանիների սոցիալական շարժունա-
կությունն ու նրանց հավաքագրման ժողովրդավարացումը: 

Հաշվի առնելով Դ. Իստոնի այն սահմանումը, որ «քաղաքական հա-
մակարգն ամբողջությունն է այն փոխգործակցության, որոնց միջոցով 
արժեքներն ավտորիտար կերպով ներմուծվում և բաշխվում են հասարա-
կությունում, որտեղ կենսունակ քաղաքական համակարգերն իրականաց-
նում են երկու կարևոր գործառույթ` 1) հասարակությանն առաջարկում են 
արժեքներ և 2) մեծամասնությանը պարտադրում են այն ընդունել որպես 
համապարտադիր» [6 с. 319-331], իսկ կառավարող ընտրանին, ինչպես 
արդեն նշել էինք, որպես ՀՀ քաղաքական համակարգի գլխավոր դերա-
կատար և պատասխանատու, պետք է հնարավորություն տալով և օժտե-
լով զանգվածներին ազգային ինքնության, քաղաքական, քաղաքացիա-
կան և սահմանադրական մշակույթի գիտակցությամբ հետևականորեն 
ձեռնամուխ լինի նրանց ևս դարձնել ընտրյալ: 

Ամփոփելով շարադրվածը և ելնելով «անցյալն արդեն անիրական է 
իսկ ապագան այնքան էլ իրական չէ, որքան կարծում ենք» [7, с. 40] 
դրույթից՝ գտնում ենք, որ ՀՀ կառավարող ընտրանին միայն վերոնշյալ 
գործողությունների հերթականության ու արժեքաբանության շրջանակ-
ներում կարող է արդիականացնել, ինչպես ՀՀ քաղաքական համակար-
գը, այնպես էլ՝ իրականությունը, որը թույլ կտա իրականացնել համախմ-
բում ժողովրդավարության շրջանակներում: 
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ПРАВЯЧЕЯ ЭЛИТА КАК АКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РА 
 

Стабильность политической системы особенно важна в странах 
переходного периода.  

Правячея элита, будучи координатором управляющих, интеллек-
туалы и социополитических ценностей, является главным фактором в 
модернизации политической системы, которая с высокими профес-
сиональными навыками стабилизирует социополитические процессы.  

Правячея элита как актора социально-политических процессов 
необходимо разделить на несколько типов: политические, страте-
гические, военные, культурные, средства массовой информации 
(СМИ), экономические и так далее. 

Ключевые слова: политическая система, модернизация, 
управляющая элита, переход, консолидация.  
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THE RULING ELITE AS THE MAIN PLAYER OF THE MODERNIZATION 

OF THE ARMENIAN POLITICAL SYSTEM 
  

The stability of the political system is particularly important in the case 
of transition countries. The ruling elite is an important and main player of 
the political system, which being a coordinator of governors, thinkers and 
socio-political values, is regulated by the sociopolitical processes, which 
make the elite become policy holders. As coordinator of sociopolitical 
processes, it is necessary to distinguish the ruling elite between several 
types: political, strategic, military, cultural, mass media related, economic, 
and so on.  
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր  
ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Կառավարչական գործունեության գիտահետազոտական 
լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,  

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ  
ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Հոդվածում վերլուծվում են ժամանակակից կառավարիչների 
անձնային որակները, որոնք դրսևորվում են նրանց արհեստավար-
ժության դեպքում, ինչպես նաև վերլուծում ենք նրանց անձնային 
որակների հետազոտության արդյունքները, դրանց համահարաբե-
րակցությունը: Կառավարիչներին բնորոշ են շփվողականությունը, 
բարեխղճությունը, համարձակությունը, ուղղամտությունը, կոնֆոր-
միզմը:  

Հիմնաբառեր. կառավարիչ, արհեստավարժություն (պրոֆեսիո-
նալիզմ), անձնային որակներ, կառավարչական գործունեություն: 

 
Մերօրյա ժամանակներում տեխնոլոգիական սրընթաց փոփոխու-

թյունների, ինչպես նաև մարդկանց մտածողության փոփոխությունների 
պարագայում այլևս անհնարին է կառավարման նախկին ձևաչափերով 
ուղղորդվելը, ինչն էլ նոր մարտահրավերներ է առաջադրում ժամանա-
կակից կառավարչին: Կարծրատիպային մտածողությունը չի կարող հա-
մադրվել ժամանակակից կառավարման հետ: Դրանով իսկ հրատապ է 
դառնում կառավարիչների որակավորման բարձրացումը, որը պետք է 
միտված լինի նրանց մասնագիտական և անձնային որակների կատարե-
լագործմանը: Հոգեբանության տեսանկյունից շեշտը պետք է դնել կառա-
վարիչների՝ շփվողականության, ճկունության, համարձակության, ինք-
նուրույնության, նորարարությունների հանդեպ ընկալունակության 
որակների վրա:  

Կառավարիչները, ստանձնելով պետական և ոչ պետական հաստա-
տություններում ղեկավարի դերը, անցնելով վերապատրաստում կամ 
որակավորման բարձրացում, պետք է տիրապետեն կառավարչական 
կոմպետենցիաներին, ռազմավարական մտածողությանը, ազատ կողմ-
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նորոշվեն մշտապես թարմացվող տեղեկատվական հոսքի մեջ, զարգաց-
նեն նորարարական մոտեցումները կառավարչական գործունեության 
մեջ, կիրառեն կառավարչական լավագույն սկզբունքներն իրենց աշխա-
տանքում, ինչպես նաև ունենան անձնային այնպիսի որակներ, որոնք 
համապատասխանում են բարձր էթիկական նորմերին: Որակյալ կառա-
վարչական կադրերի պատրաստումը ենթադրում է նրանց կառավարչա-
կան գիտելիքների և կարողությունների տիրապետում կոմպետենտային 
և անձնային մոտեցումների հիման վրա: Կառավարիչների անձնային և 
մասնագիտական որակներին անդրադարձել են մի շարք հեղինակներ՝ 
Ե. Ռոմանովա, Չ. Մագերիսոն, Է. Կակաբաձե, Վ. Շեպել, Մ. Շոու, 
Մ. Վուդկոկ, Դ. Ֆրենսիս, Ռ. Կրիչևսկի, Ա. Լոքյան, Ռ. Աղուզումցյան, Լ. 
Պետրոսյան. Մ. Սահակյան: Սույն հոդվածում հիմք ընդունելով Ա. Կար-
պովի, Ս. Մանիչևի մոտեցումները՝ մենք լուսաբանում ենք ժամանակա-
կից կառավարչի հոգեբանական դիմանկարը:  

Ա. Վ. Կարպովը դիտարկում է կառավարչի հետևյալ բնութագրերը՝ 
տարիքը, սեռը, կրթական մակարդակը, սոցիալ-տնտեսական կարգավի-
ճակը: Արդյունավետ գործունեություն ծավալող կառավարչի բնութագրե-
րի երկրորդ խումբը կազմում են անձնային որակները, որոնք ապահո-
վում են կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը և հան-
դես են գալիս ընդունակությունների գործառույթներով: Այդ որակների 
բնութագրերը ներկայացված են Ռ. Ստոգդիլի աշխատանքում, որտեղ 
ընդհանրացված են ավելի քան 3500 հետազոտությունների տվյալներ: 
Նրա կողմից առանձնացված են հետևյալ կարևոր կառավարչական ո-
րակները՝ իշխելու ձգտումը, ինքնավստահությունը, հուզական կայու-
նությունը, սթրեսակայունությունը, կրեատիվությունը, ձեռքբերումների 
ձգտումը, նախաձեռնողականությունը, պատասխանատվությունը, առա-
ջադրանքներ կատարելու հուսալիությունը, անկախությունը, շփվողակա-
նությունը [6, с. 247]:  

Հակիրճ անդրանդառնանք կառավարչի անձնային որակներին: Իշ-
խելու ձգտումն անձնային գիծ է. այն ուրիշների վրա ազդելու և նրանց իր 
կամքին ենթարկելու ընդունակությունն է և պահանջը: Ղեկավարի ինք-
նավստահությունը երկու ուղղությամբ դրական ազդեցություն է գործում 
կառավարչական գործունեության վրա: Ինքնավստահությունը ղեկավա-
րի անհատական գործունեությունը կայունացնողն է, որի շնորհիվ նա 
դիմակայում է արտաքին ազդեցություններին: Երկրորդն այն է, որ են-
թակաները, որպես կանոն, շատ լավ զգում են ղեկավարի հոգեկան վի-
ճակները: Նույնականացման, էմպատիայի, տեղափոխման մեխանիզմով 
նրանք վերարտադրում են ղեկավարի դիրքորոշումներն իրենց գործու-
նեության մեջ: Ղեկավարի հուզական կայունությունը շատ կարևոր է հու-
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սալի անհատական գործունեություն ծավալելու համար: Ձեռքբերումների 
ձգտումը և նախաձեռնողականությունը սերտ փոխկապված են ու 
գտնվում են պատճառահետևանքային կապի մեջ: Պատասխանատվութ-
յունը և հուսալիությունը ևս փոխկապված են ու փոխպայմանավորված: 
Հուսալիությունը պայմանավորված է «խոսքը պահելու» կարողությամբ, 
գործունեության այնպիսի արդյունքների ձեռքբերմամբ և կառուցմամբ, 
որոնք կարող են ապահովել պարտականությունների իրագործումը: Շփ-
վողականության կարևորությունը ղեկավարի համար որոշվում է նրա-
նով, որ այն ընկած է հաղորդակցական և կազմակերպչական գործա-
ռույթների հիմքում[6]: Մարդը գործունեության լիարժեք սուբյեկտ, ար-
հեստավարժ դառնում է ոչ միանգամից. մասնագիտության մեջ շարժըն-
թացը երկար և դժվար ուղի է [8]:  

Ս. Մանիչևն առանձնացնում է կառավարչի մասնագիտական 
կարևոր որակների երեք հիմնական խումբ՝ մոտիվացիոն-կամային, 
ինտելեկտուալ, հաղորդակցական [8, с.326]:  

Հայտնի է, որ կառավարչի գործունեությունն ընթանում է հոգեկան 
լարվածությունների և սթրեսների պայմաններում: Այդ իսկ պատճառով 
սթրեսակայունությունը դիտարկվում է որպես կառավարչի կարևոր որակ: 
Ի. Բրեիգելմանի աշխատանքներում ձևակերպված է սթեսակայունութ-
յան վարկածը՝ նախաձեռնող, հաջողությանը միտված և արդյունավետ 
վարքը նվազեցնում է սթրեսը (սթրեսորները), իսկ ոչ արդյունավետ վար-
քը (անօգնական լինելը, սխալները) ավելացնում է սթրեսը [8, с. 328]:  

Գտնում ենք, որ կառավարաչական գործունեության կարևորագույն 
անկյունաքարն արհեստավարժությունն է, առանց որի ցանկացած կա-
ռավարիչ դատապարտված է ձախողման: Կառավարչի անձնային և կա-
ռավարչական որակները կդրսևորվեն միմիայն բարձր արհեստավար-
ժության դեպքում: Այն մարդու միասնական հոգեբանական բնութագիրն 
է, որն արտացոլում է անձի կողմից մասնագիտությանը տիրապետելու 
մակարդակը և բնույթը, ինչը ցույց է տալիս, որ մարդը կատարում է իր 
աշխատանքային գործունեությունը ներկա ժամանակում մասնագիտութ-
յան մեջ կայացած բարձր օրինակների մակարդակում: Արհեստավար-
ժությունն ապահովում է աշխատանքի բարձր արդյունավետությունը, 
մասնագիտական գործունեության արդյունավետ իրականացումն այլ 
մարդկանց հետ հարաբերակցվելիս, ինչպես նաև անձի մասնագիտորեն 
կարևոր որակների առկայությունն է: Այդ իսկ պատճառով «արհեստա-
վարժություն» հասկացությունը ներառում է աշխատանքի երեք կողմերը՝ 
մասնագիտական գործունեություն, մասնագիտական շփում, մասնագե-
տի անձ: Արհեստավարժության հոգեբանական էությունը կարող է առա-
վել ամբողջական բացահայտվել մասնագիտական գործունեության, 
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մասնագիտական շփման և պրոֆեսիոնալի անձի հասունության մակար-
դակների հարաբերակցության վերլուծության հիման վրա: Պրոֆեսիո-
նալի անձը որոշում է գործունեության սուբյեկտի արժեքային կողմնորո-
շումները, ներքին իմաստը, մասնագիտական հոգեկերտվածքը: Մասնա-
գիտական գործունեությունն արտացոլում է աշխատանքի արդյունքը և 
ընթացքը, դրա արդյունքի նշանակությունը հասարակության համար, 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների գործածումը: Մասնագիտական շփու-
մը բնութագրում է աշխատանքի մթնոլորտը, ինչն էլ պայմանավորում է 
արդյունավետությունը: Արհեստավարժությունը կարող է ձեռք բերվել 
մարդու մոտ մասնագիտական գործունեության զարգացման, մասնագի-
տական շփման և անձի հասունության բարձր մակարդակների դեպքում, 
ինչն ընկած է մասնագիտական կոմպետենտության տարբեր տեսակնե-
րի հիմքում: Մասնագիտական «ակմե»-ն կարող է կայանալ մարդու կող-
մից մասնագիտական գործունեության բարձր մակարդակին, մասնագի-
տական շփման և անձնային հասունության տիրապետելու մեջ: Այդ 
պատճառով գործունեության սուբյեկտի շփման, գործունեության հասու-
նության և անձի ցուցանիշները կարող են դիտարկվել որպես մասնագի-
տական «ակմե»ի տեսակների և ձևերի առկայության չափանիշներ [4]:  

Մասնագիտական «ակմե»-ները՝ որպես մարդու կողմից իր մասնա-
գիտական զարգացման մեջ բարձր մակարդակների ձեռքբերման ձևեր, 
ուսումնասիրվել և նկարագրվել են Բ. Գ. Անանևի, Ա. Ա. Բոդալյովի, Ա. Ա. 
Դերկաչի, Ո. Գ. Զազիկինայի, Ե. Ա. Կլիմովի, Ն. Վ. Կուզմինայի, Ա. Կ. 
Մարկովայի աշխատանքներում: Մասնագիտական «ակմե»-ն այն գա-
գաթակետն է, վերելքը մասնագիտական զարգացման մեջ կյանքի տվյալ 
ժամանակահատվածում: Բ. Գ. Անանևը գագաթակետի ներքո հասկա-
նում էր ստեղծագործության ամենաբարձր արդյունավետության պահը և 
մարդու կողմից ստեղծված արժեքների ամենամեծ նշանակությունը: 
Գագաթակետի փուլերը, ըստ նրա, կախված են գործունեության ժամա-
նակից և ծավալից՝ սկսած մեկնարկի ժամանակից, իսկ մեկնարկը՝ մաս-
նագիտական պատրաստության մեթոդների մակարդակից [5]:  

Մասնագիտական «ակմե»-ն սկզբնական շրջանում առաջանում է 
արհեստավարժության և կոմպետենտության սահմաններում, որը հիմն-
վում է մասնագիտության մեջ տվյալ ժամանակահատվածում: Հետագա-
յում կարող են ձեռք բերվել մասնագիտական «ակմե»-ի ավելի բարձր 
մակարդակներ, որոնք նշանակում են մասնագիտական ստեղծագոր-
ծություն, մասնագիտական փորձի սահմանների ընդլայնում, դրա հա-
մալրում նոր խնդիրներով, միջոցներով և արդյունքներով: Մասնագիտա-
կան զարգացման ընթացքում մարդը կարող է ձեռք բերել բազմատեսակ 
մասնագիտական «ակմե»-ներ, որոնց գնահատման կարևոր միջոցը 
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պրոֆեսիոգրաման է և ակմոեգրաման: Ուշագրավ է, որ կառավարչա-
կան գործունեության մեջ արհեստավարժության բարձր մակարդակի 
ձեռքբերումն ապահովող գիտական գիտելիքի ոլորտ է կառավարման 
ակմեաբանությունը: Կառավարման ակմեաբանության մեջ առանցքային 
է անձի կամ գործունեության ղեկավարի արհեստավարժությունը՝ որպես 
կառավարչական գործունեության սուբյեկտի: Կառավարչական գործու-
նեությունն իր բովանդակությամբ գործունեության բարդ տեսակներից է, 
որը գործունեության սուբյեկտից պահանջում է բազմաթիվ բարդ ընդու-
նակություններ, հատուկ որակներ և հմտություններ: Կառավարչական 
ակմեաբանության մեջ կառավարչական գործունեության սուբյեկտի ար-
հեստավարժությունը բացահայտվում է տարբեր տեսանկյուններից՝ 

 կառավարիչ արհեստավարժի արդյունավետ «ես» հայեցակարգի 
(կոնցեպցիայի) ձևավորում, 

 նրա ստեղծագործական ներուժի իրականացում, հատկապես կա-
ռավարչական որոշումներ ընդունելու դեպքում, 

 գերարդյունավետ կառավարչական գործունեություն իրականաց-
նելու հոգեբանական պատրաստակամության ձևավորում, այդ թվում՝ 
արտակարգ պայմաններում գործելու կարողություն, 

 ակմեոլոգիական կոմպետենտության զարգացում՝ կառավարչա-
կան թիմ ձևավորելու և կադրային աշխատանք կատարելու դեպքում, 

 կառավարչական գործունեության մեջ մասնագիտական ձեռքբե-
րումների մոտիվացիաներ, 

 կառավարման ոճերի ձևավորում, գործառութային հնարավորութ-
յունների ռեզերվներ արտակարգ պայմաններում կառավարելու դեպքում 
[3, с.69]:  

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում կառավարչի անձնային-
գործնական և մասնագիտական կարևոր որակներին, ամենից առաջ անձի 
ուժին, ինքնաարդյունավետությանը և պատասխանատվությանը:  

Ժամանակակից կառավարչի անձնային և կառավարչական որակ-
ները պարզելու համար իրականացրել ենք հետազոտություն ՀՀ քաղա-
քացիական ծառայողների շրջանում, որի համար կիրառվել է թեստա-
վորման մեթոդը: Կիրառվել են Ռ. Կետտելի անձնային գործոնների, Հ. 
Այզենկի անձնային, Կ. Թովմասի՝ բախումային իրադրություններում 
վարքի ռազմավարությունների ուսումնասիրության թեստերը [9]: Դրանց 
արդյունքներով յուրաքանչյուրին տրվել է իր հոգեբանական դիմանկա-
րը: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կառավարիչնե-
րը միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ են հաստա-
տում, պատրաստ են մարդկանց հետ համագործակցել, ընդունել նրանց 
հետ համատեղ որոշումներ: Միջանձնային փոխհարաբերություններում 
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նրանք կարող են ռիսկի դիմել և համագործակցել անծանոթների հետ 
անծանոթ միջավայրում, դրսևորել լիդերի որակներ: Նրանք ուղղամիտ 
են, զիջող, համբերատար: 
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Գծապատկեր 1. Կետտելի անձնային գործոնների թեստի միջին  

ցուցանիշները (n=17) 

Նրանք կարող են լուծել կոնկրետ և գործնական բնույթ ունեցող 
խնդիրներ, երբեմն առաջադրել դրանց լուծման տարբեր եղանակներ: 
Կարող են կառավարել իրենց հույզերի և զգացմունքների դրսևորումը, 
հսկել վարքը: Կարող են առաջնորդվել պարտքի և պատասխանատվութ-
յան զգացումով, հետևել սահմանված նորմերին: Որոշ իրադրություննե-
րում նրանք կարող են անհանգստանալ: Իրատես են, ունեն գործնական 
ուղղվածություն: Ինքնաբավ են, իրատեսորեն են գնահատում իրենց 
հնարավորությունները: Թեև հարկ է նշել, որ խնդրահարույց են ժամա-
նակակից կառավարիչների ինտելեկտի, ինքնուրույնության, ճկունութ-
յան, նրբազգացության միջին ցուցանիշները:  

Ըստ Հ. Այզենկի թեստի ցուցանիշների՝ կառավարիչների մեծ մասը 
ինտրովերտ է, նրանց նյարդայնության մակարդակը միջին է, ինչը վկա-
յում է, որ նրանք որոշ իրադրություններում կարող են անհանգստանալ, 
տագնապել: Բախումային իրադրություններում վարքի ռազմավարութ-
յունների ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կառա-
վարիչները գերադասում են խուսափել բախումային հարցերի քննարկու-
մից (7), այս դեպքում նրանք անտեսում են ինչպես իրենց, այնպես էլ ու-
րիշների հետաքրքրությունները: Որոշ դեպքերում կարող են համագոր-
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ծակցել կամ հարմարվել բախումային իրադրությանը: Ավելի քիչ է 
մրցակցության՝ որպես վարքի ռազմավարության ընտրությունը (3):  

Համահարաբերակցական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կոռելյա-
ցիոն կապ է առկա շփվողականության և նրբազգացության միջև՝ 
r=0,56, P<0,01, որքան կառավարիչներն իրենց գործունեության մեջ 
հեշտությամբ են անմիջական շփումներ հաստատում, պատրաստ են 
համագործակցության, այնքան ուշադիր են մարդկանց հանդեպ, կարող 
են աջակցել, կարեկցել, հասկանալ նրանց: Կոռելյացիոն դրական կապ է 
առկա հուզական կայունության և համարձակության միջև՝ r=0,58, 
P<0,01, ինչը ցույց է տալիս, որ որքան կառավարիչները կարողանում են 
կառավարել իրենց հույզերի և զգացմունքների դրսևորումը, զուսպ են, 
նրանց հետաքրքրությունները կայուն են, այնքան նրանք նախաձեռնող 
են, համարձակ, ակտիվ, ընդունում են անսովոր որոշումներ, դրսևորում 
լիդերի որակներ: Բացասական կոռելյացիոն կապ է առկա տագնապայ-
նության և հուզական կայունության միջև՝ r=-0,52, P<0,01, ինչը փաս-
տում է, որ որքան կառավարիչները կարողանում են դրսևորել հուզական 
հասունություն, զսպվածություն, այնքան նրանք ինքնավստահ են, հան-
գիստ, անվրդով: Դրական կոռելյացիոն կապ է առկա երազկոտության և 
հարմարման միջև՝ r=0,59, P<0,01, ինչը վկայում է, որ որքան կառավա-
րիչները հեշտությամբ են հրաժարվում գործնական բնույթ ունեցող 
խնդիրներից, խորասուզվում սեփական մտքերի աշխարհը, մտածում վե-
րացական հասկացություններով, երազում, այնքան բախումային իրադ-
րություններում կարող են ընտրել հարմարվելու ռազմավարությունը, այ-
սինքն՝ անտեսել իրենց հետաքրքրությունները՝ ի շահ ուրիշների: Իսկ ա-
հա երազկոտության և խուսափման միջև՝ r=-0,50, P<0,01, բացասական 
կոռելյացիոն կապը վկայում է, որ որքան կառավարիչներն ավելի արագ 
են լուծում գործնական բնույթ ունեցող խնդիրներ, միտված են արտաքին 
իրականություն, իրատես են, այնքան խուսափում են բախումային հար-
ցերի քննարկումից: Բացասական կոռելյացիոն կապ է առկա տագնա-
պայնության և ուղղամտության միջև՝ r=-0,63, P<0,001, այստեղից հետ-
ևություն՝ որքան կառավարիչները միջանձնային փոխհարաբերություն-
ներում ուղղամիտ են, անմիջական, այնքան անհանգիստ են, մտահոգ, 
զգայուն շրջապատողների գնահատականի հանդեպ, միտված են կոնկ-
րետ իրականություն: Համարձակության և նյարդայնության միջև r=-
0,61, P<0,001 բացասական կոռելյացիոն կապը վկայում է այն մասին, 
որ որքան կառավարիչները նախաձեռնող են, ակտիվ, համարձակ, այն-
քան ավելի կայուն են արտաքին ազդեցությունների հանդեպ, վստա-
հություն են ներշնչում, հակված են լիդերության, ինչպես նաև պատ-
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րաստ են մարդկանց հասկանալ, աջակցել, կարեկցել (դրական կոռելյա-
ցիոն կապ համարձակության և նրբազգացության միջև): 
 

 
Գծապատկեր 1. Կառավարիչների անձնային որակների 

հարաբերակցությունը 

  Դրական կապ 
 Բացասական կապ 
Ինքնագնահատականի և կոնսերվատիզմի միջև r=-0,52, P<0,01 

բացասական կոռելյացիոն կապը վկայում է, որ որքան բարձր է կառա-
վարիչների ինքնագնահատականը, այնքան նրանք հակված են դժվա-
րությամբ ընդունել նոր գաղափարներ, փոփոխություններ: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ կառավարիչներին բնորոշ 
են շփվողականությունը, բարեխղճությունը, համարձակությունը, ուղղամ-
տությունը, կոնֆորմիզմը, վարքի հսկողությունը, բախումային իրադրութ-
յուններում խուսափումը, համագործակցությունը և հարմարումը: Ելնելով 
այս ամենից՝ նրանց որակավորման բարձրացման գործընթացը կազմա-
կերպելիս շեշտը պետք է դնել հատկապես ճկունության բարձրացման 
վրա, որը հնարավորություն կտա նրանց հեշտությամբ ընդունել նոր գա-
ղափարներ, փոփոխություններ: Կառավարիչները որքան հեշտությամբ 
են միջանձնային փոխհարաբերություններ հաստատում, այնքան նախա-
ձեռնող են, ակտիվ, պատրաստ ընդունել ոչ ստանդարտ որոշումներ, 
դրսևորել լիդերի որակներ, կարեկցել, հասկանալ մարդկանց, աջակցել, 
կառավարել իրենց հույզերի և զգացմունքների դրսևորումը, այնքան կա-
յուն են արտաքին ազդեցությունների դեմ, վստահություն են ներշնչում:  

 

տագնապայնություն հուզական 
կայունություն 

ուղղամտություն 

համարձակություն նյարդայնություն նրբազգացություն 

շփվողականություն 
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ԴԱՎԻԹ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ  

ԱՆՁԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
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Անձի ֆինանսական ինքնակառավարման և վարքի հիմնախնդ-
րի ուսումնասիրությունը կրում է համալիր բնույթ և գտնվում է հոգե-
բանության մի քանի բնագավառների տիրույթում՝ սոցիալական ու 
տնտեսագիտական հոգեբանության, կառավարման և ձեռներե-
ցության հոգեբանության: 

Անձի դրամային վարքագծի բաղկացուցիչ մասն են կազմում սո-
ցիալ-հոգեբանական գործոնները, որոնցից առանձնահատուկ 
ուշադրության են արժանի տեղեկատվական գործոնները: Տարա-
ծային և ժամանակային գործոնները կարող են ազդել անձի դրա-
մային վարքագծի վրա, քանի որ մեր օրերի տեղեկատվական հոս-
քի արդյունքում անձի վարքագիծը ենթարկվում է տարածաժամա-
նակային փոխակերպումների: 

Հիմնաբառեր. անձ, տարածություն, ժամանակ, դրամ, վարք, 
դրդապատճառ: 

 
Վերջին ժամանակներում ֆինանսական ինքնակարգավորման ըն-

թացքում որոշումների կայացման գործընթացը տարբեր ոլորտների 
մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է: Հետազոտողները դուրս 
են բերում անձի ֆինանսական վարքագծի վրա ազդող մի շարք գործոն-
ներ, որոնք մեծապես կրում են հոգեբանական բնույթ: Ամերիկյան գրա-
կանության մեջ հաճախ հանդիպում է «ֆինանսական խրախուսման հո-
գեբանական դիզայն» անձի դրամային վարքագծի վերաբերյալ պնդու-
մը, որն արտահայտում է այս գործընթացում սոցիալ-հոգեբանական 
գործոնների կարևորությունը: Սույն տեսանկյունից հարկավոր է դիտար-
կել սոցիալական փոխանակման տեսության կառուցակարգերը, որի 
հիմնական հասկացություններն առաջադրել է Գ. Հոմանսը՝ («խումբ», 
«գործունեություն», «փոխհարաբերություն», «փոխանակում», «արժեք-
ներ», «զգացմունքներ») ուսումնասիրելով փոքր խմբերի գործընթացը և 
դրանք կազմող անհատների վարքագիծը: Սոցիալական փոխանակման 
տեսությունը՝ ձևավորվել է անցած հարյուրամյակի կեսին և պնդում է, որ 
վարքի սոցիալական ձևաչափերը (մոդելները) մեծ մասամբ կախված են 
սոցիալական պահումների և հատուցման հարաբերակցության մեծաց-
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ման ձգտումից, ինչը նաև տեղի է ունենում դրամային պարգևատրման և 
տնտեսական ծախսերի պայմաններում: Սույն հայեցակարգի սահմաննե-
րում դասակարգվում են փոխանակման գործընթացի էական գործոն-
ներ, որոնք կապված են շահույթի, փոխհատուցման, փոխանակման ար-
դարության, վարձատրման, փոխանակման կայունության և հավասա-
րակշռության հետ [1]: 

Բոլոր թվարկված հասկացությունները միանշանակ կրում են հոգե-
բանական ենթատեքստ և կարող են ներառվել անձի ֆինանսական 
վարքագծի բնութագրում: 

Վերջին տասնամյակի անձի ֆինանսական վարքագծի վրա ազդող 
իրավիճակների վերաբերյալ հետազոտությունների վերլուծությունը 
նույնպես հետաքրքիր արդյունքներ ցույց տվեց: Նպատակահարմար է 
դուրս բերել յուրահատուկ հետազոտություններ, որոնք կարելի է դասա-
կարգել հետևյալ հինգ տեսակների՝ 

• անձի դիետիկ վարքագծի փոփոխության արդյունավետությունը 
դրամային խրախուսման միջոցով [2], 

• դրամային պարգևները կարող են ունենալ նաև բացասական 
հետևանքներ [3], 

• դրամական միջոցներ կորցնելու ռիսկի պատրաստակամության 
համեմատություն առողջ և խրոնիկ հիվանդություններով անձանց մոտ [4], 

• արտաքին դրդապատճառները կարող են հակասություն առա-
ջացնել այլ դրամային վարքագծի դրդապատճառների հետ [5], 

• սոցիալական դրամային պարգևատրման հետ կապված նեյրոնա-
յին համակարգի գործունեության բարդությունների բացատրություն [6]: 

Անձի ֆինանսական ինքնակառավարման և վարքի հիմնախնդրի 
ուսումնասիրությունը կրում է համալիր բնույթ և գտնվում է հոգեբանութ-
յան մի քանի բնագավառների տիրույթում՝ սոցիալական և տնտեսագի-
տական հոգեբանության, կառավարման և ձեռներեցության հոգեբա-
նության: Գրականության ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ սպառողա-
կան վարքի վրա ազդող հոգեբանական գործոնները դասակարգվում են 
որոշակի տրամաբանությամբ: Որոշ դեպքերում դիտարկվում են հինգ 
գործոններ, որոնք են՝ ներքին կամ հոգեբանական, սոցիալական, մշա-
կութային, տնտեսական և անձնային գործոնները, իսկ որոշ դեպքերում՝ 
մշակութային, սոցիալական, անձնային և հոգեբանական գործոնները: 
Եվ ինչպես նշում է Օ.Դեյնեկան ինքը դրամը, ևս հադիսանում է հոգեբա-
նական գնահատման օբյեկտ [7]: Ինչպես տեսնում ենք բոլոր դեպքերում 
էլ առկա են հոգեբանական և անձնային գործոնները: Իսկ տարատեսակ 
շուկայագիտական (մարքետինգային) հնարքների արդյունավետության 
և սպառողական վարքագծի ուսումնասիրման վերաբերյալ հետազո-
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տություններում արձանագրվել են մի շարք փաստեր ժողովրդագրական 
չափորոշիչների նորաձևության նկատմամբ լայնակի կտրվածքի վերա-
բերյալ: Հեղինակը նշում է նաև, որ կոգնիտիվ գործոնները, որոնք ազ-
դում են գնում կատարելու մտադրության վրա, ներառում են տեսողա-
կան և էմպիրիկ դետերմինանտներ: Հետազոտության արդյունքում ա-
պացուցվել է, որ շուկայում նոր ապրանքների հայտնվելը վարքի 
ձևաչափավորման վրա վիզուալ ազդեցություն ունի [8]: 

Ռուս հոգեբաններն սպառողական վարքագծի և որոշում կայացնելու 
վրա դրամային գործոնի ազդեցությունը վերլուծելիս առանձնացրել է մո-
նետար հարաբերություններ հոգեբանական բաղադրիչները: Պետք է 
նշել, որ ֆորմալ տրամաբանական և մաթեմատիկական գործողություն-
ները, որոնք ապրիոր կերպով դրված են ռացիոնալ սպառողական վար-
քագծի հիմքում, երբեմն բավարար չեն, իսկ շատ հաճախ սխալ են իրա-
կան վարքագծի կանխատեսման համար [9]: Իսկ Դ. Հայրապետյանը 
նշում է, որ սպառողական վարքագծի առավել հետաքրքրական և բազ-
մակողմանի երևույթներից մեկն էլ հենց սպառողի դրամային վարքա-
գիծն է, որում առկա մտածողական էվրիստիկաները դրսևորվում են 
առավել ցայտուն և բերում դրամային կորուստների: Դրանք առավել ար-
տահայտված են սպառողների տարադրամային գործառնություններում, 
որոնք նույնպես հանդիսանում են մեր ուսումնասիրման առարկա [10]: 
Մեկ այլ հետազոտությունում դիտարկվել է փողի նկատմամբ ունեցած 
դիրքի արժեքային և իմաստային առանձնահատկությունները, որոնք 
կապված են սպառողական վարքագծի հետ և առանձնացրել է դրա կա-
ռուցվածքային բաղադրիչները, որոնք են՝ մոտիվացիոն-կոգնիտիվ, հու-
զական և կոնատիվ բաղադրիչները: Բաղադրիչները բացահայտում են 
փողի վերաբերյալ անձի մտադրությունները և գործողությունները [11]: 
Սպառողական վարքագծի գլխավոր դրդիչ ուժերից մեկն է սոցիալական 
փոխհարաբերությունների գերակայությունը: Տնտեսագիտական գործա-
ռույթները դիտարկելիս հարկ է նշել, որ դրանք իրենց զարգացումն ու 
արտահայտումն ստանում են սոցիալական գործառույթներում, քանի-որ 
տնտեսական հարաբերությունները օրգանական կերպով կապված են 
հասարակության սոցիալական կառուցվածքի, սեփականության ձևերի և 
տարբեր սոցիալական խմբերի հետաքրքրությունների հետ [12]:  

Մեր օրերում կարելի է նաև ավելացնել տեղեկատվական գործոնների 
հոգեբանական ազդեցությունը, որը ստեղծում է ֆինանսական վարքա-
գծի վիրտուալ տարածություն: Ինչը կարող է կապված լինել անձի վար-
քագծի տարածաժամանակային փոխակերպումների հետ: Այս և մի շարք 
այլ գրականության ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հետազոտութ-
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յուններում դուրս են մնացել տարածքային և ժամանակային գործոնները, 
որոնք նույնպես կարող են ազդել անձի դրամային վարքագծի վրա:  

Հետզազոտության նպատակին հասնելու համար կիրառել ենք փոր-
ձարարական հետազոտության հետևյալ մեթոդները՝ զրույց, թեստավո-
րում, փորձագիտական հարցում և քանակական ու որակական վերլու-
ծություն: Հետազոտության առաջին փուլի անցկացման համար ընտրվել 
է սուբյեկտիվ վերահսկման մակարդակի հարցարանը, որն անձի էքս-
տերնալության - ինտերնալության որոշման ամենատարածված մեթոդի-
կան է հոգեբանության մեջ: Այս հարցարանի հիմքում ընկած է Ջուլիան 
Ռոտտերի վերահսկման լոկուսի հայեցակարգը, որը վերամշակվել է 
Ե. Ֆ. Բաժինի կողմից: Հետզոտության երկրորդ փուլի համար մեր կող-
մից մշակվել է հարցարան, որը կազմված է ծախսի 20 տեսակից և կա-
տարվող ծախսերի ժամանակային սանդղակից: Հարցարանն ուղղված է 
կատարվող ծախսերի կարևորության և շարժընթացի գնահատմանը: 

Հետազոտությունն մասնակցել են 25-35 (1-ին խումբ) և 36-50 (2-րդ 
խումբ), մշտական աշխատանք ունեցող կանայք և տղամարդիկ, ովքեր 
աշխատում էին պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում: 
Ընդամենը հետազոտությանը մասնակցել են 66 հոգի (33 կին և 33 
տղամարդ): Մասնակիցների տարիքը պայմանավորված է սպառողա-
կան վարքի ակտիվության, նորաձևության միտուների, տարբերանշան-
ների հակվածության, ԶԼՄ-ների և համացանցի ազդեցության աստիճա-
նով: Հարցարանում առաջարկած քսան պնդումների պատասխաններում 
բացահայտվեցին վիճակագրորեն հավաստի տարբերություններ (1 և 2-րդ 
խմբերի միջև՝ Р<0,05): Հաջորդ փուլում անհատական պնդումների ցու-
ցանիշները դասակարգվեցին ըստ հաճախակիության քանակի: Պնդում-
ները հիմնականում կապված էին տարբեր ժամանակահատվածներում և 
վայրերում սպառողական վարքագծի և ֆինանսական բյուջեի կարգա-
վորման փոխկապակցվածության հետ: Արդյունքների ամփոփումը բա-
ցահայտեց՝ ֆինանսական բյուջեի կարգավորումը տարվա և ամսվա ըն-
թացքում, բյուջեի կարգավորումն արտերկրում և հայրենիքում, գնումնե-
րի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն արտերկրից վերադառնալուց 
հետո, սպառողական վարքն արձակուրդի նախապատրաստման և դրա 
ժամանակ, արտերկրում կատարված ոչ արդարացված գնումների վերա-
բերյալ փոշմանումը: Դուրս բերված տարբերությունները կարող են կապ-
ված լինել սոցիալական արժեքների բնույթի հետ, քանի որ դրանք կապ-
ված են կայուն գործոնների (օրինակ՝ ազգային արժեքներ) և իրավիճա-
կային գործոնների (օրինակ՝ միջմշակութային գործոններ) հետ: Հարց-
ման արդյունքների նախնական եզրակացությունները թույլ են տալիս 
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բնութագրել սպառողական վարքի իրավիճակային գործոնները տարբեր 
հասարակական միջավայրում:  

Սպառողների վրա ազդեցություն ունեցող հոգեբանական գործոննե-
րը դուրս բերելիս արտադրողները և ընկերությունները նպատակաուղղ-
ված կազմում են այնպիսի ռազմավարություններ, շուկայագիտական 
առաջարկներ, գովազդային արշավներ, որոնք ազդում են ապրանքի 
վաճառքների և սպառման վրա՝ հաշվի առնելով թիրախավորված սպա-
ռողների հոգեբանական և պահանջմունքային առանձնահատկություն-
ները: Համապատասխանաբար աշխատանքի այս փուլում հետազոտա-
կան համակազմը թեստավորվեց Ե.Ֆ. Բաժինի հայերեն տեղայնացված 
թեստով: Ինտերնալության սանդղակի բոլոր ցուցանիշները ներկայաց-
ված են ստեններում, քանի որ նախնական միավորների մեկնաբանութ-
յունը բարդ է և թույլ չի տալիս անցկացնել համեմատություններ: Նախ-
նական միավորների փոխանցումը ստեններին բոլոր յոթ սանդղակների 
համար կատարվել է Ռոտտերի թեստի պահանջներին համապատաս-
խան: Ընդհանուր ընտրանքի և խմբերի համար հաշվարկվեց միջին 
թվաբանականն ըստ հայտնի բանաձևի, իսկ պարամետրիկ հաշվարկի 
դեպքում միջինի քառակուսային շեղումը համապատասխա ու Ստյուդեն-
տի տարբերության հավաստիության գործակիցը բանաձևերի: 

Տվյալների վիճակագրական վերլուծության ամփոփումն արձանա-
գրեց, որ դրամային վարքագծի բովանդակային և ժամանակագրական 
դրսևորումները պայմանավորված են անձի լոկուս վերահսկման առանձ-
նահատկություններով, մասնավորապես՝ ընդհանուր ինտերնալության, 
ձեռքբերումների ոլորտում, առողջության և հիվանդությունների ոլորտում 
ինտերնալության սանդղակներով: Հետազոտության արդյունքների քա-
նակական և որակական վերլուծությունը բացահայտեց դրամային վար-
քագծի դրսևորումների յուրահատկություններ, որոնք բնորոշ են սեռային 
և տարիքային տարբերությամբ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտական 
ներգրավվածությամբ անձանց (դրամային վարքագիծն ամսական 
կտրվածքով և կատարվող ծախսերի տեսակներ): Երիտասարդ խմբի 
մոտ տնտեսական վարքի դինամիկայի արտահայտումները մեծապես 
պայմանավորված են կառուցվածքում առկա անձնական և գործնական 
անահատական որակներով: 

Երիտասարդների խմբի տնտեսական վարքագծի դրսևորումների 
դինամիկան հաճախ պայմանավորված է գործնական և անձնային 
որակների համակարգում առկա որոշակի անձնային գոյացություններով 
(մոտիվացիա, ինքնագնահատական, վերահսկողության արտաքին լո-
կուս, սոցիալական հասունության մակարդակ, անինքնավստահություն 
և այլն): Սպառողական վարքագծը մեծահասակների խմբում կապված է 
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վերահսկողության լոկուսի այն պարամետրերի հետ, որոնք կապված են 
մասնագիտական և ընտանեկան կայունության հետ: Վիճակագրական 
վերլուծությունը դուրս բերեց հավաստի տարբերություն յոթից երեք սան-
ղակներով, մասնավորապես ընտանեկան հարաբերություններում ին-
տերնալության սանդղակի տարբերությունը կազմել է 1.8 միավոր, ար-
տադրական հարաբերություններում ինտերնալության տարբերությունը 
կազմել է 2.2 միավոր և ինտերնալության տարբերությունն առողջության 
և հիվանդության հարաբերություններում տարբերությունը կազմում է 2.7 
միավոր: Թեստի ստենների սույն թվային արտահայտությունը և հարց-
վածների հավաստի տարբերությունները սկսվում են 1.6 միավորից, որը 
համապատասխանում է Ստյուդենտի գործակցի t= 2,042 – 2,028, որի 
դեպքում հավաստիությունը համապատասխանում է P<0,05. 

Հետազոտության արդյունքները բացահայտեցին, որ վերահսկո-
ղության լոկուսի միջին վիճակագրական տվյալները երեք խմբերում 
փոխկապակցված են սպառողական վարքագծի հետ, այսինքն՝ արտա-
քին աշխարհի վրա կողմնորոշված սպառողների համար բնութագրա-
կան է սոցիալական իդենտիկության և համապատասխան արժեքային 
կողմնորոշչի գերակշռումը, իսկ ներքին աշխարհի կենտրոնացվածութ-
յան դեպքում՝ անձնային իդենտիկության և տնտեսական առաջնահեր-
թությունների եսասիրական բնույթը: Թեստավորման ու հարցումների 
արդյունքում առաջադրված ենթադրությունն ամրագրվեց, որի համա-
ձայն ֆինանսական վարքագծի բովանդակային և ժամանակագրական 
դրսևորումները պայմանավորված են անձի լոկուս վերահսկման առանձ-
նահատկություններով, մասնավորապես՝ ընդհանուր ինտերնալության, 
ձեռքբերումների ոլորտում, առողջության և հիվանդությունների ոլորտում 
ինտերնալության սանդղակներով: 
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Финансовое поведение и саморегуляция личности имеет много-
гранную суть и исследуется социальной и экономической психологией, 
а также психологией менеджмента и бизнеса. 

Социально-психологические факторы являются частью денежнего 
поведения личности, из этих факторов следует выделить информа-
ционные факторы. Анализ показал зависимость влияния информа-
ционных потоков на денежное поведение личности, которое в свою 
очередь подвержено пространственно-временным трансформациям. 
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Financial behavior and self-control of a personality is a complex 
problem and is in the range of interest of several fields of psychology, 
social psychology and economics, management and business psychology. 

Social and psychological factors are part of the monetary behavior of 
the person, of these factors should highlight information factors. Analysis 
showed the dependence of the influence of information flows on monetary 
behavior of the person, which is in turn, is subject to spatial and temporal 
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ԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 

միջազգային կենտրոնի դասախոս 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ՇԱՐԺՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ  
ԱՃԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրներից է սոցիա-
լական կարծրատիպերի շարժընթացը պայմանավորող սոցիալ-հո-
գեբանական գործոնների ուսումնասիրությունը: Լինելով հարաբե-
րականորեն կայուն սոցիալ-հոգեբանական գոյացություններ` սո-
ցիալական կարծրատիպերը որոշակի փոփոխությունների են են-
թարկվում արտաքին և ներքին սոցիալ-հոգեբանական գործոնների 
ազդեցության ներքո: Մեր վարկածի համաձայն` սոցիալական 
կարծրատիպերի շարժընթացը պայմանավորված է անձնային 
աճով: Անձնային աճի խթանումը հանգեցնում է կարծրատիպերի 
աղավաղմանը կամ կազմալուծմանը: Անձնային աճի խթանման 
արդյունքում սոցիալական կարծրատիպերի շարժընթացի ինտեն-
սիվությունը պայմանավորված է կարծրատիպի տեսակով: Անձնա-
յին աճի խթանման արդյունքում առավել ակնառու փոփոխություն-
ների են ենթարկվում սեռադերային կարծրատիպերը: Տարիքային 
կարծրատիպային պատկերացումների շարժն անձնային աճի 
խթանման արդյունքում ևս նկատելի է: Անձնային աճի խթանմանը 
զուգընթաց ամենանվազ փոփոխությունների ենթարկվում են մաս-
նագիտական կարծրատիպերը: 

Հիմնաբառեր. սեռադերային կարծրատիպ, տարիքային կարծ-
րատիպ, մասնագիտական կարծրատիպ, սոցիալական կարծրատի-
պերի շարժընթաց, անձնային աճ: 

 
«Կարծրատիպ» (հունարեն στερεός — կարծր և τύπος — դրոշմ, 

կնիք) եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ է դրել ամերիկացի սո-
ցիոլոգ, լրագրող Ուոլթեր Լիպմանը XX դարի 20-ական թվականներին: 
Իր «Հասարակական կարծիք» գրքում (1922թ.) նա կարծրատիպերը բնո-
րոշում է որպես կարգավորված, սխեմատիկ, մշակույթով պայմանավոր-
ված «աշխարհի պատկերներ» մարդու գիտակցության մեջ, որոնք բարդ 
սոցիալական երևույթների ընկալման գործընթացում խնայում են մարդ-
կանց ջանքերը և պաշտպանում նրանց սոցիալական դիրքը, արժեքնե-
րը, սովորույթներն ու իրավունքները [1, с. 95-114]:  

Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունները փաստում են, որ սո-
ցիալական կարծրատիպերն իրենց բնույթով կայուն են և դժվարությամբ 
են ենթարկվում փոփոխությունների: Նույնիսկ մարդու կենսափորձի ան-
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համապատասխանությունը որոշակի կարծրատիպի բովանդակության 
հետ ոչ միշտ է հանգեցնում դրանց փոփոխությանը: Ինչպես նշում է 
Ե. Օրլովան «Կարծրատիպերի կայունության մասին խոսելիս պետք է 
նշել ոչ թե դրանց անփոփոխության, այլ ցանկացած որոշակի պահի այլ 
փոփոխություններին դիմադրելու մասին» [2, с. 11]: Դ. Մացումոտոն ևս 
շեշտում է սոցիալական կարծրատիպերի փոփոխություններին դիմադ-
րելու առանձնահատկությունը: Նրա համոզմամբ «Այն տվյալները, որոնք 
հակասում են կարծրատիպային պատկերացումներին, այն աստիճան են 
«հղկվում», որ դրանք կարելի է կիրառել նույնիսկ ի նպաստ կարծրատի-
պերի: Իսկ այն տվյալները, որոնք հնարավոր չեն կիրառել հօգուտ կարծ-
րատիպերի, պարզապես անտեսվում են և դիտվում որպես պատահա-
կանություն»[3]:  

Թեև կարծրատիպերը պահպանվում են երկար ժամանակ և դժվա-
րությամբ են փոփոխությունների ենթարկվում, սակայն պետք է նշել, որ 
դրանց կայունությունը հարաբերական է. ինչպես իրավացիորեն նշում է 
Ս. Մուրադյանը, կարծրատիպի փոփոխականությունը փաստ է: Ամեն մի 
կարծրատիպ, վաղ թե ուշ, ճանաչվում է որպես այդպիսին և փոխարին-
վում համարժեք գիտելիքով [4, էջ 86]: 

Սոցիալական կարծրատիպերը փոփոխությունների են ենթարկվում 
սոցիալական, քաղաքական, մշակութային զարգացումների շնորհիվ: 
Որքան արագ են տեղի ունենում սոցիալական գործընթացները, և որ-
քան որակապես ավելի բարձր մակարդակով են ընթանում սոցիալական 
փոփոխությունները, այնքան ավելի դինամիկ է կարծրատիպերի ձևափո-
խության գործընթացը:  

Սոցիալական կարծրատիպը կարող է արմատական փոփոխություն-
ների ենթարկվել ինչպես արտաքին՝ սոցիալական, քաղաքական, տնտե-
սական փոփոխությունների, այնպես էլ անձնային աճի խթանման, անձ-
նային հատկանիշների կատարելագործման շնորհիվ: Մեր առաջադրած 
վարկածի համաձայն, անձնային աճի խթանումը հանգեցնում է անձի հո-
գեկանում կարծրատիպային պատկերացումների աղավաղմանը կամ 
կազմալուծմանը: Վարկածն ապացուցելու նպատակով իրականացրել ենք 
անձնային աճը խթանող վարժանք (թրեյնինգ): Կիրառել ենք Ն. Ռ. Բիտ-
յանովայի հեղինակային վարժանքը՝ որոշակի ձևափոխություններով [5]:  

Անձնային աճի վարժանքի նպատակն է. 
• ինքնաճանաչման ունակությունների զարգացումը, 
• ինքնագնահատականի ախտորոշումը, անհրաժեշտության դեպ-

քում շտկումը և ադեկվատ ինքնագնահատականի ձևավորումը, 
• այլ մարդկանց ճանաչմանը միտված կարողությունների զարգա-

ցումը և նրանց հանդեպ մարդասիրական վերաբերմունքի ձևավորումը, 
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• սեփական արժեքային կողմնորոշումների հստակեցումը, կենսա-
կան ծրագրերի ձևավորումը, 

• բարդ կենսական իրավիճակներում հուզական կայունություն 
դրսևորելու ունակությունների զարգացումը և կատարելագործումը, 

• կենսական դժվարություններ հաղթահարելու կարողությունների 
կատարելագործումը: 

Անձնային աճի մեր առաջադրած վարժանքը բաղկացած է 8 պա-
րապմունքից՝ ընդհանուր տևողությամբ 32 ժամ: Պարապմունքներն անց 
են կացվել շաբաթական 3 անգամ: Պարապմունքներին զուգահեռ մաս-
նակիցներին հանձնարարվել են տնային առաջադրանքներ:  

Անձնային աճի վարժանքին մասնակցել են 20-45 տարեկան ընդհա-
նուր թվով 53 անձ, որից 20 տղամարդ և 33 կին: Վարժանքն անց է կաց-
վել «Աճ» անձի և բիզնեսի զարգացման կենտրոնում և ՀՀ ԳԱԱ գիտա-
կրթական միջազգային կենտրոնում: Վարժանքի բոլոր մասնակիցները 
թեստավորվել են մինչև վարժանքը և դրա ավարտից մեկ ամիս հետո: 
Կիրառել ենք հետևյալ հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաները՝ «Անձի ինք-
նաակտուալացման ախտորոշում» (Ա. Վ. Լազուկին, ադապտացված Ն. 
Ֆ. Կալինայի կողմից) մեթոդիկան [6, с. 426-433], Ինքնավերաբերմուն-
քի ուսումնասիրության մեթոդիկան(Ս. Պ. Պանտիլեև) [7], «Հանդուրժո-
ղականության դասիչ (ինդեքս)» էքսպրես-հարցարանը (Գ. Ու. Սոլդատո-
վա, Օ. Ա. Կրավցովա և այլք) [8, с. 46-50], Սանդրա Բեմի «Առնակա-
նություն-կանացիություն» մեթոդը [9], Տարիքային կարծրատիպերի ար-
տահայտվածության գնահատման հեղինակային հարցարանը և Մասնա-
գիտական կարծրատիպերի արտահայտվածության գնահատման հեղի-
նակային հարցարանը: Անձի կարծրատիպային պատկերացումների 
շարժընթացը վերհանելու նպատակով կիրառել ենք «Անձի կարծրատի-
պային պատկերացումների արտահայտվածության մակարդակի որո-
շում» հեղինակային մեթոդիկան: 

«Անձի ինքնաակտուալացման ախտորոշում» մեթոդիկայի միջոցով 
պարզել ենք հետազոտվողների ինքնաակտուալացման մակարդակը 
(ցածր, միջին, բարձր) մինչև անձնային աճի վարժանքը և դրանից  
հետո, ապա վերհանել տարբերությունները: Տվյալները զետեղված են 
Աղյուսակ 1-ում: 
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Աղյուսակ 1  
Հետազոտվողների ինքնաակտուալացման մակարդակի  

թվային տվյալները մինչև անձնային աճի վարժանքի  
անցկացումը և դրանից հետո 

 
Ինքնաակտուա-
լացման մակար-

դակ 

Մինչև անձնա-
յին աճի վար-

ժանքը 

Անձնային աճի վար-
ժանքից հետո 

Ցածր 25% 13% 
Միջին 49% 39% 
Բարձր 26% 48% 

 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ի տվյալներից, հետազոտվողների մոտ 

անձնային աճի վարժանքից հետո արձանագրվել է ինքնաակտուալաց-
ման մակարդակի աճ:   

«Ինքնավերաբերմունքի ուսումնասիրության հարցարան» մեթոդիկայի 
անձնային աճի վարժանքից առաջ և հետո ստացված արդյունքների տվյալ-
ների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ինքնավերաբերմունքի 5 գործոն-
ում ևս վարժանքից հետո դիտվում է աճի միտում (Գծապատկեր 1): 

 

 
Գծապատկեր 1. Ինքնավերաբերմունքի գործոնների միջինացված 

թվային տվյալներն անձնային աճի վարժանքից առաջ և հետո 
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Վարժանքային խմբում մեր կողմից կիրառված հաջորդ մեթոդական 
մշակումը «Հանդուրժողականության դասիչ» էքսպրես-հարցարանն է, ո-
րի արդյունքները ցույց են տրված Գծապատկեր 2-ում: 

 

 
Գծապատկեր 2. Հանդուրժողականության մակարդակի  

միջինացված թվային արժեքները վարժանքային խմբում՝  
վարժանքից առաջ և հետո 

Գծապատկեր 2-ում զետեղված տվյալները վկայում են անձնային 
աճի վարժանքից հետո հետազոտվողների մոտ հանդուրժողականութ-
յան մակարդակի բարձրացման մասին: 

Վարժանքային խմբում հետազոտվողների սեռադերային, տարիքա-
յին և մասնագիտական կարծրատիպային պատկերացումների արտա-
հայտվածության մակարդակի ուսումնասիրության պարզելու նպատա-
կով կիրառել ենք Սանդրա Բեմի «Առնականություն-կանացիություն» մե-
թոդը, Տարիքային կարծրատիպերի արտահայտվածության գնահատ-
ման և Մասնագիտական կարծրատիպերի արտահայտվածության գնա-
հատման հեղինակային հարցարանները: Նշված մեթոդները ևս կիրառ-
վել են մինչև անձնային աճի վարժանքի անցկացումը և վարժանքի ա-
վարտից հետո: Արդյունքները վերլուծել ենք ըստ սեռադերային, տարիքա-
յին և մասնագիտական կարծրատիպայնության մակարդակների (ցածր, 
միջին և բարձր): Ստացված տվյալները զետեղված են Աղյուսակ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2  
Սեռադերային, տարիքային և մասնագիտական կարծրատիպային 

պատկերացումների արտահայտվածության մակարդակների միջինաց-
ված թվային տվյալներն անձնային աճի վարժանքից առաջ և հետո 

 
Կարծրա-
տիպեր 

Սեռադե-
րային Տարիքային Մասնագիտական 

Կ
ա

րծ
րա

տ
իպ

ա
յ-ն

ու
թ-

յա
ն 

ա
րտ

ա
հա

յտ
-վ

ա
-

ծո
ւթ

յա
ն 

մա
կա

րդ
ա

կ 

Մ
ին

չև
 ա

նձ
նա

յի
ն 

ա
ճի

 
վա

րժ
ա

նք
ը 

Ա
նձ

նա
յի

ն 
ա

ճի
 վ

ա
ր-

ժա
նք

ից
 հ

ետ
ո 

Մ
ին

չև
 ա

նձ
նա

յի
ն 

ա
ճի

 
վա

րժ
ա

նք
ը 

Ա
նձ

նա
յի

ն 
ա

ճի
 վ

ա
ր-

ժա
նք

ից
 հ

ետ
ո 

Մ
ին

չև
 ա

նձ
նա

յի
ն 

ա
ճի

 
վա

րժ
ա

նք
ը 

Ա
նձ

նա
յի

ն 
ա

ճի
 վ

ա
ր-

ժա
նք

ից
 հ

ետ
ո 

Ցածր 24% 51% 20% 46% 22% 41% 
Միջին 49% 29% 56% 37% 51% 39% 
Բարձր 27% 20% 24% 17% 27% 20% 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ անձնային աճի վարժանքից հե-
տո հետազոտվողների մոտ դիտվում է սեռադերային, տարիքային և 
մասնագիտական կարծրատիպային պատկերացումների արտահայտ-
վածության մակարդակի կտրուկ փոփոխություններ՝ թե՛ ցածր, թե՛ միջին 
և թե՛ բարձր մակարդակ ցուցաբերած խմբերում: Մասնավորապես, 
անձնային աճի թրեյնինգից հետո բարձրացել է սեռադերային, տարիքա-
յին և մասնագիտական կարծրատիպային պատկերացումների ցածր մա-
կարդակ ունեցողների թիվը և նվազել միջին ու բարձր մակարդակ ունե-
ցող հետազոտվողների քանակը:  

Հետազոտվողների կարծրատիպային պատկերացումների շարժը 
բացահայտելու համար կիրառել ենք մեր կողմից մշակված Կարծրատի-
պային պատկերացումների արտահայտվածության որոշման հարցարա-
նը: Արդյունքները ներկայացված են Գծապատկեր 3-ում և 4-ում: Գծա-
պատկեր 3-ը արտացոլում է հետազոտվողների կարծրատիպային պատ-
կերացումների արտահայտվածության մակարդակի միջինացված տվյալ-
ներն անձնային աճի վարժանքից առաջ և հետո:  
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Գծապատկեր 3. Կարծրատիպային պատկերացումների արտահայտ-

վածության մակարդակի միջինացված տվյալներն անձնային աճի 
վարժանքից առաջ և հետո 

 
Ինչպես տեսնում ենք, վարժանքից հետո դիտվում է կարծրատիպա-

յին պատկերացումների արտահայտվածության մակարդակի նվազում: 
Գծապատկեր 4-ը ցույց է տալիս սեռադերային, տարիքային և մասնագի-
տական կարծրատիպային պատկերացումների շարժընթացն անձնային 
աճի վարժանքից առաջ և հետո: Ինչպես երևում է Գծապատկերից, անձ-
նային աճի վարժանքից հետո հետազոտվողների մոտ նկատվում է թե՛ 
սեռադերային, թե՛ տարիքային, թե՛ մասնագիտական կարծրատիպային 
պատկերացումների արտահայտվածության նվազում: Ընդ որում` անձ-
նային աճի վարժանքից հետո առավել նկատելի փոփոխություն դիտվում 
է սեռադերային կարծրատիպային պատկերացումների արտահայտվա-
ծության մակարդակում, ինչը ենթադրում է, որ անձնային աճի խթանու-
մն առավել մեծ ներգործություն է ունենում սեռադերային կարծրատիպա-
յին պատկերացումների շարժընթացի վրա: Տարիքային կարծրատիպա-
յին պատկերացումների շարժընթացը ևս բավական նկատելի է, իսկ 
մասնագիտական կարծրատիպային պատկերացումների շարժընթացը 
համեմատաբար թույլ է, ինչը վկայում է այն մասին, որ մասնագիտական 
կարծրատիպերն ավելի ռիգիդ են և դժվարությամբ են ենթարկվում փո-
փոխությունների: 

Այսպիսով, կատարված սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություննե-
րի արդյունքները հաստատում են մեր վարկածը, համաձայն որի սոցիա-
լական կարծրատիպերի շարժընթացը պայմանավորված է անձնային ա-
ճով: Անձնային աճի խթանումը հանգեցնում է անձի հոգեկանում կարծ-
րատիպային պատկերացումների մակարդակի նվազմանը, դրանց աղ-
ճատմանը կամ կազմալուծմանը: 
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Գծապատկեր 4. Սեռադերային, տարիքային և մասնագիտական 

կարծրատիպության դինամիկան անձնային աճի  
վարժանքից առաջ և հետո 

 
Ելնելով շարադրվածից` կարող ենք եզրակացնել՝ 
1. լինելով հարաբերականորեն կայուն սոցիալ-հոգեբանական գոյա-

ցություններ, սոցիալական կարծրատիպերն որոշակի փոփոխություննե-
րի են ենթարկվում արտաքին սոցիալական և ներքին հոգեբանական 
գործոնների ազդեցության ներքո, 

2. անձի հոգեկերտվածքում սոցիալական կարծրատիպերի շարժըն-
թացը պայմանավորված է անձնային աճով: Անձնային աճը սոցիալական 
կարծրատիպերի շարժընթացի ներքին հոգեբանական գործոն է, 

3. սոցիալական կարծրատիպերը խոչընդոտում են անձի լիարժեք և 
բազմակողմանի զարգացմանը, լիակատար ինքնադրսևորմանն ու ինք-
նաարտահայտմանը, 

4. անձնային աճի խթանումը հանգեցնում է անձի կարծրատիպայ-
նության մակարդակի նվազեցմանը, 

5. անձնային աճի խթանումը նպաստում է անձի կարծրատիպային 
պատկերացումների աղավաղմանը կամ լիովին կազմալուծմանը, 

6. անձնային աճի խթանման արդյունքում սոցիալական կարծրատի-
պերի շարժընթացի ինտենսիվությունը պայմանավորված է կարծրատի-
պի տեսակով.  

• անձնային աճի խթանման արդյունքում առավել ակնառու փոփո-
խությունների են ենթարկվում սեռադերային կարծրատիպերը, 

• տարիքային կարծրատիպային պատկերացումների շարժը ևս ն-
կատելի է անձնային աճի խթանման շնորհիվ, 

• անձնային աճի խթանմանը զուգընթաց ամենանվազ փոփոխութ-
յունների ենթարկվում են մասնագիտական կարծրատիպերը: 
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ  

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
Среди актуальных проблем современной психологии особое место 

занимает изучение социально-психологических факторов, определяющих 
динамику социальных стереотипов. Являясь относительно стабильными 
психо-социальными образованиями, социальные стереотипы подвергаются 
определенным изменениям в силу внешних и внутренних социально-
психологических факторов. Согласно нашей гипотезе, динамика социальных 
стереотипов обусловлена личностным ростом человека. Стимулирование 
личностного роста приводит к уменьшению, искажению или разрушению 
стереотипов. Благодаря стимулированию линостного роста интенсивность 
динамики социальных стереотипов связана с типом стереотипа. В резуль-
тате стимулирования линостного роста наиболее существенные измене-
ния претерпевают гендерные стереотипы. Налицо также динамика воз-
растных стереотипов. Гораздо меньше подвержены изменениям профес-
сиональные стереотипы.  

Ключевые слова: гендерный стереотип, возрастной стереотип, 
профессиональный стереотип, динамика социальный стереотипов, 
личностный рост.  

   
 

ANI NAZARYAN 
Lecturer of International Scientific-Educational  

Center of the National Academy of Sciences of RA 
 

THE DYNAMICS OF SOCIAL STEREOTYPES IN THE PROCESS OF 
PERSONAL GROWTH 

The research and study of social and psychological factors which 
determine the dynamics of social stereotypes is one of the main problems of 
modern psychology. Being relatively stable psycho-social patterns, social 
stereotypes undergo certain changes under the influence of external and 
internal socio-psychological factors. According to our hypothesis, the dynamics 
of social stereotypes is due to growth of personality. The stimulation of 
personality growth assists to reduction, distortion or complete destruction of 
stereotypes. As a result of personality growth stimulation, the intensity of social 
stereotypes' dynamics is linked to the type of stereotype. As a result of 
personality growth stimulation, gender stereotypes suffer more significant 
changes. The dynamics of age stereotypical notions is also noticeable as a 
result of stimulating personal growth. Vocational stereotypes undergo the least 
changes.  

Keywords: gender stereotypes, age stereotypes, vocational stereotypes, 
dynamics of social stereotypes, personal growth. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 07.11.2013 թ. 
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ՄԱՐԱՏ ԴՈՒՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՔՆՆՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ 

Հոդվածում դիտարկվել են քննիչի մասնագիտական գործու-
նեության հոգեբանական առանձնահատկություննները և, մասնա-
վորապես, որոշման ընդունման կառուցակարգերի ազդեցությունը 
դրա արդյունավետության վրա: Վերլուծության են ենթարկվել զա-
նազան հետազոտություններ, որոնցում քննվել են քննչական գոր-
ծընթացի կառուցվածքը և դրա արժանահավատության ու արդյունա-
վետության հիմնական հոգեբանական տեսանկյունները: Անորո-
շության և լարվածության պայմաններն առանձնացվել են՝ որպես 
ադեկվատ որոշում ընդունելու գործընթացի վրա ազդող հիմնական 
գործոններ: 

Հիմնաբառեր. որոշման ընդունում, անձ, քննիչ, գործունեութ-
յուն, պայմաններ, անորոշություն, ռեֆլեքսիա (խոհածություն): 

 
Քննիչի գործունեության հոգեբանական կառուցվածքի հիմնական ու 

վճռորոշ բաղադրիչը նրա իմացական, ճանաչողական գործունեությունն 
է ամենատարաբնույթ փաստերի հավաքման և ուսումնասիրության 
առումով, որոնց հիման վրա նա վերականգնում է անցյալ իրադարձութ-
յունը և դրա հետ կապված տարբեր անձանց փոխհարաբերությունները, 
ինչպես նաև ճանաչում է հանցագործություն կատարած սուբյեկտի 
անձը: Այսինքն՝ հենց նախաքննության ընթացքում կատարվում է այն 
գործընթացը, որը բերում է անցյալում կատարված հանցագործության 
իրադարձության ձևաչափի ստեղծմանը: 

Սկսելով փաստերի հավաքման գործընթացը՝ քննիչը հաճախ կան-
խավ չի իմանում դրա վերջնարդյունքը, չի կարողանում պատկերացնել 
անցյալում ծավալված իրադարձությունների մտածական ձևաչափը: Ճա-
նաչողական գործունեության այդ առանձնահատկությունը բերում է էա-
կան դժվարությունների ստացվելիք տեղեկատվության հավաքման, 
ընտրության ու գնահատման ժամանակ, մեծ քանակությամբ ամենա-
տարբեր վարկածների առաջադրման և ստուգման ընթացքում այս կամ 
այն փաստերի բնույթի, էության, իրական արժեքի պարզման, տարբեր 
փաստերի միջև փոխադարձ կապերի բացահայտման առումով [1, էջ 218]:  

Անձի ճանաչողական գործընթացները, հոգեկան վիճակները և 
հատկությունները կամ անհատական հոգեբանական առանձնահատ-
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կություններն անպայմանորեն ուղեկցվում են հույզերի մասնակցությամբ, 
դրանք բոլորը հուզականորեն երանգավորված են, հուզականորեն պայ-
մանավորված [3, էջ 21]:  

Քննիչի գործունեության մեջ առանձնահատուկ կարևորելով հատ-
կապես օպերատիվ ճանաչումը՝ մենք համակարծիք ենք հոգեբան Է. 
Գրինի տեսակետին, ով նշում է, որ «Օպերատիվ-հետախուզական ճա-
նաչումը հրապարակային կամ գաղտնի միջոցառում է (այդ թվում՝ տեխ-
նիկական միջոցների գործադրմամբ)՝ ուղղված անձի, ինչպես նաև ա-
պացուցողական տեղեկատվություն կրող այլ օբյեկտների որոնմանը և 
նույնացմանը»: Հիշյալ միջոցառման համար գլխավորապես մեծ դերա-
կատարում ունեն ճանաչող անձի ուշադրության արդյունավետությունն 
ապահովող հոգեբանական հատկությունները՝ սելեկտիվությունը, փո-
խարկման արագությունն ու ճշգրտությունը բաշխման լայնությունը, 
կենտրոնացման տևողությունը, ինտենսիվությունը, ինչպես նաև արգել-
քադիմացկունությունը [2, էջ 140]: 

Քրեական որևէ իրադարձության “բեմականացումը” բացահայտելու 
և մերկացնելու կառուցակարգում քննիչին անհրաժեշտ է իրականացնել 
գործնական միջոցառումների մի ողջ շարք: Այդ շարքում յուրահատուկ 
տեղ ունի որոշման ընդունման գործընթացը, քանի որ ենթադրվում է 
մտային ձևաչափի կառուցում, որտեղ առկա է նշանների (հատկանիշնե-
րի) մի ամբողջ համալիր: Վ. Օբրազցովի և Ս. Բոգոմոլովայի հեղինակած 
քրեագիտական հոգեբանության գրքում առանձնացված են քննությունը 
վարող սուբյեկտի հաջորդական քայլերը, այսինքն՝ 

• իրադարձության մտային ձևաչափի կառուցումը, որի նշաններն 
ակներևությամբ ներկայացված են դեպքի վայրի հանգամանքներում և 
կարծես թե գտնվում են մակերեսին՝ պարտադրելով այն միտքը, որ ա-
մեն ինչ եղել է հենց այդպես, և ոչ թե այլ կերպ, 

• տվյալ իրադրությունում (պայմանների հանգամանքներում) հնա-
րավոր այլ իրադարձություններին բնորոշ մրցակցող մտային ձևաչափե-
րի կառուցումը, 

• տարածական ձևաչափերի ուսումնասիրումը, դրանցից բխող 
հետևանքների դուրս բերումն ու վերջիններիս ստուգումը, 

• որոշ հետևությունների իրականության (ճշմարտացիության) և 
մյուսների անհավանականության հաստատումը, 

• ձևաչափերի ստուգումից չբացառված և հայտնաբերված հետքերի 
համեմատական վերլուծության ապահովումը, որևէ ձևաչափի՝ բնօրինա-
կի (իրականության մեջ տեղ ունեցող իրադարձության) հետ համարժե-
քության մասին եզրակացության ձևակերպումը, 
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• տվյալ ձևաչափի իրականությունն օբյեկտիվորեն հաստատող և 
սխալվելու հնարավորությունը բացառող լրացուցիչ տվյալների ստացման 
միջոցների ձեռնարկումը, 

• իրադարձության ճանաչման գործընթացի ավարտի մասին որոշ-
ման ընդունումը՝ դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով [6]: 

Ինչպես երևում է վերոգրյալ հաջորդականությունից՝ վերջին և հիմ-
նական տեղը հատկացվում է որոշման ընդունման գործընթացին: 

Ըստ իրավաբանական հոգեբանության հայրենական մասնագետնե-
րի՝ քննիչի ճանաչողական գործունեությունը դրսևորվում է նրա կողմից 
մտածական պարզ ու բարդ խնդիրների համակարգային լուծման ռազ-
մավարություններում, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակների նկատ-
մամբ իմացական ակտիվություն պահանջող ստեղծագործական մոտե-
ցումներում: Նախաքննության ժամանակ ճանաչման գործընթացը տար-
բերվում է տեղեկատվության ստացման որոշակի անկանոնակարգվա-
ծությամբ: Տեղեկատվության ստացումն այստեղ ոչ միշտ է կախված 
ցանկությունից և լրիվ կարգավորման չի ենթարկվում ճանաչումն իրա-
կանացնող քննիչի կողմից: Տեղեկատվության ծավալը, արագությունը, 
վերջինիս ստացման ժամանակը ևս շատ պահերով կախված են ճանաչ-
ման իրականացման կոնկրետ հանգամանքներից [1, էջ 219]: 

Քննիչին բնութագրող հատկությունների մեջ՝ Յու. Մ. Անտոնյանը, 
Մ. Ի. Ենիկեևը և Վ. Ե. Էմինովն առանձնացնում են առաջնային նշանա-
կություն ունեցող իմացական (ինտելեկտուալ), կամային և հաղորդակցա-
կան որակները: Հետազոտվող հիմնախնդրին համապատասխան մենք 
ևս կարևորում ենք քննիչի մտավոր գործունեությունը, քանի որ այն 
կապված է յուրահատուկ պայմաններում որոշման ընդունման գործըն-
թացի հետ: Գործունեության այս տեսակը վերաբերում է գործնականին 
և գլխավորապես կենտրոնացած է վերացականից գործնական մտածո-
ղությանն անցնելու վրա: Քննիչի գործնական մտածողության առանձնա-
հատկությունը համարվում է նուրբ դիտողունակությունը, ուշադրությունն 
իրադարձության առանձին մանրամասերի վրա կենտրոնացնելու ընդու-
նակությունը, մասնավոր խնդիրների լուծման համար տեսական ընդ-
հանրացման մեջ ամբողջությամբ չընդգրկվող յուրահատուկն ու եզակին 
օգտագործելու կարողությունը, դատողություններից գործողությանն ա-
րագորեն անցնելու կարողությունը: 

Գրքում [4] հատուկ բաժին կա նվիրված քննչական գործունեության 
ծրագրման, դրա հավաստիության և արդյունքների գնահատման հոգե-
բանական տեսակետներին: Նշվում է, որ քննչական գործունեության 
արդյունավետ ծրագրումը կապված է քննիչի ռեֆլեքսիվ (խոհածական) 
մտածողության հետ: Նրա գործողությունները պարզապես կոնկրետ 
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քայլերի համակարգ չեն. դրանք պետք է լինեն նաև հակազդում ուղղված 
կասկածյալի վարքին: Այդ պատճառով՝ հետաքննության ընդհանուր 
ծրագրման դեպքում քննիչը պետք է ցուցաբերի խելամիտ չափավորութ-
յուն՝ չտարվելով մանրազնին ծրագրմամբ և վաղաժամ կոնկրետ միջո-
ցառումների առատությամբ: Բայց, ինչպես հայտնի է, ռեֆլեքսիվ մտածո-
ղությունը բնութագրվում է իբրև մի գործընթաց, որն իրագործվում է 
սուբյեկտի՝ օբյեկտի և նրան ուղղված գործողության կապի մասին տրա-
մաբանական օրենքների իմացության ու այդ կապի անհրաժեշտության 
գիտակցման հիման վրա [4]: 

Քննիչի գործունեության հիմնական առանձնահատկությունները հեղի-
նակները [1, էջ 238], [4, էջ 124] բնութագրում են հետևյալ չափանիշներով. 

• քննիչի սոցիալ-դերային գործառույթի բարձր ձևայնացմամբ 
(ձևականացմամբ), հետաքննության ժամկետների և միջոցների դատա-
վարական կանոնակարգվածությամբ,  

• հետախուզական-ճանաչողական ուղղվածությամբ, 
• օպերատիվությամբ (մի գործողության գործնական արդյունքները 

կանխորոշում են մյուսի ընտրությունը), 
• հետաքրքրված (շահագրգիռ) անձանց հնարավոր հակազդեցութ-

յունը հաղթահարելու ուղղվածությամբ, 
• իշխանական լիազորությունների առկայությամբ, սոցիալական լայն 

հաղորդակցականությամբ, ընդունվող որոշումների համար միանձնյա 
բարձր պատասխանատվությամբ: 

Եթե հիմնավորապես վերլուծենք քննիչի գործունեության առանձնա-
հատկությունների վերը ներկայացված ցանկը, ապա, միանշանակ, 
դրանցից յուրաքանչյուրի համար կարելի է առանձնացնել որոշման ըն-
դունման նշանակությունը: 

Ի տարբերություն նախորդ հեղինակների` քննիչի՝ քրեագիտական 
որոշումներ ընդունելու աշխատանքն այստեղ մեկնաբանվում է որպես 
վերլուծական-տեղեկատվական: Հանցագործությունները հետաքննելիս 
վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն ընդունված թերի (ոչ լրիվ) որոշումը, 
այլև երբեմն անդառնալի (չլրացվող) սխալները, որոնք հանգեցնում են, 
որ քննչական իրադրությունը քննիչի համար դառնում է ավելի անբա-
րենպաստ: Մարտավարական և այլ որոշումներ ընդունելիս սխալների 
հիմնական պատճառները, առաջին հերթին, կողմնորոշիչ և ապացուցո-
ղական տեղեկատվության հավաքման բոլոր աղբյուրները չօգտագոր-
ծելն է, երկրորդ հերթին՝ այն կուտակելու և համակարգելու հմտություն-
ների բացակայումը և երրորդ հերթին՝ դրա վերլուծության հնարավո-
րությունների ոչ լրիվ օգտագործումը: Գրքում խոսվում է այն մասին, որ 
կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից կատարվող հանցագոր-
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ծությունները հետաքննելու և բացահայտելու գործունեության համար ո-
րոշումներ կայացնելու ընդհանուր գիտական տեսության տվյալները կա-
րող են օգտագործվել միայն գիտականորեն հիմնավորված համալիր 
քրեագիտական հանձնարարականների, ինչպես նաև քրեական և քրեա-
դատավարական իրավունքի նորմերի վրա հիմնված օպերատիվ-հետա-
խուզական գործունեության տեսության հանձնարարականների հետ հա-
մատեղ [5]: 

Որոշումներ ընդունելու պատասխանատվությունն ու կարևորությունը 
մատնանշում են նաև մի շարք այլ հեղինակներ, ովքեր այդ որակն ար-
տարկում (տարածում) են բոլոր իրավաբանների համար: Իրավաբանի 
մասնագիտական բարձր պատասխանատվությունը ենթադրում է բարձր 
ինքնավերահսկողություն, մտածված որոշումների կայացում, իր անձնա-
յին հնարավորությունների հասկացում, լավ ինքնակազմակերպվածութ-
յուն, և հետևապես, խոհածության տիրապետում: 

Քննիչի խնդիրներից մեկը ստեղծված բախումային իրադրությանը 
սթափ գնահատական տալն է, ինչին կարող է նպաստել այդ իրադրութ-
յան համակարգային վերլուծությունը: Եվ քանի որ նախաքննության 
սկզբում քննիչը գրեթե երբեք չի տիրապետում տեղեկություններին, նա 
ստիպված է լինում որոշումներ ընդունել այնպիսի պայմաններում, որոնք 
բնութագրվում են այս կամ այն աստիճանի անորոշությամբ: Ինչպես 
փաստում են հոգեբաններ Ս. Արզումանյանն ու Է. Գրինը (2004), քննիչն 
աշխատում է խիստ անբավարար տեղեկատվության իրադրությունում: 
Դրանով էլ պայմանավորված է նրա աշխատանքի բարձր հուզական 
լարվածությունը, ինչպես նաև վարկածների մշակման և որոշումների ըն-
դունման գործում էվրիստիկական մեթոդների օրինաչափությունը: Հետ-
ևաբար, խիստ կարևորվում է այնպիսի ստեղծագործական որակի օգ-
տագործման ունակությունը, ինչպիսին` ներըմբռնողությունն է: 

Աշխատանքի գործընթացում քննիչի միտքը պետք է ոչ միայն ար-
տացոլի և ուղղորդի նրա սեփական գործողությունները, այլև մշտապես 
հարաբերակցվի գործի բոլոր մասնակիցների և դրան առնչվող անձանց 
մտավոր գործունեության հետ: Նա պարտավոր է մտածել իր և ուրիշնե-
րի համար, հասկանալ հոգեկան գործընթացների ընթացքը, կանխատե-
սել գործին մասնակից անձանց որոշումները, արարքները, ուղղորդել 
դրանք և այդ հաշվառումով էլ սրբագրել ու շտկել սեփական վարքը: 

Քննիչը հարկադրված է լինում տեղեկատվություն ստանալ տարբեր 
մասնագիտությունների տեր մարդկանցից, ովքեր ինչ-որ գործընթաց-
ներ, որակներ կամ վիճակներ բնութագրելու համար հաճախ օգտագոր-
ծում են այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք հասկանալի կարող են լինել 
միայն նրանց մասնագիտության գծով որոշակի գիտելիքների տիրապե-
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տելու դեպքում: Որպեսզի ստացվող տեղեկությունների տրամաբանա-
կան մշակման գործընթացում բացառվեն հնարավոր սխալները, քննի-
չին հարկավոր է լավ իմանալ, խստորեն պահպանել և ճշտությամբ կա-
տարել մտածողության տրամաբանական օրենքներն ու ձևերը, դիալեկ-
տիկորեն մոտենալ հայտնի փաստերի քննարկմանը, մշտապես ստուգել, 
թե արդյոք իր տրամադրության տակ կան բավարար ապացույցներ, որ-
պեսզի անի այս կամ այն հետևությունը: 

Քննիչի համար հոգեբանորեն բարդ է այն իրադրությունը, իրավի-
ճակը, երբ մի վարույթի մեջ կենտրոնացվում է մեծ քանակությամբ 
քրեական գործեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պահանջում է անհապաղ ո-
րոշման կայացում և քննչական գործողությունների իրականացում: Այ-
սինքն՝ քննիչի հոգեբանական դժվարությունը՝ ծանրաբեռնվածության 
գործոնն է, ինչը երբեմն էականորեն «ճնշում» է քննիչի հոգեկանի վրա: 
Հատկապես դա ակնհայտ է, երբ խոսքը վերաբերում է քրեական այն 
գործերի նախաքննությանը, որոնք երկար ժամանակ բացահայտել չի 
հաջողվում: Այստեղ կարող են առաջանալ մի շարք վտանգավոր հան-
գամանքներ, որոնք պետք է հաշվի առնի քննիչը: Դրանցից մեկն է շտա-
պողականությունը նախաքննության ընթացքում, որն անթույլատրելի է: 
Ձգտելով շտապ, օպերատիվ կարգով իրականացնել նախատեսված մի-
ջոցառումներ՝ քննիչը կարող է թույլ տալ օբյեկտիվության, լիարժեքության 
և բազմակողմանիության սկզբունքների խախտումներ [1, էջ 220-222]: 

Իրավապահ ոլորտի աշխատողների գործունեությունը կապված է 
արտակարգ պայմանների հետ, որտեղ խիստ բարդ է որոշումներ ընդու-
նելը, բարձր է սխալների հավանականությունն ու դրանց հետևանքների 
ծանրությունը: Այդպիսի պայմաններում որակավորված աշխատանքի 
համար պահանջվում է մշտական իմացական ակտիվություն, որը կապ-
ված է անընդհատ փոփոխվող տեղեկատվության վերլուծության հետ, 
հիշողության մեջ մեծ քանակությամբ փաստերի պահպանում և, որ ամե-
նակարևորն է՝ որոշման կայացում տեղեկատվական անորոշության և 
ժամանակի պակասի պայմաններում [7, էջ 236-242.]: 

Այսպիսով, հնարավոր դարձավ ամրագրել, որ որոշման ընդունումը 
հանդիսանում է քննչական գործունեության կարևոր բաղադրատարր: 
Այդ մասնագիտական գործունեության ոլորտում մշտապես առկա են ար-
տակարգ և անկանխատեսելի իրավիճակները, որոնք ազդում են համա-
պատասխան որոշումների կայացման վրա և պայմանավորված են քննի-
չի անձի առանձնահատկություններով ու ճանաչողական գործընթացնե-
րի գործնական դրսևորումներով: 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
В статье рассмотрены психологические особенности профессио-
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ  
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր 

ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

 ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  
Կառավարչական գործունեության գ/հ 

լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՕԲՈԶՆՈՎ  
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի ինժեներական 
հոգեբանության և էրգոնոմիկայի լաբորատորիայի 

ավագ գիտաշխատող, հոգեբանական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր,  

ՅՈՒԼՅԱ ԲԵՍՍՈՆՈՎԱ 
 ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի գիտաշխատող, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱ ԳԵՐԱՍԻՄՈՎԱ 

Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական 
համալսարանի տարիքային և սոցիալական 

հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Սույն հոդվածը տպագրվում է հայ-ռուսական համատեղ գիտական ծրագրի՝ 
«Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի 

չափորոշիչային ուղղվածությունը» ՌՀ16-06 ծածկագրով թեմայի 
շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների արդյունքում: 

 
Հանրային ծառայության կառավարչի մասնագիտական գործու-

նեության մեջ դրսևորվում են անձի հոգեբանական որակները, 
որոնք ոչ միշտ են համապատասխանում հանրային ծառայության 
առաքելություններին: Հանրային ծառայության կառավարիչ պատ-
րաստող տարբեր երկրների (Հայաստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, 
Ղրղըզստան, Ղազախստան) կրթական համակարգերի առաքելութ-
յունների վերլուծությունից պարզվում է, որ նրանց նպատակը որակ-
յալ կադրերի պատրաստումն է, սակայն առանձնացված չեն այն ո-
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րակները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ գործունեություն ի-
րականացնելու համար: Հանրային ծառայության կառավարչի 
պատրաստման և վերապատրաստման գործում անհրաժեշտ է 
հստակեցնել այն առաքելությունները, որոնք իր առջև դնում է հան-
րային ծառայությունը, և դրանք ընդգրկել այն բուհերի առաքելութ-
յան մեջ, որոնք պատրաստում են ոլորտի մասնագետներ: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, կառավարիչ, դրդա-
պատճառ, մասնագիտական գործունեություն, պատրաստման հա-
մակարգ: 

 
Ժամանակակից գիտական աղբյուրներում հաճախ են հանդիպում 

կառավարչի հոգեբանական որակներին վերաբերող աշխատություններ, 
որոնցում հանգամանորեն նկարագրված են կառավարչի հոգեգրաման և 
գործունեության հոգեբանական կողմերը: Մասնագիտական գործու-
նեության հոգեբանական նկարագրերին անդրադարձել են Ա. Դերկաչը, 
Ե. Կլիմովը, Վ. Բոդրովը, Ա. Բոդալյովը, Ջ. Սվանսոնը, Ռ. Աղուզումցյա-
նը, Ա. Օբոզնովը, Ա. Լոքյանը և այլք: Սակայն արդի ժամանակաշրջա-
նում, ինչպես այլ գիտաճյուղերում, այնպես էլ հոգեբանության մեջ հա-
ճախ է հանդիպում տեսության և գործնականի անջրպետը: Կառավար-
չական որակների առկայությունը, որոնք նկարագրվում են մասնագի-
տական գրականության մեջ, չեն ապահովում լիարժեք արդյունավետ 
աշխատանք, քանի որ դրանք դրսևորվում են որպես անհատի հոգեբա-
նական որակներ, սակայն չեն արտացոլում տվյալ բնագավառի առաքե-
լությունը: Հանրային ծառայության կառավարչի հոգեբանական որակնե-
րի առկայությունից ենթադրվում է, որ դրանք պետք է համապատասխա-
նեն հանրային ծառայության առաքելությանը: Սակայն այս հանգաման-
քի անտեսումը հանգեցնում է այնպիսի մասնագետների պատրաստմա-
նը և վերապատրաստմանը, որոնք իրենց առաքելություններով հեռա-
նում են հանրային ծառայության հիմնական նպատակներից: Հանրային 
ծառայության կառավարչի հոգեբանական և մասնագիտական որակնե-
րը պետք է համալրվեն այս ոլորտի համապատասխան առաքելություն-
ներով: Հանրային ծառայության բարեփոխումների ռազմավարությունը 
ենթադրում է աշխատակցի արժեքային կերպարը: Առաջնահերթ հան-
րային ծառայության համակարգի աշխատանքը պետք է լինի արժանի-
քահենք, ինչը ենթադրում է, որ բացի մասնագիտական մոտեցումներից 
անհրաժեշտ է նաև ներքին պահանջով պայմանավորված արժանիքների 
կարևորում: Համաձայն հանրային ծառայության համակարգի տեսլակա-
նի՝ հանրային ծառայողից պահանջվում է արդար և թափանցիկ աշխա-
տանք: Փիլիսոփայական մոտեցմամբ «արդարությունը» հարաբերական 
հասկացություն է, սակայն հենվելով մարդասիրական սկզբունքների 
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վրա, այն ընկալվում է որպես պատասխանատվություն սեփական խղճի 
առջև, ուստի հանրային ծառայողից պահանջվում է լինել ոչ միայն պա-
տասխանատու արտաքին նորմերի և օրենքների, այլև ներքին ձևավոր-
ված սկզբունքների ու նորմերի առաջ: Համակարգի բարեփոխումներն 
իրականացվում են՝ հենվելով օրինականության, հավասարության 
սկզբունքների վրա, ինչն ենթադրում է ոչ միայն անհաջողությունից խու-
սափելու մոտիվացիան, այսինքն՝ այս դեպքում պատժվելու վախը, այլև 
անձի՝ օրենքին համահունչ գործելու բավարարվածության զգացողությու-
նը: Հետաքրքրական են քաղաքացիական ծառայության բարեփոխում-
ների ռազմավարության մեջ առկա բարեվարքության և բարոյական 
վարքագծին վերաբերող պահանջները, որոնք դարձյալ արտացոլում են 
հանրային ծառայության համակարգի աշխատակցի ներքին մոտիվա-
ցիաների պատկերը [3]: Չնայած, որ օրենքում կան որոշ արգելքներ և 
սահմաններ, որոնք խախտելու դեպքում նախատեսվում է համապա-
տասխան պատիժ, հանրային ծառայողն այս նորմերը կատարում է բա-
վարարվածության զգացումով: Հանրային ծառայողի հաշվետվողակա-
նության նկատմամբ պահանջը նույնպես վերաբերում է ներքին պատաս-
խանատվությանը:  

Այսպիսով, հենվելով հանրային ծառայության բարեփոխումների 
ռազմավարության մեջ արտահայտված տեսլականի և նպատակների 
վրա՝ ենթադրվում է, որ հանրային ծառայողի աշխատանքային գործու-
նեության մեջ գործում է դրդապատճառների յուրօրինակ համակարգ: 
Ենթադրվում է, որ հանրային ծառայողներ պատրաստող կրթական հաս-
տատությունների առաքելությունը պետք է բխի հանրային ծառայության 
գործունեության նպատակից և համապատասխանի դրան:  

Հանրային ծառայության համակարգի մասնագետների պատրաստ-
ման կրթական հաստատությունները որպես առաքելություն համարում 
են «Հանրային և մասնավոր հատվածի կառավարման համակարգի պա-
հանջներին համապատասխան վարչակառավարչական, քաղաքական, 
սոցիալական, իրավական և տնտեսական ոլորտների համար բարձրա-
գույն մասնագիտական (մագիստրոսի որակավորմամբ) և հետբուհական 
կրթական ծրագրերի, լրացուցիչ և շարունակական կրթության իրակա-
նացումը, գիտական և կիրառական հետազոտական աշխատանքների 
կատարումը, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրումը, պե-
տական կառավարման ոլորտի` տեղեկատվավերլուծական նյութերով ա-
պահովումը, ինչպես նաև պետական կառավարման ոլորտում միջազգա-
յին գիտակրթական համագործակցությունը [12]: 

Հետաքրքրական են այլ երկրների նմանատիպ բուհերի առաքելութ-
յունները: Անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին:  
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Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հովանու ներքո Ազգային 
տնտեսության և պետական ծառայության ռուսական ակադեմիայի առա-
քելությունն է՝  

 պատրաստել մրցունակ և հարմարվող կառավարչական կադրեր 
պետական, հասարակական և մասնավոր հատվածի համար՝ հասարա-
կության նորարարական զարգացման խնդիրները լուծելու նպատակով, 

 իրականացնել հիմնարար և կիրառական գիտական հետազո-
տություններ սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում, 

 տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնության պետական իշխանության 
մարմիններին գիտական և փորձագիտական (էքսպերտային)-վերլուծական 
աջակցություն [8]:  

Ղրղըզստանի նախագահի հովանու ներքո պետական կառավար-
ման ակադեմիայի առաքելությունն ստեղծագործաբար մտածող ան-
ձանց, ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում ժամանակակից 
չափանիշների կիրառությունն է, ովքեր ունակ են դառնալու հանրապե-
տության ապագա լիդերները:  

Ակադեմիայի առաջնային խնդիրն անձնային և մասնագիտական 
հաջողությանը միտված անձի ձևավորումն է: Ակադեմայի շրջանավարտ-
ների մասնագիտական հաջողությունը և նրանց առաջընթացը, ինչպես 
նաև մասնագիտական աճն ակադեմիայի գործունեության հիմնական 
նպատակն է [9]:  

Ուկրանիայի նախագահի հովանու ներքո պետական կառավարման 
ազգային ակադեմիայի առաքելությունն է՝ 

 ձևավորել Ուկրաինայի ժամանակակից կառավարող վերնախավը, 
 զարգացնել պետական կառավարման և համայնքային ինքնակա-

ռավարման ներկայացուցիչների մասնագիտական կոմպետենցիաները, 
 գիտականորեն հիմնավորել պետական կառավարման բարեփո-

խումները [10]: 
Ղազախստանի Հանրապետության նախագահի հովանու ներքո 

գտնվող պետական կառավարման ակադեմիայի առաքելությունն է պե-
տական կառավարման համակարգի որակյալ կադրերի պատրաստումը 
որակյալ ուսուցման միջոցով [11]:  

Այսպիսով, հենվելով այն առաքելության վրա, որն իր առջև դրել է 
կրթական հաստատությունը, ենթադրվում է, որ հանրային ծառայության 
համակարգի աշխատակցի հոգեբանական դիմանկարին առաջադրվող 
պահանջներն ընդհանրական են: Վերը նշված բոլոր կրթական հաստա-
տությունների առաքելությունը որակյալ կառավարիչներ պատրաստելն է, 
սակայն առանձնացված չեն այն որակները, որոնք անհրաժեշտ են 
նրանց արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար: Ծառայողա-
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կան գործունեություն իրականացնելու դեպքում կարևոր են կառավարիչ-
ների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները: Ինչպես 
նաև ծառայողական գործունեության արդյունավետությունն ապահովող 
գործոններից են մոտիվները: Կարևոր է այն, թե ի՞նչ մոտիվացիա ունեն 
կառավարման համակարգն ընտրած կադրերը: Մասնագիտական ընտ-
րության գործընթացում ո՞ր մոտիվներն են առաջնային, որո՞նք ուղղոր-
դող, որոնց հիման վրա էլ հնարավոր է ձևավորել մասնագիտական և 
հոգեբանական որակներ՝ արդյունավետ ծառայողական գործունեություն 
իրականացնելու համար: Ա. Ն. Լեոնտևը նշում է, որ «գործունեություն» 
հասկացությունը կապված է դրդապատճառի հետ, առանց դրդապատ-
ճառի չկա գործունեություն, առանց դրդապատճառի գործունեությունը ոչ 
թե դրդապատճառից զուրկ գործունեություն է, այլ գործունեություն է 
սուբյեկտիվորեն թաքնված դրդապատճառով [6, с.153]:  

Անդրադառնալով մասնագիտական ընտրության մոտիվներին՝ նշենք 
Ե. Մ. Պավլյուտենկովի մոտեցումը, ըստ որի, առանձնացվում է մասնա-
գիտական ընտրության դրդապատճառների խումբը՝ սոցիալական(հա-
սարակության մեջ հեղինակավոր տեղ զբաղեցնելու ցանկությունը՝ իր 
հետաքրքրություններով և հնարավորություններով), բարոյական (մարդ-
կանց օգնություն, շփվելու ցանկություն), էսթետիկական (գեղեցկության, 
ներդաշնակության, մասնագիտությամբ աշխատելու ձգտում), ճանաչո-
ղական (հատուկ գիտելիքներ ձեռք բերելու ցանկությունն է մասնագի-
տական գործունեության էությունը թափանցելը), ստեղծագործական 
(անկրկնելիության, յուրօրինակության ձգտում), նյութական (բարձր վար-
ձատրվող աշխատանք ունենալու ցանկություն), վարկանիշային (ձգտում 
է զբաղեցնել բարձր դիրք հասարակության մեջ, մասնագիտության ընտ-
րություն, որը հնարավորություն է տալիս բարձրանալ կարիերայի սան-
դուղքով, մասնագիտություններ, որոնք խրախուսվում են ընկերների և 
ծանոթների կողմից), պրագմատիկ (բարենպաստ պայմաններում աշխա-
տելու, բուհ հեշտությամբ ընդունվելու հնարավորություն) [7]: Այսպիսով, 
մասնագիտական ընտրության դրդապատճառները բազմազան են:  

Արդի ժամանակներում մասնագիտական ընտրությունը բարդ և 
հրատապ հիմնահարցերից է, որի ճիշտ լինելուց կախված է ինչպես գոր-
ծունեության արդյունավետությունը, այնպես էլ մարդու՝ իր կյանքից բա-
վարարվածությունը: Մասնագիտության գիտակցական ընտրությունը 
տեղի է ունենում դրա սոցիալական արժեքներից ելնելով: Եթե մարդու 
համար գլխավորը հասարակական վարկանիշն է, ապա մասնագիտութ-
յունն ընտրվում է՝ հասարակության մեջ մասնագիտության վարկանիշից 
ելնելով: Շատերը մասնագիտություն ընտրում են կախված նրանից, թե 
որքանով այն կապահովի նրանց նյութական բարեկեցությունը: Մարդ-
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կանց մի խումբ էլ մասնագիտություն ընտրում է և երբեմն այդ հետաքրք-
րությունն ունի ռոմանտիկ բնույթ: Երբեմն էլ այդ արտաքին հիմքի վրա 
հենված ընտրությունը, որն ամրապնդվում է ծնողների, ընկերների խոր-
հուրդներով, հաջողված է լինում: Բայց շատ հաճախ մասնագիտության 
ռոմանտիկան անհետանում է և իրականության հետ մարդը ո՛չ ֆիզիկա-
պես, ո՛չ հոգեկերտվածքով, ո՛չ բարոյապես պատրաստ չէ գործ ունենալ, 
այդ դեպքում մարդու համար աշխատանքը վերածվում է տանջանքի, և 
նա ստիպված է լինում փոխել աշխատանքը: Այսպիսով, մասնագիտութ-
յուն կարելի է ընտրել տարբեր իրադարձություններից կախված, բայց 
պետք է ուշադրություն դարձնել, թե որքանով է ընտրված գործունեութ-
յունը համապատասխանում մարդու հակումներին և ընդունակություննե-
րին: Ըստ Իլյինի՝ այդպիսի ընտրության կառուցակարգը կարող է լինել 
հետևյալը: Մարդու մոտ առկա անհատական առանձնահատկություննե-
րի զուգակցումը նյարդային համակարգի հատկությունների հետ(ուժը-
թուլությունը, շարժունությունը-իներտությունը, հավասարակշռվածությու-
նը-անհավասարակշռվածությունը) կարող են պայմանավորել մարդու՝ ո-
րոշակի տիպի գործունեության իրականացումը, այսինքն՝ արագ, բայց 
կարճաժամկետ աշխատանքի, փոփոխական բնույթ ունեցող աշխա-
տանքի: Այդ հակվածության և դրա պատճառների գիտակցումը հանգեց-
նում է մոտիվի ձևավորմանը, որը մղում է մարդուն զբաղվել գործու-
նեության որոշակի տիպով, քանի որ նրա աչքերում այդ գործունեությու-
նն ըստ իր բնույթի համապատասխանում է գոյություն ունեցող հակումին 
(այստեղից էլ տվյալ գործունեության հոգեբանական կառուցվածքի մա-
սին իրական, ադեկվատ պատկերացման կարևորությունը): Տիպաբա-
նական առանձնահատկությունների համապատասխան զուգակցումը 
նպաստում է այդ գործունեության ընդունակությունների դրսևորմանը, 
ինչը հանգեցնում է դրա արդյունավետությանը, ստեղծում է աշխատան-
քից բավարարվածություն և ամրապնդում մասնագիտության ընտրութ-
յան մոտիվը՝ վերածելով այն կայուն հետաքրքրության: Տեղի է ունենում 
մոտիվի ինքնաամրապնդում: Եթե մարդն ունի մասնագիտության, դրա 
պահանջների մասին մակերեսային և ոչ ադեկվատ պատկերացում, ա-
պա մի կողմից տեղի է ունենում տարանջատում հակումների և ընդունա-
կությունների միջև, մյուս կողմից աշխատանքի հոգեբանական բովան-
դակության միջև: Արդյունքում չի լինում ոչ այդպիսի գործունեության 
բարձր արդյունավետություն, դրանից բավարարվածություն: Գործու-
նեության որոշակի տիպի հակվածությունը կարող է դրսևորվել տարբեր 
մասնագիտություններում, իսկ դա նշանակում է, որ այն դեռ չի կանխո-
րոշում նեղ կողմնորոշված մասնագիտական ընտրությունը: Միևնույն 
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հակումներն ու ընդունակությունները կարելի է իրականացնել տարբեր 
մասնագիտություններում [5]:  

Այսպիսով, վերոգրյալից պարզ է դառնում, որ գործունեության արդ-
յունավետությունը պայմանվորված է մասնագիտական ճիշտ ընտրությու-
նից, որն էլ հիմնվում է անհատական-տիպաբանական առանձնահատ-
կությունների և հակումների ու ընդունակությունների վրա:  

Կ. Զամֆիրն առանձնացնում է մոտիվացիայի երեք տարր՝ ներքին, 
արտաքին դրական և արտաքին բացասական: Որպես ներքին մոտիվ-
ներ՝ հեղինակը դիտարկում է նրանք, որոնք առաջանում են մարդու գի-
տակցության մեջ աշխատանքային գործունեության հետ կապված, դրա 
սոցիալական նշանակության հասկանալը, աշխատանքից բավականութ-
յուն ստանալը, այսինքն աշխատանքի արդյունքը և գործընթացը: Ներ-
քին մոտիվացիան ծնվում է հենց անհատի պահանջմունքներից, այդ 
պատճառով էլ նա աշխատում է հաճույքով՝ առանց արտաքին ճնշումնե-
րի: Արտաքին մոտիվացիան ներառում է այն մոտիվները, որոնք աշխա-
տակցից և աշխատանքից դուրս են գտնվում՝ աշխատավարձը, քննա-
դատվելու վախը, հեղինակության ձգտումը: Արտաքին դրական մոտի-
վացիային վերաբերում են նյութական խթանումը, կոլեգաների և կոլեկ-
տիվի կողմից խրախույս ստանալը, աշխատանքի առաջընթացը, այ-
սինքն՝ այն խթանները, որոնց համար մարդը ձգտում է ջանքեր գործադ-
րել: Արտաքին բացասական մոտիվացիային են վերաբերում պատիժը, 
քննադատությունը, դատապարտումը: Ներքին մոտիվացիան ամենա-
արդյունավետն է, քանի որ այն ապահովում է աշխատանքից բավարար-
վածությունը և հանգեցնում արդյունավետության բարձրացմանը: Արտա-
քին դրական և արտաքին բացասական մոտիվացիան ներքին մոտիվա-
ցիայի համադրությամբ ավելի քիչ կայուն են, արագ են կորցնում իրենց 
խթանող ուժը [4]:  

Այսպիսով, կարևորելով հանրային ծառայության կառավարչի աշ-
խատանքային դրդապատճառների համակարգը՝ որպես աշխատանքի 
արդյունավետության գործոն, հանգում ենք այն եզրակացության, որ 
հանրային ծառայության կառավարչի պատրաստման ու վերապատ-
րաստման գործում անհրաժեշտ է հստակեցնել այն առաքելությունները, 
որոնք իր առջև դնում է հանրային ծառայությունը, և դրանք ընդգրկել 
այն բուհերի առաքելության մեջ, որոնք պատրաստում են հանրային ծա-
ռայության կառավարիչներ: Այդ գործընթացում հատկապես կարևոր են 
կառավարիչների բարոյական և ոգեղեն որակները, որոնք, մասնագի-
տական որակների հետ զուգակցվելով, կարող են ապահովել կառավա-
րիչների գործունեության արդյունավետությունը: Առաքելությունների և 
գործունեության նպատակների հստակ գիտակցումը թույլ կտա մշակել 
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յուրօրինակ մոտիվացիոն ցուցիչներ, ըստ որի, հնարավոր կլինի կազմա-
կերպել հանրային ծառայության կադրերի պատրաստման կրթական 
գործընթացը, ինչպես նաև դուրս բերել նորմատիվային ցուցիչներ՝ աշ-
խատակցի գնահատման և ընտրության համար: 
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Статья написана в соответствии армяно-российского совместного 
научного проекта по теме «Нормативная направленность личности 

специалистов служебной деятельности». 
В профессиональной деятельности управленца государственной службы 

проявляются психологические качества личности, которые не всегда 
соответствуют миссии государственной службы. Анализ миссии учебных 
заведений разных стран (Армения, Украина, Россия, Казахстан, Киргизия), 
которые готовят государственных служащих, показал, что их главная цель 
подготовка квалифицированных кадров, но не выделены те качества, которые 
необходимы им для эффективной деятельности. Предполагается, что тре-
бования к психологическому портрету управленца государственной службы 
общие. В служебной деятельности важную роль играют индивидуально-
психологические особенности управленцев. Также эффективность служебной 
деятельности обеспечивают мотивы. Нужно учитывать, какую мотивацию 
имеют кадры, которые выбрали сферу управления. В профессиональной 
деятельности какие мотивы первичные, какие направляющие, на основе 
которых можно формировать профессиональные и психологические качества 
для эффективной служебной деятельности. Подчеркивая важность системы 
трудовых мотивов управленца как фактор эффективности профессиональной 
деятельности, приходим к выводу, что в процессе подготовки и перепод-
готовки управленца государственной службы нужно уточнить те миссии, 
которые перед собой ставит государственная служба и включить их в тех 
учебных заведениях, которые готовят управленцев государственной службы. 
В этом процессе особенно важны моральные и духовные качества управ-
ленцев, которые совместно с профессиональными качествами обеспечивают 
эффективность деятельности управленцев. Миссия учебного заведения, 
которая готовит управленца, должна соответствовать профессиональной 
деятельности реализующей модели управленца, где особенно важную роль 
играют моральные и духовные качества. Четкое осознание целей деятель-
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ности позволит разработать необходимые мотивационные критерии, на 
основе которых можно организовать учебную деятельность кадров госу-
дарственной службы, а также выявить нормативные критерии для оценива-
ния и отбора работника.  

Ключевые слова: государственная служба, управленец, мотив, 
профессиональная деятельность, система подготовки.  
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Features of criteria of the work activity motives of public service managers 
In the professional activities of the public service manager, personal psychological 
qualities manifest, which do not always correspond to the mission of public service. 
The analysis of the mission of the educational institutions of different countries 
(Armenia, Ukraine, Russia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan) which prepare civil 
servants, showed that their main goal is the training of qualified personnel, but the 
qualities which are necessary for the efficient operation are not separated. In the 
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	Քաղաքագիտություն
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
	ՀՀ քաղաքական ընտրանու արժեքային կողմնորոշիչները ժողովրդավարական անցման պայմաններում
	Քաղաքականությունը և իրավունքն իբրև իշխանական հարաբերությունների կարգավորիչներ

	ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ (ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
	13. Голда Меир, Моя жизнь, Перевод с иврита Р. Зерновой, "Аурика", 1997. - 560 с http://lib.ru/MEMUARY/MEADEAST/meir.txt
	ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ
	Հոգեբանություն
	ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ  ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
	ԱՆՁԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ՇԱՐԺՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ  ԱՃԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
	ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ
	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հովանու ներքո Ազգային տնտեսության և պետական ծառայության ռուսական ակադեմիայի առաքելությունն է՝
	 պատրաստել մրցունակ և հարմարվող կառավարչական կադրեր պետական, հասարակական և մասնավոր հատվածի համար՝ հասարակության նորարարական զարգացման խնդիրները լուծելու նպատակով,
	 իրականացնել հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում,
	 տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնության պետական իշխանության մարմիններին գիտական և փորձագիտական (էքսպերտային)-վերլուծական աջակցություն [8]:
	Ղրղըզստանի նախագահի հովանու ներքո պետական կառավարման ակադեմիայի առաքելությունն ստեղծագործաբար մտածող անձանց, ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում ժամանակակից չափանիշների կիրառությունն է, ովքեր ունա...


