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ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
Проведен теоретико-методологический анализ принципа 

социальной справедливости в государственном управлении. 
Отображено развитие социальной справедливости в истори-
ческом контексте. Предложены современные подходы к внед-
рению социальной справедливости в государственной поли-
тике Украины. 
Постановка проблемы. Социальная справедливость – это 

обусловленная природным правом общечеловеческая ценность, 
которая представляет собой защищенные законом и общественным 
строем равные возможности доступа каждого человека к 
социальным благам и к другим жизненным ценностям.  

Проблема социальной справедливости определяется харак-
тером политической власти, права, социальной политики госу-
дарства. Социальная справедливость способствует решению 
сложных социальных проблем, стабилизации общества, дости-
жению общественного согласия. Лозунг достижения справедли-
вости владеет колоссальным мобилизационным эффектом, и 
несоответствие государственного порядка этому принципу неодно-
кратно служило в истории человечества причиной смены общест-
венного строя. Нарушение принципа социальной справедливости 
негативно отражается на моральном состоянии людей и может 
привести к конфликтным ситуациям в обществе. 

Чаще всего социальная справедливость рассматривается в 
сфере распределения благ и доходов между членами общества. 
Доходы – основной фактор экономической динамики и обеспечения 
социальной справедливости.  

Соблюдение принципа справедливости прямо связано с ра-
венством возможностей граждан при поддержке слабых социаль-
ных групп и экономическая свобода для социально активных слоев 
общества. И это должно быть обеспечено никем иным, как 
государством. Государство обязано гарантировать социальную 
справедливость [1]. 
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Социальная справедливость во все времена провозглашалась 
одним из базовых принципов в государственном управлении. Как 
известно, принципы связывают цель со способом ее достижения, 
указывают на возможные или необходимые пути, механизмы, 
способы реализации поставленной цели. 

Важность неизменности базовых принципов в управлении 
можно проиллюстрировать на примере Римской империи. 
Ш.Монтескье в «Размышлениях о причинах величия и падения 
римлян» пишет: «Римляне победили все народы благодаря своим 
принципам; но когда они выполнили свое намерение, то оказалось, 
что республика не могла больше существовать. Следовало 
переменить образ правления; и когда при новом правлении стали 
применять принципы, противоречащие предыдущим, то они 
привели к падению Величия Рима» [2, с.46]. 

О важности следования принципам в государстве Ш.Монтескье 
вспоминает и в другом научном труде – «О духе законов»: «При-
рода государства изменяется двумя путями: или потому, что госу-
дарственный строй исправляется, или потому, что он разлагается. 
Если он изменяется, сохраняя свои принципы, это значит, что он 
исправляется; если же при изменении он утрачивает свои 
принципы, – это значит, что он разлагается» [2, с.305]. 

Принципы справедливости, должным образом сформулиро-
ванные и провозглашенные, формируют базис для законов многих 
государств. 

Анализ последних исследований и публикаций. Идея 
справедливости существовала во все времена и исследовалась на 
протяжении всей истории развития человечества. Трактовали 
понятие справедливости выдающиеся мыслители разных эпох. 
Пытались ее осмыслить философы, историки, социологи, юристы, 
экономисты, политики. Неоднократно обращались к проблеме 
справедливости такие мыслители как Платон, Аристотель, Г.Гегель, 
И.Кант, К.Маркс. Категория «справедливость» является одной из 
ведущих в работах английских философов Дж.Локка, Г.Спенсера, 
Д.Юма.  

Значительный взнос в исследование морального аспекта 
социалистической социальной справедливости сделали советские 
ученые З.А.Бербешкина, В.Е.Давидович, Т.И.Заславська, В.С.Пазенок, 
Н.М.Римашевская, В.З.Роговин и другие. Среди представителей 
современной зарубежной философии, политики и права, рассмат-
ривающих справедливость, ведущие – Дж.Ролз, Р.Нозик, К.Поппер 
и другие. 

Нерешенные раньше части общей проблемы. Нерешенной 
остается проблема исследования социальной справедливости как 
определяющего принципа в государственном управлении, ее роль в 
формировании социального государства в условиях переходного 
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периода, а также при осуществлении глубоких социально-эконо-
мических реформ в Украине.  

Цель статьи – сделать анализ социальной справедливости в 
государственном управлении для разработки современных меха-
низмов реализации социальной справедливости в государственной 
политике Украины. 

Изложение основного материала. Идея справедливости 
активно дискутируется со времен Древней Греции и рабовладель-
ческого строя. Выдающаяся роль в разработке понятия справедли-
вости и в раскрытии ее социальной роли принадлежит древнегре-
ческим философам Платону и Аристотелю.  

По Платону справедливость является наивысшим достоинст-
вом, которое уравновешивает мужество, рассудительность и муд-
рость ("каждому свое"). Платон доказывал, что справедливость 
присуща как человеку, так и целому государству. Именно справед-
ливость государственного строя порождает единство и дружбу 
сограждан. В работе "Государство" он развил идею об идеальном - 
справедливом - государстве.  

Аристотель рассматривал категорию справедливости в тесной 
связи с человеческой деятельностью и поступками людей. В сочи-
нении "Политика" он подчеркивал, что справедливость – это не что 
иное, как сопоставление собственного интереса к интересу других. 
Аристотель называл справедливость «наивысшим достоинством» – 
мерой остальных достоинств. Он выделял два вида справедли-
вости – распределительную и уравнительную. Первая связана с 
перераспределением материальных благ между гражданами, то 
есть ограниченное количество благ должно быть распределено 
между гражданами пропорционально к их заслугам. Уравнительная 
справедливость связана с обменом: целью справедливости 
является уравнивание сторон, которые принимают участие в 
обмене [3].  

Вся история классового общества – это история борьбы обез-
доленных слоев населения за справедливость. Свобода и спра-
ведливость всегда были желанными для людей. С возникновением 
классов и государства появляются писаные законы, право, которые 
претендуют на статус настоящей справедливости. Это послужило 
введением дифференцированного уровня ответственности при 
выполнении различных работ и дифференцированного распре-
деления благ, что стало могучей движущей силой прогресса 
общества. Существенный вклад в этот процесс сделала буржуазия, 
ликвидировавшая феодальный строй, на смену которому была 
поставлена свобода частной собственности, правовая незави-
симость и политическое равенство людей.  

Понятие справедливости отображено в исследованиях по этике 
Нового времени, когда с развитием буржуазных демократий 
возникла необходимость обоснования идеи правового государства. 
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Понимание справедливости как равенства опять возрождается. Но 
теперь речь идет об экономическом или социальном равенстве, 
прежде всего как равенстве прав. Юридические представления о 
справедливости становятся доминирующими. Позже стало понятно, 
что развитие демократии возможно только на основе становления 
равноправного и справедливого общества. Без справедливости не 
может быть свободы личности и человеческого достоинства, 
стабильного общества и прогрессивного социально-экономического 
развития. Поэтому проблемы справедливости и несправедливости 
являются главными при рассмотрении социальных, экономических, 
правовых и моральных вопросов каждого человека.  

Основатель классической немецкой философии Иммануил 
Кант считал, что ни одна из начатых властью масштабных социаль-
ных реформ не будет иметь успеха, если ей не предшествуют 
строго-правовые мероприятия, нацеленные на искоренение 
"доправового" прошлого, на предупреждение преступлений, наибо-
лее присущих такому прошлому. Только полностью рассчитавшись с 
этим, власть может надеяться на то, что ее инициатива встретит 
одобрение и поддержку подданных. 

Дэвид Юм, английский философ XVIII в., сформулировал новую 
концепцию справедливости, согласно которой содержание и кри-
терии принципа справедливости могут изменяться в очень широких 
рамках. В соответствии с этой концепцией, справедливость – 
достоинство «искусственное» (в отличие от, например, милосердия, 
которое естественное) и предусматривает согласие между членами 
общества по поводу принципов сожительства, которые неста-
бильны и могут изменяться по согласию членов общества. 

Во многих философско-правовых концепциях рассматривается 
справедливость как наивысшая или базовая правовая ценность. В 
концепциях представителей современной зарубежной философии 
политики и права справедливость рассматривается как концепция 
либерального толка “справедливости как честности” у Дж.Ролза, 
консервативная – “справедливость как правомочность” у Р.Нозика, 
концепция “гуманистической справедливости” у К.Поппера, а также 
социал-демократическая и другие. 

Классическое определение сути и атрибутов справедливости 
дал К. Поппер. Под справедливостью он понимает равное распре-
деление «тяжести» тех ограничений свободы, которые необходимы 
для общественной жизни; равенство граждан перед законом; 
равное использование преимуществ (а не только ограничений), 
которые государство может предложить гражданам.  

Современные социологи и экономисты, развивая концепцию 
справедливости, отмечают, что справедливость в обществе недос-
тижима, что можно говорить только о равноправности граждан. Так, 
австро-американский экономист Ф.Хайек считает, что идея справед-
ливости чужда самоуправляющему эволюционному процессу, 
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постольку эволюция не может быть справедливой, иначе развитие 
вообще приостановится.  

Наиболее влиятельной среди современных интерпретаций 
справедливости является теория, разработанная американским 
философом Джоном Ролзом и изложенная в монографии «Теория 
справедливости» [4]. Ролз рассматривает справедливость как прин-
цип социальной организации, соответственно с которым она высту-
пает как мера равенства и неравенства между людьми. Автор 
вводит два принципа. Первый состоит в том, что каждый человек 
должен владеть равным правом относительно широкой системы 
основных свобод. Второй – социальные и экономические нера-
венства должны быть организованы таким образом, чтобы от них 
можно было ожидать преимуществ, доступных всем, и доступ к 
высшим слоям социальной структуры должен быть открыт для всех. 
По Ролзу, «современные общества редко бывают хорошо органи-
зованными, поскольку отличие справедливого и несправедливого 
все еще дискутируется».  

В настоящее время социальная справедливость лежит в основе 
социального государства, которое начало активно формироваться 
во второй половине ХХ в. Социальное государство обязано 
обеспечить социально-экономические права человека в соответст-
вии с требованиями и принципами социальной справедливости. Как 
отмечает Д.Ролз, справедливость – “это первое из достоинств 
общественных институтов”. Поэтому в справедливом обществе 
должны быть установлены свободы граждан, а права, какие 
гарантируются справедливостью, не должны быть предметом 
политического торга.  

Разработка концептуальных основ формирования в Украине 
социального, правового государства актуализировало сущность 
понятия социальной справедливости и провозгласило ее в основе 
государственной социальной политики. Принцип социальной спра-
ведливости должен стать ведущим фактором развития правового 
социального государства – определять его цель, содержание и 
основные пути деятельности в сфере социальной политики.  

На наш взгляд, в государственном управлении важно учитывать 
исторический характер социальной справедливости, поскольку нет 
абстрактной справедливости, она имеет свои особенности прояв-
ления в каждом обществе.  

В советском государстве социальная справедливость высту-
пала признаком построения общества, основанного на социальном 
равенстве и равенстве возможностей. Вместе с тем, понятие со-
циальной справедливости на практике было искажено. Советская 
власть только провозглашала социальную справедливость одним 
из принципов социализма, а в реальной жизни декларации внед-
рялись лишь в правильных лозунгах, а не в обеспечении социаль-
ной справедливости. Административно-командная система свела 
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все социальные гарантии к прожиточному уровню, а социальную 
справедливость – к примитивной уравниловке для широких народ-
ных масс и масштабных привилегий для партийной и государст-
венной элиты-номенклатуры. Принцип социальной справедливости 
превратился в принцип равности бедных. Таким образом, номи-
нально механизмы достижения социальной справедливости были 
разработаны (бесплатные образование, медицина, жилье, опреде-
ленная система льгот для малообеспеченных категорий граждан), 
но они внедрялись не в полной мере. Поэтому жизнь вынуждала 
людей вырабатывать другие механизмы реализации и получения 
благ (взятки, система дефицитов и т.п.). При этом раздавались 
льготы по партийной иерархии, привилегированное положение 
партийных бонз на фоне других «строителей коммунизма» выхо-
дило за границы принципа социальной справедливости.  

В трансформационных условиях такая двойная мораль, с одной 
стороны, уничтожила понятие социальной справедливости, а с дру-
гой – заставила людей ощутить на себе потребность в социальной 
справедливости и обязательности ее обеспечения при реализации 
современных общественных реформ. Низкая эффективность эконо-
мических преобразований послужила причиной расслоения населе-
ния по уровню материального обеспечения, распространения бед-
ности, обострения кризиса занятости, сужения воспроизводства 
рабочей силы, ухудшения состояния здоровья и жизнедеятельности 
населения, что стало угрозой для развития человеческого, трудо-
вого и интеллектуального потенциала украинского общества. В 
стране с относительно однородным составом населения за корот-
кий срок образовался узкий слой богатых и очень богатых людей 
одновременно с массовым обнищанием всего населения. Боль-
шинство граждан не имеют даже того уровня доходов и социальных 
гарантий, которые у них были раньше.  

Яркими примерами нарушения принципа социальной справед-
ливости в Украине являются льготы и привилегии, а также система 
пенсионного обеспечения [5, 6].  

Социальная несправедливость в обеспечении льготами граж-
дан проявляется в том, что, с одной стороны, вследствие ограни-
ченных материально-финансовых возможностей государство не 
может обеспечить финансирование всех задекларированных и 
закрепленных в законодательстве льгот, а с другой – перманентно 
увеличивается количество категорий и соответственно численность 
лиц, которые претендуют на льготы. 

Кризис пенсионной системы требует осуществления непопуляр-
ных социальных решений: повышения пенсионного возраста, огра-
ничения максимального размера пенсий, увеличения страхового и 
трудового стажа, внедрения обязательной накопительной состав-
ляющей и других мер, что значительно снижает доверие к ре-
формам. Люди в таких мероприятиях видят еще большую социаль-
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ную несправедливость, что может привести к социальному взрыву – 
массовым протестам, забастовкам и т.п. 

Отсутствие социальной справедливости порождает у граждан 
Украины мнение, что создается общество неравных возможностей. 
Это одна из причин падения уровня доверия ко всем ветвям власти. 
Ожидания сводятся к мечте о стабильности и порядке, о государст-
венной политике, которая могла бы обеспечить действенную реали-
зацию социально-экономических прав, длительное благосостояние 
всем гражданам и духовное развитие в условиях свободы [7].  

Другими словами, отсутствие социальной справедливости при 
распределении социальных благ и в проведении реформ ведет к 
системному кризису государственного управления, к нарушению 
базисных основ функционирования и развития общества.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Утверждение социальной справедливости имеет исключительное 
значение для достижения согласия и стабильности в обществе, для 
построения правового социального государства. Поэтому важно 
учитывать ошибки в реализации принципа социальной справед-
ливости и трансформировать опыт прошлого для выработки 
эффективной государственной политики во всех сферах. 

Современное развитие цивилизованного общества невозможно 
без утверждения в политике государства социальной справедли-
вости в вопросах обеспечения социально-экономических прав чело-
века, повышения жизненного уровня населения, действенной со-
циальной защиты граждан. Украинский опыт свидетельствует, что в 
переходной период нельзя сводить социальную справедливость ни 
к рыночной стихии, ни к административной уравниловке. Задача 
состоит в том, чтобы переосмыслить сущность социальной спра-
ведливости с точки зрения приоритета прав человека, сохранения 
его чести путем реального удовлетворения конституционных 
социально-экономических прав. Гарантированные законодательст-
вом социальные права граждан должны быть обеспечены соот-
ветствующими организационно-управленческими, финансовыми, 
информационными и материально-техническими ресурсами.  

В Украине социальная справедливость должна базироваться на 
внедрении в жизнь декларативных положений действующего 
законодательства по реализации прав достойного уровня и 
качества жизни, а также гарантий на социальную защиту силами 
государственных и общественных институтов с уточнением их 
полномочий и обязанностей. Это особенно касается тех, кто 
объективно не может улучшить свое благосостояние. Важно также 
создание равных стартовых возможностей для всех людей, то есть 
переход от политического и правового равноправия граждан к ра-
венству в социальных правах на общегосударственном, регио-
нальном и местном уровнях. 
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Актуальным является обеспечение социальной ответствен-
ности органов центральной и региональной власти, местного само-
управления, предпринимателей и самих граждан за реализацию 
принципа социальной справедливости и механизмов ее дости-
жения. Осознание и адекватное принятие реформ невозможно без 
социального диалога между органами власти, работодателями и 
общественными организациями. 

Необходимо совершить комплексную модернизацию всей 
социальной сферы на основе принципа социальной справедли-
вости. Важно усовершенствовать систему перераспределения дохо-
дов между различными слоями населения путем установления 
сбалансированного социально направленного государственного 
бюджета, рационализации социальных трансфертов, целевого 
финансирования социальных программ. Провести реформирование 
пенсионной системы одновременно с реформой заработной платы, 
налоговой системы, политикой занятости и экономическими преоб-
разованиями, развитием фондового рынка. Законодательно упоря-
дочить разветвленную систему льгот и привилегий, согласовать их 
как с экономическими возможностями государства, так и с гуман-
ными принципами социальной справедливости, то есть сделать 
льготы не привилегиями, а государственной адресной поддержкой 
тех, кто более всего в этом нуждается.  

Предложенные механизмы социальной справедливости помогут 
снизить уровень неравенства в украинском обществе и улучшат 
социальное самочувствие граждан, а также повысят доверие к орга-
нам центральной и региональной власти, обеспечивающих форми-
рование и реализацию социальной политики государства. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  

КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ 
В статье обсуждаются проблема идентификации и самоиден-

тификации Кавказа в современном мире, динамика трансфор-
мации геополитической ситуации на Большом Кавказе, проб-
лемы глобализации и формирование социокультурных систем и 
институтов, а также взаимодействие процессов модернизации, 
глобализации и этнизации в современном социокультурном 
процессе. 
Современный этап глобализации все в большей степени прояв-

ляется как глокализация, когда глобальные процессы реализуются 
в региональных и локальных социокультурных формах, а универ-
сальное и особенное в глобальной культуре прорастают друг в 
друга. В этих условиях актуализируются проблемы цивилизационной 
и региональной идентичностей, а также их основных трансфор-
мационных трендов.  

После распада СССР остро стоит проблема идентификации и 
самоидентификации Кавказа в современном мире, без решения 
которой невозможно укрепление и определение национальной цели 
и стратегии развития, преодоление кризиса в социально-экономи-
ческой и социокультурной сферах. 

Динамика трансформации геополитической ситуации на 
Большом Кавказе оказывает существенное влияние на проявление 
идентификационных феноменов и формирует новые вызовы и 
угрозы в условиях геополитического соперничества с другими 
центрами силы на ее южных рубежах. В этом контексте важная 
роль принадлежит необходимости философско-культурологичес-
кого осознания феномена пантюркизма. Государства Южного 
Кавказа исторически развивались под мощным идеологическим и 
культурным воздействием Османской империи, а в современных 
условиях усиливается влияние турецкой культуры во всех сферах 
их жизни. В определенной степени это относится и к тем субъектам 
Российской Федерации на Северном Кавказе, которые испытали в 
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прошлом сильное влияние Турции, и где проживают многие 
тюркские народы. Начавшийся противоречивый процесс вступле-
ния Турции и государств Южного Кавказа в состав расширенной 
Европы придает новую форму взаимодействиям российской, 
кавказской и тюркской идентичностям, и принуждает в сущностном 
измерении осмыслить феномен пантюркизма, от особенностей 
которого будет зависеть судьба целостности региональных 
социокультурных систем и безопасность их дальнейшего развития.  

Проблемы глобализации имеют своим следствием формиро-
вание обезличенности социокультурных систем и институтов, 
которые все активнее переключаются на обслуживание политичес-
ких и экономических интересов западного общества, формирование 
коммерциализированной космополитической массовой культуры и 
унифицированных правовых конструкций. Защитной реакцией на 
обезличивающий характер глобализации выступают процессы 
этнизации социокультурных систем современных обществ, обраще-
ние народов к основам собственных традиционных этнокультур и 
религиозности.  

Неоднозначный характер взаимодействия процессов модерни-
зации, глобализации и этнизации в современном социокультурном 
процессе требует его философско-теоретического осмысления и 
преодоления прямолинейного евроцентризма с его нигилистичес-
ким отношением к ценностям и традициям неевропейских народов, 
обществ и государств.  

Важнейшей культуротворческой сферой общества является 
право, без которого немыслима этнокультурная и политико-госу-
дарственная идентичность личности. При этом, как отмечает 
известный антрополог и правовед Н.Рулан, «в противоположность 
мифу об иерархии источников права, ставящему закон на первое 
место, границы действия законов постоянно сужаются. Обычай, 
значение которого постоянно преуменьшается в учебниках права, 
играет весьма активную роль в предпринимательской, социальной, 
международной коммерческой сфере, иными словами, в этих 
областях соглашение достигается чаще с помощью договора, неже-
ли нормы». Более того, все более отчетливо происходит переструк-
туризация современных систем законодательства - постепенно 
постмодернистское право возвращается к разделению на тради-
ционные формы права, соответствующие обществу как совокуп-
ности групп, в котором функция превалирует над личностью. Таким 
образом, обычное право выступает не только как архаичный инс-
титут, пережиток социокультурной системы, но и как постоянный и 
эволюционирующий компонент правового развития любого народа и 
входящих в него различных этносоциальных групп на всех этапах 
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истории. Без обычно-правовых отношений невозможно устойчивое 
и преемственное развитие человеческого общества.  

В то же время основные параметры обычно-правовой системы 
и ее компоненты, а также их системные связи, социокультурные 
функции не изучены, а в ряде случаев даже не описаны. В значи-
тельной степени это относится к Северному Кавказу. Этническая 
мобилизация 90-х годов XX века актуализировала проблему 
традиционной правовой культуры народов Северного Кавказа как 
одной из основ их идентичности, изучение функционирования сис-
темы правового плюрализма, основанного на взаимодействии пра-
вового обычая, религиозного и современного позитивного права, 
возможностей традиционных правовых институтов в миротвор-
честве и стабилизации этнополитических процессов в регионе. В 
последние годы в России происходит оживление интереса к обыч-
ному праву со стороны этнологов и юристов. В то же время нормы 
обычного права вызревают из традиций и обычаев общества, 
детерминированы социокультурными факторами и трансформи-
руются вместе с ними. Они являются важнейшим структурно-функ-
циональным элементом традиционной культуры любого народа. 
Все это актуализирует познавательный и практический интерес к 
теоретико-культурологическому рассмотрению соционормативных 
функций обычного права, юридической антропологии и этнологии 
народов Северного Кавказа.  

Степень разработанности проблемы. На культурное многообра-
зие народов, различия в законах и правовых обычаях обращал 
внимание еще Геродот (V в. до н. э.), а позднее средневековые 
мыслители и путешественники: Марко Поло, Афанасий Никитин, 
Лоренцо Балла, Лас Касас и др. В трудах просветителей XVIII в., 
прежде всего Ж. Ж. Руссо, закладываются теоретические основы 
антропологии, включая изучение обычного права. Системное 
научное изучение обычного права народов начинается в XIX в. и 
связано со становлением колониальной системы, поиском эффек-
тивных форм и методов колониального господства. В работах Г. 
Дж. Самнер-Мэн, Дж. Мак-Леннана, Э. Тейлора, Дж. Фрезера, Л.Г. 
Моргана и др. в рамках эволюционной теории рассмотрено станов-
ление ранних форм культуры, включая обычное право. Теоретичес-
кое обобщение данных исследований осуществлено Ф. Энгельсом и 
Г. Постом в 80-90-х гг. XIX в. В эти же годы происходит становление 
изучения обычного права народов России, включая народы 
Северного Кавказа.  

В условиях Кавказской войны в результате научных экспедиций 
и деятельности военной интеллигенции, включая первых просвети-
телей народов Северного Кавказа (Ф. Торнау, Р. Фрейтаг, Шора Ногмов, 
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Хан-Гирей, У. Лаудаев и др.) были собраны данные об обычном 
праве народов Северного Кавказа. Они были проанализированы и 
обобщены во 2-й половине XIX века в рамках юридической этноло-
гии выдающимся русским ученым М.М. Ковалевским. Русские 
ученые занимались, по словам Ф.И. Леоначэвича (опубликовавшего 
адаты, собранные под руководством Р. Фрейтага и Голицына), 
«юридической археологией», стремились выявить пережитки родо-
вого строя у горских народов, чтобы уточнить проблему проис-
хождения права, ее соотношения с проблемой происхождения 
государства. В трудах дореволюционных российских авторов, 
преимущественно юристов (М.Ф. Владимирского-Буданова, В.И. 
Сергеевича, С.А. Муромцева и др.)» проблемам теории и истории 
обычного права уделялось значительное внимание, исследователи 
развивали идеи, сформировавшиеся в различных европейских пра-
вовых школах того времени: механистический (основным признаком 
обычного права рассматривали систематическое применение норм), 
психологической (основным признаком обычного права является его 
осознание и соответствие народным убеждениям) и смешанной (т.е. 
обычно-правовые нормы должны систематически осуществляться и 
осознаваться населением как правильные, подлинно правовые).  

После революции пути западной и отечественной науки в 
изучении обычного права расходятся. Обычное право народов мира 
в основном изучалось на Западе этнологами (антропологами в 
англоязычной традиции). Большое влияние на исследования обыч-
ного права оказали труды Ф. Боаса, который обосновал теорию 
культурного плюрализма, а на этой основе складывается концепция 
правового плюрализма, а также Б. Малиновского, применившего 
методологию психоанализа к изучению традиционной, в том числе 
правовой, культуры. Их последователи показали, что право является 
неотъемлемой частью культуры, а культурный и правовой плюра-
лизм — естественным состоянием человеческого общества. Они 
сделали значительный шаг в преодолении европоцентризма в 
антропологии и правоведении.  

Во второй половине XX века изучение обычного права испы-
тало сильное влияние К. Ле-ви-Строса, создавшего новое научное 
направление — структурную антропологию. В новейших работах 
специалистов по обычному праву на Западе Н. Рулан, Е. Гобель и 
другие отходят от эволюционистских подходов в истории права и 
отрицают однолинейную прогрессивную смену форм и норм права 
в истории человечества, обусловливая их функции противоречи-
выми социокультурными трансформациями. В первые годы советс-
кой власти в СССР происходит становление юридической этноло-
гии на марксистской основе. Право рассматривалось как институт 
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классового общества и отделялось от неправового обычая, не санк-
ционированного государством. Е.Е. Пашуканис, И.А. Малиновский 
продолжали начатые в XX в. исследования обычного права 
народов СССР. К новому поколению юристов-этнологов принадле-
жал A.M. Ладыженский. В 20-е годы XX века в результате полевых 
исследований на Северном Кавказе он подготовил обширную 
рукопись об адатах народов Северного Кавказа, часть которой он 
опубликовал в ряде статей и защитил на ее основе докторскую 
диссертацию по юридическим наукам в 1947 г. (монография до сих 
пор не опубликована). A.M. Ладыженский рассмотрел эволюцию 
норм и общественных санкций, регулирующих внутриродовые 
(семейные) отношения, межродовые связи, взаимодействие адата с 
шариатом и российским, а затем советским публичным правом. Он 
обратил внимание на социальную и социокультурную обуслов-
ленность функционирования и эволюции правовых систем горцев 
Северного Кавказа. В целом же с середины 30-х годов изучение 
обычного права народов Северного Кавказа (и СССР в целом) 
почти прекращается. Исключение составляли работы М.О. Косвена, 
который продолжал разрабатывать тематику, начатую его класси-
ческой монографией «Преступление и наказание в первобытном 
обществе» (1925), и эпизодические публикации сборников докумен-
тов. Актуализация проблематики происходит на рубеже 60-70-х гг. 
XX века, а в 90-е годы превращается в одну из самых активно раз-
рабатываемых отечественными учеными. Исследования ведутся в 
трех основных направлениях: теория обычного права, этнографи-
ческое изучение обычного права и юридическая антропология. 
Проблемы теории обычного права народов Северного Кавказа рас-
сматриваются в трудах П.П. Баранова, А.И. Ковалева, А.П. 
Першица, Я.С. Смирновой, Д.Ю. Шапсугова и др. В них предла-
гаются различные подходы к проблеме происхождения обычного 
права, его соотношения с законом и современными системами 
позитивного права. И.Л. Бабич исследует феномен правового плю-
рализма у кабардинцев и осетин; Х.М. Ду-манов, А.З. Бейтуганв, 
Р.А. Ханаху - у кабардинцев и балкарцев; К.А. Ко-курхаев - у чечен-
цев и ингушей; Т.М. Айтберов, В.О. Бобровников, А.Р. Шихсаидов и 
др. - у народов Дагестана; В.М. Викторин — у ногайцев и др. Место 
и роль шариата в системе правового плюрализма у народов Север-
ного Кавказа показана в работах В.Х. Акаева, В.О. Боровникова, 
И.П. Добаева, Л.Р. Сюкияйнена, А.Р. Шихсаидова и др. Этногра-
фический и юридический подходы к обычному праву народов 
Северного Кавказа позволили восстановить российскую школу обыч-
ного права: сделан значительный шаг в изучен и теоретических 
аспектов проблемы, накоплен новый и переосмыслен ранее 
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введенный в научный оборот материал. В то же время не в полной 
мере учитывается культурологический аспект проблемы. В этом 
отношении можно выделить лишь статьи и монографию М.А. 
Супатаева «Культурология и право» (М., 1998), в которых автор 
поставил ряд важных теоретических проблем, в том числе соотно-
шения культуры «вины» и культуры «стыда» в традиционном праве 
и его проявления в условиях трансформирующегося общества.  

В то ж время обычное право народов Северного Кавказа 
возникло и трансформировалось в контексте морально-этических 
кодексов, которые определяют социокультурную самоидентифи-
кацию народов. Поэтому формально-юридический, вне широкого 
культурологического контекста выявления социокультурных функ-
ций обычного права, анализ его роли в регулировании и самоорга-
низации народов на разных этапах истории будет недостаточно 
продуктивным и не вполне адекватным.  
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ՆԻՆՈ ՊՈՊԻԱՇՎԻԼԻ 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,  

Թբիլիսիի Իվանե Ջավախիշվիլու անվան պետական 
համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետի գիտական 

մասի ավագ մասնագետ, Վրաստան 
 

ԽԱՏԻԱ ԽԱՏԻԱՇՎԻԼԻ 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,  

Թբիլիսիի Իվանե Ջավախիշվիլու անվան պետական 
համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետի 

ուսումնական մասի ավագ մասնագետ, Վրաստան 
 

ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԳԼՈԲԱԼԱՑՈՒՄԸ 

Հոդվածում քննարկվում են Կովկասի նույնականացման և 
ինքնանույնականացման հիմնախնդիրը ժամանակակից աշխարհում, 
աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոխակերպման դինամիկան 
Մեծ Կովկասում, գլոբալացման հիմնախնդիրները և սոցիոմշակու-
թային համակարգերի ու ինստիտուտների ձևավորումը, ինչպես նաև 
մոդեռնացման, գլոբալացման և էթնիկացման գործընթացների փոխազ-
դեցությունը ժամանակակից սոցիոմշակութային գործընթացներում:  
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IDENTITY AND GLOBALIZATION OF THE CAUCASIAN NATIONS   

Caucasus identity and self-identification issue in the contemporary 
world,  dynamics of geopolitical situation transforming in the Big Cauca-
sus, problems of globalization and socio-cultural systems’ and institu-
tions’ formation, as well as interaction of the processes of moderniza-
tion, globalization, and ethnicization  in modern socio-cultural processes 
are considered in the article. 
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ԺԱՆՆԱ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ 

ՀՀ ԱԺ-ում ՀՀ Նախագահի մշտական ներկայացուցչի 
օգնական, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, 

Վ. Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության 
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի հայցորդ  

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
Բոլոնիայի գործընթացին անդամագրված բոլոր երկրների, այդ 

թվում և Հայաստանի Հանրապետության կրթության կառավար-
ման ոլորտում թեև որոշակի բարեփոխումներ են իրականացվել, 
այդուհանդերձ, դեռևս մի շարք բացթողումներ են նկատվում ինչ-
պես կրթության բովանդակության, դասավանդման մեթոդների, 
կառավարման ընթացակարգերի, այնպես էլ հասարակության 
շրջանում նոր կրթական համակարգի ընկալման համատեքս-
տում: Հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնել ՀՀ բարձրագույն 
կրթության կատարելագործման ուղղությունները և փոփոխութ-
յունների առավելություններն ու թերությունները, ինչպես նաև 
կրթական բարեփոխումների առանցքային դերը հասարակութ-
յան զարգացման, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության և 
ՀՀ քաղաքացու ձևավորման գործում: 

Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն բա-
ղադրատարրերից մեկը կրթականն է: Ընտրելով կրթական համա-
կարգը` պետությունը կողմնորոշվում է, թե ինչպիսի հասարակություն 
է ցանկանում կառուցել: Կրթական համակարգը լուծում է անձի սո-
ցիալական շարժունության խնդիրը, որի նպատակներից մեկը սովո-
րողների ինքնուրույն ձեռքբերումները գնահատելն ու խրախուսելն է, 
ինչի շնորհիվ կրթությունը սովորողի համար կարող է դառնալ ինքնա-
զարգացման միջոց: Անցումային շրջանում կրթական համակարգի 
առջև խնդիր է դրվում ճկուն լինել և արագորեն արձագանքել սոցիա-
լական նոր իրողություններին: Այնինչ Խորհրդային Միության փլու-
զումից հետո Հայաստանի կրթական համակարգը շարունակում էր 
գործել հիմնականում ավտորիտար, ավանդույթների վրա ձևավոր-
ված սկզբունքներով: Այսօր առաջնային է դարձել ոչ թե պատրաստի 
գիտելիքների մատուցման և ստուգման, այլ խնդիրների լուծման, գիտե-
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լիքների կիրառման, հմտությունների զարգացումը, այսինքն` «դասա-
խոսակենտրոն» ձևաչափից անցում դեպի «ուսանողակենտրոնի»: Սա 
է արդիական պահանջներին կրթության անհամապատասխանության 
հիմնական պատճառներից մեկը: Հարկ է նշել, որ կրթությունն ապա-
գային միտված համակարգ է, քանզի նրանում ներգրավված է նոր 
սերունդը:  

Այսօր Եվրոպան գրավում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են 
ստանալ բարձրագույն կրթություն: Եվրոպական Միության գործու-
նեությունը և միասնական կրթական տարածաշրջանի ստեղծումը 
Բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում խթան է հանդիսանում ուսա-
նողների և դասախոսական անձնակազմի շարժունությանը: Հայաս-
տանի Հանրապետությունը ևս ընդգրկված է Բոլոնյան կրթական 
համակարգի շրջանակներում եվրոպական կրթական տարածքի մեջ 
(2005թ. մայիսի 19, Բերգեն) և արդեն իսկ քայլեր է ձեռնարկել կրթա-
կան ողջ համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ: Հարկ է հիշեց-
նել նաև, որ առաջին անգամ բարձրագույն կրթության բնագավառում 
բարեփոխումներ իրականացնելու և Բոլոնիայի գործընթացի մասին 
հիշատակումը Հայաստանում ամրագրվել է դեռևս 2003թ. նոյեմբերի 
22-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Բարձրագույն կրթու-
թյան բարեփոխումների ՀՀ ռազմավարությամբ», որտեղ առանձին 
հատված նվիրված է Բոլոնիայի գործընթացին` «Եվրոպական բարձ-
րագույն կրթական տարածքին միանալու ռազմավարությունը և հե-
տագա գործողությունները» [1, էջ 89-93]: Այսպիսով, Հայաստանը, 
պաշտոնապես միանալով Բոլոնիայի գործընթացին, պատասխա-
նատվություն ստանձնեց` մինչև 2010թ. ավարտել հիմնական և 
կարևորագույն սկզբունքների իրականացումը և դառնալ Եվրոպական 
բարձրագույն կրթական տարածքի` ԵԲԿՏ-ի (EHEA) մասը:  

Բարձրագույն կրթական համակարգի բոլոնյան սկզբունքների 
ուղղությամբ Հայաստանը բավական լուրջ առաջընթաց է ամրագրել: 
Թերևս կարևորագույն մարտահրավերներից է համարվում 
եռաստիճան համակարգի անցումը: ՀՀ բարձրագույն կրթության հա-
մակարգն ամբողջությամբ անցում է կատարել երկաստիճան համա-
կարգի (բակալավրիատ, մագիստրատուրա): Ավելորդ չէ հիշեցնել, որ 
բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգն առաջին անգամ 
մեզ մոտ ներմուծվել է դեռևս 1992 թ. Հայաստանի պետական ճար-
տարագիտական համալսարանում, այնուհետև` Երևանի պետական 
համալսարանում (1995 թ.) և Հայաստանի գյուղատնտեսական ակա-
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դեմիայում (1998 թ.): Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համա-
կարգը և բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի որակավորման 
աստիճաններն օրենսդրորեն ամրագրվել են ՀՀ «Կրթության մասին» 
օրենքում (1999 թ.): Այդուհանդերձ, չնայած բավական մեծ փորձի, 
դեռևս մի շարք թերացումներ և բացթողումներ կարելի է նկատել 
աստիճանային համակարգի անցման, ինչպես նաև կրթական ծրագ-
րերի և դասավանդման մեթոդների ճանապարհին: Այստեղ խնդիրն 
այն է, որ բուհերը, անցնելով երկաստիճան համակարգի, հիմնա-
կանում ծրագրային լիրաժեք փոխակերպում չեն իրականացնում, 
այսինքն` ընդհանուր առմամբ չեն որդեգրում նոր մոտեցումներ, 
սկզբունքներ և դասավանդման մեթոդներ և մասնագիտական առար-
կաներ, ինչպես նաև դեռևս ապահովված չէ կրթական ծրագրերի 
ամբողջական համադրելիությունը միջազգային չափանիշներին հա-
մապատասխան, և կրթական այս աստիճանային համակարգը դեռևս 
չի կարողանում արագ և արդյունավետ արձագանքել հասարա-
կության ու տնտեսության արագընթաց զարգացումներին: Ինչ վերա-
բերում է երրորդ աստիճանին` դոկտորանտուրային, ապա այստեղ ևս 
շատ անելիքներ և բացթղումներ կան` ինչպես օրենսդրական փոփո-
խությունների հարցում, այնպես էլ բուն բովանդակային առումով, 
քանզի պահպանվում է խորհրդային տարիների համակարգը` այն 
միայն հարմարեցնելով ժամանակակից որոշակի պահանջներին: 
Հետևաբար կրթական բարեփոխումների արդյունքում ատենախո-
սության պաշտպանությունն ինքնանպատակ չպետք է լինի, այլ հիմ-
քում ունենա հետազոտական անհրաժեշտ կրթություն` ձևավորելով 
ինքնուրույն և արդյունավետ հետազոտություններ անցկացնելու կա-
րողություններ: Իսկ հետազոտողի կրթական աստիճանի ուսումնա-
ռության և ատենախոսության գումարելիները պետք է հանգեցնեն 
այն արդյունքին, որ ենթադրում է կրթական հենց այս աստիճանն իր 
բաղկացուցիչներով [2, էջ 15]:  

Հաջորդ կարևոր խնդիրը հանդիսանում է կրեդիտային համա-
կարգի ներդրումը: Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր կրեդիտա-
յին համակարգն արդեն իսկ ներդրված է բոլոր բուհերում, այդուհան-
դերձ անհրաժեշտ են ավելի շոշափելի և որոշակի քայլեր` արդյունա-
վետությունն ապահովելու նպատակով: Նմանատիպ քայլերից, թերևս, 
կարևորագույնը կարելի է համարել իրազեկվածության մակարդակի 
բարձրացումն ու համակարգի ընձեռած առավելությունները, ինչի 
արդյունքում դրական վերաբերմունք կցուցաբերեն ինչպես ուսանող-
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ները, այնպես էլ դասախոսներն ու գործընթացի մյուս մասնակից-
ները: Ցավալի է նկատել, որ այսօր դեռևս ուսանողները գիտելիքի 
փոխարեն հիմնականում միայն կրեդիտներ են կուտակում: Այստեղ 
խոչընդոտող հանգամանքներից կարելի է առանձնացնել անհրա-
ժեշտ ռեսուրսների, էլեկտրոնային հնարավորությունների պակա-
սությունը, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը խթանող պայման-
ների բացակայությունը, ինչպես նաև ժամանակակից ուսումնական 
ծրագրերի անկատարությունը: Բացի դրանից կրեդիտային համա-
կարգի կիրառումը պահանջում է համալսարանական տեղեկատուի 
հրապարակում, ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտ, ընտ-
րություն և գրանցում դասընթացներին, ուսումնառության անհա-
տական ծրագրերի կազմում, կրեդիտների կուտակման և ուսման 
առաջընթացի անընդհատ մոնիտորինգ:  

Բոլոնիայի գործընթացի առանցքային սկզբունքներից է ուսանող-
ների, գիտամանկավարժական և վարչական կազմի շարժունությունը: 
Բերգենի կոնվենցիայում նշվում է, որ անհրաժեշտ է ջանքեր գոր-
ծադրել վերացնելու շարժունության զարգացմանը խոչընդոտող բոլոր 
արգելքները` դյուրինացնելով վիզաների և աշխատանքի թույլտվութ-
յան ստացման ընթացակարգերը, ինչպես նաև ընդլայնելով քաղաքա-
ցիների մասնակցությունը շարժունության ծրագրերում [3]: Ուսանող-
ների շարժունությունը ենթադրում է մասնակի ուսուցման հնարավո-
րություն եվրոպական գործընկեր-բուհերում, որին հետևում է ինչպես 
ուսուցման ժամանակահատվածի ճանաչումն արտասահմանյան բուհում, 
այնպես էլ այնտեղ ստացած փոխադրվող ստուգարքային միավոր-
ների (փոխադրվող ստուգարքային միավորների Եվրոպական համա-
կարգ - ECTS) ճանաչումը: Դասախոսների, գիտնականների և վարչա-
կան-կառավարող անձնակազմի շարժունությունը նշանակում է գի-
տական հետազոտություններ անցկացնելու և դասախոսական գոր-
ծունեության իրականացման հնարավորություն, ինչպես նաև աշխա-
տանքային ու մասնագիտական փորձի փոխանակում: ՀՀ բուհերը 
դեռևս թերանում են այս հարցում, քանի որ վերջինիս բաղկացուցիչ 
մասն են կազմում սոցիալական ուղղվածությունը, որակի ապահո-
վումն ու աստիճանների/վկայագրի (դիպլոմի) ճանաչումը, ֆինանսա-
կան միջոցների պակասը, լեզվամշակութային խոչընդոտները, 
որակավորման ճանաչման հստակ կառուցակարգերի բացակայութ-
յունը: Կարևոր է այստեղ դրամաշնորհային համակարգերի ստեղ-
ծումը, ինչը հնարավորություն կընձեռի հայ ուսանողներին ուսումը 
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շարունակել արտասահմանում, ինչպես նաև պայմաններ կստեղծի 
արտասահմանցի ուսանողների համար իրենց ուսումնառության մի 
մասը կազմակերպել Հայաստանում:  

Ակնհայտ է, որ վերոնշյալ սկզբունքները կոչված են ապահովելու 
կրթության որակը, այն է, որ պատրաստվեն որակյալ մասնագետներ, 
ովքեր մրցունակ են ոչ միայն հայրենի երկրում, այլև Եվրոպական 
կրթական ողջ տարածքում: Կրթության որակի ապահովումը ներկա-
յումս հանդես է գալիս որպես Բոլոնիայի գործընթացի շարժիչ ուժը: 
Որակի ապահովումն իրականացվում է Որակի ապահովման եվրո-
պական ցանցի (ENQA) առաջարկած Եվրոպական բարձրագույն 
կրթական տարածքում որակի ապահովման չափորոշիչներով և ուղե-
նիշներով, ինչը նպաստում է նաև ԵԲԿՏ անդամ-երկրներում շնորհ-
ված աստիճաննների/վկայագրերի ընդհանուր ճանաչմանը, որի ուղ-
ղությամբ էլ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում: Չնայած մեր հանրապե-
տության մեծ ձգտումներին, այնուամենայնիվ, բարձրագույն մասնագի-
տական կրթության որակի ապահովումը մինչև այժմ սահմանա-
փակված է զուտ հավատարմագրման գործընթացի շրջանակներում: 
Սակայն որակի ապահովումն ենթադրում է որակի մշակույթի ձևա-
վորում, որում ներգրավված են ինչպես պետական լիազոր, այնպես էլ 
ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գործատուները, 
հասարակական կազմակերպությունները և այլ մարմիններ: Այս 
ամենի իրականացման համար հարկավոր է ուշադրություն դարձնել 
բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ինչպես ներքին, այն-
պես էլ արտաքին համակարգերին: Այս երկու համակարգերը հավա-
սարապես կարևորվում են կրթության որակի ապահովման գործըն-
թացում և միաժամանակ սերտորեն փոխկապակցված են: Որակի 
ներքին ապահովման գործընթացում առանցքային են այնպիսի հիմ-
նահարցեր, ինչպիսին են` ուսումնական գործընթացը, բուհի ռազ-
մավարական խնդիրները, ուսանողների մասնակցությունը կրթական 
ծառայությունների մակարդակի վերահսկողությանը, կրթական ծրագ-
րերի իրականացման վարկանիշային սանդղակի կազմումը, պրոֆես-
որադասախոսական կազմի գործունեության գնահատումը, որակի 
ներբուհական հաշվետվությունները: Հարկ է նշել, որ մեր երկրում դեռ 
շատ անելիքներ կան որակի ներբուհական ապահովման ուղղութ-
յամբ: Ոչ բոլոր բուհերին (հիմնականում ոչ պետական) է հաջողվել 
լիարժեք պատկերացում կազմել որակի մշակույթի ձևավորման մա-
սին: Կարևոր է նաև այն փաստը, որ առանց կրթության որակի 
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արտաքին հավաստման որակի մշակույթը լիարժեք չի կարող գործել: 
Մասնավորապես, առաջնային են համարվում եվրոպական չափորո-
շիչներին համապատասխան հավատարմագրումը ՀՀ բուհերի որակի 
ապահովման գործընթացում, որն իրականացնում են անկախ հասա-
րակական որակի գնահատման գործակալությունները, ովքեր պետք է 
ինքնուրույն և անկախ լինեն, և գործունեությունը պետք է միտված 
լինի որակի բարելավմանը, այլ ոչ` վերահսկմանը: «Գործակալություն-
ները պետք է այն աստիճանի անկախ լինեն, որ կրեն ինքնուրույն 
պատասխանատվություն իրենց կողմից իրականացվող գործողություն-
ների համար, և իրենց զեկույցներում նշված եզրահանգումներ, առա-
ջարկների վրա չազդի երրորդ կողմ, ինչպիսիք են` բարձրագույն 
կրթական հաստատությունները, նախարարությունները կամ այլ 
մասնակիցները» [4, էջ 287-259]: 

ՀՀ մասնագիտական կրթության համակարգում իրականացվող 
բարեփոխումների կարևոր առաջնահերթություններից է շուկայամետ 
քաղաքականության սկզբունքների ձևավորումը: Ինչպես ՀՀ բուհերի 
շրջանավարտների, այնպես էլ գործատուների շրջանում կատարված 
սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները վկայում են, որ մասնագի-
տական ուսումնական հաստատությունները միշտ չէ, որ բավարարում 
են աշխատաշուկայի պահանջները: Եվ գործատուների (57%), և շրջա-
նավարտների մի զգալի մասը (54,9%) նկատում է, որ մասնագիտա-
կան կրթության համակարգում գիտելիքները բավարար չեն աշխա-
տաշուկայում լիարժեք մասնագիտական գործունեության ծավալման 
համար, ինչը պայմանավորված է կրթական ծրագրերի տեսական 
ծանրաբեռնվածությամբ և գործնական կիրառական հմտությունների 
ու գիտելիքների պակասով: Մի մասն էլ` շրջանավարտների 11%-ը, և 
գործատուների մոտ 37,7%-ը, գտնում է, որ մասնագիտական ուսում-
նական հաստատություններում ավանդվող գիտելիքները հնացած են 
և չեն համապատասխանում ժամանակի պահանջներին [5]: Այստեղ 
նպատակահարմար է դառնում նաև բուհի կառուցվածքային միավոր-
ների խորհուրդների կազմում տվյալ մասնագիտությունների հիմնա-
կան «սպառող» հանդիսացող գործատուների և գործարար աշխարհի 
ներկայացուցիչների ընդգրկման խրախուսումը: Եվս մեկ կարևոր քայլ 
է բուհերում կարիերայի զարգացման կենտրոնների ստեղծումը, ինչը 
և նպաստում է լիարժեք մասնագետների պատրաստմանը: Նմանօրի-
նակ առաջին կենտրոնը եղել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսա-
րանի կենտրոնը:  
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Կրթական բարեփոխումների իրականացման գործում կարևոր 
գործոն է մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման հիմնա-
խնդիրները: Մասնագիտական ծրագրերում նախատեսված պետա-
կան ծախսերի մոտ 71.6%-ն ուղղված է բարձրագույն կրթությանը, իսկ 
28.4%-ը` միջին մասնագիտականին: Պետական բյուջեից բուհերին 
հատկացվող ֆինանսավորումը կազմում է վերջիններիս եկամտի  
21%-ը [6]: Բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի բաղկա-
ցուցիչ մասն է կազմում նաև սոցիալական կողմը, որը և անհրաժեշտ 
նախապայման է նրա գրավչության և մրցունակության բարձրացման 
համար: Սա նշանակում է, որ բարձրագույն կրթությունը պետք է 
մատչելի լինի բոլոր քաղաքացիների համար` անկախ նրանց սոցիա-
լական և տնտեսական կարգավիճակից: ՀՀ կառավարությունը 2005-ին 
էական փոփոխություն մտցրեց բուհական կրթության պետական 
ֆինանսավորման համակարգում [7]: Պետպատվերի անարդյունա-
վետ համակարգից անցում կատարվեց պետական կրթաթոշակի 
տրամադրման ռոտացիոն-ռեյտինգային (վարկանիշային) ավելի ճկուն 
համակարգին: Անվճար սովորելու իրավունքի տրամադրման նոր 
սկզբունքն առաջադիմության քննությունների փուլում կոռուպցիոն 
ռիսկերի նվազեցման առումով լուրջ առավելություններ ունի նախկին 
համակարգի համեմատությամբ: Սակայն այստեղ էլ կան որոշակի 
թերություններ: Նախ` ընդունելության փուլին հատուկ կոռուպցիոն 
ռիսկերը տեղափոխվում են միջանկյալ և կիսամյակային փուլ: Եվ 
երկրորդ` նախկինի պես այս համակարգը ևս աչքի է ընկնում 
տնտեսական ցածր և սոսկ ենթադրվող շահավետությամբ: Առաջինի 
կանխման համար կարելի է կիրառել ընթացիկ քննություններում 
գրավոր ու թեստային տարբերակների ավելացում և խիստ 
սանկցիաների սահմանում: 

ՀՀ կրթական համակարգում կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում 
նաև հարատև կրթությունը (LLL): Ինչպես ցույց է տալիս զարգացած 
տնտեսություն ունեցող երկրների փորձը, աշխատաշուկայի փոփոխ-
վող և աճող պահանջների բավարարման, գործազրկության ծավալ-
ների կրճատման գործուն կառուցակարգերից մեկը ողջ կյանքի 
ընթացքում ուսուցման համակարգի ձևավորումն է: ՀՀ-ում հարատև 
կրթության հիմնահարցերը կարևորող և իրավիճակը գնահատող 
առավել ամբողջական փաստաթուղթը 2005-ի վերջին ՀՀ կառավա-
րության հավանությանն արժանացած «Մեծահասակների կրթության 
հայեցակարգը և ռազմավարությունն» է: Այս ուղղությամբ ՀՀ-ում որոշ 
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ծրագրեր են իրականացնում տեղական և միջազգային միայն մի 
քանի մարմիններ, մասնավորապես, առանձին բուհեր և միջին մաս-
նագիտական ուսումնական հաստատություններ, քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդը` որոշ բուհերի (ԵՊՀ, ԵՊՏՀ, ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա) հետ համատեղ, ինչպես նաև միջազ-
գային որոշ կազմակերպությունների հայաստանյան գրասենյակներ 
(USAID, AED), տեղական առանձին հասարակական կազմակեր-
պություններ և հիմնադրամներ: Հարկ է նկատել նաև, որ «մեր 
բուհերը պետք է վերանայեն իրենց առաքելությունը և զարգացման 
բազմազանությունը, ընդունելով հարատև կրթության գործառույթը 
որպես բուհի գործունեության պարտադիր բաղադրատարր» [8, էջ 311]: 

Եվ, վերջապես, այս բոլոր սկզբունքների բարեխիղճ կատարումը 
հանգեցնում է կրթական տարածքի արտաքին գրավչությանը, ինչը 
Բոլոնիայի գործընթացի ուղղություններից մեկն է: Այս ամենը դրևսոր-
վում է տարբեր կրթաթոշակներով և ծրագրերով, որոնք երկրի 
կրթական հաստատությունները հասանելի են դարձնում ամբողջ 
կրթական տարածքի համար: Այս ուղղությամբ Հայաստանում ևս բա-
վականին քայլեր են իրականացվել, մասնավորապես օտարալեզու 
ուսուցման կազմակերպումը և արտերկրի ուսանողների ներգրավումը 
տարբեր բուհերում: Արտաքին գրավչության գործոններից են նաև 
եվրոպական ուսումնական հաստատությունների առկայությունը 
Հայաստանում, ինչպիսին են ֆրանսիական համալսարանը և Եվրո-
պական տարածաշրջանային ակադեմիան: 

Փաստորեն, անդամագրվելով Բոլոնիայի գործընթացին, Հայաս-
տանը պատասխատավություն է ստանձնել հավուր պատշաճի իրա-
կանացնել բոլոր մարտահրավերները, մասնավորապես խթանել 
որակի ապահովմանը, ինչից բխում են բոլոր մյուս կարևորագույն 
գործոնները: Կարևոր քայլերից պետք է լինի նաև ըստ արժանվույն 
ներկայացնել Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի 
հնարավորությունները, ինչպես նաև մեր երկրի բարձրագույն 
կրթական համակարգի գրավչության և վարկանիշի բարձրացումը:  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В ВУЗАХ РА 
 

Хотя реформы по управлению образования были реализованы 
практически во всех странах-участниках Болонского процесса, в том 
числе, и в Республике Армения, тем не менее, еще существует ряд 
упущений как в содержании образования, в методах обучения, 
процедурах управления, так и в контексте общественного 
восприятия новой образовательной системы. В данной статье 
осуществлена попытка представить как направления развития 
высшего образования в РА и преимущества и недостатки 
изменений, так и существенную роль реформ образования в деле 
развития социума, социально-экономической политики и в 
формировании гражданина РА.  
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EDUCATION REFORMS AND EDUCATION MANAGEMENT OF 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RA 
 

 Although education management reforms have been imple-
mented almost in all the Bologna Process member countries, including 
Republic of Armenia, there are still a number of omissions in the educa-
tion content, teaching methods, management procedures, as well as in 
the public perception of the new education system. In the article we’ve 
attempted to introduce the ways for the improvement of higher education 
of RA, the advantages and disadvantages of changes, as well as the 
essential role of education reforms in the development of society, socio-
economic policy and formation of RA citizen.  
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ՎԱՀՐԱՄ ՏԵՐ-ԲԱԼՅԱՆ  

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության  
խորհրդի անդամ 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  

(ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ) 

Աշխատանքում հետազոտվում է ոչ արտադրական կազմա-
կերպությունների կառավարման արդյունավետության հիմնա-
խնդրում «արդյունք» և «արդյունավետություն» հասկացություն-
ների առանձնահատկությունները: Բերվում են նման կազմակեր-
պության ղեկավարի որոշ հատկանիշներ, տարբեր ոլորտների 
արդյունավետության տիպեր: 

Կառավարումն արդյունավետ է, երբ կառավարչական գործու-
նեությունն ազդեցիկ և գործուն է, երբ կառավարող սուբյեկտն 
ընդունակ է ազդելու կառավարվող օբյեկտի վրա նոր, փոփոխված 
պայմաններում դրված նպատակներին հասնելու համար: 

Ընդ որում` անհրաժեշտ է տարբերակել արդյունավետությունը` 
• որպես արդյունք.  
• որպես կառավարվող օբյեկտի վրա կառավարող սուբյեկտի 

ազդեցության հետևանք. 
• որպես կառավարման ճշտգրտություն, որը բնութագրվում է 

կառավարվող օբյեկտի սպասվող վիճակին հասնելու 
հնարավորությամբ կամ դրան մոտենալու աստիճանով: 

Բուն արդյունքը բավարար չափով չի բնութագրում գործունեութ-
յունը, քանի որ պատասխան չի տալիս այն հարցին, թե ինչ 
պաշարներով է այն դարձել հասանելի: Աշխատանքում տարբեր 
պաշարները կարող են տալ տարբեր արդյունքներ և ընդհակառակը` 
միևնույն արդյունքը կարող է հասանելի լինել տարբեր ծախսերով: 
Ավելին` միևնույն արդյունքին կարելի է հասնել արտաքին միջավայրի 
տարրերի վարքի տարբերության պայմաններում ի հաշիվ ծախսերի 
կազմի և հարաբերությունների առանձնահատկության: 

Արդյունքն ավելի շատ ուղղված է ապագային, արդյունավետութ-
յունը բնութագրում է կառավարող մարմինների գործունեությունը: 
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Բացասական արդյունքը նշանակում է որակի, օգտակար հատկութ-
յունների բացակայություն, կազմակերպության ներուժի պակաս և 
կորուստ: Դրական արդյունք հնարավոր է ստանալ նաև բացասական 
արդյունքի կրճատմանն ուղղված քայլերով: 

Կառավարչական գործունեության նպատակն է նվազագույն 
ծախսով մեծ արդյունք ստանալը: Հետևաբար անհրաժեշտ է 
ստացված արդյունքը համեմատել այն ծախսերի հետ, որոնց միջոցով 
այն ստացվել է, այսինքն` համեմատել մեկի բացարձակ արժեքը 
մյուսի բացարձակ արժեքի հետ: Այս առումով արդյունավետությունը 
կազմակերպության գործունեության արդյունքների և դրանց ստաց-
ման համար ծախսած պաշարների հարաբերակցությունն է: 

Կառավարման արդյունավետության դիտարկումը նշանակում է 
կազմակերպության գործունեությունում արդյունքների հասնելու մեջ 
կառավարման «նոր» ձևաչափի գործողության ընթացքի և ազդե-
ցության հսկողություն: Այս համատեքստում արդյունավետությունը 
կարելի է դիտարկել որպես արդյունքի ստացման ճանապարհին ճիշտ 
կամ ոչ ճիշտ որոշումների ընդունման որոշակի գնահատական: 
Հետևաբար կարելի է պնդել, որ կառավարման արդյունավետության 
բարձրացումը գործնականում նույնական է կառավարման հիերար-
խիայի բոլոր մակարդակներում ընդունված կառավարչական որոշում-
ների արդյունավետության աճին, քանի որ կառավարչական որոշում-
ները կառավարչական ազդեցության հիմնական տարրերն են: 

Կազմակերպության արդյունավետությունը կարելի է դասակար-
գել ըստ արդյունքի տիպերի, որոնցից են` կազմակերպականը, 
տնտեսականը, սոցիալականը, տեխնոլոգիականը, հոգեբանականը, 
իրավականը, էկոլոգիականը, էթիկականը և քաղաքականը: 

Կազմակերպական արդյունավետությունը կազմակերպության 
նպատակներին հասնելու փաստն է փոքր թվով աշխատակիցների 
միջոցով ու նվազագույն ժամանակամիջոցում: 

Կառավարման տնտեսական արդյունավետությունը հավելյալ 
արդյունքի արժեքի հարաբերությունն է կոնկրետ աշխատանքի մշակ-
ման և իրականացման ծախսերին: 

Կառավարման սոցիալական արդյունավետությունը հասարա-
կության կամ մեծ թվով մարդկանց համար սոցիալական նպատակ-
ներին հասնելու փաստն է կարճ ժամանակամիջոցում, քիչ թվով 
աշխատակիցների մասնակցությամբ ու ֆինանսական փոքր ծախսերով: 
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Կառավարման հոգեբանական արդյունավետությունը բնակչութ-
յան կամ մեծ թվով մարդկանց հոգեբանական նպատակներին հաս-
նելու փաստն է կարճ ժամկետում, փոքր թվով աշխատակիցների 
միջոցով ու քիչ ծախսերով: 

Կառավարման իրավական արդյունավետությունը գնահատվում է 
կազմակերպության և անձնակազմի իրավական նպատակներին 
հասնելու աստիճանով կարճ ժամկետում, քիչ աշխատակիցներով և 
փոքր ֆինանսական ծախսերով: 

Կառավարման էկոլոգիական, էթիկական, քաղաքական արդյու-
նավետությունը կազմակերպության և անձնակազմի քաղաքական, 
էկոլոգիական և էթիկական նպատակներին հասնելու փաստն է կարճ 
ժամանակամիջոցում, փոքր թվով աշխատակիցներով ու փոքր 
ծախսերով: 

Ինչպես տեսնում ենք կառավարչական գործունեության արդյու-
նավետությունը որոշվում է բազմաթիվ տեխնիկական, կազմակեր-
պական, տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական գործոններով, որոնց 
ազդեցությունը միանշանակ չէ և դրսևորվում է գործունեության 
տարբեր փուլերում: Հիմնականում այն որոշվում է.  

• ղեկավարի կոմպետենտությամբ ու փորձով,  
• ղեկավարի տեղեկացվածության աստիճանով,  
• կառավարման գործընթացի կոլեգիալության մակարդակով,  
• հսկվող որոշումների տեսակարար կշռով,  
• գործընթացներում ղեկավարի և մասնագետների անմիջական 

մասնակցության աստիճանով,  
• կատարողների մոտիվացմամբ,  
• նպատակներին հասնելու ղեկավարների պատասխանատ-

վության զգացման չափով ու բնույթով: 
Կառավարչական գործունեության արդյունավետության կառա-

վարումն իրականացվում է քանակական և որակական գնահատա-
կանների համակարգի միջոցով, իրական ցուցանիշների, նորմերի ու 
ստանդարտների, կազմակերպության գործունեության և նրա 
«արտադրանքի» արդյունավետության հենքի վրա: 

Կախված այն բանից, թե ինչն է համարվում արդյունավետության 
չափանիշի հիմքը, տարբերում ենք չափանիշների երեք խումբ. 
արժեքային-ռացիոնալ, նպատակային-ռացիոնալ և պրագմատիկ: 
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Արժեքային-ռացիոնալ են այն չափանիշները, որոնք կառավար-
ման արդյունավետությունը որոշում են ընդունված որոշումների ու 
դրանց հետևանքների համապատասխանությամբ: 

Նպատակային-ռացիոնալ կոչվում են այն չափանիշները, որոնց 
դեպքում որպես արդյունավետության ցուցանիշ են ընդունվում 
ստացված արդյունքների, գործնական նպատակների և դրված 
նպատակների համապատասխանությունը: 

Պրագմատիկ չափանիշը բնութագրվում է «ծախսեր-արդյունք-
ներ» կառավարման բանաձևով: 

Պետական կառավարման արդյունավետության չափանիշների 
հիմքում ընկած են պետական կառավարման սկզբունքները: 

Նկատենք, որ գործունեությունը կարող է լինել արդյունավետ մեկ 
չափանիշով, սակայն ոչ արդյունավետ` մեկ այլով: Այդպես, օրինակ` 
տնտեսապես արդյունավետ գործունեությունը կարող է արդյունավետ 
չլինել սոցիալ-քաղաքական նպատակներին հասնելու տեսանկյունից 
և հակառակը: 

Ամփոփելով շարադրվածը` կարելի է պնդել, որ կառավարչական 
գործունեության արդյունավետություն ասելով ենթադրվում է 
«արտադրության» արդյունքայնության մեծացում կազմակերպության 
ներքին, հատկապես այն գործոնների հաշվին, որոնց օգտագործումը 
կախված է կառավարման ապարատի աշխատակիցների, այդ թվում 
նաև ղեկավարի նախաձեռնողականությունից, կառավարչական 
ազդեցության վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների ու հմտությունների 
համակարգից, և չի պահանջում լրացուցիչ պաշարներ: 

Ենթակաների վրա նպատակասլաց ու արդյունավետ ազդե-
ցության համար ղեկավարը պետք է ունենա գիտելիքներ առնվազն 
հետևյալ երեք բլոկից. 

1. գիտելիքներ կառավարչական ազդեցության յուրահատ-
կությունների ու բովանդակության վերաբերյալ. 

2. գիտելիքներ հոգեբանական ազդեցության հիմնական եղա-
նակների վերաբերյալ. 

3. գիտելիքներ ազդեցության օբյեկտների անհատական յուրա-
հատկությունների վերաբերյալ: 

Այդպես օրինակ Ա. Ուրբանովիչը (1) առանձնացնում է կառա-
վարչական ազդեցության հետևյալ եղանակները` ներշնչանքը, 
վարակելը, ընդօրինակելը, համոզելը: 
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Ս. Սամիգինը և Լ. Ստոլյարենկոն (2) առանձնացնում են ղեկա-
վարի հեղինակության երեք ձև` բարոյական, ձևական, ֆունկցիոնալ: 

Ղեկավարին հակացուցված են ավելորդ զգացմունքայնությունը, 
բարձր անհավասարակշռվածությունը, տագնապայնությունը: 

Ա. Կարպովը (3) առանձնացնում է. մարդկանց հետ աշխատելու 
ունակությունը, մտածողության ճկունությունը, օրիգինալությունը, 
աշխատակիցների մեջ պատասխանատվության և խիզախման 
օպտիմալ զուգակցումը, իրավիճակի հետագա զարգացման, որոշում-
ների հետևանքները կանխազգալու ընդունակությունը, բարձր մաս-
նագիտական կոմպետենտությունը և կառավարչական հատուկ 
նախապատրաստվածությունը: 

Կառավարչական աշխատանքը հիմնականում ստեղծագործա-
կան աշխատանք է և դժվար է ենթարկվում նորմավորման ու հաշ-
վարկի, քանի որ փաստացի շատ արդյունքներ ու ծախսեր ոչ միշտ 
կարելի է քանակապես գնահատել: Նման դեպքերում օգտվում են 
ընդհանրացված ցուցանիշներից (ինչպես օրինակ` պետական մա-
կարդակում ազգային եկամուտը) և ինդիկատորներից: Այսպես օրի-
նակ` արդյունավետությունը գնահատելիս կարելի է շեշտադրել 
կյանքի որակը, որը գնահատվում է մարդկային ներուժի զարգացման 
դասիչով (երկարակեցություն, կրթության մակարդակ, կենսակերպի 
մակարդակ), անձնակազմի ընթացիկ գործունեության գնահատա-
կանը, կազմակերպության գործունեության համապատասխանութ-
յունն իր առաքելությանը (որի համար որ այն ձևավորվել է), 
նպատակներին և արժեքներին: 
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ՅՈՒՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի հայցորդ  

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄՆ ՈՐՊԵՍ  
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ 

Ցանկացած պետության վարչատարածքային բաժանումն այն 
հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հանրային կառավարման, այդ 
թվում նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Հիմ-
նավորված և օպտիմալ վարչատարածքային բաժանումը համար-
վում է տեղական ինքնակառավարման լիարժեք զարգացման 
ելակետային պայմաններից մեկը: Տեղական ինքնակառավար-
ման բարեփոխումներ են իրականացվում բազմաթիվ երկրնե-
րում: Հիմնականում այն ուղղված է ճկուն և արդյունավետ հա-
մայնքային կառավարման համակարգի ձևավորմանը: Հոդվա-
ծում ներկայացվում է այս գործընթացի հետ կապված հնարավոր 
օգուտներն ու ռիսկերը:  

Ժամանակակից զարգացած ժողովրդավարական երկրների 
փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք հասել են բարեկեցության բարձր 
աստիճանի ինքնուրույն և կենտրոնական կառավարման մակար-
դակից անկախ տեղական ինքնակառավարման համակարգեր ստեղ-
ծելու միջոցով: Անցումային երկրները, ելակետ ունենալով այդ փորձը, 
կառավարման ապակենտրոնացման և իրական տեղական ինքնակա-
ռավարման ստեղծման խնդիր են դրել, որը պետական շինարա-
րության բաղկացուցիչ մասն է կազմում: Տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի ձևավորման վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, 
ինչպիսիք են` իշխանությունների քաղաքական կամքը, ապակենտրո-
նացման ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի առկայութ-
յունը, երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և այլն: Դրանց մեջ 
առանձնահատուկ տեղ է գրավում երկրի վարչատարածքային բաժա-
նումը [1,էջ 164]:  

Ցանկացած պետության վարչատարածքային բաժանումն այն 
հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հանրային կառավարման, այդ թվում 
նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Հիմնավորված և 
օպտիմալ վարչատարածքային բաժանումը համարվում է տեղական 
ինքնակառավարման լիարժեք զարգացման ելակետային պայման-
ներից մեկը: 
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Տեղական ինքնակառավարման կառուցվածքի օպտիմալ տարբե-
րակի ընտրությունը տեղական ինքնակառավարման ամենաբարդ 
հարցերից մեկն է: Այս ընտրությունը կախված է բազմաթիվ գործոն-
ներից: Ցանկացած համայնք, անկախ իր չափերից, իրենից ներ-
կայացնում է բազմաթիվ ներքին և արտաքին կապերով բարդ համա-
կարգ: Համայնքի բնական, աշխարհագրական, մարդկային, սոցիա-
լական, տնտեսական և այլ բաղադրիչները ձևավորում են որոշակի 
ամբողջություն, ուստի տեղական ինքնակառավարման մարմնի 
(այսուհետ` ՏԻՄ)` որպես համակարգի բնութագրման համար օգտա-
գործվում է «սոցիալ-տնտեսական համակարգ» արտահայտությունը 
[5, էջ 1]: 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորման և զար-
գացման հիմնական նախադրյալներից մեկն այն վարչատարածքային 
միավորին ներկայացվող պահանջներն են, որտեղ իրականացվում է 
տեղական ինքնակառավարում: Իհարկե, միայն օպտիմալ 
վարչատարածքային բաժանում կատարելը բավարար չէ տեղական 
ինքնակառավարման լիարժեք զարգացման համար, սակայն 
անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է, և մյուս պայմանների կատարման 
հետ մեկտեղ կապահովի այդ զարգացումը [3, էջ15]:  

Վարչատարածքային միավորի սահմանները որոշելիս պետք է 
հաշվի առնել երկու հակադիր միտումները: Առաջին` տեղական 
իշխանության հասանելիությունը բնակչությանը, որտեղ որոշիչ գոր-
ծոնը հանդիսանում է բնակչության առկայությունը, որին ի շահ իրա-
կանացվում է տեղական ինքնակառավարում: Բնակչության շահերը 
թելադրում են տեղական ինքնակառավարման տարածքային կազմա-
կերպման հետևյալ սկզբունքները. 

– ինքնակազմակերպման արդյունավետության սկզբունք` հիմ-
նված բնակչության կողմից ընդհանուր շահերի գիտակցման և 
դրանց իրականացման վրա:  

– ՏԻՄ-երի և դրանց պաշտոնատար անձանց համայնքի բնա-
կիչների հանդեպ հաշվետու լինելը, ինչն ենթադրում է սահմա-
նափակ տարածքի առկայություն, որը թույլ կտա բնակչությանն 
արձագանքել տեղական իշխանությունների գործողություններին: 

–  բնակչության համար ՏԻՄ-երի կարճ ժամանակահատվածում 
հասանելի լինելը: Այս սկզբունքի իրականացումը կախված է 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման մա-
կարդակից: 

Երկրորդ` հակադիր միտումը դա տեղական ինքնակառավարման 
միավորների խոշորացումն է, որը համայնքի տարածքում ապահովում 
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է անհրաժեշտ տնտեսական ներուժ, ինչպես նաև տեխնիկական և 
սոցիալական ենթակառուցվածքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղա-
կան խնդիրներն արդյունավետ լուծելու և բնակչությանը ծառայութ-
յուններ մատուցելու համար [4, էջ 32]: Վարչատարածքային միավոր-
ների միջև տարբերությունների առկայությունը հասկանալի է և 
անբնական համարել չի կարելի, քանի որ դրանք առանձնացվում են 
որոշակի սկզբունքներով և տարբեր բնութագրերի հաշվառումով: Այդ 
բնութագրերի խիստ տարբերակվածությունը պայմանավորում է նաև 
համայնքների միջև տարբերությունների մեծ հնարավորությունն ու 
հավանականությունը: Դրանք մի դեպքում ըստ իրենց չափի առավել 
մեծ համարվող համայնքներում կառավարման բարդություններն են, 
և մյուս ծայրում գտնվող շատ փոքր գյուղական համայնքներում կա-
ռավարման գործառույթների խիստ սահմանափակ դաշտի գոյութ-
յունն է: Երկու դեպքում էլ սպասելի է կառավարման արդյունավե-
տության ցածր մակարդակ, ինչը կարող է պայմանավորել համայնք-
ների զարգացման հնարավորությունների թերի օգտագործում:  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումներն 
ուղղակի կապված են վարչատարածքային օպտիմալ կառուցվածքի 
հետ: Որպես վարչատարածքային փոփոխությունների կարևորագույն 
ուղղություն է համարվում համայնքների խոշորացումը, իսկ ուսումնա-
սիրությունները ցույց են տալիս, որ եվրոպական երկրների մեծ 
մասում տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման 
նպատակով համայնքները խոշորացվել են, և այդ միտումը շարու-
նակվում է մինչև այժմ: Եվրոպական երկրներում վարչատարածքային 
միավորների խոշորացման բարեփոխումների սկիզբը դրվելով 1950-
ական թվականներին` այնուհետ շարունակվել է 1960-ական և 1970-
ական թվականներին: Այդ տարիներին բարեփոխումներ են կատար-
վել Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում` պայմանավորված տնտեսա-
կան, ֆինանսական, կառավարման արդյունավետության բարձրաց-
մամբ` նկատի ունենալով, որ խոշոր համայնքերը կարող են էժան ու 
ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել: Մասնավորապես, 
Շվեդիայում համայնքների թիվը, անուղղակի միջոցներով և ուղղակի 
պարտադրման ճանապարհով, 2500-ից կրճատվել է 282-ի, Հոլանդիա-
յում կրճատումների շնորհիվ համայնքների թիվը հասցվել է 600-ի  
[2, էջ 37]: 

Կան երկրներ, որտեղ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներ 
գոյություն չունեն` Անգլիա, Լիտվա, Դանիա և այլն, և կան քիչ թվով 
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երկրներ, որտեղ պահպանվել են մեծ թվով համայնքներ` Ֆրանսիա, 
Չեխիա, Հունգարիա: Այդ երկրների համայնքերի միջև եղած տարբե-
րությունները հիմնականում արդյունք են ձևավորված պատմական 
ավանդույթների: Որոշ երկրների տեղական ինքնակառավարման 
տարածքային կազմակերպումը պատմական ավանդույթի այնպիսի 
խորն արմատներ ունի, որ ցանկացած փոփոխություն մեծ խոչընդոտ-
ների է հանդիպում:  

Անցումային ժամանակաշրջանում Արևելյան Եվրոպայի երկր-
ներում նկատվեցին համայնքների մասնատման մի շարք դեպքեր, 
որը թերևս բնական արդյունքն էր ուժեղ ժողովրդավարության 
անհրաժեշտության, իսկ ավելի կոնկրետ` տեղական ժողովրդավա-
րության: Ապակենտրոնացման արդյունքում յուրաքանչյուր բնակա-
վայրի հնարավորություն տրվեց դառնալու տեղական ինքնակառա-
վարման միավոր, նույնիսկ եթե այդ միավորը փոքրիկ գյուղ է: 
Սակայն հետագայում պարզ դարձավ, որ տարածքային մասնատվա-
ծության բարձր աստիճանը հանդիսանում է ապակենտրոնացման 
խորացման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման համակար-
գի արդյունավետ գործունեության հիմնական խոչընդոտներից մեկը, 
սակայն փորձը, ստեղծելու կամ պահպանելու ավելի մեծ տարած-
քային միավորները, դիտվում էին որպես խախտում տեղական 
ինքնավարության: Չնայած այն հանգամանքին, որ համայնքների 
խոշորացման գործընթացը դիտվում է որպես հարմար դեղատոմս 
հիմնախնդրի, սակայն փաստացի տարածքային բարեփոխումները 
հազվադեպ են ներդրվում: Որպես օրինակ է մեջբերվում Նորվեգիան, 
որտեղ տարածքների խոշորացման հարցը շարունակաբար քննարկ-
վում է 15 տարի, սակայն ոչ մի գործողություն չի կատարվել [6, էջ 2]: 

Իսկ ինչու± է տարածքային մասնատվածությունը հիմնախնդիր: 
Բանավեճն այս հարցի շուրջ տարածված է ոչ միայն Կենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, այլ նաև Միացյալ Նահանգներում և 
Արևմտյան Եվրոպայում: Բացի այդ, ավելի լայն համատեքստում 
քննարկվում է նաև տեղական ինքնակառավարման օպտիմալ չափը: 
Կարիք չկա ներկայացնելու ամբողջ քննարկումը, ուստի ներկայաց-
նենք համայնքների խոշորացման օգտին խոսացող ամենատար-
րական փաստարկները. 

–  կավելանա նոր ստեղծվող համայնքի բնակչության թիվը, որը 
որակյալ համայնքային ծառայողներով կազմված աշխատա-
կազմի ձևավորման հնարավորություն կստեղծի. 



Հանրային կառավարում 
 

  

46 

–  ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ենթակա-
ռուցվածքների կենտրոնացումը վարչական մեկ միավորում 
հնարավորություն կտա կենտրոնացնել միջոցները, իսկ ենթա-
կառուցվածքներն ավելի մեծ թվով շահառուների ծառայելու 
շնորհիվ կնվազի դրանց ինքնարժեքը և կնպաստի արդյունա-
վետության բարձրացմանը: 

–  քանի որ խոշոր համայնքները կարող են իրականացնել ավելի 
շատ գործառույթներ, ապա ավելի հավանական է, որ քաղա-
քացիները շահագրգռված կլինեն մասնակցելու տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը: Այս մեկ-
նաբանմամբ խոշորացումը օգնում է խթանել տեղական 
ժողովրդավարությունը: 

–  կավելանան ֆինանսական ռեսուրսները, որոնց շնորհիվ լուրջ 
հնարավորություն կստեղծվի համայնքային ծրագրերի մշակ-
ման և իրականացման համար:  

Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով համայնքների խոշորա-
ցումից ակնկալվող տնտեսական օգուտը, չպետք է մոռանալ տեղա-
կան ինքնակառավարման հիմնական հատկանիշներից մեկը` տա-
րածքը: Ընդլայնելով տարածքը չափազանց շատ` տեղական իշխա-
նությունը կորցնում է իր իմաստը որպես բնակչությանն ամենամոտ 
կանգնած իշխանություն: Այդ պատճառով էլ բնակչության աճով 
պայմանավորված տնտեսական օգուտը պետք է հավասարակշռված 
լինի տարածքի միասնությամբ [7, էջ 16]: Ի հակադրություն վերը 
նշվածի` տեղական ինքնակառավարման համակարգի մասնատվա-
ծության կողմնակիցները նշում են իրենց փաստարկը` ժողովրդավա-
րությունը: Փոքր համայնքներում կապը քաղաքացիների և տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի միջև ավելի ուժեղ է: Այնտեղ ավելի 
շատ է փոխադարձ վստահությունը, տեղեկատվության հոսքն ավելի 
հեշտ է, և որպես հետևանք ՏԻՄ-երն ավելի հաշվետու են բնակ-
չության հանդեպ: Համայնքների խոշորացումը, ուղղված լինելով 
արդյունավետության և ՏԻՄ-երի կարողությունների ամրապնդմանը, 
մյուս կողմից հակադրության մեջ է մտնում ժողովրդավարության 
հետ: Տարածված կարծիքի համաձայն` գոյություն ունի փոխզիջում 
ժողովրդավարության և տնտեսական արդյունավետության միջև: Այս 
առումով չկա ունիվերսալ պատասխան, թե խոշորացումն արդյունավետ 
է համայնքների մասնատվածության տեսանկյունից, թե հակառակը:  
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Չնայած համայնքների խոշորացման փաստարկները հիմնված են 
տնտեսական արդյունավետության հիմքի վրա, սակայն որպես լրա-
ցուցիչ փաստարկ որոշ եվրոպական երկրներում նշվում է եվրոպա-
կան ինտեգրումից բխող անհրաժեշտությունը: Սակայն որքան էլ 
ամուր լինեն այս փաստարկները, դա սովորաբար շատ դժվար է իրա-
կանացնել: Գոյություն ունեն այս դժվարության մի քանի բացատ-
րություններ. նախ` համայնքների խոշորացումը կնշանակի մատչելի 
քաղաքական պաշտոնների կրճատում, իսկ մյուսների համար դա 
կնշանակի աշխատանքի, հեղինակության և անվտանգության կո-
րուստ: Այս առումով Փադիսոնը նշում է, որ համայնքային էլիտան 
դժվար թե քվեարկի այս «տարածքային ինքնասպանության» օգտին: 
Երկրորդ` գյուղի ինքնավարությունը հաճախ դիտվում է որպես կա-
րևոր արժեք, նույնիսկ եթե, գործնականում, այդ ինքնավարությունն 
ավելի շատ խորհրդանշական է, քան իրական, քանի որ փոքր հա-
մայնքներն ի վիճակի չեն կատարելու մի շարք գործառույթներ: 
Բարեփոխումները կարող են հանգեցնել մի շարք բացասական 
հետևանքների, որոնցից վախենում են համայնքների բնակիչները: 
Այդ բացասական հետևանքները կարող են ներառել. 

– ՏԻՄ-ի մատչելիությունը: Այն տարածաշրջաններում, որտեղ 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքները վատ են զարգա-
ցած, դա կարող է լինել լուրջ խնդիր: Համայնքի կենտրոնից 
ֆիզիկական հեռավորությունը քաղաքացիների կյանքը կարող 
է դարձնել ավելի բարդ, 

–  տեղական համայնքների ինքնությունը: Ոչ մեծ համայնքներում 
վարչական շենքը ոչ միայն վայր է, որտեղ զբաղվում են հա-
մայնքի գործերով, այլ կենտրոն, որ տալիս է զգացում տեղա-
կան ինքնության: Այսպիսի ՏԻՄ-ի լուծարումը կարող է ոչ 
միայն ազդել ծառայությունների հասանելիության վրա, այլև 
կարող է վնասել տեղի հասարակական կյանքը, 

–  վախը, որ կարող են ներկայացված չլինել: Համայնքները վա-
խենում են, որ հեռավոր կենտրոնում իրենց ձայնը կարող է 
անտեսվել, երբ հարցը վերաբերում է որոշումներ ընդունելուն:  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ բարեփոխումների մի մասը 
հաջողությամբ իրականացվում են, մինչդեռ մյուսները մատնվում են 
անհաջողության: Միամտություն կլիներ կարծել, որ բարեփոխումների 
առաջարկը, նույնիսկ ամենալավ պատրաստվածը, չի հանդիպելու 
ընդդիմության: Այս առումով Փադիսոնը նշում է, որ դա գրեթե 
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տեղական սահմանների վերակազմավորման օրենքն է, և գոյություն 
ունեն ուժեր, որոնք կփորձեն պահպանել գոյություն ունեցող վիճակը: 
Փադիսոնը ձևակերպում է նաև երեք առաջարկները, որ պետք է 
օգնեն բարեփոխումների հաջող ավարտին. 

1. տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները պետք է 
համապատասխանեն տեղական կարիքներին, 

2. տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների ուղին պետք 
է լինի արդար, թափանցիկ և համեմատաբար մատչելի գործընթաց, 

3. տարածքային բարեփոխումը պետք է լինի փոխզիջումային: 
Այն չպետք է ամբողջովին որոշված լինի կենտրոնական կամ տա-
րածքային վերնախավի կողմից [6, էջ 12]: 

Այսպիսով` համայնքների խոշորացման կողմնակիցներն որպես 
փաստարկ են բերում տնտեսական արդյունավետությունը, մինչդեռ 
նրանց ընդդիմախոսները ուշադրությունը դարձնում են տեղական ժո-
ղովրդավարության հետ կապված քաղաքական փաստարկին: Սա-
կայն որոշ դեպքերում խոշորացումը նույնպես կարող է ունենալ 
դրական ազդեցություն տեղական ժողովրդավարության վրա, կամ, 
առնվազն, պոտենցիալ դրական տնտեսական հետևանքները չեն 
ուղեկցվի բացասական սոցիալական և քաղաքական ազդեցությամբ: 
Արդեն իսկ բարեփոխումներ իրականացրած երկրներում որպես 
առավել հաճախակի հանդիպող դրդապատճառ է նշվել ՏԻՄ-երի 
կարողությունների ամրապնդումը` առավել լայն շրջանակի գործա-
ռույթների իրականացման համար: 

Կարելի է ասել, որ համայնքների խոշորացումը զգայուն հարց է և 
այն հաճախ մերժվում է թե՛ բնակչության, թե՛ ՏԻՄ-երի կողմից: 
Համայնքների խոշորացման ժամանակ շատ կարևոր է բնակչության 
շրջանակում բացատրական աշխատանքներ տանելը: Դրանում 
անհրաժեշտ է ընդգրկել համապատասխան մասնագետների, որոնք 
ի վիճակի կլինեն բացատրել համայնքների խոշորացման գաղա-
փարը, նպատակները և գործնական օգուտները: Այդ իսկ պատճառով 
նմանօրինակ խնդիրները պետք է լուծվեն յուրովի` հաշվի առնելով և՛ 
բնակիչների, և՛ ՏԻՄ-երի վերաբերմունքը:  
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УКРУПНЕНИЕ ОБЩИН КАК СПОСОБ  
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Административно-территориальное деление любого госу-

дарства является основой общественного управления, в том числе 
местного самоуправления. Оправданное и оптимальное адми-
нистративно-территориальное деление, является начальным усло-
вием развития местного самоуправления. Модернизация местного 
самоуправления проводится во многих странах. В основном она 
нацелена на формирование гибкой и эффективной системы 
муниципального управления. В статье представлены преимущества 
и возможные риски связанные с этим процессом. 
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CONSOLIDATION OF COMMUNITIES AS A EFFECTIVE  

MEANS OF GOVERNING 
 

Administrative-territorial division of any state is the basis of public 
administration, including local government. Justified and optimal admin-
istrative-territorial division is considered on of the entry condition of de-
velopment of local government. The reforms of local government is car-
ried out in meny countries. In jeneral its main aim is to create flexible 
and effective municipal administration. The article presents the benefits 
and possible risks associated with this process. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՄԻԿԻՉՅԱՆ  
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հայցորդ 

 

PR-Ը ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱՆ 
Զանգվածային լրատվամիջոցները, ներկա ժամանակում հան-

դիսանալով «չորրորդ իշխանություն», պահանջում են բավա-
կանին նուրբ և խորամանկ վերաբերմունք, մոտեցում: Այն ենթադ-
րում է, որ PR մասնագետը պետք է ուշադրություն դարձնի լրագ-
րողի հոգեբանության, նրա ցանկությունների, ժամանակակից 
աշխարհի պահանջների վրա: Այնուհետև, ելնելով այս ամենից, նա 
պետք է «ստեղծի» իրադարձություն, որը հանրության համար կլինի 
հետաքրքիր, արդիական ու հրատապ: Այն պետք է բավարարի 
հասարակության` տեղեկատվություն ստանալու պահանջը: Ընդ-
հանրացնելով վերոնշյալը` նշենք, որ PR մասնագետը պետք է կա-
րողանա միշտ պահպանել կապ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչների հետ: 

Հաղորդակցությունը բոլոր ժամանակներում եղել է որևէ տեղե-
կատվություն տարածելու կարևորագույն միջոց և նպատակ: Այսօր 
հաղորդակցության միջոցները կատարելագործվել են, նրանց նպա-
տակները ստացել են գործնական բնույթ: PR-ը, որպես մասնագի-
տություն, ենթադրում է հաղորդակցություն, տեղեկատվության տարա-
ծում, կապ հասարակության և որևէ կազմակերպության միջև: Սակայն 
այն միայնակ չէ հաղորդակցության բնագավառում: Վերջին հաշվով 
այն պետք է իրականություն դառնա և ծառայի իր նպատակին մեկ այլ 
մասնագիտության միջոցով` ժուռնալիստիկայի: Վերջինս է, որ կապող 
օղակ է հանդիսանում կազմակերպության և հանրության միջև: 

Որքան էլ որ PR-ն այսօր կայացած և պահանջված մասնագի-
տություն է, այնուամենայնիվ այն սերտ առնչություն ունի ժուռնալիս-
տիկայի հետ: Եվ ամենակարևորը, որ այն առանց նրա լիարժեք 
համարվել չի կարող:  

PR-ը մշակված քայլերի մեկ ամբողջություն է, որն ուղղված է 
հանրությանը և ունի կողմնորոշելու նպատակ: Առանձնացնենք ժուռ-
նալիստիկան և PR կապը ու փորձենք համեմատական կարգով 
ներկայացնել նրանց նմանություններն ու տարբերությունները: 

PR-ը և ժուռնալիստիկան.  
Այսօր թե՛ լրագրողները, թե՛ PR-ի մասնագետները գիտակցում 

են, որ մամուլը PR-ի անբաժանելի մասն է կազմում: Այդ պատճառով, 
որքան էլ մենք այս երկու մասնագիտության միջև գտնենք տարբե-
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րություններ ու նմանություններ, միևնույնն է, պետք է ընդունենք, որ 
նրանք ներթափանցված են և լիարժեք են միասին: Երկուսն էլ սերտ 
առնչություններ ունեն տեղեկատվության և հասարակության հետ, 
երկուսն էլ ապահովում են տեղեկատվության հասանելիություն հան-
րությանը, միայն այդ հասանելիությունն իրականացվում է տարբեր 
ճանապարհներով: 

Հռոմեացի հռետոր Կվինտիլան այն ժամանակ չէր պատկերաց-
նում, թե որքան մեծ ավանդ է ունեցել տեղեկատվական տեսության 
ձևավորման գործում: Սակայն նրա ներկայացրած բանաձևը` բոլոր 
հարցերին պատասխանելը, դեռևս ժուռնալիստիկա համարել չենք 
կարող, բայց այն հիմնաքար է, որի վրա կարելի է կառուցել այս 
մասնագիտությունը: 

Կվինտիլայի բանաձևը. ո՞վ է կատարել+ի՞նչ է կատարել + 
որտե՞ղ+ի՞նչ միջոցներով+ինչու՞+ինչպե՞ս+ե՞րբ=անհրաժեշտ լուր է 
այսօր, երեկ, միշտ: 

Նման իրադարձությանը, սակայն, պակասում է «գլուխը»` իրա-
դարձային, տեղեկատվական, օպերատիվ առիթը` փաստը: Իսկ 
փաստն, ըստ տեսաբան Հարոլդ Ինիսի, ինքնին բնորոշվում է այս-
պես. «դա պարզ, սոցիալական իրականության ոչ հայելային արտա-
ցոլումն է, իսկ վերջինիս ստեղծագործական զարգացումը պարու-
նակում է սոցիալական փաստի հեղինակային մոտեցում` թողնելով 
գաղափարական ազդեցություն ընթերցողների վրա»: Ակնհայտ է, որ 
վերը նշված երկու մասնագիտությունների հիմքում ընկած է այդ նույն 
փաստ կոչվածը, որը և հաղորդակցության նախապայմանն է: 

Հաղորդակցությունը, ինչպես տեղեկատվության փոխանակումը` 
մշակութային, տնտեսական և սոցիալական, մարդկության գոյության 
անբաժանելի մասն է կազմում: 

Հաղորդակցական գործընթացի գիտական ուսումնասիրություն-
ներն սկսվել են XX դարի 20-30-ական թվականներին ժուռնալիստի-
կայի տարբեր տեսությունների շրջանակներում: 40-ական թվական-
ների տեղեկատվական-հաղորդակցական գաղափարների մասին 
ձևավորվեց երկու մոտեցում` 

1. բնական-տեխնիկական (Ն. Վիլեր,Կ.Է. Շենոն և այլք). 
2. գիտական-հումանիստական (Կ.Հովլանդ և այլք): 
Շատ դիպուկ է ասված, որ եթե փիլիսոփայությունը մարդկության 

ինքնաճանաչում է, ապա ժուռնալիստիկան հասարակության և 
առանձին անհատների պատկերումն է: 

Ժուռնալիստիկայի և հանրային կապերի արմատներն այնքան 
խորն են և հատվում են պատմության խորքերում: 

Հանրային կապերը XX դարի ֆենոմեն է, որի արմատները ձգվում 
են դեպի պատմության խորքերը: Այդ կապերն այնքան հին են, 
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որքան և միջանձնային հաղորդակցությունը: Դեռևս Բաբելոնում, 
Չինաստանում, Հին Հունաստանում, Հին Հռոմում, մարդկանց համո-
զում էին ճանաչել իրենց կառավարության իշխանությունը: Նման 
պրակտիկան արդիական է. միջանձնային հաղորդակցություն, հռե-
տորական խոսքի արվեստ, հատուկ միջոցառումների կազմակերպում 
և այլն: Այսօր պատկերը նույնն է, միայն ժամանակներն են փոխվել: 

Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաները մշակվել են Ֆրանսիայում 
և ԱՄՆ-ում: 1900թ. Հարվարդի համալսարանն ուներ սեփական 
հրապարակայնության բյուրոն: Ավելի ուշ` 1920-ականներին հասարա-
կայնության հետ կապերի բաժիններ և մասնագիտացված կազմա-
կերպություններ հայտնվեցին ԱՄՆ-ում: XX դարի 30-ականների 
սկզբին ԱՄՆ-ի ժողովրդավարական կուսակցությունում ստեղծվեց PR 
խորհրդականի պաշտոնը: 

Մեր օրերում ԶԼՄ-ը կարևորագույն և որոշակի դեր են խաղում 
PR գործընթացներում: Հատկապես մամուլի միջոցով են PR -ի մաս-
նագետներն իրականացնում իրենց հաղորդակցությունը հանրության 
հետ և ձևավորում հասարակական կարծիք այս կամ այն երևույթի 
կամ կազմակերպության մասին: Իսկ մամուլը, իր հերթին, միշտ 
բարյացկամորեն է վերաբերվում տեղեկատվական նյութերին, որոնք 
պարունակում են հետաքրքիր տեղեկույթներ: 

 Այդուհանդերձ, ոչ միշտ և ոչ ամեն ինչ է այսքան բարեհաջող այս 
երկու ոլորտների միջև: Լրագրողները պայքարում են իրենց մասնա-
գիտության, ժանրի, համար: Նրանք պատվիրված նյութերը չեն հա-
մարում ժուռնալիստիկա: Այս դեպքում նրանք PR-ը համարում են 
պատվիրված աշխատանք: Ըստ էության` PR-ը կարելի է բնորոշել 
որպես պատվիրված աշխատանք, որի նպատակն է համոզել և ձևա-
վորել դրական կարծիք իր պատվիրատուի վերաբերյալ: Ժուռնալիս-
տիկա և PR հակամարտությունն առկա է նրանց ի հայտ գալուց ի վեր:  

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ լրագրողների և PR –ի մասնա-
գետների համագործակցումը շատ ավելի արդյունավետ է երկու 
մասնագիտության համար, քան նրանց անհաշտությունը: Փորձենք 
վերլուծել և ավելի պատկերավոր ներկայացնել այն: 

PR–ն անհրաժեշտ է ԶԼՄ-ին. չէ՞ որ նա ստեղծում է տեղեկատ-
վություն, որը օգտագործում են լրագրողներն իրենց հոդվածներում 
կամ տեղեկատվական նյութերում: Թերթերը, ամսագրերը, հեռուս-
տատեսությունը պարբերաբար օգտագործում են տեղեկատվական 
նյութեր, որոնք պատրաստել են հենց PR մասնագետները. իմիջային 
հոդվածներ, հարցազրույցներ, մամլո տեսություններ և այլն: 

Այսօր PR-ի ներկայացուցիչների և լրագրողների միջև հարաբե-
րությունները հարթվում են մասնագիտական էթիկայի շրջանակ-
ներում: ԶԼՄ-ը գիտակցել են PR մասնագետների հետ համագործակ-
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ցության իրենց շահը: Այսօր ակնհայտ է նրանց համագործակցումը: 
Օրինակ` հեռուստաընկերությամբ այս կամ այն կազմակերպության 
մասին տեղեկատվության տարածումը:  

PR մասնագետներն ուղղակի կամ անուղղակի հանդիսանում են 
տվյալ կազմակերպության ներկայացուցիչները, ինչն ավելի է 
դյուրինացնում լրագրողների աշխատանքը: Նշանակում է, որ 
լրագրողների մոտ առաջանում է տվյալ կազմակերպության մասին 
տեղեկատվության հասանելիություն: PR մենեջերի դերը նույնպես 
շատ կարևոր է մամուլում տվյալ կազմակերպության կարևորությունը, 
թափանցիկությունը լուսաբանելու համար: 

Վերը նշված գործի համար լրագրողներն արժանանում են PR 
մենեջերների բարձր գնահատականին, բայց վերջիններս, այնուամե-
նայնիվ, հասկանում են այն բոլոր խնդիրները, որոնք կապված են 
գրաքննության, ձևաչափի և ԶԼՄ-ում հրապարակվելու սահմանա-
փակ տեղի հետ:  

Երկու մասնագիտության հիմքում ընկած է տեղեկատվությունը: 
Այսպես, PR-ի համար այդ տեղեկատվությունը ծառայում է սոցիա-
լական սուբյեկտի` ֆիրմայի, կազմակերպության, անհատի նպատակ-
ների ձևավորմանը և հասարակության հետ արդյունավետ հաղոր-
դակցմանը: Հարկ ենք համարում նշել, որ ցանկացած տեղեկատ-
վության հիմքում ընկած է փաստը: Ժուռնալիստիկայում փաստն ինչ-
որ սուբյեկտիվ իրականությունն է` կախված հեղինակի կարծիքից, 
PR-ում փաստն ավելի գրավիչ տեղեկություն է պոտենցիալ պահան-
ջողից: Այստեղ փաստը որոշակի «կտոր» է իրականությունից, որը 
ծառայում է PR-ի սուբյեկտի հաղորդակցական բարենպաստ միջա-
վայրի ստեղծմանը: 

Ժուռնալիստիկայում հիմնական նպատակը հասարակական հնչե-
ղության տեղեկատվության ձևավորումն ու տարածումն է ԶԼՄ-ով: Այդ 
տեղեկատվության նախաձեռնողն ինքը լրագրողն է, ԶԼՄ-ն: 

Ժուռնալիստական տեղեկատվությունը, ի տարբերություն PR տե-
ղեկատվության և գովազդի, ծառայում է սոցիալական սուբյեկտ-
ներին: Իսկ PR տեղեկատվությունը նախատեսված է լսարանի որո-
շակի հատվածի` թիրախային լսարանի համար: Այն սկզբնական 
շրջանում հասարակական նշանակություն ունի միայն PR-ի սուբյեկտի 
համար: Հետագայում, երբ այն հրապարակվում է, դառնում է հայտնի 
և մատչելի թիրախային լսարանի համար:  

Ամփոփելով ժուռնալիստիկա և PR մասնագիտությունների 
համեմատական վերլուծությունը` փորձենք ստանալ այս ամենի 
ամփոփ գծապատկերը: 
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 Ժուռնալիստիկա PR 

1. Նպատակը 
 

Աշխարհի իրադարձային նկարագրի օբյեկտիվ 
արտացոլում, հասարակական խնդիրների վերլու-
ծություն` նրանք լուծելու նպատակով 

Դրական իմիջի ձևավորում և նրա կառավարում, 
ճգնաժամային իրավիճակների լուծում 

2. Օբյեկտ 
Հասարակական կարևորության տեղեկատվություն, 
տարատեսակ փաստեր իրականությունից 

Համբավ (բացասական տեղեկատվությունը 
բացակայում է) 

3. Գործառույթները Հաղորդակցային, տեղեկատվական, արժեքային 
կողմնորոշման, հասարակական-կազմակերպ-
չական, հոգեբանական-կառավարման 

Հաղորդակցային, տեղեկատվական, 
խորհրդատվական 

4. Հիմնական մեթոդները Համոզում Համոզում, ներշնչանք 

5. Տարածման ալիքները Թերթեր. ամսագրեր, ռադիո, 
հեռուստատեսություն, համացանց 

ԶԼՄ,ակցիաներ (կոնֆերանսներ, ճեպազրույցներ, 
միջոցառումներ), ինտերնետ 

6. Պատվիրատուն Հասարակություն, խմբագրություն Կազմակերպության ղեկավարությունը, լիդերները 
7. Առանցքային մասնա-

գիտությունները 
Թղթակից, խմբագիր, լուսանկարիչ, օպերատոր, 
դիզայներ 

ԶԼՄ-ի հետ կապերի մասնագետ, բախումնաբա-
նության մասնագետ, իմիջմեյքեր 

8. Աշխատանքի բնույթը Անհատական-խմբակային ստեղծագործական-
արտադրական 

Անհատական-խմբակային, ստեղծագործական-
արտադրական 

9. Ստեղծագործական 
ժանրերը 

Տեղեկատվական, վերլուծական, 
գեղարվեստական, հրապարակախոսական 

Պրեսս-ռելիզ, տեղեկատվական նամակ, հաշվետ-
վություն, սցենարներ, պրեսս-կոնֆերանսներ, PR 
հավաքներ 

10. Լսարան Պարբերաբար տեղեկացվող զանգվածային 
լսարան 

Պարբերաբար տեղեկացվող նպատակային լսարան 
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АСМИК МИКИЧЯН  
Ереванский государственный университет, 

заявитель факультета социологии 
 

PR И ЖУРНАЛИСТИКА 
Графика подсказывает нам, что в нескольких пунктах, функции 

и требования этих двух специальностей совпадают, а в некоторых – 
они близки. 

Оба основаны на коммуникации, которая должна стать креатив-
ной работой, с помощью которой информация может послужить 
тому, кто создает и распространяет эту информацию.  

В нынешние времена средства массовой информации, являясь 
“четвертой властью”, требуют очень тонкого и хитрого обращения, 
подхода. 

Средства массовой информации предполагают, что специалист 
по PR-у должен обращать внимание на психологию журналиста, на 
его желания и на требования современного мира. Затем он должен 
“создать” ситуацию, которая будет интересной, актуальной и 
насущной для общества. Она должна удовлетворять требование 
общества по получению информации. Подводя итоги, надо 
заметить, что специалист по PR-у должен всегда уметь сохранять 
связь с представителями средств массовой информации. 

 
HASMIK MIKICHYAN  

Yerevan State University, 
 Applicant of facultet of sociology 

 
PR AND JOURNALISM 

The graphic prompts us that in some points the requirement and 
functions of these two professions are combinative, and in some points 
there are close to each other. 

On the basis of these professions stands communications, which 
should be the creative work, and with the help of which the information 
will serve for the person who creates and spreads it. 

Nowadays mass media, being “the forth authority”, requires quite deli-
cate and artful handling, and approach. It supposes that the PR specialist 
should pay attention to the psychology of journalist, to his/her wishes, to the 
requirements of the contemporary world. Afterwards, he should “create a 
situation, which will be interesting and urgent for the society. 

It should satisfy the requirement of the society to receive information. 
Summing up all the above mentioned, we should mention that PR 

specialist should always be able to keep contact with mass media.  
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Н.И. ОСЕТРОВА  
Советник налоговой службы 1 ранга, 

заслуженный экономист России, доцент 
Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.э.н., доцент. 

 Р.Г.ПАНСКОВА  
Доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ, к.э.н. 
НАЛОГИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ФИНАНСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
В последние годы в экономической печати нередко встре-

чаются исследования, где налогам придается самостоятельная 
роль в отрыве от финансов1, составным элементом которых они 
являются. Между тем вопрос генезиса взаимосвязи налогов и 
финансов (конкретно расходов и доходов (налогов) более чем 
принципиальный: он необходим для понимания природы налогов и 
мотивации налогоплательщиков уплачивать налоги своевременно и 
в полной мере. Иными словами, для эффективного управления 
налогообложением, как процессом.  

Анализ позиций экономистов, юристов в отношении истори-
ческого характера финансов позволяет обозначить два подхода. 
Первый подход (преобладающий) состоит в признании финансов 
как исторической категории древности. Сторонники второго подхода 
ассоциируют финансы только с развитыми товарно-денежными 
отношениями (речь идет о XV – XVI вв.): «Финансы возникают в 
результате развития денежных отношений в определенных 
социально-экономических условиях… Для появления финансов 
необходимы высокий уровень развития денежного хозяйства, 
постоянный оборот денег в больших размерах, четкое форми-
рование и использование основных функций денег» [1]. При таком 
подходе неудивительно, что у отдельных экономистов возникает 
оригинальное убеждение в первичности налогов относительно 
финансов. Налицо парадокс: финансы как категория практики 
                                            

 
1 Понятие «финансы» в современной зарубежной науке трактуется широко; 
понятие интегрированное. В данной статье финансы рассматриваются как 
финансовое хозяйство (понятия «финансы» и «финансовое хозяйство» в 
исторической ретроспективе долгое время не различались). Цит. из статьи 
Н.И.Осетровой, Р.Г Пансковой // Налоговая политика и практика. – 2009. – № 12. – с.19. 
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«живут» пять веков, а государство и налоги – пятьдесят веков2. 
Получается, что налоги, которые в начале формирования 
государства имели характер натуральных, личных повинностей и 
т.д., не относились к финансам государства. Такого диссонанса в 
понимании взаимосвязанных категорий быть, конечно, не должно. 

На сегодняшний день, по мнению авторов, дискуссию относи-
тельно историчности финансов убедительно завершил Б. М. 
Сабанти, сделав акцент на признании всеобщего характера финан-
сов как денежной категории на определенной стадии развития 
общества, подтвердив тем самым, что история налогов самая 
древняя, самая существенная часть истории финансов [2].  

Первичность финансов относительно налогов доказывается, 
прежде всего, первичностью расходов в финансовом хозяйстве 
государства, на каком бы уровне развития оно не находилось. 
Между тем расходам в отечественной финансовой науке не 
уделялось должного внимания. Как замечает В. М. Пушкарева: 
«При возникновении финансовой науки внимание ученых было 
занято преимущественно доходными финансовыми институтами, 
расходные институты почти не интересовали их… В 60-е годы Х1Х 
в. «государственные расходы» получили свое место в финансовой 
науке, хотя и второстепенное. И только к концу ХIХ века форми-
руется точка зрения, что государственные расходы имеют большее 
значение, чем доходы» [3, с. 38]; «…в финансовом хозяйстве не 
доходы, а расходы имеют решающее значение» [4, с. 15].  

 Не случайно, научный анализ о налогах большинство исследо-
вателей начинают с природы публично-финансового хозяйства, его 
расходов. 

Вопрос включения расходов государства в предмет финан-
совой науки долгое время был дискуссионным. Так, например, по 
мнению выдающегося российского ученого И. И. Янжула (1845 – 
1914), разделение науки о финансах на две части – учение о расхо-
дах и учение о доходах государства – «…чрезмерно расширяет 
рамки нашей науки и вводит в нее рассмотрение ряда вопросов, 
которые лежат в области совершенно иных наук. Учение о госу-
дарственных расходах вытекает целиком из понятия о существе 
государства и его обязанностях, обуславливается организацией 
                                            

 
2 «Налоги существуют столько, сколько существует государство». Стиглиц Дж. Ю. 
Экономика государственного сектора. – М.: МГУ, 1997. – с. 389; «Повинности, будь 
то в форме налога, взимаемого в денежной форме, или в виде натурального 
налога, существуют уже более пяти тысяч лет». В сб.: Все начиналось с десятины: 
этот многоликий налоговый мир. – М.: Прогресс, 1992. – с. 382. 
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государства, формой правления, устройством правительственных 
учреждений, задачами экономической политики и т.д. и как таковое 
полным объемом своим относится к государственному и поли-
цейскому праву, ведению которых подлежат перечисленные вопро-
сы, а никак не к финансовой науке, имеющей совершенно спе-
циальную область исследования…. самые попытки вывести какие-
либо общие начала относительно учения о государственных 
расходах в пределах финансовой науки не представили до 
настоящего времени никаких результатов, которые могли бы 
претендовать на научное значение» [5, с. 46]. Сегодня, по мнению 
авторов, с этим трудно согласиться, т.к. любая наука развивается 
во взаимосвязи с другими смежными науками, в том числе и с 
наукой о государстве, которое организует налогообложение. 

Финансовая наука, в которой теория налогов составляла в ХIХ 
столетии главный ее предмет, доказала объективность налогов в 
силу объективности финансового хозяйства (далее публично-
финансового хозяйства, государственного хозяйства), связав тем 
самым финансы (конкретно, расходы) и налоги, показав при этом 
решающее значение расходов в финансовом хозяйстве госу-
дарства. Как следует из истории налогообложения, именно рост 
расходов государства определяет масштабы финансового хозяйст-
ва и, в частности, налогов как фактора политической и экономи-
ческой мощи государства. «Уровень налогов определяется главным 
образом размером государственных расходов», – резюмирует 
Стенли Фишер [6, с. 377]. Если расходы определены правильно, в 
соответствии с реальными потребностями общества, значит «обло-
жение покоится на здоровом экономическом основании» [7, с. 172]. 
Таким образом, связь налогов и расходов является органичной, т.е. 
не случайной, а закономерной. Чтобы придти к этому выводу, 
потребовалось немало времени; «в старых монархиях не 
интересовались предметом расхода, полагая, что всякий расход 
выгоден, т.к. содействует обращению денег, главное, чтобы деньги 
расходовались в своей стране». И лишь только в конце 18 века 
пришло осознание генетической связи государственных расходов с 
налогами. 

 Сегодня внимание ученых и политиков занято не только 
доходами, в частности налогами, как источниками финансирования 
расходов государства, но и тем, на какие цели направляются 
средства, поступившие в виде налоговых платежей, и насколько 
эффективно они используются. «…За потребителями остается 
бесспорное право добиваться минимизации своих затрат на уплату 
налогов, т.е. налицо требование ощутимой возвратности налогов 
как в масштабах общества, так и для каждого плательщика. И 
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единственным смыслом и оправданием налогов в демократическом 
обществе считаются максимальное удовлетворение спроса 
налогоплательщиков на общественные блага и признание его 
гражданами принципов перераспределения доходов» [8, с. 44].  

Иначе говоря, уплата налогов в современном демократическом 
обществе связывается в большей степени с пониманием граж-
данами государства той взаимосвязи, которая существует между 
налогообложением и удовлетворением коллективных (обществен-
ных) потребностей. «…взимание налогов, как действие солнечных 
лучей, поглощающих пары и возвращающих их затем земле в виде 
такого же количества влаги. Вся суть однако в том, каково 
распределение последней…» (Наполеон Бонапарт) [9]. Позднее это 
нашло отражение в выводах нашего современника, лауреата 
Нобелевской премии 1986 года Дж. Ю. Стиглица: «Теперь больше 
недостаточно знать, откуда приходят деньги. Нужно уделять 
внимание тому, как они тратятся» [10, с. 6]. 

 История налогообложения свидетельствует, что взимание 
налогов никогда не проходило гладко, и взаимоотношения налого-
плательщиков и государства во все времена были достаточно 
сложными. Известно множество налогов, экзотических и курьезных 
случаев из области налогообложения, свидетельствующих о раз-
ных хитросплетениях, утайке доходов и других объектов налого-
обложения, противодействий и даже бунтов. И несмотря на мно-
жество преобразований, улучшений налоговых форм, налоги не 
стали более привлекательными и не превратились в ту положи-
тельную ценность, которую признавало бы большинство населения. 
Современный немецкий финансовый политик Хансйорг Хефели 
отмечает, что «приходится постоянно думать о постепенном 
исчезновении налоговой честности», расширении масштабов 
теневой экономики, незаконного занятия промыслами и рождении 
так называемых «моделей экономии» налогов…как только 
внесение изменений в налоговое право пресекает деятельность 
одной «модели экономии», на свет появляются новые [11, с. 390]. 
Подобная ситуация в той или иной степени характерна для разных 
стран постсоветского пространства, в том числе и для России. 

Причины, которые побуждают налогоплательщиков уклоняться 
от уплаты налогов или минимизировать налоговые платежи, разные 
(моральные, политические, экономические и др.) подробно рас-
смотрены в работе А.В. Брызгалина [12, с. 12]. В данной статье авторы 
обращают внимание на то, почему огромная, сложнейшая работа 
по внесению изменений и дополнений в налоговое законодательство 
Российской Федерации с 1992 года и по сей день не меняет сущест-
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венно  граждан к уплате налогов. Хотя налоги относятся к 
историческим ценностям, изобретенным человечеством.  

Вопрос интересный и многогранный. Корнями уходит в куль-
туру, определяющую мир деятельности человека. Определений 
культуры множество, в данном контексте культура определяется 
как «творчески созидательная деятельность людей по преобразо-
ванию природы и общества, результатами которой является 
постоянное создание, сохранение, распределение и потребление 
материальных и духовных ценностей, совершенствование всех 
сущностных сил человека и общества»… «Частью этой деятель-
ности является финансовая деятельность, конкретно деятельность 
по организации налогообложения» [13, с. 7].  

Из этого следует, что и налоговая культура, являющаяся 
частью культуры как таковой, имеет два аспекта - деятельностный и 
ценностной. Делая акцент на ценностном аспекте, конкретно на 
восприятии человеком налоговых платежей как определенной 
ценности человека, следует заметить, что оно, естественно, в 
разные времена было различным, т.к. опиралось на разные 
стержни нравственной культуры, отражающей определенный 
уровень исторического развития общества и человека.  

Человек, реализуя в акте оценки налогов свое ценностное 
отношение к ним, решает для себя, что значат для него налоговые 
платежи – зло или добро? При этом он исходит из тех ценностей, 
убеждений, верований, которые характерны для общества этого 
временного периода, т.е. распространены в обществе. 

Иными словами, налоговая дисциплина, налоговое поведение 
обусловливаются осознанием налогоплательщиком своих выгод 
(невыгод) при уплате налоговых платежей и определяются цен-
ностью, смыслом для индивида важности своевременной и полной 
уплаты налога, его возвратностью в виде получения общественных 
благ, либо невозвратностью. При этом следует заметить, что 
налоги всегда были возвратными в той или иной степени и 
отрицать это было бы неправильным. Вопрос состоит в степени 
возвратности через получение различных благ и удовлетворение 
общественных потребностей. Это, в основном, и определяет в 
наше время мотив налогоплательщика при уплате налога.  

Сегодняшняя мотивация людей относительно уплаты налогов 
сложилась не одномоментно; она есть результат эволюции 
культуры налогообложения. «Налоговая культура, адаптированная 
к специфике страны, – совокупность всех официальных и 
неофициальных институтов, связанных с национальной налоговой 
системой и приведение в исполнением на практике, которые исто-
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рически закрепились в истории страны, включая взаимозави-
симости и связь, вызванную непрерывным взаимодействием» [14].  

Чтобы налоги воспринимались людьми как осознанная необхо-
димость для обеспечения коллективной ценности (т.е. понимания 
гражданами солидарности их выгод с общественными интересами), 
должно пройти достаточно много времени, чтобы и государство как 
политическая система, и человек для этого «созрели». Учитывая, 
что общество – это результат эволюции социокультурной системы, 
«искусство» налогообложения, обусловливающее ту или иную на-
логовую культуру, как показывает мировой опыт налогообложения, 
созревает также медленно. И авторы в данном контексте делают 
акцент на необходимости повышения гуманитарной составляющей 
в подготовке специалистов – экономистов, финансистов, налогови-
ков. Не лишним напомнить слова: «Успехи образованности по мере 
их благодетельного влияния на нравы и обычаи народов действо-
вали и на усовершенствование системы налогов, налоги стали 
распределяться и собираться с большей справедливостью и 
платиться с большей готовностью» [15].  

Вывод. Нежелание платить налоги в полной мере объясняется 
не только величиной налоговой нагрузки. Налоги всегда обремени-
тельны и не нравятся людям. «Налоговый сюртук всегда тесен»  
[9, с. 402]. Речь идет о принципиальных вопросах тесных взаимо-
связей и взаимодействий между институтами (в социальном значе-
нии как определенной формы организации, регулирования налого-
обложения, совокупности социальных норм и т.д.), пониманием со 
стороны государства способности и возможности граждан нести 
налоговое бремя, ощущением гражданами своей роли в государст-
ве и отношением граждан к своему государству. История свиде-
тельствует, что «…народ никогда не отказывался платить разумные 
налоги: разумные в их использовании и разумные по величине 
бремени» [11, с. 390]. А это в значительной степени обусловлено 
налоговой культурой в обществе, которая определяет и качество 
законодательства, и отношение граждан к налогообложению.  

Любому участнику налогового процесса, чем бы он ни зани-
мался, следует не забывать слова австрийского финансиста К. 
Гока, сказанные им еще в середине XIX века: «… налог вовсе не 
есть плата за услуги, а нечто гораздо большее; в нем выражается 
участие каждого в жизни целого – государства, имеющего само-
стоятельную ценность, составляющего высшую форму челове-
ческой организации»… «С уплатой налога… связана… известная 
гражданская гордость и государственная честь» [16, с. 183].  
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Ն. ՕՍԵՏՐՈՎԱ  

ՌԴ կառավարությանն առընթեր 
ֆինանսական համալսարանի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու  

Ռ. ՊԱՆՍԿՈՎԱ  
ՌԴ կառավարությանն առընթեր 

ֆինանսական համալսարանի դոցենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու  

 

ՀԱՐԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ 
Աշխատանքը նվիրված է հարկերի որպես ֆինանսական կատե-

գորիայի պատմատեսական բովանդակության բացահայտմանը և 
այդ համատեքստում հարկեր վճարելուց փոսափելու հիմնախնդիր-
ներին: Հարկերի հետազության պատմականությամբ պայմանավոր-
ված հոդվածում ներկայացվում է պետության և հարկ վճարողի 
փոխադարձ կապի առկայությունը և այդ կապի հիմքում ընկած պե-
տական քաղաքականության մոտեցումները, ըստ որոնց` «ժողո-
վուրդը ոչ մի անգամ չի հրաժարվել խելամիտ հարկեր վճարելուց»: 
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THE TAXES AS THE FINANCIAL-HISTORICAL CATEGORY 

The work is dedicated on taxes as the revelation of historical-theoretical 
contents of financial category and in the mentioned framework on the 
issues of the avoidance of the tax payments. In the historically condi-
tioned taxes researching article is presented the connection between the 
State and the tax payer and the state’s political approach on this rela-
tions in accord that “people never refuse to pay sensible taxes”.  
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ԳՐԻՇԱ ԳՍՊՈՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի հանրային  

կառավարման և հանրային ֆինանսների  
ամբիոնի վարիչ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

Լուսաբանելով և դիտարկելով տեղական ինքնակառավարման դասա-
կան, մայրցամաքային և այլ ձևերի առանձնահատկությունները` հեղի-
նակը նշում է, որ դրանցից ոչ մեկը «մաքուր» ձևով հանդես չի գալիս: 

Այդ մասին վկայում է նաև Ա. Հեսսերը, որը տեղական ինքնակառա-
վարման զարգացումը կապելով պետականության և հասարակական 
ազատությունների զարգացման պատմության հետ, դասական և 
մայրցամաքային ձևերի փոխարեն Եվրոպայում առանձնացնում է երկու 
խումբ երկրներ. 

1. «Իրապես ազատ» երկրներ (Մեծ Բրիտանիա, Դանիա, Շվեդիա, 
Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, Նիդերլանդներ, Շվեյցարիա), որոնք աչքի են 
ընկնում քաղաքացիական ազատությունների բարձր աստիճանով, 
մոնարխիստական-բյուրոկրատական կենտրոնացման ցածր մակարդա-
կով: Աշխարհում այդպիսի երկրներից է նաև ԱՄՆ - ը: 

2.«Գերագույն իշխանության լիբերալացված պետություններ» 
(Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա), որոնք հիմնված են 
բյուրոկրատական ապարատին ընդհանուր ենթակայության վրա, ուստի 
և` աննշան տեղ է թողնված տեղական մակարդակում «ինքնուրույն 
պատասխանատվությամբ» կառավարման համար: 

Հոդվածում ներկայացնելով այդ երկու խումբ երկրներում տեղական 
ինքնակառավարման առանձնահատկությունները` հեղինակի կարծիքով, 
Ա. Հեսսերի դասակարգումը պետք է դառնա առավել գործածական, 
որովհետև յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված երկրների համար ավելի 
բնորոշ են տեղական ինքնակառավարման նմանությունները, քան` 
յուրահատկությունները: 

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունն առաջին 
հերթին պայմանավորված է նրանով, թե իշխանության տարան-
ջատման և լիազորությունների ապահամակենտրոնացման ու ապա-
կենտրոնացման արդյունքում տարածքային կառավարման և տեղա-
կան ինքնակառավարման ինչպիսի համակարգեր են ձևավորվում, 
միմյանց միջև ինչպիսի փոխհարաբերություններ են առաջանում: 

Չնայած այդ համակարգերն անընդհատ զարգացման միտում 
ունեն, այդուհանդերձ, առ օրս, գիտությունն արձանագրել է տեղա-
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կան ինքնակառավարման համակարգի չորս` դասական (անգլո-
սաքսոնական), մայրցամաքային (ֆրանսիական), խորհրդային և 
խառը ձևեր, որոնց տարբերիչ առանձնահատկությունները հիմնակա-
նում պայմանավորված են կենտրոնական իշխանությունների և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ` ՏԻՄ) փոխ-
հարաբերություններով և, առաջին հերթին` վերջիններիս անկա-
խության ու ինքնուրույնության աստիճանով: 

Դասական ձևը լայն տարածում է գտել միանման իրավական 
համակարգ ունեցող այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են` ԱՄՆ-ը, Մեծ 
Բրիտանիան, Հնդկաստանը, Ավստրալիան, Կանադան և Նոր 
Զելանդիան: 

Այս ձևի տարբերիչ առանձնահատկություններից են ՏԻՄ - երի 
անկախության և ինքնուրույնության բարձր աստիճանը, ընտրական 
համակարգի առկայությունը, բնակչության կողմից վերահսկո-
ղությունը և դրանցում կենտրոնական իշխանության ներկայացուցչի 
բացակայությունը: Այս ձևի դեպքում ՏԻՄ - երն իրենց գործունեութ-
յունն իրականացնում են ինքնուրույն` օրենքով վերապահված լիա-
զորությունների շրջանակներում: Պետության միջամտությունն անուղ-
ղակի է և դրսևորվում է համակարգը կարգավորող տիպային օրենք-
ների ընդունումով (ՏԻՄ - երն իրենց տարածքներում դրանք ներդնում 
են` անհրաժեշտության դեպքում կատարելով համապատասխան 
փոփոխություններ): Բացի դրանից, ՏԻՄ-երի վրա պետության ներ-
գործությունը դրսևորվում է նաև ֆինանսական հատկացումներով: 

Քննարկվող ձևի դեպքում, պետությունն իրեն իրավունք է վերա-
պահում վերահսկելու ՏԻՄ - երի գործունեությունը, որն իրականաց-
վում է դատական հսկողության միջոցով: 

Մայրցամաքային ձևը [5] տարածում ունի Ֆրանսիայում, Իտա-
լիայում, Իսպանիայում, Բելգիայում, Մերձավոր Արևելքի, Լատինա-
կան Ամերիկայի մի շարք երկրներում, ինչպես նաև Աֆրիկայի 
ֆրանսախոս երկրների մեծ մասում: Այս ձևի տարբերիչ առանձ-
նահատկություններից են` 

– տեղական ինքնակառավարման մակարդակում պետական 
իշխանության մարմինների, ընտրովի և նշանակովի կադրերի զու-
գորդումը, կառավարման համակարգի որոշակի հիերարխիան, որ-
տեղ տեղական ինքնակառավարումը ստորադասվում է վերադաս 
պետական կառավարմանը. 
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– տեղական ինքնակառավարման սահմանափակ անկախութ-
յունն ու ինքնուրույնությունը, տեղերում պետական հատուկ լիազոր - 
ներկայացուցիչների առակայությունը, որոնք վերահսկողություն են 
իրականացնում ՏԻՄ - երի նկատմամբ: 

Խորհրդային ձևը, որը բնորոշ էր ԽՍՀՄ-ին և սոցիալիստական 
երկրներին, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, որոշակի ձևափոխություն-
ներով, շարունակում է գործել Չինաստանում, Կուբայում և Հյուսի-
սային Կորեայում: Այս ձևն աչքի է ընկնում կենտրոնացվածության 
բարձր աստիճանով, այսինքն` դրան բնորոշ է այն, որ տեղական 
կառավարումն իրականացվում է կենտրոնի կողմից նշանակված 
ներկայացուցիչների կողմից [1, էջ 21]:  

Ինչ վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման «խառը» ձևին, 
ապա դրա տարբեր ձևերը գործում են Գերմանիայում, Ավստրիայում, 
Ճապոնիայում, ինչպես նաև հետսոցիալիստական և զարգացող 
երկրներում: Այս ձևում ներառված են դասական (անգլոսաքսոնական) 
և մայրցամաքային (ֆրանսիական) ձևերի ամենատարբեր 
բաղադրիչներ, ինչով էլ պայմանավորված է դրա բազմազանությունը: 
Չնայած դրան` «խառը» ձևերը բնորոշվում են հետևյալ ընդհանուր 
առանձնահատկություններով` 

– ունեն տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնություն, 
– ՏԻՄ-երի նկատմամբ պետական մարմինների կողմից իրակա-

նացվում է որոշ վերահսկողություն: 
Տեղական ինքնակառավարման «խառը» ձևի օրինակ է 

Գերմանիան, ներառված են նաև այլ ձևերի այնպիսի բաղադրա-
տարրեր, ինչպիսիք են` 

1. «ուժեղ քաղաքապետ», որը զբաղվում է տեղական հարցերով 
և, միաժամանակ, իրականացնում է պետական լիազորություններ 
(ֆրանսիական ձև), 

2. «ուժեղ մագիստրատ», որն ընտրվում է պատգամավորների 
խորհրդի կողմից և կոլեգիալ կարգով իրականացնում է գործադիր 
իշխանություն (հյուսիսգերմանական ձև), 

3. «ուժեղ դիրեկտոր», որը հանդիսանում է գործադիր իշխա-
նության գլուխը, ընտրվում է կոմունալային խորհրդի կողմից: Այստեղ 
բուրգոմիստրը հիմնականում իրականացնում է ներկայացուցչական 
գործառույթներ (անգլո-սաքսոնական ձև), 

4. «ուժեղ խորհուրդ», որը հանդիսանում է համայնքի իշխա-
նության բարձրագույն մարմինը: Այստեղ բուրգոմիստրը խորհրդի 
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նախագահն է, որը միաժամանակ հանդիսանում է գործադիր 
իշխանության գլուխը, (հարավգերմանական ձև) [3]: 

 Ընդհանուր առմամբ, Եվրոպայում տեղական ինքնակառավար-
ման նկատմամբ վերաբերմունքը բևեռացված է «հյուսիս - հարավ» 
առանցքով: Սկանդինավյան երկրներն առանձնանում են տեղական 
ինքնակառավարման ինքնուրույնության բարձր աստիճանով, իսկ 
Հարավային Եվրոպայի երկրները` ցածր: Ռ. Նեֆը [8] նշում է, որ այդ 
առումով նկատի ունենալով Եվրոպայում առաջացած «խառնա-
շփոթը», Ա. Հեսսերն իր “Свобода муниципальных образований как 
спасение Европы” գրքում տեղական ինքնակառավարման զարգա-
ցումը կապելով պետականության և հասարակական ազատություն-
ների զարգացման պատմության հետ, Եվրոպայում առանձնացնում է 
երկու խումբ երկրներ. 

1. «Իրապես ազատ» երկրներ (Մեծ Բրիտանիա, Դանիա, 
Շվեդիա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, Նիդերլանդներ, Շվեյցարիա), 
որոնք աչքի են ընկնում քաղաքացիական ազատությունների բարձր 
աստիճանով, մոնարխիստական-բյուրոկրատական կենտրոնացման 
ցածրագույն մակարդակով: Նման երկրներից է նաև ԱՄՆ - ը: 

2. «Գերագույն իշխանության լիբերալացված պետություններ» 
(Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա), որոնք հիմնված են 
բյուրոկրատական ապարատին ընդհանուր ենթակայության վրա, 
ուստի և` աննշան տեղ է թողնված տեղական մակարդակում 
«ինքնուրույն պատասխանատվությամբ» կառավարման համար: 

Ավելին, դրանով հանդերձ Ա. Հեսսերն առավել լայն դասակար-
գում է տալիս, քան դասական և մայրցամաքային ձևերինն է: Այսպես, 
ըստ այդ դասակարգման, առաջին խմբի երկրների համար «հաշ-
վարկման կետ» է համարվում տեղական համայնքը, իսկ երկրորդ 
խմբի երկրների համար` պետությունը: Օրինակ` Դանիայի օրենսդիր-
ները, դեռևս XIX դարում, առաջնորդվում էին «Համայնքն ըստ 
տարիքի մեծ է պետությունից, ուստի օրենքը նրան գտնում է, ոչ թե` 
ստեղծում» սեփական թեզիսով, իսկ, օրինակ` Ֆրանսիայում, որը 
երկրորդ խմբի երկրներից է, արդարացի է համարվում պետության 
գերագույն դերը. այնտեղ օրենքը կարող է համայնք ստեղծել [8]: 

Առաջին խմբի երկրներում համայնքի առաջնայնությունը դրսևոր-
վում է նրանում, թե դրանցում ինչպիսի ուշադրություն է դարձվում 
տեղական ինքնակառավարման նկատմամբ համայնքի բնակչության 
կողմից ցուցաբերվող ազդեցություն և վերահսկողություն հարցերին: 
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Օրինակ` Ֆինլանդիայում, քաղաքացիների ժողովրդավարական իրա-
վունքների իրացման սկզբունքներն երաշխավորված են «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքով, որի 105 հոդվածներից 29-ը 
վերաբերում են տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների 
անմիջական մասնակցության, ինչպես նաև` ՏԻՄ-ի որոշմանը 
չհամաձայնվելու կամ այդ որոշումը բողոքարկելու քաղաքացիների 
իրավունքներին: Ավելին, ոչ միայն Ֆինլանդիայում, այլև սկանդի-
նավյան մյուս երկրներում և Դանիայում, քաղաքացիների ցանկացած 
բողոքի ուսումնասիրումը հանդիսանում է ՏԻՄ - երի վարչական 
աշխատանքի կարևոր մասը: Այդպիսի բողոքներն առանձնացվում են 
սովորական դատական հայցերից և արագ քննարկվում հատուկ 
վարչական դատարաններում [6]: 

Չնայած երկրորդ խմբի երկրներում նույնպես գտնում են, որ 
քաղաքացիների ակտիվությունը կարևոր է և նպաստում է ՏԻՄ - երի 
գործունեության բարելավմանը, այդուհանդերձ, դրանցում առավել 
կարևորվում է պետական վերահսկողությունը: Օրինակ` Գերմա-
նիայում, օկրուգային վարչության ղեկավարը, որը միաժամանակ 
հանդիսանում է այդ հողային շրջանի պատասխանատուն, իրա-
վական ընդհանուր հսկողություն է իրականացնում շրջանային ենթա-
կայության համայնքների նկատմամբ, իսկ օկրուգի վարչակազմը, որը 
միաժամանակ հանդիսանում է շրջանային ենթակայության համայնք-
ների նկատմամբ իրավական վերահսկողություն իրականացնող 
վերադաս մարմին, իրավական հսկողություն է իրականացնում 
շրջանի ենթակայությունից դուրս գտնվող քաղաքների նկատմամբ: 
Ավելին, հատուկ նորմեր են գործում պետական ֆինանսական 
վերահսկողությունում. յուրաքանչյուր համայնքի բյուջեի նախագիծ 
ենթարկվում է պետական մանրամասն վերահսկողության և հաս-
տատվում է միայն բյուջետային հատուկ գործողությունների փոխհա-
մաձայնեցման շրջանակներում [5]: 

 Նշված երկու խմբերի երկրները միմյանցից տարբերվում են նաև 
տեղական ինքնակառավարման իրավունակության ձևակերպում-
ներով: Առաջին խմբի երկրներին բնորոշ է դրա ընդհանուր, իսկ 
երկրորդին` առավել մանրամասն ձևակերպումը: Օրինակ, եթե 
Ֆինլանդիայում, մունիցիպալիտետների գործունեության ոլորտը 
սահմանված է բավականին ընդհանուր շրջանակներով (կրթություն, 
առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, տեխնիկական 
ենթակառուցվածքներ և վերահսկողություն շրջակա միջավայրի պահ-
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պանման նկատմամբ), ապա Դանիայի «Տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» օրենքում տեղական նշանակության խնդիրները կամ 
ՏԻՄ-երի գործունեության ոլորտներն ամրագրված չեն, որովհետև 
մունիցիպալիտետներն ազատ են զբաղվելու տեղական հանրության 
համար կարևոր նշանակություն ունեցող ցանկացած հարցով, եթե, 
իհարկե, դրանք չեն հանդիսանում պետության իրավունակության 
առարկա և չեն կարգավորվում ճյուղային օրենսդրությամբ [7]: 

Երկրորդ խմբի երկրներում ՏԻՄ-երի գործունեության ոլորտներն 
ու բնագավառներն իրենց մարնրամասնություններով սահմանվում են 
օրենքով և դատական պրակտիկայով: Օրինակ` Ֆրանսիայում,  
ՏԻՄ-երը կարող են պատժվել սոցիալական կամ տնտեսական 
բնույթի այն միջոցառումների անցկացման համար, որոնց անհրա-
ժեշտությունը չի արդարացվում:  

Գերմանիայում, կոմունաների կողմից իրականացվող խնդիրները 
բաժանվում են երկու մասի` «կամավոր» և «պարտադիր»: «Կամա-
վոր» խնդիրները գտնվում են Կոմունային խորհրդի լրիվ իրավունա-
կության տակ, որը որոշում է ոչ միայն դրանց լուծման անհրա-
ժեշտությունը, այլև այն, թե` ինչպես լուծել: Մասնավորապես, այդ 
խնդիրների շարքին են դասվում բնակչությանը ջրով և էներգիայով 
ապահովումը, մշակույթի, սպորտի և սոցիալական ապահովության 
խնդիրները: «Պարտադիր» խնդիրները սահմանվում են հողերի 
վարչակազմի կողմից, իսկ տեղական մարմիններին մնում է միայն 
դրանց հստակ կատարումը: Սեփական ֆինանսական միջոցները, 
ինքնակառավարման շրջանակներում, առաջին հերթին գնում են 
«պարտադիր» խնդիրների լոuծմանը, ուստի «կամավոր» խնդիրները 
կարող են լուծվել միայն մնացած ֆինանսական միջոցների շրջա-
նակներում [3]: 

 Երկու խմբերի երկրներում տարբեր մոտեցումներ են ցուցա-
բերվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային 
ծառայությունների` ըստ ծավալի մատուցման հարցում տարածքային 
տարբերությունների խնդիրների լուծմանը: Այսպես, առաջին խմբի 
երկերներում մարդու իրավունքներն ամենից առաջ հասկացվում են 
որպես նրանց` պետության կողմից նրանց անձնական և հասարա-
կական կյանքին միջամտելուց պաշտպանության իրավունքներ: Այդ 
պատճառով էլ, համայնքի ինքնակառավարման մարմիններն իրենց 
որոշումներն ընդունելիս առաջնորդվում են ոչ թե այն բանով, որ 
համայնքի բնակչությանն ապահովեն սոցիալական բարիքների և 
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հանրային ծառայությունների միատեսակ հավաքածուով, այլ առավել 
կարևորում են այն, թե համայնքի բնակչությունն ինչպիսի՞ ծառա-
յություններ է ցանկանում ստանալ և ի՞նչ ծավալով: 

Այլ է պատկերը երկրորդ խմբի երկրներում. դրանցում պետական 
վերահսկողությունը մասնավորապես հիմնավորվում է նաև նրանով, 
որ ՏԻՄ-երի գործառույթների մեծ մասը, ըստ էության, կրում են 
համապետական բնույթ: Դրանից էլ բխում է այն, որ պետությունը 
սահմանում է հանրային ծառայությունների մատուցման որոշ նվա-
զագույն չափորոշիչներ [13]: Օրինակ` Գերմանիայում տեղական 
ինքնակառավարման խնդիր է հանդիսանում նախադպրոցական 
հիմնարկներում յուրաքանչյուր երեխային տեղով ապահովման հարցը 
[13], իսկ Ֆրանսիայում, որպես օրինակ կարելի է փաստել, որ 
կոմունաները պարտավոր են իրենց ներդրումային ծախսերի 1 %-ն 
իրականացնել համայնքային ենթակայության հիմնարկների և կազ-
մակերպությունների շենքերում արվեստի ստեղծագործությունների 
տեղադրման համար [4]: 

Նշված երկու խմբերում էական տարբերություններ կան նաև 
հարկաբյուջետային քաղաքականության և ՏԻՄ-երի գանձարանային 
ինքնուրույնության աստիճանի տեսանկյունից: Առաջին խմբի երկր-
ներում գերակայությունը տրվում է տեղական ՏԻՄ-երի գանձարա-
նային ինքնուրույնությանը, այսինքն` տեղական բյուջեների եկամուտ-
ներում գերակշռում են տեղական հարկերից մուտքերը: Օրինակ` 
Շվեդիայում կոմունաների ինքնուրույնությունը հենվում է սեփական 
հարկային բազայի վրա:  

Բացի եվրոպական այս խմբի երկրներից, ՏԻՄ-երի բյուջեներում 
սեփական աղբյուրներից եկամուտները բարձր են նաև Կանադայում 
(71 %) և ԱՄՆ - ում (67 %): Ընդ որում` ամերիկյան նահանգների մեծ 
մասում, որոնցում դպրոցների պահպանման համար օգտագործվում է 
գույքահարկից (անշարժ գույքի) ձևավորվող եկամուտները, հարկման 
դրույքաչափերը որոշվում են ոչ թե պետության, նահանգի ղեկա-
վարության կամ ՏԻՄ-ի կողմից, այլ համայնքում անցկացվող 
հանրաքվեով [5]:  

Ի տարբերություն առաջին խմբի երկրների` երկրորդ խմբի 
երկրներում մեծ ուշադրություն է դարձվում ֆինանսական համա-
հարթեցմանը, այսինքն` տեղական բյուջեների եկամուտներում գերա-
կշռում են պետական հատկացումները, որոնք, որպես կանոն, ունեն 
նպատակային բնույթ և պահանջում են մասնային ֆինանսավորում: 
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Այդ պատճառով էլ, շատ հաճախ, ՏԻՄ-երը խթանում են այնպիսի 
օբյեկտների համար ֆինանսավորումը, որոնք հետագայում կարող են 
դառնալ ոչ պիտանի կամ ոչ եկամտաբեր: Այսինքն` ՏԻՄ-երն որոշում-
ներ կայացնելիս առաջնորդվում են ոչ թե նրանով, թե ինչի կարիք 
ունեն կոմունայի բնակիչները, այլ այն բանով, որ պետական հատ-
կացումների ձևով ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ ստանան 
պետական բյուջեից[12]: Այսինքն` կարող ենք միանշանակ ամրագրել, 
որ համայնքի բյուջեի եկամուտներում պետական հատկացումների 
անհամեմատ մեծ տեսակարար կշիռը սահմանափակում է տեղական 
ինքնակառավարման արդյունավետությունը: 

Համայնքներում մատուցվող հանրային ծառայությունների 
բազմազանությունն ու դրանց մատուցման արդյունավետությունն 
առաջին հերթին պայմանավորվում է համայնքի բյուջեի մեծությամբ, 
ինչպես նաև դրանում սեփական եկամուտների տեսակարար կշռով: 
Զարգացած երկրներում համայնքային բյուջեների ընդհանուր ծավալը 
կազմում է համախմբված բյուջեի 20-28 %-ը: Ընդ որում պետական 
բյուջեից ստացվող պաշտոնական տրանսֆերտները (սուբսիդիա, 
սուբվենցիա և այլն) կազմում են համայնքային բյուջեի եկամուտների 
25-30 %-ը, իսկ եկամուտների մնացած 70-75 %-ը ձևավորվում է 
սեփական եկամուտների հաշվին [10, էջ 420]: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ  
ՏԻՄ-երի գանձարանային ինքնուրույնության կամ ֆինանսական 
անկախության մակարդակը կախված է այն բանից, թե այդ մարմին-
ներն ի՞նչ աստիճանի դերակատարում ունեն սեփական հարկային 
բազայի և դրույքաչափերի որոշման գործում: Այդ առումով գանձարա-
նային ինքնուրույնությունը համարվում է առավելագույն, եթե ՏԻՄ-երն 
իրենք են որոշում ոչ միայն սեփական եկամուտներն ապահովող հար-
կերի տեսակներն ու բազան, այլև` դրանց հարկման դրույքաչափերը, 
ինչը բնորոշ է առաջին խմբի երկրներին: Ի տարբերություն դրա` 
գանձարանային ինքնուրույնությունը կամ ֆինանսական անկախութ-
յունը համարվում է նվազագույն, եթե ՏԻՄ-երի փոխարեն, հարկատե-
սակները, հարկման բազան և դրույքաչափերն որոշում են իշխա-
նության վերին օղակների մարմինները: Այդպիսի մոտեցումը բնորոշ 
է հատկապես երկրորդ խմբի երկրներին [10, էջ 420]: 

Դրա հետ մեկտեղ, առանձին երկրներում, ՏԻՄ-երի գանձարա-
նային ինքնուրույնությունը հանդես է գալիս ամենատարբեր դրսևո-
րումներով: Այսպես, օրինակ, Նոր Զելանդիայում, որտեղ համայն-
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քային բյուջեների ընդհանուր եկամուտների կազմում տեղական 
հարկերից (հիմնականում անշարժ գույքի հարկից) ստացվող եկա-
մուտների տեսակարար կշիռը կազմում է մոտ 6 %, ՏԻՄ - երն իրենք 
են որոշում այդ հարկի և՛ բազան, և՛ դրույքաչափերը: Նմանատիպ 
պատկեր գոյություն ունի նաև Պորտուգալիայում և Իսպանիայում: 
Իսկ մի շարք երկրներում` Բելգիա, Շվեյցարիա, Դանիա, Ֆինլանդիա, 
Իսլանդիա, Ճապոնիա, Նիդերլանդներ, Շվեդիա, Մեծ Բրիտանիա, 
տեղական հարկերից ստացվող եկամուտների 84 %-ից ավելին բյուջե 
է մուտքագրվում այն հարկատեսակներից, որոնց դրույքաչափերի 
սահմանումը գտնվում է ոչ թե ՏԻՄ-երի, այլ` պետական իշխանության 
տեղական մարմինների լիազորությունների շրջանակում, իսկ Կանա-
դայում, ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում իշխանության տեղական մար-
մինների կողմից վերահսկվում են ոչ միայն տեղական հարկերի դրույ-
քաչափերը, այլև` հարկային բազան: Այնինչ Չեխիայում, Հունգա-
րիայում, Նորվեգիայում, Լեհաստանում և Մեքսիկայում տեղական 
հարկերի մուտքերի մոտ 45 %-ը ստացվում է այն հարկերից, որոնց 
դրույքաչափերը սահմանում են ՏԻՄ - երը [10, էջ 421]: 

Եվրոպական մի շարք երկրներում (Շվեդիա, Նորվեգիա, Ֆին-
լանդիա, Դանիա) տեղական եկամտահարկը հանդիսանում է հա-
մայնքային բյուջեի մուտքերի միակ նշանակալից հարկատեսակը: 
Ընդ որում, այդ հարկը, որի դրույքաչափը սահմանվում է ՏԻՄ - երի 
կողմից, գանձվում է գործադիր իշխանության պետական մարմին-
ների կողմից միևնույն հարկման բազայից, ինչից որ գանձվում է 
պետական բյուջե մտնող համազգային եկամտահարկը: Կենտրո-
նական իշխանությունների կողմից տեղական եկամտահարկը գան-
ձելուց հետո այն հատկացվում է համապատասխան համայնքների 
բյուջեներին [10, էջ 428]: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ չնայած 
մեծ տարբերություններին, արևմտյան երկրներում տեղական բյուջե-
ներն ունեն նաև ընդհանուր գծեր, որոնցից են` 

– տեղական բյուջեները ձևավորվում են եկամուտների միևնույն 
աղբյուրներից (տեղական հարկեր և վճարներ, պետական տրանս-
ֆերտներ, փոխառություններ, սեփական ոչ առևտրային գործունեութ-
յունից եկամուտներ, համայնքային սեփականության օգտագործումից 
ստացվող եկամուտներ). 

– բյուջետային միջոցները ծախսվում են պարտադիր լիազո-
րությունների կատարման սկզբունքով:  
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Այդ առումով արևմտյան երկրներում տարբերությունները կախ-
ված են այն բանից, թե ՏԻՄ-ն ինչպիսի հարկատեսակներ է կառա-
վարում (սահմանում հարկատեսակը և հարկման բազան): 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը [10, էջ 442] ցույց է 
տալիս, որ տեղական հարկատեսակները որոշելիս, պետք է նկատի 
ունենալ հատկապես այն, թե տվյալ հարկատեսակի եկամուտներով 
ինչպիսի՞ հանրային ծառայություններ են ֆինանսավորվելու, որոնց 
մատուցումից կշահեն տեղի բնակչությունը` հարկատուները: Այդ 
հանգամանքը հաշվի է առնվում հատկապես այն դեպքում, երբ առկա 
են «փոխներարկման» էֆեկտներ (երևույթներ), այսինքն, երբ հա-
մայնքում մատուցվող տվյալ հանրային ծառայությունից օգտվում են 
նաև այլ համայնքների բնակիչներ: Դա նշանակում է, որ ՏԻՄ-ները 
հիմնականում պետք է ֆինանսավորեն այն հանրային ծառայություն-
ները, որոնցից կօգտվեն միայն տվյալ համայնքի բնակիչները: Եթե 
«փոխներարկման» էֆեկտներ (երևույթներ) հանդես են գալիս ավելի 
մեծ տարածաշրջաններում (պրովինցիա, նահանգ), ապա նպատա-
կաhարմար է այդ ծառայությունների կազմակերպման ու մատուցման 
լիազորությունները հանձնել համապատասխան տարածաշրջանային 
(պրովինցիալ, նահանգային) իշխանություններին:  

Վերը շարադրվածից կարելի է հանգել, որ. 
– եթե տվյալ հանրային ծառայությունից կարող են օգտվել միայն 

տվյալ համայնքի բնակչությունը, ապա այդ հանրային ծառայության 
կազմակերպման և մատուցման լիազորությունը պետք է տրվի ՏԻՄ-երին. 

– եթե համայնքների միջև առկա են այս կամ այն հանրային 
ծառայության ստացման «փոխներարկման» էֆեկտներ (երևույթներ), 
ապա այդպիսի հանրային ծառայությունների կազմակերպման և 
մատուցման լիազորությունները պետք է տրամադրել գործող 
միջհամայնքային միավորումներին, իսկ դրանց բացակայության 
դեպքում` ստեղծել այդպիսի միավորումներ. 

– եթե այս կամ այն հանրային ծառայության ստացման 
«փոխներարկման» էֆեկտներ (երևույթներ) հանդես են գալիս ավելի 
մեծ տարածաշրջաններում (տարածաշրջան, մարզ), ապա նպատա-
կանարմար է այդ ծառայությունների կազմակերպման ու մատուցման 
լիազորությունները հանձնել համապատասխան (տարածաշրջա-
նային, մարզային) իշխանություններին. 

– եթե այս կամ այն հանրային ծառայության ստացման «փոխ-
ներարկման» էֆեկտներ (երևույթներ) հանդես են գալիս հանրապե-
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տության ողջ տարածքում, ապա նպատականարմար է այդ ծառայութ-
յունների կազմակերպման ու մատուցման լիազորությունները վերա-
պահել պետական կառավարման համապատասխան հանրապե-
տական մարմիններին: 

Միանգամայն հասկանալի է, որ, համայնքներում ծառայություն-
ների (հատկապես` հանրային ծառայությունների) մատուցման արդյու-
նավետության գնահատումը, որը ենթադրում է բազմաբովանդակ 
գործոնների և դրանց ցուցանիշների դրսևորումների նկատմամբ 
համալիր և համակարգված մոտեցման ապահովում, բավականին 
բարդ և դժվար լուծվող խնդիր է: Հավանաբար, հենց այդ պատճառով 
էլ մասնագիտական գրականությունում առ այսօր գոյություն չունի 
նշված ծառայությունների մատուցման արդյունավետության գնահատ-
ման` գիտական հանրության կողմից ընդունելի որևէ տեսություն կամ 
նույնիսկ մեթոդ:  

Համայնքներում ծառայությունների մատուցման արդյունավե-
տության գնահատման ուղղությամբ գիտական գրականությունում 
լայնորեն գործածվում է տվյալ համայնքի մեկ բնակչի հաշվով տվյալ 
ծառայության կազմակերպման ու մատուցման վրա կատարված ծախ-
սումների ցուցանիշը, ըստ, որի, որքան այդ ցուցանիշը փոքր է, 
այնքան ծառայության մատուցման արդյունավետությունը բարձր է: 
Միևնույն ժամանակ, դա նշանակում է, որ միևնույն ծախսումների 
պայմաններում որքան մեծ լինի այդ ծառայությունն ստացողների 
թվաքանակը, այնքան խնայողությունները կմեծանան և, վերջին 
հաշվով, ավելի բարձր արդյունավետություն կապահովվի:  

Համայնքներում ծառայությունների մատուցման արդյունավե-
տության բարձրացման այս մոտեցումը, որը գրականության մեջ 
ընդունված է անվանել «խնայողություն ըստ մասշտաբի», XX դարում 
լայնորեն կիրառվել է ԱՄՆ-ում, ապա` եվրոպական երկրներում  
[10, էջ 14]: Այսօր էլ, անկախ նրանից, հաշվարկվում է այն, թե` ոչ, 
խիստ գործածական է բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում նաև` 
Հայաստանի Հանրապետությունում: Բանն այն է, որ կախված 
համայնքի բնակչության թվաքանակից, միևնույն ծախսումներով 
միևնույն ծառայության մատուցման արդյունավետությունը կլինի 
տարբեր. որքան համայնքը մեծ է, այնքան բարձր է մատուցված 
ծառայության արդյունավետությունը, որովհետև, այս դեպքում, խնա-
յողությունն ըստ մասշտաբի աճում է: Ահա թե ինչու, աշխարհի շատ 
երկրներում իրականացվել և ներկայումս էլ շարունակվում են 
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իրականացվել համայնքների և համատիրությունների խոշորացման և 
միջհամայնքային միավորումների ստեղծման գործընթացներ: 

Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ վերջին ժամանակներս, հատ-
կապես «հասարակական ընտրության» տեսության կողմնակից մի 
շարք հետազոտողներ գտնում են, որ միշտ չէ, որ ըստ մասշտաբի 
խնայողության գործոնով կարելի է ապահովել ծառայությունների 
մատուցման բարձր արդյունավետություն: Օրինակ Ռոբերտ Բիշը 
նշում է, որ կախված ծառայության տեսակից և համայնքի մեծութ-
յունից, կարող է դիտվել նաև հակառակ երևույթ, այսինքն, երբ 
մասշտաբի ընդլայնումն անխուսափելիորեն պահանջում է լրացուցիչ 
ծախսումներ: Նա գտնում է, որ խնայողությունն ըստ մասշտաբի 
բնորոշ է այն ծառայությունների մատուցմանը, որոնք կապիտալա-
տար են, հեշտությամբ են չափվում և նորանոր կապիտալ ներդրում-
ների ու այդ ծառայության ստացման անհընդհատության պահանջ չի 
առաջանում, իսկ աշխատատար և անընդհատ մատուցման պահանջ 
ունեցող ծառայություններին հատկանշական է տնտեսման բացա-
կայությունը, իսկ մասշտաբի ընդլայնման դեպքում նաև դրա 
կորուստը [11, էջ 11]:  

Միանգամայն ըմբռնելի է, որ ծառայությունների (այդ թվում` 
հանրային ծառայությունների) մատուցման արդյունավետության 
բարձրացման ըստ մասշտաբի խնայողության մեթոդը դեռևս հեռու է 
իրական արդյունավետության գնահատման համար հիմք և 
չափորոշիչ լինելուց, որովհետև, այդպիսի «արդյունավետությունում» 
բացակայում են այնպիսի կարևոր ցուցանիշներ և չափորոշիչներ, 
ինչպիսիք են տվյալ ծառայության մատուցան հաճախականությունը, 
որակը, գինը և այլն: 

Այդ առումով, գիտական աշխարհում շրջանառվում է այն 
կարծիքը, թե մատուցված ծառայության արդյունավետության և որա-
կի վերաբերյալ ամենաճիշտ գնահատականը տալիս է այդ ծառայութ-
յունը ստացողը [1]: Իհարկե, չնայած մատուցված ծառայության որակի 
վերաբերյալ անհատ սպառողի գնահատականը բխում է սեփական 
շահից, ուստի և` սուբյեկտիվ է ու հաճախ, կարող է չհամապատաս-
խանել իրականությանը, այդուհանդերձ, ծառայություն մատուցողը չի 
կարող հաշվի չառնել սպառողների այն գնահատականը, որն արտա-
ցոլում է քաղաքացիների որոշակի համախմբի (տարիքային կամ 
սոցիալական խմբի, համայնքի կամ մարզի բնակչության) ընդհան-
րական կարծիքը: 
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Տեղական ինքնակառավարման միջազգային փորձը ցույց է 
տալիս, որ համայնքի ղեկավարի պարտավորությունների կատարման 
գնահատման համար օրենսդրորեն ամրագրվում են «օբյեկտիվորեն 
վերահսկելի ցուցանիշներ»: Այդ ցուցանիշներով գնահատման 
արդյունքները նաև հիմք են հանդիսանում` որոշելու նրան պատաս-
խանատվության ենթարկելու կամ չենթարկելու հարցը [2]:  

Ավելին, քանի որ ՀՀ-ում համայնքի ղեկավարն իր լիազո-
րությունների մեծ մասն իրականացնում է համայնքի բյուջեի կատար-
ման, ինչպես նաև իր կողմից կազմված ու համայնքի ավագանու 
կողմից հաստատված համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով 
նախատեսված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման 
ընթացքում, ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի նշված քառամյա ծրագ-
րում ևս հստակ ամրագրվի նաև համայնքի ղեկավարի պատասխա-
նատվությունը` ըստ առանձին միջոցառումների և ծրագրերի: Իսկ ինչ 
վերաբերում է «օբյեկտիվորեն վերահսկելի ցուցանիշների» միջոցով 
համայնքի ղեկավարի գործունեության գնահատմանն ու դրա 
արդյունքում նրան պատասխանատվության ենթարկելու կամ չեն-
թարկելու հարցին, ապա այդ նպատակով անհրաժեշտ է արդիա-
կանացնել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 
մշակման մեթոդները, արմատպես բարելավել ծրագրի կառուցվածքը` 
այն դարձնելով ավելի նպատակային, համայնքի բնակչության համար 
ավելի հասկանալի, վերահսկելի և գնահատելի:  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Рассматривая и наблюдая за особенностями классического, 

континентального и другими моделями местного самоуправления, автор 
отмечает, что ни один из них не представляется в ,чистомե виде.  

Об этом также свидетельствует А.Гессер, который связывает уровень 
развития местного самоуправления с историей развития общественных 
свобод и государственности, при этом вместо классической и 
континентальной моделей в Европе выделяя две группы стран: 

1. “Исконно-свободные” страны (Великобритания, Дания, Швеция, 
Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Швейцария), которые отличаются 
высокой степенью гражданских свобод и низким уровнем монархически-
бюрократической централизации. В мире к таким странам относятся и 
Соединенные Штаты Америки.  

2. ”Либерализованные государства верховной власти” (Испания, 
Италия, Франция, Германия), основанные на общем подчинении 
бюрократическому аппарату, и поэтому оставлено мало места для 
управления “под собственную ответственность” на местном уровне. 

Представляя в статье особенности местного самоуправления этих 
двух групп стран, по мнению автора, классификация А.Гессера должна 
стать наиболее действующей, потому что каждой группе стран более 
характерны сходства местного самоуправления, чем особенности. 

 
GRISHA GSPOYAN 

 Head of chair of Public Administration and Public Finance 
Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

PhD in Geography (candidate of sciences), Docent 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE LOCAL  
SELF-GOVERNMENT 

Illustrating and considering classical, continental and other models peculi-
arities of local self-government the author points that none of them is introduced 
in “clear” form. 

It is also proved by A.Hesser, who marks out two groups of countries in 
Europe by connecting local self- government development with the history of 
statehood and public freedom development, instead of classical and continental 
models: 

1. “Really free” countries (Great Britain, Denmark, Sweden, Norway, 
Finland, Netherlands, Switzerland), which stand out with high degree of civil 
freedom and lowest degree of monarchy-bureaucratic centralization. The 
United States of America is also among those countries in the world. 

2.”Supreme authority liberal countries’’ (Spain, Italy, France, Germany) 
which are based on the general subjection of the beaurocratic machine, so 
there is a minor place for management with a self- liability in the local level. 

According to the author A. Hesser’s classification must become more ap-
plicable as for each country included in the group are more characteristic simi-
larities of local self- government than peculiarities. 
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ԳՅՈՒԼԼՈ ԱՐԱԲՅԱՆ  
Հայաստանի պետական  

տնտեսագիտական համալսարան 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Վերլուծելով հանրային հատվածի ֆինանսատնտեսական գոր-
ծունեության առանձնահատկությունները` հոդվածում ներկայացվել 
են ոլորտի եկամուտների ձևավորման աղբյուրները տարբեր մա-
կարդակներում, բացահայտվել է ոչ առևտրային միավորների եկա-
մուտների կառուցվածքը և ֆինանսական հոսքերի վերահսկողութ-
յան բարելավման ուղղությամբ կատարվել են առաջարկություններ:  

Տնտեսության հանրային հատվածում ընդգրկված սուբյեկտներն 
իրավաբանական կամ սոցիալական միավորներ են, որոնք ստեղծ-
վում են ծառայությունների մատուցման, ապրանքների արտադրութ-
յան կամ բաշխման նպատակով և գործում են մի շարք առանձնա-
հատկություններով: Նախ` այս ոլորտում գործունեության ծավալումը 
հասարակական պահանջ է, և բխում է ոչ թե անհատի կամ կոլեկտի-
վի գործարարության շահերից, այլ պետության ու համազգային պա-
հանջմունքներից: Ելնելով այս հիմնադրույթներից` հասարակական 
ոլորտի ֆինանսատնտեսական համակարգում ներգրավված միավոր-
ները շահույթ չեն հետապնդում և ոչ առևտրային բնույթ ունեն: Եվ 
վերջապես, հանրային հատվածի տարբեր մակարդակներում (կառա-
վարություն, նախարարություններ, գերատեսչություններ, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ (այսուհետ` ՏԻՄ), պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություններ) եկամուտների ու ծախսերի ձևա-
վորումը կատարվում է տարբեր սկզբունքներով և տարբեր 
աղբյուրներից: 

Հանրային հատվածում գործունեություն են ծավալում ոչ առևտ-
րային միավորները, այսինքն` շահույթ չհետապնդող կազմակերպութ-
յունները և հաստատությունները: Շահույթ չհետապնդող կազմակեր-
պությունները, որոնք գործում են ոչ առևտրային ոլորտում, կարող են 
նաև ներգրավվել շուկայական գործունեության ոլորտ: Եթե այն ներ-
գրավվում է ծառայությունների մատուցման շուկայական հատված, 
օրինակ` հիվանդանոցը, որը շուկայական գներով է գործում կամ 
համալսարանը, որը ուսման վարձ է գանձում, ապա շահույթ չհետա-
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պնդող պետական կազմակերպությունը կամ պետք է պահպանի իր 
գործունեությունից ստացվող շահույթը` հետագա գործունեությանն 
աջակցելու համար, կամ այն բաշխի այլ ինստիտուցիոնալ միավոր-
ների միջև [3, էջ 12]: 

Տնտեսության հանրային հատվածի լրացուցիչ բնութագիրն նաև 
այն է, որ նրա ֆինանսատնտեսական գործառությունը պետք է  ֆի-
նանսավորվի հիմնականում հարկման կամ այլ պարտադիր փոխան-
ցումների միջոցով [4, էջ 109]: 

Իհարկե, կառավարությունը կարող է նաև որոշակի ժամանակա-
հատվածում  ֆինանսավորել իր գործողությունները` միջոցներ փոխա-
ռելով կամ պարտադիր փոխանցումներից բացի այլ աղբյուրներից 
միջոցներ ձեռք բերելով, օրինակ` տոկոսային եկամուտներ, ապրանք-
ների և ծառայությունների ոչ կանոնավոր վաճառք, կամ ընդերքի ակ-
տիվների վարձակալություն: 

Հանրային կառավարման վերին օղակներում առկա են եկամուտ-
ների ձևավորման հետևյալ աղբյուրները՝ հարկերը և կառավա-
րության միավորների կողմից սահմանված այլ պարտադիր փոխան-
ցումները, ակտիվների տիրելուց, ապրանքների վաճառքից կամ 
ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտները, ինչպես 
նաև այլ միավորներից ստացվող կամավոր փոխանցումները (տե՛ս 
Գծապատկեր 1): 

 Գծապատկեր 1  
Ֆինանսական մուտքերի կառուցվածքը ՀՀ հանրային 

կառավարման տարբեր հարթություններում 
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 Հարկային եկամուտները, որոնք կազմում են կառավարության 
բազմաթիվ միավորների եկամուտների գերակայող մասը, բաղկա-
ցած են ընդհանուր կառավարության հատվածին ուղղված պարտա-
դիր փոխանցումներից: Որոշ պարտադիր փոխանցումներ, օրինակ՝ 
տույժերը, տուգանքները և սոցիալական ապահովության վճարների 
մեծ մասը չեն ներառվում հարկային եկամուտներում:  

Մնացած բոլոր տեսակների եկամուտները համախմբվում են ոչ 
հարկային եկամուտների բազմատեսակ դասում: Դրանք ներառում են 
սոցիալական վճարները, շնորհները, գույքից ստացվող եկամուտը, 
ապրանքների վաճառքը և ծառայությունների տրամադրումը, ինչպես 
նաև բազմաթիվ այլ եկամուտները:  

 Սոցիալական վճարներն այն փաստացի հաշվարկված մուտ-
քերն են, որ ստացվում են ծառայողների անունից գործատուների, 
կամ ծառայողների, անհատ ձեռներեցների կողմից, որոնք ապահո-
վում են սոցիալական նպաստներից օգտվելու, սոցիալական վճար-
ները մուծող քաղաքացիների, ինչպես նաև վերջիններիս խնամքին 
գտնվող անձանց իրավունքը:  

Շնորհները ոչ պարտադիր փոխանցումներ են, որոնք հանրային 
հատվածի միավորն ստանում է որևէ այլ պետական միավորից կամ 
միջազգային կազմակերպությունից: Կառավարության ամփոփ հատ-
վածի տվյալների կազմման ժամանակ հանրային հատվածի այլ 
միավորներից ստացված շնորհները վերացվում են համախմբման 
միջոցով, և արտացոլվում են միայն արտասահմանյան կառավարու-
թյուններից ու միջազգային կազմակերպություններից ստացված 
շնորհները: Դրանք բաժանվում են կապիտալ և ընթացիկ շնորհների: 
Դրանք կարող են լինել ինչպես դրամական միջոցների, այնպես էլ՝ 
ապրանքների տեսքով: 

 Ունեցվածքից ստացվող եկամուտն առաջանում է այն ժամա-
նակ, երբ հանրային հատվածի որևէ միավոր այլ միավորների տնօրի-
նությանն է հանձնում իր ֆինանսական ակտիվները կամ ոչ արտադ-
րական ակտիվները: Այս դասին են գլխավորապես պատկանում 
տոկոսները, շահաբաժինները և վարձակալության վճարները:  
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Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը ներառում է ոչ 
առևտրային պետական կազմակերպությունների կողմից պարբե-
րաբար իրականացվող ապրանքների ու ծառայությունների անուղ-
ղակի վաճառքը: Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը 
գրանցվում է որպես եկամուտ՝ առանց այդ գումարից հանելով նման 
եկամուտի ստացման հետ կապված ծախսերը: Հնարավոր է, որ 
հանրային հատվածի միավորը վաճառի իր գործունեության 
արդյունքները` ինքնարժեքից ցածր գներով [6, стр. 64]: 

 Անշուշտ, որպես ոչ առևտրային կազմակերպություններ, հան-
րային հատվածի տնտեսական սուբյեկտների մեծ մասը բաշխում է իր 
արդյունքներն կամ դրանք վաճառում զգալի ցածր գներով: Ոչ 
առևտրային կազմակերպությունները պետական քաղաքականության 
իրականացման շրջանակներում ձգտում են արտադրել ապրանքներ 
կամ մատուցել ծառայություններ` սահմանելով որոշ վճարներ, 
փոխհատուցելով ծախսեր կամ մասամբ բավարարելով առկա չափա-
զանց մեծ պահանջարկը [5, стр. 29]:  

Այլ տեսակների ոչ հարկային եկամուտները հանրային հատ-
վածում ներառում են տույժերը, տուգանքները, գանձումները, 
դատական վարույթների արդյունքում կատարվող հաշվանցումները, 
շնորհներից բացի այլ կամավոր փոխանցումները, ինչպես նաև առկա 
ապրանքների, այդ թվում` ռազմական նշանակության օգտագործված 
ակտիվների վաճառքը:  

Այսպիսով, հանրային ոլորտում առկա ֆինանսատնտեսական 
գործունեությանը հատուկ են մի շարք առանձնահատկություններ: 

Առաջին` հանրային ոլորտի գործունեության շարժառիթները պե-
տական ու համազգային շահեր են հետապնդում, նախապես կանխո-
րոշված և նախահաշվային տեսքի են բերված, ուստի ոլորտում կա-
տարվող ծախսերը և ձևավորվող եկամուտները խիստ վերա-
հսկողության կարիք ունեն: 

Երկրորդ` հանրային ոլորտի ֆինանսատնտեսական գործու-
նեությունն առանձնահատկություններ ունի տարբեր մակարդակ-
ներում: Այսպես` օրենսդիր և գործադիր իշխանության մարմինների 
գործունեության ֆինանսավորումը հիմնականում կատարվում է 
բյուջեից, այն դեպքում, երբ ոչ պետական առևտրային կազմակեր-
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պությունները բյուջեի ֆինանսավորումից զատ, ունեն նաև եկամուտ-
ների ձևավորման սեփական մուտքերը:  

Երրորդ` հանրային տնտեսությունը շահույթ չի հետապնդում, 
որտեղ ձևավորված եկամուտներն ամբողջովին փոխհատուցում են 
ֆինասատնտեսական գործունեության ծախսերը, իսկ ավելցուկի 
դեպքում` եկամուտները վերաուղղվում են ոլորտի գործունեության 
որակական հատկանիշների բարձրացմանը: Ուստի ոլորտի կառա-
վարման խնդիրն է հանդիսանում նաև գնահատելու հանրային կազ-
մակերպությունների ծախսերի արդյունավետությունն ու նպատակա-
հարմարությունը:  
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ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

Հանրային կառավարման մագիստրոս 

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հիփոթեքային վարկավորումը կարևոր կառուցակարգ է ոչ միայն 
բնակարանային խնդիրների լուծման համար, այլև դրամական հոս-
քերի կարգավորման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ներ-
դրումային կապիտալի ավելացման համար: Հոդվածում ներկայաց-
ված են հիփոթեքային վարկի հասկացությունը, հիփոթեքային վար-
կավորման կարևորությունը, հիփոթեքային վարկավորման ներ-
կայիս պայմանները, հիփոթեքային շուկայի զարգացումները և այն 
գործոնները, որոնք ազդել են կամ կարող են ազդել հիփոթեքային 
շուկայի զարգացմանը: 

Ֆինանսական շուկայում վարկի դերի մեծացումը կարևոր 
նշանակություն ունի շուկայի զարգացման համար: Վարկը ընդհանուր 
առմամբ տնտեսական այնպիսի հարաբերություն է, որն առաջանում 
է մեկ անձի, կազմակերպության կողմից վերադարձելիության և վճա-
րելիության սկզբունքներով ուրիշին ժամանակավոր օգտագործման 
հանձնելու ընթացքում: Վարկը լուծում է տնտեսական համակարգի 
առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ: Շուկայական տնտեսության 
պայմաններում վարկն արտահայտում է փոխատվական կապիտալի 
շարժումը և արտացոլում է փոխառուի և փոխատուի միջև դրամական 
հարաբերությունները ժամանակավորապես ազատ դրամական մի-
ջոցների հաշվին [1; էջ 413]: Վարկի օգնությամբ կարելի է հաղթա-
հարել դժվարությունները կապված այն հանգամանքով, որ դրամա-
կան կարիք ունեցողները կարող են դրանք ստանալ դրամական 
միջոցներ տրամադրելու ցանկություն ունեցողներից: Վարկը կարող է 
ակտիվ ազդեցություն գործադրել դրամաշրջանառության, փողի 
ծավալի և կառուցվածքի վրա: Վարկի շնորհիվ ավելի արագ է տեղի 
ունենում շահույթի կապիտալացումը, որն էլ բերում է արտադրության 
համաձուլման: Այսպիսով վարկը խթանում է արտադրողական ուժերի 
զարգացումը, ուժեղացնում կապիտալի աղբյուրների ձևավորումը 
վերարտադրության ընդլայնման համար: Վարկային հարաբե-
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րությունների համակարգում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հիփո-
թեքային վարկավորումը, որը վերջին ժամանակներս լայն տարածում 
է գտել, որի արդյունքում առևտրային բանկերի և վարկային կազմա-
կերպությունների հետաքրքրությունը հիփոթեքային վարկավորման 
նկատմամբ գնալով աճում է: Միջազգային փորձը փաստում է, որ 
հնարավոր և նպատակահարմար է ներդնել հիփոթեքային վարկա-
վորման համակարգն անցումային տնտեսություն, թույլ զարգացած 
կապիտալի շուկա ունեցող, ինչպես նաև այնպիսի երկրներում, որտեղ 
համեմատաբար ավելի քիչ են բարձր եկամուտ ունեցող բնակ-
չությունը: Այս հանգամանքը բացատրվում է նրանով, որ հիփոթե-
քային վարկավորումը նշանակալի գործոն է երկրի տնտեսական և 
սոցիալական զարգացման համար: 

Հիփոթեքը հանդիսանում է երկարաժամկետ վարկավորման 
ամենաբնութագրական դրսևորումներից մեկը: Հիփոթեքային վարկն 
անշարժ գույքի ձեռքբերման, շինարարության կամ վերանորոգման 
նպատակով տրամադրվող երկարաժամկետ վարկի տեսակ է` 
ձեռքբերվելիք, կառուցվելիք կամ այլ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, 
երբ վարկավորման ողջ ժամկետի ընթացքում գրավադրված անշարժ 
գույքը մնում է գրավատուի կամ երրորդ անձի տիրապետման և 
օգտագործման ներքո:  

Գործնականում հիփոթեքային վարկավորման հիմնական և 
գլխավոր նպատակն է միջին եկամուտ ունեցող բնակչությանը բնա-
կարաններով ապահովման և բնակարանային պայմանների բարե-
լավման խնդիրների լուծումը: Այդ առումով վարկավորման նշված ձևը 
զարգացում է ստացել աշխարհում` սոցիալական կարևորագույն 
հիմնախնդիրներից մեկի լուծման գործում:  

Հիփոթեքային վարկավորման հիմնական առանձնահատկութ-
յուններից են վարկի տրամադրումն անշարժ գույքի, մասնավորապես` 
բնակարանի ձեռքբերման նպատակով, բնակարանի գրավադրումը 
վարկավորման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, վարկի երկա-
րաժամկետ բնույթը, որպես կանխավճար վարկառուի կողմից բնա-
կարանի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարի որոշակի մասի 
վճարումը : 

Հիփոթեքային վարկավորումը ներկայումս զարգացած, ինչպես 
նաև մի շարք անցումային տնտեսությամբ երկրների բնակարանային 
ոլորտի  ֆինանսավորման և բնակչության բնակարանային ապահով-
ման խնդրի լուծմանն ուղղված ծրագրերի անբաժանելի մասն է 
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կազմում: Հիփոթեքային վարկավորման համակարգն իրականացնում 
է յուրատեսակ կապող օղակի դեր տնտեսության  ֆինանսական և 
իրական հատվածների, վարկատուների, վարկառուների և ներդրող-
ների միջև: 

Հիփոթեքը կարևոր կառուցակարգ է ոչ միայն բնակարանային 
խնդիրների լուծման համար, այլև դրամական հոսքերի կարգավոր-
ման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ներդրումային կապիտալի 
ավելացման համար: Հիփոթեքային վարկավորումը հնարավորություն 
է ընձեռում արտադրողներին ավելի ժամանակակից դարձնել իրենց 
սարքավորումները, ինչը բերում է արտադրված արտադրանքի և դրա 
որակի բարձրացմանը, մրցունակության ավելացմանը, որն էլ իր 
հեթին նպաստում է երկրի տնտեսական աճին [2]: Հիփոթեքային 
վարկավորումը դրական ազդեցություն է թողնում սոցիալական 
անհավասարության մեղմացման վրա: Հիփոթեքը կարող է ազդել 
նաև աշխատաշուկայի վրա, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ բնա-
կարանային շինարարության և այլ ոլորտներում [3]: 

 Ինչպես անցումային տնտեսությամբ երկրների գերակշիռ մա-
սում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային 
վարկավորման գործընթացում առկա կարևոր հիմնախնդիրներից են 
վարկատուների կողմից հիպոթեքային վարկերի համար սահմանվող 
բարձր տոկոսադրույքները, հիփոթեքային վարկերի տրամադրման 
կարճ ժամանակահատվածը, բանկային համակարգի նկատմամբ 
բնակչության վստահության ցածր մակարդակը, Հայաստանի Հան-
րապետության ողջ տարածքում հիպոթեքային վարկերի չտրամա-
դրումը, այսինքն` հիփոթեքային վարկավորման կենտրոնացվա-
ծությունը Երևան քաղաքում և այլն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի զգալի մաս կազմող 
ոլորտի` շինարարության վերակենդանացման համար կատարվող 
քայլերից կարելի է առանձնացնել հիփոթեքային շուկայում էժան ռե-
սուրսների ներգրավման միջոցով հիփոթեքային վարկերի տրամա-
դրումը` բավականին մատչելի պայմաններով, որի արդյունքում ան-
շարժ գույքի շուկայում տեղի կունենա դրական փոփոխություններ:  

Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկեր տրա-
մադրվում են, միջինը 30% կանխավճարով, 12-14% տարեկան տո-
կոսադրույքով, և 10-15 տարի մարման ժամկետով: Վարկատու կազ-
մակերպությունների կողմից հիմնականում տրամադրվում է 12-20 մլն 
դրամ վարկ: Եթե հաշվի առնենք նաև կանխավճարը, ապա ընդ-
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հանուր գումարը կկազմի մոտավորապես 16-26 մլն դրամ: Այս գու-
մարի դեպքում վարկառուները կարող են ձեռք բերել բնակարաններ 
Երևան քաղաքի ծայրամասերում և ՀՀ մարզկենտրոններում: Այդ 
կերպ լավ առիթ է հանդիսանում ուղղորդել շինարարական հատվածը 
Երևանի կենտրոնամերձ տարածքից դեպի ծայրամասեր և մարզեր, 
որտեղ կառուցապատման ծախսերը նույնն են և հողամասի արժեքը 
մոտավորապես 2-5 անգամ էժան է:  

 Աղյուսակ 1 
ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի և 

վարկային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող 
հիփոթեքային վարկավորման պայմանները [www. banks.am] 

 
 

Վարկատու 
Տարեկան 

տոկոսադրույք
(%) 

Մարման 
ժամկետը 
(տարի) 

 
Կանխավճար 

(%) 
HSBC բանկ 12-13 10-15 30 
Արդշինինվեստ բանկ 13,5 10 30 
Առէկսիմբանկ 12-16 10 30 
Արարատ բանկ 12 12 30 
Արցախ բանկ  սկսած 12%-ից 20 20-50 
Կոնվերս բանկ 14-15 10-15 30 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 12-14 10-35 30 
Հայէկոնոմբանկ 12-14 10 30 
Յունիբանկ 16 15 20 
Պրոմեթեյ բանկ 12-16 13 30 
Հայբիզնեսբանկ 13-15 10-15 30-40 
ԲՏԱ-ինվեստ բանկ 17-18 5 40-50 
ACBA կրեդիտ ագրիկոլ բանկ 12-14 10 30 
Զարգացման հայրենական 
բանկ 

10-18 10 30 

Ամերիաբանկ 12-16 10 30 
Ինեկոբանկ 14-16 10 30 
Առաջնային հիփոթեքային 
բանկ 

12 15 30 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկավոր-
ման համակարգի զարգացման գործընթացում միջազգային կազմա-
կերպությունների և օտարերկրյա բանկերի մասնակցությունը կարող 
է հիմնականում ապահովվել առևտրային բանկերի և վարկային կազ-
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մակերպությունների հետագա վերաֆինանսավորման նպատակով 
ՀՀ կառավարությանը կամ ՀՀ ԿԲ-ին տրամադրվող երկարաժամկետ 
վարկերի և առևտրային բանկերին ու վարկային կազմակերպութ-
յուններին անմիջականորեն տրամադրվող վարկերի միջոցով: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին ժամանակներս 
բավականին ֆինանսական միջոցներ ներգրավվեցին, Հայաստանի 
հիփոթեքային շուկան շուտով կսկսի ակտիվանալ: Հիփոթեքային 
շուկայի ակտիվացմանը էականորեն կնպաստի Կենտրոնական 
բանկի կողմից ստեղծված Ազգայի հիփոթեքային ընկերությունը, որն 
արդեն սկսել իր գործունեությունը 2009 թվականի հուլիսից և որի 
սկզբնական կապիտալը կազմում էր 17 մլրդ դրամ: Ազգային 
հիփոթեքային ընկերությունը 2009 թվականի օգոստոսին արդեն 
հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորման առաջին պայմանագիրն 
է կնքել «Հայբիզնեսբանկի» հետ, ինչով էլ ազդարարվել է ընկե-
րության գործունեության պաշտոնական սկիզբը: Հայաստանի 
առևտրային բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, որոնք 
կունենան համապատասխան համաձայնագիր ՀՀ ԿԲ-ի հետ, կարող 
են տրամադրել հիփոթեքային վարկեր, ապա այդ գործարքների մա-
սին տեղեկատվությունը մանրամասն ներկայացնել Ազգային հիփո-
թեքային ընկերությանը վերաֆինանսավորման նպատակով: Եթե 
հիփոթեքային վարկավորման գործընթացը համապատասխանում է 
ԿԲ կողմից սահմանված չափանիշներին, ապա տրամադրված 
հիփոթեքային վարկի չափով տվյալ առևտրային բանկը մոտ 9 տոկոս 
տոկոսադրույքով վերաֆինանսավորում է ստանում Ազգային հիփո-
թեքային ընկերությունից: Ազգային հիփոթեքային ընկերության հի-
փոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 2011-ի 
մարտի 1-ից «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՈւՎԿ ՓԲԸ 
խորհրդի 2011 թվականի փետրվարի 11-ի 01Լ որոշմամբ սահմանվել է 
8.75 տոկոս: Վերաֆինանսավորում ստացող վարկատու կազմակեր-
պություններն իրենք են որոշում` որքան սահմանել հիփոթեքային 
վարկի տոկոսադրույքը, սակայն ԿԲ-ն համագործակցություն ծավա-
լելու պարագայում նախապատվությունը տալիս է, բնականաբար, 
առավել ցածր տոկոսադրույքներ առաջարկող բանկերին: Ազգայի 
հիփոթեքային ընկերության ստեղծմամբ նպատակ է դրվել հանրա-
պետությունում զարգացնել հիփոթեքային շուկան` այդ վարկերը 
դարձնել առավել մատչելի` երկարաձգելով դրանց մարման ժամկետ-
ները և նվազեցնելով տոկոսադրույքները: Հիփոթեքային շուկայի 
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ակտիվացման հետ կակտիվանա անշարժ գույքի շուկան և իհարկե 
դա էլ իր հերթին կբերի շինարարության ոլորտի աճի, որը ներկայումս 
էական կշիռ է կազմում ՀՀ ՀՆԱ-ում: Հայաստանի հիփոթեքային 
վարկավորման շուկայի զարգացումը կախված է նաև իր մասնակից-
ների շահավետ համագործակցությունից: 2011 թվականի ապրիլին 
ընկերության կողմից վերաֆինանսավորվել է 55 հիփոթեքային վարկ` 
470,7 մլն դրամ ծավալով: Մայիսին Ազգային հիփոթեքային ընկե-
րության (այսուհետ` ԱՀԸ) կողմից վերաֆինանսավորվել է 86 վարկ` 
490,1 մլն ՀՀ դրամ ծավալով: Հունիսին ԱՀԸ կողմից վերաֆինան-
սավորվել է 84 հիփոթեքային վարկ` 726,5 մլն ՀՀ դրամ ծավալով [4]: 

2010-ի ապրիլին Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգաց-
ման համար գերմանական KfW բանկը Հայաստանի կենտրոնական 
բանկին հատկացրել է 20 մլն եվրո։ Միջոցները հատկացվել են 
«Բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացում» 
վարկային ծրագրի շրջանակում։ Վարկը տրամադրվել է 10 տարի 
մարման ժամկետով, որից 3 տարին արտոնյալ: Այս միջոցները 
Հայաստանի առևտրային բանկերին տրվելու են համաֆինանսա-
վորման սկզբունքով, այսինքն՝ բանկերը սեփական միջոցներով տրա-
մադրելու են հիփոթեքային վարկեր, իսկ հետագայում ԿԲ–ն այդ մի-
ջոցները կվերադարձնի բանկերին։ Բանկերի կողմից վարկերը հատ-
կացվելու են շուկայական տոկոսադրույքներով՝ 12-16% տարեկան 
տոկոսադրույքով, իսկ վարկի առավելագույն չափը սահմանված է  
12 մլն դրամ։ ԿԲ-ն առևտրային բանկերի միջոցները տրամադրելու է 
ազգային դրամով, նրանք էլ իրենց հերթին հիփոթեքային վարկերը 
տրամադրելու են դրամով, ընդ որում KfW-ի վարկային միջոցները 
նախատեսվում է տեղաբաշխել երեք տարվա ընթացքում։ Այս միջոց-
ների կեսը տեղաբաշխվելու է մարզերում։ «Բնակարանային ֆինան-
սավորման կայուն շուկայի զարգացում» ծրագրի շրջանակում 2005-ից 
KfW բանկը Հայաստանի ԿԲ-ին երկու տրանշով հատկացրել է  
6-ական մլն եվրո վարկային միջոցներ, ինչպես նաև 1,5 մլն եվրո 
դրամաշնորհ։  

Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային շուկայի և հի-
փոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացման գործընթացում 
մեծ դեր ունի նաև Հայաստանի հիպոթեքային շուկայի մասնակից-
ների միությունը, որը հանդիսանում է շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող և ստացած շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ 
առևտրային) կազմակերպություն, որի մասնակիցներ են հանդիսա-
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նում` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը, 
վարկային և ներդրումային կազմակերպությունները, ապահովագրա-
կան ընկերությունները, ռիելթորական, անշարժ գույքի գնահատման 
գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները և իրավաբանա-
կան ծառայություններ մատուցող ընկերությունները: Հայաստանի 
հիփոթեքային շուկայի մասնակիցների միությունը հիմնադրվել է 
2006-ին: Միության հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են` 
աջակցել Հայաստանի Հանրապետության հիփոթեքային շուկայի 
զարգացմանը և բնականոն գործունեությանը, պաշտպանել միության 
անդամների շահերը, աջակցել նրանց գործունեության ու զարգաց-
ման համար անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծմանը, բացա-
հայտել գործունեությունն ու զարգացումը խոչընդոտող գործոնները, 
առաջարկներ մշակել դրանք վերացնելու նպատակով, մշակել հիփո-
թեքային շուկայում գործելու էթիկայի միասնական կանոնները և 
հիփոթեքային վարկավորման նվազագույն չափանիշները, մասնակ-
ցել Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացման ռազմավարութ-
յան ու իրականացման համար անհրաժեշտ կարգավորման դաշտի 
մշակման աշխատանքներին, հետևել և պարբերաբար տեղեկացնել 
անդամներին հիփոթեքային շուկայում տեղի ունեցող զարգացումների 
մասին, ուսումնասիրել միջազգային փորձը, առաջարկներ ներկայաց-
նել նոր տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները Հայաստանի հիպոթեքային 
շուկայում ներդնելու համար [5]: 

2011-ի փետրվարին Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի մասնա-
կիցների միության կողմից մշակվել և ներկայացվել է նոր արտադ-
րանք` «Հիփոթեքային վարկերի մասնակի ապահովագրություն», որը 
նախատեսում է ապահովագրական ընկերությունների մասնակցություն, 
որի հաշվին հնարավոր է դառնալու հիփոթեքային վարկի կանխա-
վճարի կրկնակի նվազեցումը: Ապահովագրության այս տեսակի 
նպատակն է հիփոթեքային շուկայի բնականոն զարգացումը, միջազ-
գային չափորոշիչների ներդրումը, առավել մատչելի բնակարանների 
ընտրության հնարավորությունների ընդլայնումը, բնակարանային 
շինարարության և անշարժ գույքի շուկայի ակտիվացումը և այլն:  

 2011-ին հիփոթեքային շուկայում ակնկալվում է զգալի աճ նոր 
մատչելի հիփոթեքային արտադրանքի ներմուծման հաշվին: Նոր ար-
տադրանքի մշակման հարցում միությանն աջակցել է նաև ՀՀ ԿԲ-ն: 

Հիփոթեքային շուկայի զարգացման նոր ծրագիրն առաջին հեր-
թին լուծում է գլխավոր խնդիրներից մեկը, որի հետ բախվում են 
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պոտենցիալ փոխառուները` նվազեցվում է կանխավճարը, որի 
արդյունքում հիփոթեքային վարկը հանրության համար դառնում է 
ավելի մատչելի: Մասնավորապես, եթե այսօր բանկերը հիփոթե-
քային վարկերը տրամադրում են գույքի գնահատված արժեքի 
առավելագույնը 70%-ի չափով, ապա արտադրանքի կիրառմամբ 
վարկառուն հնարավորություն կունենա վարկավորվել գույքի արժեքի 
85%-ի չափով: Փաստորեն, նման պայմաններում հիփոթեքային 
վարկավորման ժամանակ կանխավճարը հնարավոր է դառնում 
նվազեցնել 10-15%-ի չափով: Օրինակ, եթե բնակարանն արժի 15 մլն 
դրամ, ապա այդ դեպքում կանխավճարի նախկին 4.5 մլն դրամի (30 
տոկոս) փոխարեն գնորդը վճարում է բնակարանի արժեքի 15 
տոկոսը` 2.250 մլն դրամ, իսկ մնացած 2.250 մլն դրամի ռիսկն իր 
վրա վերցնելու է ապահովագրական ընկերությունը: Ավելին, նոր 
հիփոթեքային արտադրանքն ակտիվացնելու է անշարժ գույքի 
շուկան: Արտադրանքը գրավիչ է հիփոթեքային շուկայի բոլոր 
մասնակիցների համար: Ապահովագրության այս տեսակը ընդհանուր 
առմամբ կարող է թանկացնել հիփոթեքային վարկը, քանզի վար-
կառուն բացի ստացած վարկի տոկոսավճարների և մայր գումարի 
մարումներից պետք է նաև ապահովագրավճար վճարի: Որպեսզի 
նոր արտադրանքն արդյունավետ գործի և զարգացնի հիփոթեքային 
շուկան, ավելի նպատակահարմար կլինի այդ ապահովագրա-
վճարները սուբսիդավորվի պետության կողմից: 

Բացի վերը նշվածից, նախատեսվում է ևս մեկ հիփոթեքային 
արտադրանքի` կուտակային վարկի ներմուծումը հիփոթոքային 
շուկա, որը տրամադրվելու է 2011-ի ընթացքում: Նախատեսվում է, որ 
պոտենցիալ սպառողը, որը ցանկանում է բնակարան ձեռք բերել, 
բանկում կանխավճարը կուտակելու է 2,3 տարվա ընթացքում: 
Հետագայում բանկը նրան տրամադրելու է հիփոթեքային վարկի 2 
տոկոս զեղչ` այդ 2-3 տարվա ընթացքում սպառողների միջոցները 
տնօրինելու իրավունքի փոխարեն: Բացի դրանից, բանկը համոզվելու 
է պոտենցիալ հաճախորդի վճարունակության մեջ:  

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կշարունակվի ՀՀ հիփոթե-
քային շուկայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքները, մասնավո-
րապես «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետական 
նպատակային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի հիմնական նպա-
տակը երիտասարդներին և երիտասարդ ընտանիքներին բնակարա-
նային խնդիրների հաղթահարման հարցում արդյունավետ պետա-
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կան աջակցություն ցուցաբերելն է: Ծրագրի շրջանակներում բանկերը 
և վարկային կազմակերպությունները երիտասարդ ընտանիքներին 
տրամադրում են վարկեր` բնակարան ձեռք բերելու նպատակով, իսկ 
պետությունը վարկի մարման գործընթացում ֆինանսական աջակ-
ցություն է ցուցաբերում վարկառուին: Պետության ֆինանսական օգ-
նությունն արտացոլվում է տոկոսագումարների ուղղակի և անուղ-
ղակի ձևով մասնակի սուբսիդավորման մեջ: Ընդհանուր առմամբ 
երիտասարդ ընտանիքին պետությունն աջակցում է մոտ 4 տոկո-
սային կետով: 

Հայատանի Հանրապետությունում հիփոթեքային շուկայի զար-
գացման վրա կարող է ազդել նաև կյանքի ապահովագրության և 
ներդրումային կենսաթոշակային համակարգի ստեղծումը: Այդ երկու 
ինստիտուտներն են, որ կարողանում են ստեղծել «երկար փողեր», 
որն անհրաժեշտ է ամբողջ տնտեսության զարգացման համար: 
Ստեղծված «երկար փողեր» կարելի է ուղղել հիփոթեքային շուկա, 
որի արդյունքում կավելանան հիփոթեքային վարկերի ծավալը ներքին 
պաշարների հաշվին և հնարավոր կլինի հիփոթեքային վարկը 
դարձնել ավելի մատչելի` տրամադրման ժամկետի երկարաձգման և 
տոկոսների իջեցման հաշվին: Այսպիսով` կյանքի ապահովագրութ-
յունը և կենսաթոշակային համակարգի ստեղծումը դրական կազդի 
հիփոթեքային շուկայի զարգացման վրա: 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 

ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավունքի և օրենսդրական  
գործընթացի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական  

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ժամանակակից աշխարհում մեծ է տրանսպորտի դերը։ 
Պետության սոցիալ-տնտեսական համակարգի մաս կազմող տրանս-
պորտը բաղկացուցիչ տեխնիկական միջոցների, հաղորդակցության 
ուղիների օգտագործմամբ իրականացնում է փոխադրումներ:  
Տրանսպորտի դերը ուղղված է տարածության մեջ մարդկանց կամ 
ապրանքների տեղափոխմանը:  Փոխադրումները կազմում են տնտե-
սական գործունեության առանցքը: 

Բեռների փոխադրման պայմանագիրը տարանջատվում է մի 
քանի տեսակների, որոնք ունեն իրենց առանձնահատկությունները, 
ինչը պայմանավորված է տրանսպորտային միջոցների տարբե-
րությամբ (օդանավ, նավ, երկաթգիծ, ավտոտրանսպորտ): 

Բեռների փոխադրման պայմանագիրը կնքվում է ինչպես մեկ 
պետության տարածքում բեռների փոխադրումն իրականացնելու, 
այնպես էլ միջազգային փոխադրումներ կազմակերպելու համար: 
Բեռների միջազգային փոխադրումների դերն անչափ կարևոր է 
պետության զարգացման համար: Դրա շնորհիվ տեղի է ունենում 
ապրանքների ներմուծումն ու արտահանումը, պետական բյուջե 
փոխանցվում մաքսային վճարներ, աշխուժանում միջազգային 
առևտուրը: Այդ ամենի համար անհրաժեշտ Է համապատասխան 
ենթակառուցվածքների և միջպետական համաձայնագրերի առկա-
յություն: Միջազգային փոխադրումները բարդ և բազմակողմանի 
երևույթ են, դրանց կազմակերպումը և իրավական կարգավորումն 
իրականացվում է պետությունների կողմից համատեղ` միջազգային 
իրավական նորմերի մշակմամբ և ընդունմամբ, ինչպես նաև 
անհատականորեն` ազգային օրենսդրության նորմերի միջոցով: 
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Արդի շրջանում, պայմանավորված նաև պետության աշխար-
հագրական դիրքով, ՀՀ-ում խիստ կարևոր է բեռների փոխադրման 
պայմանագրի քաղաքացիաիրավական և միջազգային իրավական 
կարգավորումն ու բեռնափոխադրումների իրականացման ապա-
հովումը: Քանի որ ՀՀ-ն չունի ծովային սահման և նրա տարածքից 
հնարավոր է փոխադրումներ իրականացնել օդային ու ցամաքային 
տրանսպորտով, անհրաժեշտ է արդյունավետ կազմակերպել առկա 
ռեսուրսների կառավարումը, ենթակառուցվածքները համապա-
տասխանեցնել միջազգային պահանջներին, մշտապես կատարելա-
գործել ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը:  

Փոխադրման հարաբերություններում որոշակի առանձնահատ-
կություններով են օժտված փոխադրման պայմանագրի տեսակները: 
Դրանցից առաջինը երկաթուղային փոխադրումներն են, որը ներ-
կայումս շատ պահանջված է ու արդիական, քանի որ  ցածր է 
փոխադրման ինքնարժեքը, իսկ դրան հակառակ բարձր ապրանք-
ների անվտանգ տեղափոխման գործակիցը և փոխադրման արա-
գությունը: Սակայն, երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխումն 
երբեմն անհնար է, քանի որ երկաթուղով հնարավոր է բեռներ փո-
խադրել միայն երկաթգծի երկարությամբ և երբեմն, աշխարհագրա-
կան տեսանկյունից, հնարավոր չէ երկաթուղով բեռները փոխադրել 
այնտեղ, որտեղ երկաթգիծը բացակայում է կամ գտնվում է անսարք 
վիճակում:  

ՀՀ «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» օրենքի 19-րդ հոդ-
վածի համաձայն` բեռների փոխադրումը երկաթուղային տրանս-
պորտով իրականացվում է ՀՀ երկաթուղային տրանսպորտի շահա-
գործման կանոններով և օրենսդրությանը համապատասխան կնքված 
փոխադրման պայմանագրերով: Երկաթուղային միջազգային փո-
խադրումները կարգավորվում են միջազգային պայմանագրերով, 
մասնավորապես («Միջազգային երկաթուղային փոխադրումների 
մասին» Բեռնի համաձայնագիրը (1980թ.), (COTIF), «Միջազգային 
երկաթուղային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիր (1951թ.) 
և այլն): 

Բեռների երկաթուղային փոխադրման պայմանագիրը ձևակերպ-
վում է (տրանսպորտային) բեռնագրով: Այն ոչ միայն հավաստում է 
պայմանագրի կնքվածությունը, այլև հանդիսանում է բեռին ուղեկցող 
հիմնական փաստաթուղթը, իսկ ուղղակի-խառը փոխադրումներում 
պայմանագրի կնքվածությունը հավաստող փաստաթղթեր են 
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դիտվում նաև ճանապարհային տեղեկագիրը, վագոնի թերթը, 
փոխանցելի տեղեկագիրը:  

Երկաթուղային տրանսպորտում բեռների փոխադրավարձի չափը 
որոշվում է օրենքով սահմանված կարգով հաստատված սակագնե-
րով, իսկ դրանցով չնախատեսված աշխատանքները և ծառայություն-
ները բեռի տիրոջ կողմից վարձատրվում են կողմերի համաձայ-
նությամբ: Փոխադրման ժամկետը սահմանվում է` ելնելով հեռա-
վորությունից, փոխադրման արագությունից, առաքման տեսակից և 
այլ հանգամանքներից: Փոխադրման ժամկետը համարվում է պահ-
պանված, եթե նախատեսված կայարանում այն երկաթուղու միջոց-
ներով բեռնաթափվել է կամ վագոնը, բեռնարկղերը մինչև փո-
խադրման ժամկետի ավարտը հանձնվել է բեռը ստացողին` նրա 
միջոցներով բեռնաթափելու համար:  

Փոխադրման հաջորդ տեսակը ավտոմոբիլային փոխադրում-
ներն են: Ավտոմոբիլային տրանսպորտն աչքի է ընկնում բարձր 
մանևրայնությամբ, և տրանսպորտի մյուս տեսակների համեմա-
տությամբ ամենամեծ առավելությունը այն է, որ ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով փոխադրումն իրականացվում է «դռնից մինչև դուռ» 
սկզբունքով: Սակայն բարձր է ավտոմոբիլային փոխադրումների 
ինքնարժեքը, հաճախ կարող են լինել բեռը նշանակված վայր 
հասցնելու ուշացումներ` կապված ճանապարհային խցանումների 
կամ մաքսային ձևակերպումների և ստուգումների հետ: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումները կարգավորող 
հատուկ իրավական ակտեր են «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ կառավարության սահմանած «ՀՀ տարածքից 
ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների միջպետական փոխադրում-
ների իրականացման կարգը», ինչպես նաև 1956թ. «Բեռների 
միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի 
մասին» կոնվենցիան (CMR), 1975թ. Ժնևի «Միջազգային ճանա-
պարհային փոխադրումների (TIR) գրքույկի կիրառմամբ բեռների 
միջազգային փոխադրումների մասին» մաքսային կոնվենցիան և այլն:   

ՀՀ-ում կատարվում են ներքաղաքային, մերձքաղաքային, միջ-
քաղաքային և ներմարզային, միջմարզային, միջպետական (միջազ-
գային) ավտոմոբիլային փոխադրումներ: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումներն ընդունված է 
նաև բաժանել կենտրոնացված և ապակենտրոնացված փոխադրում-
ների: Կենտրոնացված փոխադրումների դեպքում ավտոտրանս-
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պորտային կազմակերպությունը փոխադրման պայմանագիրը կնքում 
է առաքողի հետ և նրա ցուցումով բեռը հանձնում է երկու կամ ավելի 
ստացողների: Նման փոխադրումների դեպքում ավտոմոբիլային կազ-
մակերպությունը հաճախ փոխադրման գործունեությունը զուգակցում 
է առաքման ծառայությունների մատուցման հետ, իսկ վարորդները 
կատարում են նաև առաքիչի պարտականություններ: Կենտրոնաց-
ված փոխադրումներն իրականացվում են բեռն առաքողների և բեռը 
ստացողների արտադրական գործընթացների հաշվառմամբ կազմված 
գրաֆիկներին համապատասխան: Բեռների կենտրոնացված փո-
խադրումների կազմակերպման կարգը, ինչպես նաև մասնակցող 
սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում 
են փոխադրման կանոններով: Ապակենտրոնացված փոխադրումների 
դեպքում ավտոտրանսպորտային կազմակերպությունը պայմանագիր 
է կնքում ստացողներից յուրաքանչյուրի հետ, որոնց հանձարա-
րությամբ էլ նրանց է հասցնում բեռները: 

Անկախ փոխադրման տեսակից և եղանակից` բեռների ավտոմոբի-
լային փոխադրումներն իրականցվում են պայմանագրերի հիման վրա: 

Բեռների ավտոմոբիլային փոխադրման պայմանագրով փո-
խադրողը պարտավորվում է համապատասխան վճարով բեռնառա-
քողի կողմից իրեն վստահված բեռը փոխադրել նշանակված վայր և 
հանձնել բեռն ստանալու համար լիազորված անձին (բեռն ստա-
ցողին): Բեռի հանձնումը փոխադրողին և պայմանագրի կնքումը 
ձևակերպվում է ապրանքատրանսպորտային բեռնագրով, որը նաև 
ուղեկցում է բեռը:   

Պայմանագրի համաձայն` առաքողը մինչև փոխադրամիջոցը 
տրամադրելը պարտավոր է բեռը տարայավորել, խմբավորել ըստ 
ստացողների, նախապատրաստել ապրանքատրանսպորտային բեռ-
նագրերը, անհրաժեշտության դեպքում վաղօրոք մակնիշավորել 
յուրաքանչյուր բեռնատեղ: Բեռը պետք է փոխադրման ներկայացվի 
ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին համապատաս-
խանող սարքին տարայով:  

Փոխադրողը պարտավոր է տրամադրել տվյալ տեսակի բեռի 
փոխադրման համար անհրաժեշտ և սարքին վիճակում գտնվող 
փոխադրամիջոցներ: Ավտոմեքենաների պահանջվող տեսակները և 
քանակը որոշում է փոխադրողը` համաձայնեցնելով պատվիրատու-
ների հետ: Փոխադրավարձը որոշվում է պայմանագրով սահմանված 
սակագներով կամ օրենսդրորեն սահմանված այլ եղանակներով: 
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Փոխադրավարձը, ինչպես նաև փոխադրումն իրականցնելու համար 
անհրաժեշտ այլ վճարումները, բացառությամբ օրենքով մատնա-
նշված դեպքերի, վճարում են ավտոմեքենա պատվիրողները, ընդ 
որում պատվիրատու կարող է լինել և՛ բեռնառաքողը, և՛ բեռը 
ստացողը:  

1975թ. Ժնևի Մաքսային կոնվենցիայով կարգավորվում են 
ավտոմոբիլային այն բեռնափոխադրումները, որոնք կատարվում են 
առաքման վայրի մաքսային սահմանից մինչև նշանակված վայրի 
մաքսային սահմանը, ընդ որում այդ ողջ ընթացքում բեռները չպետք 
է վերաբեռնավորվեն: Այդ կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածում նշվում է, որ 
կոնվենցիայի կանոններով սահմանված կարգով կատարվող 
բեռնափոխադրումները միջանկյալ մաքսային կետերում ազատվում 
են բոլոր մաքսային տուրքերից և վճարներից: Իսկ 6-րդ հոդվածը 
պարտավորեցնում է անդամ-պետություններին իրենց տարածքում 
լիազորել որոշ հաստատությունների` ավտոմոբիլային փոխադրում-
ների դեպքում (համար) տալու հատուկ գրքույկներ, որոնցով 
հաստատվում են փոխադրումները կոնվենցիայի շրջանակներում 
իրականանելու փաստը: Անդամ-պետությունների լիազորված հաս-
տատությունները միմյանց են ուղարկում իրենց հատուկ (մեկ փո-
խադրման համար) գրքույկների ձևաթղթերը` թղթակցային նպա-
տակներով, որպեսզի համապատասխան փոխադրումներն այդ պե-
տություններում մաքսային պահանջների տակ չընկնեն:  

Օդային փոխադրումները ժամանակակից աշխարհում ունեն 
անգերազանցելի առավելություն փոխադրման մյուս տեսակների 
համեմատ, քանի որ օդային փոխադրումն իրականացվում է արագ, 
առավել սեղմ ժամկետներում, որն էլ հնարավորություն է ընձեռում 
խնայել ժամանակ, ինչը կարևոր հանգամանք է հատկապես միջազ-
գային գործարար հարաբերություններում: Տրանսպորտի այս տե-
սակը բեռնափոխադրումների բնագավառում աչքի է ընկնում բարձր 
հարմարավետությամբ և անվտանգությամբ, հնարավոր է բեռնա-
փոխադրումներ իրականացնել տարվա բոլոր եղանակներին առանց 
որևէ տեխնիկակական վերափոխումների: Միևնույն ժամանակ օդա-
յին փոխադրումների ինքնարժեքն ամենաբարձրն է փոխադրման 
մյուս տեսակների համեմատությամբ: Օդային փոխադրումները կար-
գավորող հատուկ իրավական ակտերից  են «Ավիացիայի մասին» ՀՀ 
օրենքը, Միջազգային օդային փոխադրումների որոշ կանոնների 
ունիֆիկացման մասին Վարշավայի կոնվենցիան, որը 1955-ին 
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Հաագայում ենթարկվել է էական փոփոխությունների ու լրացումների, 
Գվադալահարայի կոնվենցիան (1961թ.), Մոնրեալի կոնվենցիան 
(1999թ.) և այլն:  

Օդային փոխադրումները լինում են ներքին և միջազգային: 
Օդային ներքին փոխադրումները կատարվում են ՀՀ տարածքում, 
իսկ միջազգայինը` ՀՀ և այլ պետությունների միջև: Փոխադրման 
հարաբերություններին մասնակցում են ավիացիոն կազմակերպու-
թյունը, շահագործողը և փոխադրողը: Ավիացիոն կազմակեր-
պությունն այն իրավաբանական անձն է, որը լիցենզիայի հիման վրա 
կարող է իրականացնել օդային փոխադրումների կամ ավիացիոն 
աշխատանքների հետ կապված ցանկացած գործունեություն: Շահա-
գործողն այն  ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, որն 
օդանավի նկատմամբ ունի սեփականության իրավունք կամ մեկ այլ 
օրինական տիտղոս (վարձակալության պայմանագիր և այլն) և այն 
օգտագործում է թռիչքների համար: Շահագործողը պետք է ունենա 
թռիչքների համար հատուկ հավաստագիր: Փոխադրողն այն 
շահագործողն է, որն ունի համապատասխան պայմանագրերի հիման 
վրա թռիչքներ իրականացնելու լիցենզիա:  

Բեռների օդային փոխադրումների պայմանագրերը կնքվում են 
գրավոր` չարտերի պայմանագիր կնքելու միջոցով կամ օրենքով 
նախատեսված կարգով վավերացված ավիափոխադրման բեռնագիր 
կազմելու եղանակով: Վարշավյան կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի 
համաձայն` բեռնագիրը (օդային փոխադրման փաստաթուղթը) 
կազմվում է երեք բնագիր օրինակից և հանդիսանում է պայմանագրի 
կնքվածության, բեռն ընդունելու և փոխադրման պայմանների 
հավաստման ապացույց:  

Օդային փոխադրումներում հաճախ կիրառվում է չարտերը: 
Չարտերի (ֆրախտման) պայմանագիրը կնքվում է քաղաքացիական 
գործարքների համար սահմանված ընդհանուր կարգով: Չարտերի 
(ֆրախտման) պայմանագրով ֆրախտ ստացողը պարտավորվում է 
ֆրախտատուին տրամադրել օդանավ կամ դրա մի մասը, մեկ կամ մի 
քանի չվերթով բեռներ փոխադրելու համար: Անկախ նրանից, թե 
օդային փոխադրումները կատարվում են չարտերի պայմանագրով, 
թե ավիափոխադրման բեռնագրով, առաքողը պարտավոր է 
փոխադրողին հայտնել բեռի մասին այն բոլոր տեղեկությունները և 
հանձնել այն փաստաթղթերը, որոնք մինչև ապրանքը ստացողին 
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հանձնելը անհրաժեշտ են մաքսային և ոստիկանական ձևակերպում-
ները կատարելու համար:  

Բեռն առաքողը փոխադրման պայմանագրից բխող բոլոր 
պարտականությունները կատարելու դեպքում իրավունք ունի 
տնօրինել փոխադրման հանձնված բեռը, եթե իր գործողություններով 
վնաս չի պատճառի փոխադրողին և այլ առաքողներին: Նա իրավունք 
ունի մինչև բեռը ստացողին ուղարկելը (հանձնելը), ինչպես նաև 
ուղարկելուց հետո ստացողի կողմից այն չընդունելու դեպքում, բեռը 
հետ վերցնել առաքման կամ նշանակման վայրի օդանավակայանից, 
ինքնաթիռի միջանկյալ վայրէջքների ժամանակ դադարեցնել հետա-
գա փոխադրումը, բեռը վերահասցեագրել և այլն: Փոխադրողը պա-
տասխանատու է փոխադրման ընթացքում բեռի ոչնչանալու, փչա-
նալու կամ վնասվելու հետևանքով պատճառված վնասների համար, 
եթե չապացուցի, որ ինքը կամ իր նշած անձինք ձեռնարկել են 
իրենցից կախված հնարավոր բոլոր միջոցները, սակայն վնասն 
առաջացել է պիլոտաժի (անձնակազմի), օդանավը վարելու կամ 
նավագնացության (նավիգացիայի) սխալի հետևանքով: Իսկ եթե 
փոխադրողն ապացուցի, որ վնասի առաջացմանն օժանդակել է կամ 
վնասն առաջացել է վնաս կրողի մեղքով, դատարանը կարող է 
սահմանափակել փոխադրողի պատասխանատվությունը կամ նրան 
ազատել պատասխանատվությունից: 

Բեռների փոխադրումների համակարգում առանձնահատուկ տեղ 
են գրավում ծովային փոխադրումները: Ծովային տրանսպորտին 
բաժին է ընկնում բեռնափոխադրումների գերակշիռ մասը և փո-
խադրումների ինքնարժեքը ծովային տրանսպորտում անհամեմատ 
ցածր է տրանսպորտի մյուս տեսակներով կատարվող փոխադրում-
ներից: Ծովային տրանսպորտով հնարավոր է փոխադրել ահռելի 
քանակությամբ և զանգվածով բեռներ: Սակայն ծովային տրանս-
պորտը բեռների անվտանգության տեսակետից որոշակիորեն կարող 
է զիջել տրանսպորտի մյուս տեսակներին, քանի որ առկա է տրանս-
պորտային միջոցների խորտակման, եղանակային պայմանների 
հետևանքով բեռների կորստի և տեղ հասցնելն ուշացնելու, ինչպես 
նաև տրանսպորտային միջոցները «ծովահենների» կողմից զավթելու 
և այլ ռիսկեր:  

ՀՀ-ում ծովային փոխադրումներն իրավական կարգավորման չեն 
ենթարկվել, որովհետև ՀՀ-ն ծով և ծովային սահման չունի, իսկ 
արտասահմանյան հաղորդակցության փոխադրումները կարգավոր-
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վում են ծովային տերությունների օրենսդրությամբ և միջազգային 
իրավական նորմերով (դրանցից են օրինակ` Բրյուսելում ընդունված 
Կոնոսամենտի որոշ կանոնների ունի ֆիկացման մասին կոնվենցիան 
(1924թ.), ՄԱԿ-ի ծովային կոնվենցիաները, առանձին երկրների 
ծովային օրենսգրքերը և այլն):  Շատ երկրների օրենսդրությամբ 
առկա չեն այնպիսի կոլիզիոն նորմեր, որոնք նախատեսեն, թե որ 
երկրի իրավունքն է անհրաժեշտ կիրառել բեռների ծովային 
փոխադրումների նկատմամբ: Այդ հարցերը սովորաբար լուծում է 
(որոշում է) դատարանը: Մասնավորապես` Մեծ Բրիտանիայի և 
Ֆրանսիայի դատարանները կիրառում են նավի դրոշի (պատկա-
նելիության) երկրի օրենքը, Գերմանիայի դատարաններում նախա-
պատվություն է տրվում բեռի նշանակման վայրի օրենքին, 
Լեհաստանի օրենսդրությամբ կիրառվում է կողմերից մեկի երկրի 
օրենսդրությունը` կողմերի ընտրությամբ, իսկ այդպիսի ընտրության 
բացակայության դեպքում՝  կիրառվում է փոխադրողի գտնվելու վայրի 
երկրի օրենսդրությունը: ՌԴ-ում պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում 
է կնքելու վայրի երկրի օրենսդրությունը, եթե այլ բան նախատեսված 
չէ կողմերի համաձայնությամբ: Բացի այդ, ծովային (հատկապես` 
օտարերկրյա) հաղորդակցությունը կարգավորող նորմերի ճնշող 
մեծամասնությունը դիսպոզիտիվ բնույթ ունեն, որի պատճառով էլ 
ծովային փոխադրումների իրականացման համար պայմանագրերը 
ձեռք են բերում հիմնարար նշանակություն:  

Ծովային փոխադրումների հիմնարար առանձնահատկություն-
ներն ուշագրավ իրավական կարգավորման են ենթարկված հատ-
կապես ՌԴ-ում: Մասնավորապես, ծովային փոխադրումների իրակա-
նացման համար կարող են կնքվել ֆրախտի (չարտերի) պայմանագիր 
կամ բեռի փոխադրման սովորական պայմանագիր: Ֆրախտի  
(չարտերի) պայմանագրով մի կողմը` ֆրախտառուն (ֆրախտ 
ստացողը), պարտավորվում է մյուս կողմին ֆրախտատուին (ֆրախտ 
վճարողին) բեռների, ուղեբեռի և ուղևորների փոխադրման համար 
վճարի դիմաց տրամադրել մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային 
միջոցի ամբողջ տարողությունը կամ մի մասը` մեկ   կամ   մի  քանի  
փոխադրումների իրականացման համար:  Այս պայմանագրի կնքման 
համար, որպես կանոն, հիմք են ծառայում ծովային ոչ կառավարա-
կան կազմակերպությունների կողմից մշակված ծովային չարտերի 
պայմանագրերի նմուշ-օրինակները, որոնք ունեն դիսպոզիտիվ 
բնույթ: Չարտերը ծովային փոխադրման պայմանագրի կոնսենսուալ 
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տարատեսակն է, հետևաբար կնքված պայմանագրի առկայությունը 
չի հավաստում բեռը փոխադրման ընդունած լինելու փաստը և բեռի 
տնօրինման իրավասություն չի տալիս: Կախված չարտերի պայմա-
նագրի բովանդակությունից, այսինքն` թե ինչպես պետք է սահ-
մանվեն ֆրախտառուի և ֆրախտատուի, փոխադրողի և բեռնառա-
քողի փոխհարաբերությունները, տարբերում են չարտերի պայմա-
նագրի տարբեր տեսակներ, այն է` ռեյսային չարտերը, բերբոուտ 
չարտերը, դիմայզ չարտերը, թայմ չարտերը, բուկինգնոտը: Յուրա-
քանչյուր տեսակի չարտեր ունի իրեն հատուկ կանոնները, որոնք 
բաղկացած են հիմնական (ստանդարտ) կանոններից և ադենդումից 
(ֆրախտին և բեռների փոխադրմանը վերաբերող կանոններից):  

Ռեյսային չարտերի պայմանագրով բեռի փոխադրման համար 
տրամադրվում է ամբողջ նավը կամ դրա որոշակի տարածությունը 
(մասը): Ֆրախտառուն պարտավորվում է փոխադրել բեռը նշանակ-
ված վայր մեկ կամ մի քանի ռեյսով (ուղերթով), իսկ ֆրախտատուն 
պարտավորվում է հանձնել բեռը նավատիրոջը և վճարել ֆրախտը: 

Դիմայզ չարտերով նավի տիրապետումը և դրա նկատմամբ 
վերահսկումն անցնում է ֆրախտատուին: Նա գործնականում չար-
տերի գործողության ողջ ընթացքում հանդիսանում է որպես նավը 
տիրապետող: Նավապետը և նավի անձնակազմը դառնում են ֆրախ-
տատուի ծառայողներ, որը և պատասխանատու է նավի ղեկա-
վարման, շահագործման և նավարկության համար: Ֆրախտատուն 
պարտավոր է նավն ապահովել բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով: Նա է 
կրում նավի շահագործման բոլոր ծախսերը և ռիսկերը: Եթե դիմայզ 
չարտերով ֆրախտված նավով երրորդ անձանց պատկանող բեռներ 
են փոխադրվում, ապա փոխադրող է համարվում ֆրախտատուն, 
որին էլ իրավունք է վերապահվում դրանց համար հատուցում 
ստանալու:  

Բերբոուտ չարտերը նավի վարձակալության պայմանագիրն է` 
առանց նավի անձնակազմի: Դրանով վարձատուն վճարի դիմաց 
վարձակալին է հանձնում նավը` դրա ժամանակավոր տիրապետման 
և օգտագործման համար` առանց դրա կառավարման և տեխնի-
կական շահագործման ծառայություններ մատուցելու: Բերբոուտ 
չարտերի պայմանագրերը կնքվում են առավել երկար ժամանակով, 
երբ բեռի տերը չի կարող հուսալիորեն վերահսկել ֆրախտատուի 
կողմից նավի շահագործումը: Այս պայմանագիրը չի բացառում նաև 
նավի հետագա անցումը ֆրախտատուի սեփականությանը, իհարկե 
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համապատասխան կարգով և կողմերի համաձայնությամբ: Բերբոուտ 
չարտերի դեպքում նավի շահագործման բոլոր պարտականություն-
ները և ծախսերն անցնում են ֆրախտատուին:   

Թայմ չարտերը պայմանագիր է, որի համաձայն մի կողմը` նավի 
տերը (ֆրախտառուն), պարտավորվում է մյուս կողմին` ֆրախտա-
տուին, որոշակի ժամկետով վճարով տրամադրել նավը` պայմա-
նագրով նախատեսված նպատակների իրականացման համար: Դրա 
նպատակները կարող են բազմազան լինել` բեռների կամ ուղևորների 
փոխադրում, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում, 
զբոսաշրջություն, ծովի հարստությունների շահագործում և այլն: Իր 
բնույթով թայմ չարտերը տրանսպորտային միջոցների վարձակա-
լության պայմանագիր է: 

Բեռի սովորական ծովային փոխադրման պայմանագրով նավա-
գնացությունը պարտավորվում է վճարով նշանակված նավահանգիստ 
հասցնել փոխադրման համար իրեն հանձնված բեռը: Ծովային 
փոխադրման սովորական պայմանագիրը ռեալ պայմանագիր է և 
կնքվում է մեծ ծավալ չկազմող բեռների փոխադրման դեպքում: Դրա 
կնքվածության ապացույց է հանդիսանում կոնոսամենտը: Կոնոսա-
մենտը կազմում է փոխադրողը բեռը փոխադրման ընդունելիս, 
բեռնաբարձման փաստաթղթերի հիման վրա: Այն ստորագրում է 
նավապետը և հանձնում է առաքողին: Կոնոսամենտը բեռնագրից 
տարբերվում է նրանով, որ ապրանքի տնօրինման արժեթուղթ է: 
Բեռնառաքողի պահանջով նրան կարող է տրամադրվել ներկայա-
ցուցչական, անվանական կամ օրդերային կոնոսամենտ:  

Ներկայումս լայն տարածում ունեն նաև բեռների ուղղակի-խառը 
փոխադրումները: Դրանք այն փոխադրումներն են, որոնք կատար-
վում են մեկ փոխադրման պայմանագրով` առնվազն տրանսպորտի 2 
տարբեր տեսակով: «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ 
հոդվածի համաձայն` ուղղակի-խառը փոխադրումները կարող են 
կատարվել տրանսպորտի մի քանի տեսակների մասնակցությամբ` 
փոխադրման մեկ միասնական փաստաթղթով: Իսկ փոխադրման 
պայմանները սահմանվում են տրանսպորտի տարբեր տեսակների 
փոխադրողների միջև կնքվող պայմանագրերով: Իսկ Քաղաքա-
ցիական օրենսգրքի 858-րդ հոդվածը նշում է, որ միասնական 
տրանսպորտային փաստաթղթով տրանսպորտի տարբեր տեսակ-
ներով բեռների, ուղևորների և ուղեբեռների փոխադրման ժամանակ 
(ուղիղ խառը հաղորդակցություն) տրանսպորտային կազմակեր-
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պությունների փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադրում-
ների կազմակերպման կարգը որոշվում են տրանսպորտի համապա-
տասխան տեսակների կազմակերպությունների միջև օրենքին համա-
պատասխան կնքված համաձայնագրերով: Կարելի է եզրակացնել, որ 
ուղղակի-խառը փոխադրման հարաբերությունները միջնորդավորվում 
են (կարգավորվում են) պայմանագրերի երկու տեսակով` բեռի փո-
խադրման պայմանագրով և տրանսպորտային տարբեր կազմակեր-
պությունների միջև կնքվող պայմանագրերով (համաձայնագրերով):  

Միջազգային խառը փոխադրումները կարգավորվում են ՄԱԿ-ի 
«Միջազգային խառը փոխադրումների մասին» կոնվենցիայով 
(1980թ.), ըստ որի բեռը հանձնվում է փոխադրման օպերատորին մի 
պետությունում` մեկ այլ պետություն դրա փոխադրումը կազմակեր-
պելու համար: Երբ փոխադրման օպերատորը բեռն ընդունում է փո-
խադրման, նա պարտավոր է բեռնառաքողին տալ խառը փոխադր-
ման փաստաթուղթ կոնոսամենտ՝ (Կոնվենցիայի 7-րդ հոդված):  

Փոխադրման օպերատորը պատասխանատվություն է կրում բեռի 
փչացման, կորստի և վնասման համար: Վերջինս փոխադրման հա-
մար պատասխանատու է բեռն ընդունելու պահից մինչև նշանակված 
վայրում իրավազոր անձին հանձնելու պահը: 

Բեռն առաքողը ոչնչով պարտադրված չէ կնքելու բեռների փո-
խադրման ուղղակի-խառը պայմանագիր, եթե բեռի փոխադրումը 
պետք է իրականացվի տրանսպորտի մի քանի տեսակներով: Նա 
կարող է յուրաքանչյուր որոշակի տեսակի տրանսպորտային փո-
խադրողի հետ կնքել համապատասխան փոխադրման պայմանագիր 
և բեռի փոխադրումն իրականացնել նման հաջորդական, բայց միա-
ժամանակ միմյանցից իրավաբանորեն անկախ պայմանագրերով:  
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք: 
2. «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք: 
3. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք: 
4. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք: 
5. «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենք: 
6. Воздушный кодекс РФ. 
7. Кодекс торгового мореплавания РФ. 
8. Устав железнодорожного транспорта РФ . 
9. Устав автомобильного транспорта РСФСР. 
10. Гамбурская конвенция ООН о морской перевозке грузов 

(31.03.1978). 
11. Конвенция ООН по морскому праву (Монтего-Бей-10.12.1982). 
12. Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных  перевозок (Монреаль-28.05.1999).   
13. Конвенция ООН о смешанных перевозках грузов (Женева-

24.05.1980). 
14. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք. 1-ին մաս (Բարսեղյան Տ.Կ.-

Երևան, ԵՊՀ 2010: 
15. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք.  2-րդ մաս (2-րդ հրատարակություն) 

Բարսեղյան Տ.Կ., Հայկյանց Ա. Մ., Ղարախանյան Գ.Հ., Մեղրյան 
Ս.Գ.-Երևան, ԵՊՀ 2008:  

16. Միջազգային մասնավոր իրավունք. Հայկյանց Ա.Մ.- Երևան, ԵՊՀ 
2003: 

17. Гражданское право:  А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Ч. II. - Москва. 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.     

18. Гражданское право:Том 2.  Сергеев А. П. Велби, Москва 2009. 
19. Гражданское право: (3-е изд.), под ред.М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. Москва, UNITY 2008. 
20.  Договор перевозки: Юридические аспекты- В.В. Васильева, 

Москва, ГроссМедиа 2008. 
21.  Международные перевозки: А. С. Кузьмин, Минск, Тетра 

Системс 2008. 
22. Транспортное право. Учебник для вузов (3-е изд.) – Егиазаров В. 

А.: М. 2005.  
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Заведующий кафедрой права и 
законодательного процесса, 

кандидат юридических наук, доцент  
 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
 

Транспорт – это составляющая часть социально-экономической 
системы государства, которая осуществляет перевозки с помощью 
технических средств, путей общения. А договор перевозки грузов-
это гражданско-правовой договор силой которого перевозки грузов 
осуществляются не только по территории государства, а также за 
ее пределами. В зависимости от вида договора первозки грузов, 
определяются способы перевозки грузов и их особенности, и только 
всесторонний анализ каждого из видов договора, позволит 
наиболее точно выявить актуальность того или иного вида 
договора. 

 
 

ARMEN YEZEKYAN 
Head of Department of Law and 

the legislative process, 
 PhD in Law, Lecturer  

 
THE TIPES OF THE FORMS OF THE CONTRACT OF  

CARRIAGE OF GOODS 
 

Transport is one of the constituents of the social-economic system 
of the state that carries out transportation by the help of technical and 
communication means. The treaty of load transportation is a civil-legal 
one according to which the load transportation is provided not only on 
the territory of a state, but beyond its boarders, too. The treaty of load 
transportation conditions the ways of load transportation and its peculi-
arities. And only comprehensive analysis will let discover clearly the 
modernity of this or that kind of the treaty. 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի քաղաքական կառավարման 

 և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի վարիչ,  
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ PR-Ը ԵՎ ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ  
ՆՈՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

Կերպափոխվող հասարակություններում նոր հանրային կա-
ռավարման (այսուհետ` ՆՀԿ) սկզբունքների գործառման համար 
գերակա նշանակություն ունի անձի սոցիալականացումը: Վեր-
ջինս հասարակության զարգացման բնականոն պատմական 
ընթացքով և անհատական նախասիրություններով պայմանա-
վորված` ձևավորվում է նորմերի, ավանդույթների, կարծրա-
տիպերի արդիականացման օգնությամբ: Այս ամենն ուղեկցվում 
է PR-ի, որպես քաղաքական համակարգի ինստիտուտի, կազ-
մակերպված գործունեությամբ, որը կոչված է քաղաքացիների 
գիտակցության մեջ համադրել սեփական, խմբային, ինչպես 
նաև հանրային շահերը` նպաստելով նոր հանրային կառա-
վարման սկզբունքների գործառանը:  

Նման մոտեցումը հեղինակին հնարավորություն է տվել 
դիտարկել ՀՀ-ում անձի սոցիալականացումը որպես ՆՀԿ 
համակարգի գործառման երաշխիք: 

Քաղաքական PR-ի հարաբերությունների, ներքաղաքական զար-
գացումների, տարաբնույթ քաղաքական նախագծերի, ընտրական 
արշավների ժամանակ քննարկվող ծրագրերի ամբողջություն է, որը 
ներառում է անձի քաղաքական սոցիալականացման հիմնախնդիր-
ների լուծման տեխնոլոգիական բազմաչափ մոտեցումներ: Որպես 
հետևողականորեն կիրառվող ընթացակարգերի, հնարների և գոր-
ծունեության ձևերի ամբողջություն` քաղաքական տեխնոլոգիաները 
նպատակաուղղված են սուբյեկտի շահերի և սպասելիքների առավել 
օպտիմալ ու արդյունավետ բացահայտմանը, լուծմանը՝ որոշակի 
տեղում, որոշակի ժամանակահատվածում: Այս բարդ համակարգում 
PR-ը, դիտարկվում է և՛ որպես միջոց, և՛ որպես նպատակ՝ որևէ 
քաղաքական իրադարձություն, նախագիծ ու երևույթ հանրությանն 
առավել համակողմանի ներկայացնելու համար [1, с.4-5 ]: PR-ը որպես 
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բազմաչափ երևույթ, առաջին անգամ` 1807-ին, հիշատակել է ԱՄՆ-ի 
երրորդ նախագահ, ԱՄՆ Անկախության հռչակագրի հեղինակ Թ. 
Ջե  ֆֆերսոնը (1743-1826), համաձայն որի առանց հասարակության 
հետ նպատակաուղղված հարաբերությունների կառուցման անհնար է 
հասնել ժողովրդավարության: 

Փաստորեն, հանրության հետ փոխադարձ կապերի ու փոխ-
ըմբռնման հաստատումը PR-ի գերնպատակն է, որը ենթադրում է 
քաղաքացիների ինչպես աջակցությունը,այնպես էլ մասնակցությունը 
հանրային և ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացին: 
Ըստ Դ. Նյուսոնի` «PR–ը կառավարման հատուկ գործառույթ է, որի 
նպատակը կազմակերպությունների և նրանց շահառուների միջև 
փոխադարձ կապերի փոխըմբռնման և փոխհամագործակցության 
հաստատումն է» [1, с. 48]: Ըստ Դ. Օլշանսկու` «Քաղաքական PR-ը 
զանգվածային քաղաքական հաղորդակցությունների կառավարումն է, 
իսկ ավելի պարզ՝ քաղաքական թեմաներով Մեր և Ձեր արժեքների, 
շահերի շփման կառավարաման գործընթաց» [2, с. 9]: Ինչպես նշում 
է ռուս քաղաքագետ Յու. Մելվիլը. «Նրա բարդությունը և հակասակա-
նությունը կանխորոշում են հասարակության քաղաքական ավան-
դույթների վերարտադրության և զարգացման համաչափությունը, նրա 
ընդունակությունները նոր արժեքների և ստանդարտների ընդունման 
մեջ, արտաքին ազդեցությունների առաջ կայունությունը» [3, с. 9]:  

Քաղաքական PR-ը որպես անձի սոցիալականացման կառուցա-
կարգի դիտարկումը ՆՀԿ համակարգում ենթադրում է հանրության 
հետ փոխադարձ բազմաչափ կապերի հաստատում, քանի որ քաղա-
քական նախագիծ չի կարող իրականացվել, եթե այն հասարակու-
թյունում գերակշռող զանգվածի կողմից աջակցություն չի ստանում: 
Դժվար է պատկերացնել որևէ քաղաքական գործչի, ով որպես թեկ-
նածու մասնակցում է ընտրություններին առանց ընտրողների ու իր 
թիմի աջակցության կամ որևէ երկրի ղեկավարի, ով չի ապավինում 
ժողովրդի աջակցությանը: Քաղաքական PR-ի գլխավոր վեկտորն 
ուղղված է հենց այդ աջակցության ապահովմանը: Նորարական 
ծրագրեր և գաղափարներ ունենալն ամենևին չի նշանակում, որ 
մարդիկ անվերապահորեն ընդունում են դրանց ռազմավարական 
նշանակությունը. կարևոր է, որ այդ ծրագրերն ու գաղափարները 
մատչելի ներկայացվեն հանրությանը և համապատասխանեն 
ապագայի նկատմամբ ունեցած նրանց ակնկալիքներին: PR-ի 
գերխնդիրը հանրության հետ երկկողմանի հարաբերությունների 
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արդյունավետ գործող կառուցակարգերի հաստատումն ու 
ամրապնդումն է: Այս իմաստով տեղին է հիշել անգլիական այն 
սկզբունքը, որ իշխանությունը ոչ միայն արդյունավետ պետք է 
աշխատի, այլ նաև քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որն 
այն աշխատում է արդյունավետ [1, с. 90-91]: Տվյալ դեպքում արդյու-
նավետ աշխատելն իշխանության հիմնական առաքելությունն է, իսկ 
այդ աշխատանքն արդյունավետ ներկայացնելը PR ինստիտուտի 
հիմնական գործառույթն է՝ անձի սոցիալականացման գործընթացի 
ապահովման օգնությամբ: 

Ժողովրդավարացվող հասարակություններում ապրող մարդն իր 
սոցիալականացման գործընթացում ձևավորում է արժեքային կողմ-
նորոշումների իր համակարգը, պարբերաբար յուրացնելով ստատու-
սային վարքի պահանջները, առաջատար մշակութային նորմերը և 
քաղաքականությունում իր մասնակցության տարաբնույթ ձևաչա-
փերը: Քաղաքական սոցիալականացումն ենթադրում է մարդու ինք-
նահաստատման, ինքնադրսևորման և ինքնաիրացման տարիքային 
տարբեր ժամանակահատվածներ (2-6, 6-13, 13-18, 18 և ավելի)` 
պայմանավորված քաղաքական ժամանակում «Ես»-ի գործունեութ-
յան ինստիտուցիոնալ առանձնահատկություններից [4, с. 495]: Փաս-
տորեն մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում ենթարկվում է սոցիալա-
կանացման, որի հասունության մակարդակը մարդու կողմից քաղա-
քական մշակույթի որոշակի տիպի պատկանելիությունն է: Ժողովրդա-
վարացման «երրորդ ալիքի» շրջանակներում տեղի ունեցող արժե-
քային կերպափոխման փորձը վկայում է, որ անձի սոցիալակա-
նացման գործընթացը որոշակի անհամաձայնություններ է ենթադ-
րում փոփոխվող քաղաքական իրականության հետ: Այս առումով 
ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ կերպափոխման գործընթացների 
և քաղաքական սոցիալականացման փուլերի անհամաձայնության 
հետ բախվեցին նախկին ԽՍՀՄ և հետխորհրդային հանրապե-
տությունները` վերակառուցման քաղաքականության հենց սկզբից։ 
Սոցիալականացման ինստիտուտների դերը ԽՍՀՄ-ում խաղացել էր 
դպրոցը, ՀԼԿԵՄ, ԽՄԿԿ, որոնք շատ ընդհանուր բան ունեին` 
ենթակայություն գոյություն ունեցող հիերարխիային, հարկադրանքի 
մեթոդների օգտագործում, գիտակցության մեջ մարքսիզմ-լենինիզմի 
ներդրում՝ որպես միակ ճշմարիտ քաղաքական ուսմունք։ Բարեփո-
խումները խզեցին վարչական կապերը քաղաքական սոցիալակա-
նացման այդ ձևերի միջև, ոչնչացրեցին նրանց որոշիչ սկզբունքները, 



Քաղաքագիտություն 
 

  

113 

նրանք կորցրին նպատակային ուղղվածությունը, դրա հետ մեկտեղ և 
իրենց նշանակությունը։ Խզման հետ մեկտեղ՝ առաջարկված նորը՝ իր 
սոցիալական բևեռվածությամբ, տրոհված արժեքային համակարգով, 
չնպաստեց, որ հետխորհրդային հանրապետությունների ազատակա-
նացման փուլում քաղաքական PR-ը դրսևորվի որպես անձի սոցիա-
լականացման միջոց:  

Դեռևս Գ.Տարդը (1843-1904) զուգահեռներ դնելով ընդհանուր 
սոցիալականացման և քաղաքական սոցիալականացման գործըն-
թացների միջև` երկուսն էլ դիտարկեց որպես անձի ձևավորման 
միասնական գործընթաց, որի ժամանակ համակարգվում են անձի 
առավել ընդհանուր գծերը` պայմանավորված հասարակությունում 
նրա սոցիալ-քաղաքական դերային կառուցվածքով: Հետագայում այդ 
գաղափարները զարգացում ստացան Թ.Պարսոնսի (1902-1979) մոտ, 
որի հայացքների համաձայն «անհատը չանտեսելով վաղնջական ժա-
մանակներում ձևավորված նախակերպարները (արխետիպերը) հա-
րաբերության ընթացքում որդեգրում է ընդհանուր արժեքներ, որի 
արդյունքում ընդհանուր նորմատիվային ստանդարտների պահպա-
նումը դառնում է նրա շահադրդված վարքաբանության կառուցված-
քային մաս և պահանջմունք» [5, с. 241]: Որպես գործընթաց անհատի 
քաղաքական սոցիալականացումը տեղի է ունենում որոշակի աստիճա-
նական հաջորդականությամբ և ունի հետևյալ բաղադրիչները. 

1. հասարակական-քաղաքական փորձի ըմբռնում և յուրացում` 
մասնակցության մշակույթի դաստիարակում, 

2. հասարակության և պետության քաղաքականության մասին 
գիտելիքների վերաճումը ներքին համոզմունքի` քաղաքացիա-
վարական (civilarchic) մշակույթի ձևավորում, 

3. սեփական քաղաքական հայացքները պաշտպանելու ընդու-
նակություն` համագործակցության մշակույթի օգտագործում, 

4. հասարակական-քաղաքական գործունեության անհրաժեշտ 
հմտությունների ձեռքբերում` սերունդների համերաշխության և 
սոցիալական երկխոսության միջոցով, 

5. ձեռք բերած գիտելիքները հանրային կառավարման ոլորտ-
ներում իրականացնելու ունակություն` քաղաքական, քաղա-
քացիավարական, համագործակցային և սահմանադրական 
մշակույթների ներդաշնակման օգնությամբ: 

Քաղաքական PR-ը, որպես անձի սոցիալականացման միջոց, 
անմիջականորեն կապված է անհատի քաղաքական գիտակցության 
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ձևավորման հետ: Այն ընդգրկում է այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են` 
պահանջմունքների և սոցիալական սպասումների համակարգի ձևա-
վորում, արժեքային կողմնորոշում, սեփական շահերի գիտակցում, 
քաղաքական գործունեության հնարավորությունների գնահատում, 
սոցիալ-քաղաքական արժեքների ու համոզմունքների համակարգի 
ընդունում և այլն: Քաղաքական PR-ի, որպես անձի սոցիալականաց-
ման միջոցի, կայացումն անհատի նկատառումները բացահայտող 
քաղաքական կողմնորոշման ձևավորումն է: Քաղաքական PR-ի օգ-
նությամբ քաղաքացին կողմնորոշվում է քաղաքական իրադրության 
մեջ` իրատես մասնակցություն ունենալով որոշումների ընդունման 
գործընթացին` նույնիսկ աններդաշնակ տեղեկատվության և հաղոր-
դակցության պայմաններում: Ամփոփելով վերոնշյալը` ավելացնենք, 
որ քաղաքական սոցիալականացումն երկկողմանի գործընթաց է, որը 
մի կողմից փաստում է անձի որոշակի նորմերի, արժեքների, դերային 
սպասումների յուրացման հանգամանքը, մյուս կողմից՝ ցույց է տալիս, 
թե ինչպես է անձը յուրացնում այդ արժեքները և պատկերացումները՝ 
ամրագրելով դրանք քաղաքական վարքի այս կամ այն ձևերով: 

Եթե մարդը շահադրդված չէ արդիականացնել իր վարքը, ապա 
զրկվում է PR տեխնոլոգիաների իրատես օգտագործման միջոցով 
նպատակամետ տնօրինել իր տեղը սոցիալական կառուցակար-
գերում: Քաղաքական PR տեխնոլոգիաների օգնությամբ նորմերի, 
ավանդույթների, վարքի ձևերի և մշակութային արժեքների յուրա-
ցումը կարող է լինել սահմանափակված միայն մարդու կյանքի տևո-
ղությամբ: Դա երկփեղկված ընթացք է` PR-ի օգնությամբ մի կողմից 
մարդիկ ընտրում են իրենց համար իշխանության հետ հարաբերելու 
նոր միջոցներ, մյուս կողմից հասարակության ազդեցությունն անհա-
տի վրա պայմանավորված է նրա համոզմունքներով և հավատա-
լիքներով: Ժողովրդավարացման գործընթացում մարդու ընդունա-
կությունը ընկալել հանրույթի կողմից ընդունված վարքի արժեքները 
պայմանավորված է քաղաքականությունում կատարվող նրա դերե-
րից` հասկանալի է, որ լիդերը և շարքային ընտրողը դժվար թե 
ղեկավարվեն քաղաքական վարքի նույն ձևերով: Հետևաբար PR 
տեխնոլոգիաների օգնությամբ մշակութային ստանդարտներին միա-
նալու ընթացքն իրականացվում է գործողությունների օրինակների 
ընկալման, մտածողության և վարքի նույն տարբերակների հիման 
վրա, անձի ընդգրկումը որոշակի ինստիտւտների փոխներգործության 
մեջ և այլն: Այդ իմաստով մարդու մշտական «ուղեկիցները», որոնք 
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նշանակալի չափով որոշում են նրա հնարավորությունները` մշակու-
թային նմուշների արդյունավետ մարմնավորման և ընկալման նկատ-
մամբ, հանդիսանում են սոցիալականացման դերակատարները, 
որոնց գործունեության միջոցով ծրագրավորվում, արդիականանում, 
մարգինալացվում և խաղարկվում է արտաքին և ներքին գործոն-
ների ազդեցությունը: Ըստ ամերիկացի Հ.Ալմոնդի` այդպիսի դերա-
կատարներ կարող են լինել ընտանիքը, դպրոցը, կրոնական ինստի-
տուտները, դասային և սեռային կառույցները, ԶԼՄ-ները, ճնշման 
խմբերը, քաղաքական կուսակցությունները և ոչ պետական կա-
ռույցները [6, с. 94]: 

Այդ դերակատարներից, յուրաքանչյուրի ազդեցության արդյունա-
վետությունը կախված են տարիքից, մարդու ինքնագիտակցականի 
զարգացման, կրթվածության և ինքնակազմակերպվածության մա-
կարդակներից, սոցիալական և քաղաքական ընթացքների մեջ նրա 
ընդգրկման ինտենսիվությունից, այնտեղ կատարվող գործողություն-
ների բնույթից, և նույնիսկ հասարակական կեցության քաղաքա-
կրթական և պատմական պայմաններից: Օրինակ` ավանդական 
հանրույթներում ավելի ուժեղ է ընտանիքի, եկեղեցու, մարդու վրա 
շրջակա միջավայրի ազդեցությունը: Այդ առումով PR-ի օգնությամբ 
անձի քաղաքական սոցիալականացման գործընթացներում ավելի է 
մեծացել կրթական և հաղորդակցական համակարգերի հեղինա-
կությունը, որոնք ընդգրկում են աշխարհի անհատական պատկերի 
մշակման մեջ հանրային փորձը: Այսօրվա գլոբալ գործընթացներում 
ակնհայտ է, որ մարդիկ առավել քան զգում են համընդհանուր 
նորմերի և կողմնորոշումների ազդեցությունը, որոնց օգնությամբ 
գլոբալ գովազդներում, հեռուստահաղորդումներում և ինտերնետ 
ցանցում ներդրված կերպարների միջոցով ստեղծվել են վիրտուալ 
պատկերացումներ` սոցիալականացման և մասնակցության մասին: 

Մեր կարծիքով այս գործընթացում իր վերակարգավորիչ դերն 
ունի պետությունը, որը ըստ ռուս քաղաքագետ Ս.Սերեգինայի. «Բոլոր 
դերակատարների փոխներգործությունը ձևավորում է այսպես կոչված 
սոցիալականացման գերակայության հոսքի սահմաններում, որը 
կողմնորոշված է դեպի կառավարող ռեժիմի նկատմամբ մարդկանց 
օրինապահության ձևավորմանը, գերիշխող քաղաքական մշակույթի 
և գաղափարախոսության արժեքների ընկալմանը, քաղաքական 
խաղի գերակայող ստանդարտների աջակցմանը» [7, с. 220-221]: 
Ելակետ ընդունելով այս մոտեցումը` նշենք որ PR-ի օգնությամբ այդ-
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պիսի ազդեցությունն անխուսափելիորեն կապված է հասարակութ-
յանը ընդհանրացնող քաղաքական արժեքային համակարգի առկա-
յության հետ: Միաժամանակ բազմաթիվ սոցիալական խմբեր քաղա-
քական PR-ի միջոցով կառուցելով այս կամ այն դերակատարների 
հետ ունեցած իրենց փոխհարաբերությունները, ձգտում են սեփական 
դիրքորոշմամբ ազդել անձի սոցիալականացման վրա: Այդպիսի 
սոցիալական խմբերի և նրանց հետևում կանգնած ինստիտուտների, 
միությունների, ենթամշակութային նորմերի և իդեալների ակտիվութ-
յունը նպաստում է հասարակությունում սոցիալականացման զանա-
զան մրցակցող հոսքերի առաջացմանը: Անկախ նրանից, որ նրան-
ցից ամեն մեկը կրում է իր նորմերը, արժեքները և քաղաքական 
դերերին անհատի հաղորդակցման ծրագիրը, նրանք բոլորը մրցակ-
ցելով իրար հետ, վերահսկողություն են սահմանում PR-ի` որպես 
քաղաքական համակարգի ինստիտուտի վրա:  

Քաղաքական PR-ը որպես անձի սոցիալականացման միջոց, 
ժողովրդավարացվող հասարակություններում ուղեկցվում է գիտակ-
ցության արդիականացմամբ։ ՀՀ-ում անհատի գիտակցությունն 
ազատական-ժողովրդավարական, ազգային-պահպանողական, սոցիա-
լիստական արժեքների ակտիվ հաստատման և մարքսիստական 
գաղափարների անկման հետևանք է: Համապատասխանաբար էլ 
քաղաքական PR-ում, որպես անձի սոցիալականացման միջոցի, արտա-
ցոլված է արժեքային համակարգի տրոհվածությունը։ Հարմարվողա-
կանություն, անհանդուրժողականություն, քաղաքական կյանքի հատ-
վածայնություն և բազմազանություն, գաղափարների ու իշխա-
նությունների հետ կոնյուկտուրային համագործակցություն ենթադրող 
սոցիալական վարքագծի բազմաչափ մոդելը դեռևս չի համապա-
տասխանում նոր հանրային կառավարման սկզբունքների պահանջ-
ներին, որոնք կողմնորոշված են դեպի մասնակցության ազա-
տություն, հանդուրժողականություն, սոցիալական երկխոսություն և 
համագործակցային մշակույթ:  

ՀՀ-ում տեղի ունեցած քաղաքական բարեփոխումների փորձը 
ցույց է տալիս, որ մարդու մուտքը քաղաքականություն, նրա նախա-
պատրաստումը և ներառումն իշխանական հարաբերություններում 
իրականացվում է իշխող մշակութային կողմնորոշիչների և նորմերի, 
քաղաքական վարքաբանության նմուշների և արժեքների արդիակա-
նացման գործընթացով։ Իր հերթին քաղաքական կյանք նոր սերունդ-
ներ մուտքագրող քաղաքական սոցիալականացումն ապահովում է 
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հասարակության քաղաքական զարգացման ժառանգականությունը և 
թույլ է տալիս համաձայնության հասնել պետության և քաղաքացու 
միջև, որն էլ երաշխավորում է քաղաքական ռեժիմի կայունությունը։ 
Ժողովրդավարական գործընթացների համար առանձնահատուկ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում սոցիալականացման երեք փուլի 
փոխկապվածությունը` երեխայի առաջնային սոցիալականացում, 
պատանու քաղաքական սոցիալականացում և ակտիվ քաղաքա-
կան գործընթաց նրա մուտքը: Եթե այս կառուցակարգը հաջողութ-
յամբ է գործում, ապա անհատը ձեռք է բերում ոչ միայն անհրաժեշտ 
կրթական և մասնագիտական պատրաստվածություն, այլ նաև մոտի-
վացիոն նպատակներ և արժեքներ, որոնք ապահովում են նույնա-
կանությունն այս կամ այն սոցիալական խմբին։ Այս փուլերը ՀՀ-ում 
տրոհված են, ավելի ճիշտ՝ կատարվում են թերացումներով, որի 
արդյունքում անձը քաղաքականություն է մտնում կրկին տրոհված և 
իրարամերժ փոխբացառող արժեքային համակարգով, որտեղ կան և՛ 
ազատական մշակույթ, և՛ ավանդական մշակույթի արժեքներ։ Նման 
պայմաններում ՀՀ-ում քաղաքական PR-ի, որպես անձի սոցիա-
լականացման միջոցի, առջև ծառացել է հետևյալ հիմնախնդիրները. 

1. սոցիալական բևեռվածության և սոցիալականացման փուլերի 
միջև անհամաձայնությունը սահմանափակում է անհատի ինք-
նահաստատման, ինքաիրացման և ինքնադրսևորման հեռա-
նկարը, որի արդյունքում անձը սոցիալականացման դեգե-
րումների մեջ է, 

2. սոցիալականացման փուլերի միջև արժեքային համակարգի 
նկատմամբ խզումն ապակառուցողականացնելով սոցիալական 
իրականությունը` մղում է մարդուն օտարման. արդյունքում 
տեղի է ունենում փախուստ ազատությունից [8, с. 16-17]:  

Ընդհանրացնելով` նշենք, որ ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարա-
կության չկայացվածության պատճառով քաղաքական PR-ի կառուցա-
կարգում այսօր անձի սոցիալականացման գործընթացում սկսել են 
վճռորոշ դեր խաղալ մի կողմից նացիոնալիզմը (կամ կոսմոպոլի-
տիզմը), որը փորձում է դառնալ անհատի սոցիալական նույնակա-
նացման միջոց, մյուս կողմից սոցիալական հովանավորչության պա-
հանջմունքի աճը: Օգտագործելով PR տեխնոլոգիաները` քաղաքական 
գործիչները կարողանում են կերտել այնպիսի արժեքներ, որոնց 
օգնությամբ մարգինալացնելով և մանիպուլյացնելով անհատների 
գիտակցությունը, խաղարկում են նրանց սոցիալական հիշողությունը: 
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Մինչդեռ վերջինս ամփոփելով անձի, հասարակության, ազգի պատ-
մական փորձը, համարվում է քաղաքական զարգացման սոցիալա-
կան պայմանների համակարգի առավել էական բաղադրիչներց մեկը: 
Դրսևորվելով մշակութային նորմերի միջոցով` դրանք էական ազդե-
ցություն ունեն անձի սոցիալականացման գործընթացում, քանի որ 
այս ամենի վրա իրենց դրոշմն են թողնում դարերով ձևավորված 
նորմերը և արժեքները՝ ամրագրված լեզվում, գեղարվեստական մշա-
կույթում, սովորույթներում: Քաղաքական PR-ը` որպես անձի սոցիա-
լականացաման միջոց, չպետք է հասկանալ բնակչության ավան-
դույթների և սոցիալական հիշողության դեմ պայքար: Ազատական-
ժողովրդավարական արժեքների հաստատման գործընթացում հա-
սարակությունում առաջացած օտարվածության պատճառը ոչ թե 
ավանդական արժեքներն են, այլ այն չկարգավորված ազատական 
բարեփոխումները, որոնք խանգարելով անձի ինքնակազմակերպ-
մանը և ինքնակարգավորմանը, հնարավորություն չեն տալիս նրան 
գլուխ հանել իր սոցիալական պարտավորություններից:  

Ընդհանրացնենք, որ քաղաքական PR-ը, որպես անձի սոցիալա-
կանացման միջոց, դիտարկելու օգնությամբ հնարավոր է բնականոն 
արդիականացնել ավանդույթները, կանխել սոցիալական օտարվա-
ծությունը, ինչպես նաև նախ` քաղաքացիներին մասնակից դարձնել 
քաղաքական գործընթացներին, ապա` ստեղծել համագործակցութ-
յան մշակույթի միջավայր, որը ենթադրում է մարդկանց մասնակ-
ցության վրա ազդելու համեմատաբար արդյունավետ կառուցակարգ 
անձի համակողմանի սոցիալականացման նկատառումներով, քանի 
որ քաղաքական մասնակցությունն անձի քաղաքական սոցիալակա-
նացման բովանդակություն կազմող հոգևոր արժեքների դրսևորումն է 
նրա քաղաքական վարքի մեջ: 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В  
СИСТЕМЕ НОВОЙ ПУБЛИЧНОЙ УПРАВЛЕНИИ 

В трансформирующихся обществах для функционирования 
принципов новой публичной управлении (НПУ) решающее процесс 
социализации личности. Последнее описывается как включение 
индивида в общество через оснащение его опытом предыдущих 
поколений, закрепленным в культуре исполнения власти. Этот 
процесс с одной стороны решает проблемы индивида, помогая ему 
стать полноправным членом своей группы, с другой стороны 
обеспечивает жизнедеятельность общества и преемственность 
самой культурной традиции. Все это предпалагает фармирование 
PR-а как института политической системы, которая взаимо-
свизывает личные, группавые и публичные интересы для функцио-
нирования принципов новой публичной управлении.  

С помощю этого подхода автор рассматривает проблемы 
социолизации личности в РА как гарант функвионирования НПУ. 
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POLITICAL PR AND THE SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL IN 

THE SYSTEM OF NEW PUBLIC MANAGEMENT 
The socialization of the individual has a vital role for the function-

ing of the principles of New Public Management in transforming socie-
ties. This is seen threw the modernization of norms, traditions and 
stereotypes in accordance to the course of social historical development 
and individual preferances. The following is associated to the political 
system institute of PR, which is aimed to interrelate individual, group and 
public interests in the thoughts of citizens and to endorse the functioning 
of NPM principles.  

Through different studies the author was given the opportunity to 
explain the socialization of the individual in the RA as a guarantee for 
the functioning of the NPM system.  
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ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ԵՊՀ քաղաքական գործընթացների և 
ինստիտուտների ամբիոնի հայցորդ  

 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
Հոդվածում համակարգված ուսումնասիրվում է քաղաքական 

փոփոխությունների և կայունության փոխկապվածությունն ան-
վտանգության քաղաքականության ապահովման համատեքս-
տում: Ելակետ ընդունելով երրորդ ալիքի տեսաբաններ Ս. 
Հանթիգթոնմի, Ա. Պշևորսկու «համատեքստային և ինստիտու-
ցիոնալ» մոտեցումները` հեղինակն այն կարծիքին է, որ «փա-
փուկ» անվտանգության քաղաքականության իրականացման 
համար անհրաժեշտ է արտածին և ներծին բազմավեկտոր 
չափումների զուգամիտում: 

Ժողովրդավարական երրորդ ալիքի շրջանակներում տեղի ունեցող 
արմատական փոփոխությունները ուղեկցվելով իրականության պատ-
րանքային ընկալումներով` ծնում են գունավոր հեղափոխություններ: 
Վրաստանում (2003 թ.), Ուկրաինայում (2004 թ.) և Ղրղըզստանում (2007 
թ.) նմանատիպ հեղափոխությունները թելադրված էին այդ երկրների 
ժողովրդավարության որակով: Անհրաժեշտ էր «նոր ազդակի» միջո-
ցով զանգվածների պատրանքային էներգիան ուղղորդել անարդյու-
նավետ գործունեություն իրականացրած բյուրոկրատական համա-
կարգի դեմ «Հակառակ դեպքում այդ երկրներում բացառված չէ ան-
վերահսկելի շիթային փոփոխությունների առկայությունը` իշխա-
նության նախկին ներկայացուցիչների լիազորությունների ժամկետի 
ընթացքում» [1]: Նմանօրինակ հարցադրումը հրամայական է դարձ-
րել քաղաքական փոփոխությունները դիտարկելիս կարևորել նաև 
Եգիպտոսում, Լիբիայում, Թունիսում, Սիրիայում, Եմենում պատրան-
քային ժողովրդավարության արդյունքները: Արաբական աշխարհն 
ընկղմվել է պատրանքային փոփոխությունների հորձանուտի մեջ, 
ինչը, սպառնալիք է ինչպես նրանց ազգային, այնպես էլ գլոբալ 
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անվտանգության համար: Արաբական աշխարհի ներգաղթյալների 
հոծ զանգվածների խնդիրը վկայում է, որ ԵՄ-ի համար մարգի-
նալությունը սպառնալիք է: Փաստորեն անկանխատեսելիությունը 
դարձել է ժամանակակից աշխարհի քաղաքական զարգացումների 
հիմնական բնութագիրը: Եթե 1989-1991 թ.թ. Արևելյան Եվրոպայում 
և ԽՍՀՄ-ում տեղի ունեցած հեղափոխությունների արդյունքում 
ծնվեցին պետություններ, որոնք ի սկզբանե ժողովրդավարացումը 
դիտարկում էին ազգային անվտանգության ապահովման գերակա 
արժեք, ապա Լիբիայի ապստամբների կամ Սիրիայի ցուցարարների 
ցանկությունները դեռևս անորոշ են: Հետևաբար, ՀՀ ազգային ան-
վտանգության ապահովման գործընթացում քաղաքական փոփո-
խությունների դերի համակարգային ուսումնասիրման նկատառում-
ներով դիտարկել ենք կայունության և ժողովրդավարության միջև 
եղած կապը՝ որպես անորոշությունների կանխման ռազմավարական 
հիմնախնդիր։  

Քաղաքական փոփոխության և կայունության փոխկապվածութ-
յան բազմաչափությունը, որպես անվտանգության քաղաքականութ-
յան ապահովման գործընթացի բաղկացուցիչ` պայմանավորված է 
քաղաքական դերակատարների դիրքորոշումից և ունի սոցիոէթնո-
մշակութային արժեքային կողմնորոշիչներ: Ժողովրդավարացման 
ալիքների շրջանակներում բոլոր պետությունները՝ Սոմալիից մինչև 
Շվեյցարիա, պատմության հոլովույթում ապրել են անցումային վի-
ճակներ, սակայն այն տարբերությամբ, որ ժամանակի և տարա-
ծության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների որակական բնույթն ու 
արդյունքները նրանց համար եղել են խիստ տարբեր [2, с.94-95]։ 
Սկսած 1950-60 թվականներից` ապագաղութայնացմամբ պայմանա-
վորված քաղաքական փոփոխություններն սկսվեցին ակտիվորեն 
ուսումնասիրվել, քանի որ «սառը պատերազմի» պայմաններում հրա-
տապ լուծում էր պահանջում «երրորդ աշխարհի» երկրների քաղա-
քական զարգացման հիմնախնդիրը: 

Ակնհայտ է, որ փոփոխություն-կայունություն փոխկապվածութ-
յունն իր բազմաչափությամբ կապված է մի կողմից քաղաքական 
իշխանության իրականացման մշակույթի, իսկ մյուս կողմից՝ ինստ-
իտուցիոնալ ներքին կառուցվածքագործառութային բարեփոխումների 
հետ` պայմանավորված արդիականացվող հասարակության անվտան-
գության ապահովման տրամաբանությամբ։ Քաղաքական զարգաց-
ման տեսաբան Շ.Էյզենշտադը հասարակության արդիականացումը 
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համարում է փոփոխության այնպիսի գծային գործընթացներ, որոնք 
իրենց հեղափոխականացնող բնույթով հաստատվել են XVII-XIX 
դարերում Արևմտյան Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում, և 
այնուհետև XIX-XX դարերում տարածվել նաև հարավամերիկյան, 
ասիական, աֆրիկական տարածաշրջաններ [3, с. 13-14]։ Հասարա-
կության ժողովրդավարացումն ընթանում է արդիականացման, 
զարգացման, ենթազարգացման, կախվածության տեսությունների 
հիմքի վրա, որոնցից յուրաքանչյուրն անվտանգության քաղաքակա-
նությունը դիտարկում էր ժողովրդավարական անցման տարբեր 
ձևաչափերի համատեքստում: Սերտորեն կապված լինելով այս մոտե-
ցումները, ինչպես Ա. Ֆրանկն է գրում. «Պատմականորեն իրենցից 
ներկայացնում են միևնույն գործընթացի անբաժանելի մասերը, քանի 
որ այդ երևույթները գոյություն ունեն միաժամանակ՝ համագործակ-
ցելով միմյանց հետ և փոխլրացնելով մեկմեկու» [4, с. 22-24]։ Համա-
ձայնվելով այս կարծիքի հետ` Դ.Ռաստոուն առանձնացնում է ավան-
դականից արդիականի անցման հինգ հիմնական փուլ. ա) պարզ 
տեխնիկայի օգտագործում՝ հողագործության և տոհմաընտանեկան 
կապերի գերակայություն, բ) ծայրամասի և կենտրոնի միջև անհավա-
սարաչափ զարգացում, գ) արդյունաբերականացում, դ) տնտե-
սության բազմաճյուղ և տեխնոգեն կառուցվածք, ե) ծառայությունների 
գերակայություն, զ) սոցիալական կյանքի որակի ապագայի ապա-
հովում։ Ըստ Դ.Ռաստոուի՝ վերոնշյալ գործընթացում գերակա է 
ազատական ընտրանու դերը, որոնք հանուն ժողովրդավարացման 
ստեղծում են ժամանակակից ինստիտուտներ [5, с. 72]։ Լրացնելով Դ. 
Ռաստոուին` Դ.Ապտերն այդ գործընթացում կարևորեց ռեսուրսների 
մոբիլիզացումը, որոնց արդյունքում հաստատվում է պլյուրալիս-
տական արժեքներ։ Եթե մոբիլիզացումն անձնավորված է հատկա-
պես խարիզմատիկ լիդերի և զանգվածային կուսակցության գերիշ-
խանությամբ (ԽՍՀՄ-ը` Ի. Ստալինի, Չինաստանը՝ Մաո Ցզե Դունի, 
Եգիպտոսը՝ Գ. Նասերի օրոք), ապա պլյուրալիզմը կանխում է կենտ-
րոնական իշխանության համակենտրոնացումը՝ բարձրացնելով ներ-
կայացուցչական ժողովրդավարության դերը։ Արդիականացումը, որ-
պես քաղաքական զարգացում, դիտարկելով` Դ. Ապտերը շեշտադրեց 
քաղաքական փոփոխություն-կայունություն-անվտանգություն փոխ-
հարաբերությունների բազմաչափության վերաբերյալ առկա և՛ «հա-
մատեքստային», և՛ «ինստիտուցիոնալ» մոտեցումների զուգամիտ-
ման անհրաժեշտությունը: Ելակետ ընդունելով այս մոտեցումները` 
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դեռևս անցած դարի 50-ականներին Ս.Լիփսեթն առաջարկեց համա-
տեքստային փոփոխության իր տեսությունը, ըստ որի` ժողովրդավա-
րական ինստիտուտների կայունությունը կախված է տնտեսական 
զարգացման մակարդակից [6, p.30-31], իսկ Դ. Ապտերը կարևորեց 
սոցիալ-տնտեսական այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են` ազգա-
յին համախառն արդյունքը, մրցունակ կրթությունը, քաղաքական 
կայունությունը, ազգային պետական անվտանգությունը և այլն  
[7, с. 108-109 ]։ Որոշիչն այստեղ ժողովրդավարական քաղաքական 
մշակույթն է, որն ենթադրում է քաղաքացիների կողմից պետական 
քաղաքականության իմացություն և այն վերահսկելու ընդունակութ-
յուն, քաղաքական կյանքի մասնակցության ակտիվություն, մարդու 
իրավունքների ու պարտականությունների՝ որպես անվտանգության 
քաղաքականության ապահովման բացարձակ արժեքի ընդունում։ 

Ինստիտուցիոնալ մոտեցումը, հասարակական փոփոխություն-
ների տրամաբանությունը պայմանավորեց քաղաքական համակարգի 
ինստիտուտների այնպիսի գործառությամբ, որոնք ժողովրդավա-
րական քաղաքական կայունություն են ապահովում: Այդ առումով 
Ս.Հանթինգթոնը մշակեց հետաքրքիր հայեցակարգ, համաձայն որի՝ 
յուրաքանչյուր երկրում քաղաքական կայունությունը կամ անկայու-
նությունն որոշվում է մի կողմից` քաղաքացիական մասնակցության, 
իսկ մյուս կողմից` ինստիտուցիոնալացման աստիճանով։ Եթե 
քաղաքական մասնակցությունն աճում է, ապա անհրաժեշտ է մշակել 
ծրագրեր` այդ մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական կա-
ռույցներում ինստիտուցիոնալացնելու համար [2, с. 29]։ Զուգամիտելով 
«համատեքստային» և «ինստիտուցիոնալ» մոտեցումները, քաղա-
քական կայունությունը, որպես փոփոխությունների բազմաչափ գործ-
ընթաց, դիտարկենք տարաբնույթ բարեփոխումների, հեղափոխութ-
յունների, պետական հեղաշրջման, ընտրությունների և սահմա-
նադրական փոփոխությունների համատեքստում։ Եթե բարեփոխումը 
ենթադրում է բնականոն զարգացում` պահպանելով քաղաքական 
համակարգի կառավարման աստիճանական կերպափոխման հաջոր-
դականությունը, ապա հեղափոխությունը հաստատված կարգի 
տապալումն է` «պատմության շարժիչ ուժը» (Կ.Մարքս): Համաձայն Շ. 
Էյզենշտադի` հեղափոխությանը բնորոշ են երեք առանձնահատուկ 
գծեր՝ բռնություն, նորամուծություն և համընդհանուր վերափո-
խումներ, որտեղ «…առանձնահատուկ նշանակություն են ստանում 
ուտոպիստական կամ ազատագրական գաղափարները՝ հիմնված 
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հավասարության, առաջընթացի, ազատության միֆերի, և այն հա-
մոզմունքի վրա, որոնք ստեղծում են նոր ու ամենացանկալի հասա-
րակական կարգը» [3, с. 226]։ Հանրագումարելով սոցիալական հե-
ղափոխությունների` հատկապես անգլիական (1640), ֆրանսիական 
(1789), ռուսական (1917), չինական (1949) փորձը` Ս.Հանթինգթոնը 
միակողմանի է համարում Շ.Էզենշտադի մոտեցումը, քանի որ ինչպես 
հեղափոխությունը, այնպես էլ պետական հեղաշրջումը, որպես 
երկրի միջազգային վարկանիշի անկման, տնտեսական հետա-
մնացության, լեգիտիմության թուլացման կամ վերացման, բանակի և 
կառավարության միջև ծագած անհամաձայնության արդյունք՝ ճիշտ է 
փոխում է կառավարող վերնախավը, սակայն էական ազդեցություն չի 
ունենում ժողովրդավարացման գործընթացի վրա: Իսկապես, ինչպես 
վկայում է անվտանգության քաղաքականության իրականացման 
լատինամերիկյան և աֆրիկյան օրինակը՝ զինվորականների կողմից 
կատարած պետական հեղաշրջումներին նախորդել են երկարատև 
պայքար սահմանադրական կարգի վերականգնման համար, քանի 
որ երկրներն ընկղմվել են քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի 
(բաշխման, շարժունակության, մասնակցության, նույնականացման, 
լեգիտիմացման) մեջ: Այնուհանդերձ, պետական հեղաշրջումը կարող 
է հանդիսանալ ժողովրդավարական վարչակարգի ստեղծման նա-
խադրյալ։ Այսպես, 1974 թ. Պորտուգալիայում «մեխակների հեղափո-
խության» արդյունքում` երկիրը բռնեց ժողովրդավարացման ուղի. 
բռնապետ Սալազարի վարչակարգը տապալվեց, և մեկնարկվեց 
ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքը» [8, с. 476]։ Վերջինիս տեսա-
բանները, հստակեցնելով բազմաչափ քաղաքական կայունության 
իրավաքաղաքական կառուցակարգերը, կարևորեցին հանրաքվեի 
միջոցով իրականացվող սահմանադրական փոփոխությունները` որ-
պես ազգային անվտանգության ապահովման միակ գրավական: Այս 
նկատառումներից ելնելով էլ քննադատվեց և վերաիմաստավորվեց 
1970-80-ականներին Լատինական Ամերիկայում և Աֆրիկայում «ար-
դիականացվող հասարակություն» կառուցելու նպատակով ծավալ-
ված, սակայն ակնկալված ժողովրդավարությունը չհաստատած փոփո-
խությունների քաղաքականության ռազմավարությունը, որը կարող է 
քաղաքական կայունության երաշխիք հանդիսանալ: Նախ, կասկածի 
տակ դրվեց գծային փոփոխությունների նպատակահարմարությունը, 
ապա «արևմտականացման» ձևաչափը, քանի որ շատ երկրներ 
(Թուրքիա, Եգիպտոս, Հնդկաստան) կարողանում էին համակցել ավան-
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դական և արդիական ինստիտուները: Այս ամենն էլ հիմք ընդունելով` 
քաղաքական կայունությունը, որպես փոփոխությունների բազմաչափ 
գործընթաց դիտարկելով քաղաքակրթական ենթատեքստում, Լ. Պայը 
(17 կետեր) այն սահմանեց որպես զարգացման գործընթաց՝ բնու-
թագրելով, առաջին՝ քաղաքական կառուցվածքների ճշգրիտ սահմա-
նազատումը, երկրորդ՝ համակարգի հնարավորության աճը` լուծելու 
համար սոցիալական հիմնախնդիրները, և երրորդ՝ քաղաքացիների 
մասնակցության ներգրավվածության աճը քաղաքականությունում։ 
ժողովրդավարական քաղաքական համակարգում յուրաքանչյուր ինս-
տիտուտ կատարում է իր գործառույթները` զուգամիտելով հասարա-
կության տարաբնույթ շահերը։ Այս նկատառումներով քաղաքական 
համակարգի ժողովրդավարացումը պետք է կայունության ապա-
հովման նպատակներով իրականացնի ինստիտուցիոնալ նորարա-
րություններ՝ մոբիլիզացնելով ռեսուրսները և սոցիալականացնելով 
քաղաքացիներին։  

Տարբերակելով Կ.Մարքսի հեղափոխական և Մ. Վեբերի բնակա-
նոն զարգացման մոտեցումներն ինստիտուցիոնալ նորարարություն-
ների վերաբերյալ` Դ.Ռաստոուն նշեց, որ «Ժողովրդավարական կա-
յունությունն ապահովող գործոնները միանշանակ պարտադիր չեն 
նրանց համար, ովքեր ծնել են տվյալ քաղաքական համակարգի 
կառուցվածքային ձևը. ժողովրդավարության մեկնաբանման համար 
անհրաժեշտ է անցկացնել գործառնության և ծագման միջև տար-
բերությունը» [9, с. 12-14]։ Որպես նորարարություն` շեշտադրվեց համա-
կարգի բնականոն հարմարվողականությունը՝ փոփոխվող քաղաքա-
կան ժամանակի և տարածության մեջ: Դ. Ռաստոուն իր «ժողովրդա-
վարության ծագման» մոդելում սահմանազատում է այն երկրները, 
որտեղ քաղաքական կայունության ապահովման հիմնական գոր-
ծոնները գտնվում են «ներսում» և կախված չեն «դրսի» միջամտութ-
յունից։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական համակարգի ժողովրդա-
վարացումը ենթադրում է գոյություն ունեցող հասարակական հիմ-
նական ուժերի միջև երկու փոխկապակցված նախապայման՝ ազ-
գային միաբանության և քաղաքական հակամարտության որոշակի 
մակարդակ: Համեմատելով Շվեյցարիայի՝ 1890թ. մինչև 1920թ. և 
Թուրքիայի՝ 1940թ. մինչև 1960թ. անցման փորձը` Դ. Ռաստոուն 
առանձնացրեց անցման երեք հիմնական փուլ` նախապատրաս-
տական, որոշումների ընդունման՝ և ամրապնդման, որտեղ մարդ-
կանց միջև հաստատված քաղաքական հաղորդակցման նոր ձևերն ու 
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ժողովրդավարական ինստիտուտներն երաշխավորում են քաղաքա-
կան կայունությունը` որպես ազգային միաբանության գրավական 
[9, с. 22-23]։ Այսպիսով Դ. Ռաստոուն հասարակական հակասութ-
յունների հաղթահարման և պատմական փոխհամաձայնության միջո-
ցով ցանկանում է հասնել ազգային միաբանության, համախմբման, 
համաձայնության (պակտի)` ամրագրելով խաղի նոր կանոններ և 
ձևավորելով նոր ինստիտուտներ` հանուն ազգային անվտանգության 
ապահովման: 

Նոր աշխարհակարգի կայացման գործընթացում տեղի ունեցող 
արմատական փոփոխություններից ակնհայտ է, որ անվտանգության 
քաղաքականության ապահովման ավանդական հայեցակարգերը չեն 
առաջարկում հավասարարժեք որոշումներ ժամանակակից միջ-
պետական բախումների և տարածաշրջանային անկայունությունների 
լուծման համար,քանի որ` «կոշտ» անվտանգության քաղաքա-
կանությանը փոխարինեց «փափուկը» [10, p. 3-26]: Անդրազգային, 
էկոլոգիական, տեղեկատվական և տարաբնույթ այլ սպառնալիքներին 
համակարգված պատասխանելու գործընթացը երիտասարդ պե-
տություններից պահանջում է նոր մոտեցումներ անվտանգության 
քաղաքականության արժեքաբանությանը: Պատահական չէ որ 
«սառր պատերազմի» ավարտից հետո «անվտանգություն» հաս-
կացությունն սկսեցին դիտարկել որպես «...տարաբնույթ չափումներ 
և այնպիսի բնութագրիչներ ունեցող հասկացություն, որի նշանա-
կության վերաբերող ոչ մի փաստարկ ամբողջական չի կարող 
լինել»: Նմանօրինակ մոտեցումը բացատրվում է «անվտանգություն» 
հասկացության արժեքային և սոցիալական տարրերի բարդացման 
հանգամանքով: Այս նկատառումներով Ռ.Կոենն առանձնացրեց 
միմյանց փոխլրացնող անվտանգության «չորս օղակ»` անհատա-
կան անվտանգություն, կոլեկտիվ անվտանգություն, կոլեկտիվ 
պաշտպանություն և կայունության ապահովում: 

Վերոբերյալն ելակետ հանդիսացավ, որ 1980-1990-ականներին 
ստեղծված ժողովրդավարացման մոդելների տեսաբաններ Ա. Պշևորսկին, 
Ֆ. Շմիտտերը, Գ. Օ’Դոննելը, Խ. Լինցը, Ս. Հանթինգթոնը և ուրիշներ 
քաղաքական կայունությունը դիտարկեցին ազգային անվտանգության 
ապահովման գործոն: Ա. Պշևորսկին, ելնելով անվտանգության քաղա-
քականության ապահովման դիրքերից, ուշադրությունը կենտրո-
նացնում է շուկայի և ժողովրդավարական անցման հայեցակարգում 
սոցիալական ուժերի փոխհարաբերակցությանը՝ փոխկապակցելով 
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փոփոխությունը և կայունությունը։ Այս գործընթացում գերակա է 
բարեփոխիչ էլիտաների իրականացրած իշխանության մշակույթի 
որպիսությունը, որի օգնությամբ նրանք կարողանում են հասնել 
փոխհամաձայնեցման` սահմանակարգելով հիմնական ժողովրդա-
վարական ինստիտուտները [11, с. 95-107] ։ Ուշագրավ ենք համարում 
նաև Ռ. Ինգլհարտի այն մոտեցումը, համաձայն որի. «Ժողովրդա-
վարության տեսության գրականությունում ելակետայինէ այն դրույթը, 
որ ժողովրդավարական համախմբման և կայունության համար 
էականորեն կարևոր են զանգվածային մասնակցությունը, միջանձ-
նային վստահությունը, հանդուրժողականությունը փոքրամասնություն-
ների նկատմամբ և խոսքի ազատությունը» [12, с. 6]:  

Հիմնախնդրին առանձնահատուկ մոտեցում են ցուցաբերել 
անցումագետներ Տ.Լ.Կարլը և Ֆ.Շմիտտերը, որոնք քաղաքական 
կայունության դիրքերից սկզբունքային են համարում սոցիալական 
փոփոխությունների երեք մակարդակ` ազատականացում, քաղաքա-
ցիական հասարակության ձևավորում կամ վերականգնում, և այս 
ենթատեքստում՝ նախօրոք անհայտ արդյունքներով արդար 
ընտրությունների անցկացում: Ելնելով այդ մոտեցումից՝ նրանք, 
մշակելով անցման չորս տեսակ (պակտային, պարտադրված, հեղա-
փոխական, բարեփոխումային), գտան, որ հնարավոր են ժողովրդա-
վարացման այլընտրանքներ, որտեղ հաղթողները կարող են «պար-
տադրել» ժողովրդավարություն՝ չկարևորելով ներքևի՞ց, թե՞ վերևից, 
երկրի ներսի՞ց, թե՞ դրսից։ Անցումագիտության շրջանակներում 
առանձնացվում են հայեցակարգեր, որոնք ուշադրությունը կենտրո-
նացնում են մենիշխանությունից դեպի ժողովրդավարացման 
արտածին (Ս.Հանթինգթոն) և ներածին (Խ.Լինց) գործոնների վրա։ 
Ս.Հանթինգթոնը «երրորդ ալիքի» համատեքստում` քննարկել է 
արտածին գործոնների ազդեցությամբ քաղաքական կայունության` 
որպես փոփոխությունների բազմաչափ գործընթաց ենթադրող երեք 
ուղի` կերպափոխում, վերախմբավորում և փոխարինում, որոնց 
դեպքում քաղաքական իրականության պատրանքային փոփոխություն-
ներով հրապուրված` զանգվածների ճնշման ներքո ընդդիմությունը 
ընդունակ է փոխել կառավարությունը [13, с 134]։ Խ.Լինցը և Ա. 
Ստեպանը, դիտարկելով ներածին գործոնների ազդեցությունը, ժո-
ղովրդավարացման ավարտը հանգեցրին ժողովրդավարության հա-
մախմբման, որի դեպքում ձեռք է բերվում որոշակի փոխհամաձայ-
նություն՝ քաղաքական ընթացակարգեր կառավարության փոփո-
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խության առիթով, երբ իշխանության փոփոխությունը ժողովրդի 
ազատ կամքի դրսևորման արդյունք է, երբ de facto կառավարությունն 
ստանում է իշխանության լծակները՝ նոր ռազմավարություն մշակելու 
համար, և երբ de jure ստեղծված գործադիր, օրենսդիր և դատական 
իշխանությունները չպետք է իրենց գործառությունները փոխանցեն 
մեկ այլ մարմնի [14, с. 12-13] ։ Միաժամանակ նրանք ժողովրդավա-
րության համախմբման կայացման առումով առանձնացնում են 
քաղաքական կայունություն ապահովող երեք չափումներ, որոնք հնա-
րավորություն են տալիս համակողմանի բնութագրել այդ երևույթը։ 
Առաջին` վարքագծային, երբ համախմբման պայմաններում ոչ մի 
ազդեցիկ քաղաքական դերակատար իր նպատակների իրակա-
նացման համար չի կիրառի հակաժողովրդավարական քայլեր։ 
Երկրորդ` հասարակության ժողովրդավարության համախմբման 
կողմնորոշում, երբ բնակչությունը նպատակադրված է ժողովրդավա-
րական ընթացակարգերով ու ինստիտուտներով լուծելու սոցիալական 
հիմնախնդիրները։ Եվ վերջապես երրորդը` սահմանադրական 
չափումն է, որն իր հերթին ենթադրում է կառավարական և ընդ-
դիմադիր ուժերի միջև ծագած բախումների լուծում` իրավական 
կառուցակարգերով։ Համաձայն այս չափումների` փոփոխություններ 
ենթադրող կայունությունը կարող է լինել ժողովրդավարական, այլ ոչ 
թե ազատականացված ոչ ժողովրդավարական վարչակարգ, կեղծ 
կամ խառնածին ժողովրդավարական, որտեղ ժողովրդավարական 
ինստիտուտները գոյակցում են ոչ ժողովրդավարականների հետ և 
ստեղծում պատրանքային (գունավոր) հեղափոխությունների նախա-
դրյալներ` վտանգելով ազգային անվտանգությունը։  

Հանրագումարենք` աֆրիկական, արաբական և հետկոմունիս-
տական երկրների պատրանքային (գունավոր) հեղափոխությունները 
վկայում են, որ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի հաս-
տատումը բարդ ու պարուրային,ինչպես նաև բազմավեկտոր գործ-
ընթաց է: Արդյունքում իրականացվող փոփոխությունները հանգեցնում 
են կայունության, եթե նվազեցնում են քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերը` իրականացնելով անվտանգության քաղաքականություն: 
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 ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 
քաղաքական գործընթացների և  

տեխնոլոգիաների ամբիոնի հայցորդ  
 

ՆՈՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
Զարգացող երկրների քաղաքացիական ծառայության ինս-

տիտուտի կայացման փորձը վկայում է, որ անցումային ժամա-
նակաշրջանում նոր արժեքները հաստատվում են շարունակա-
կան բարեփոխումների միջոցով: Այսօր քաղաքացիական ծառա-
յության համակարգում կատարելագործելով իրավական կառու-
ցակարգերը` անհրաժեշտություն է առաջացել ոչ միայն հրաժար-
վել §խորհրդային մարդու¦ կերպարից, այլև կերտել մասնագի-
տական բարձր որակներով օժտված և մրցունակ քաղաքացիա-
կան ծառայող: Նա իր կատարած աշխատանքի որակով և բարո-
յական կերպարով պետք է նպաստի նոր հանրային կառավար-
ման սկզբունքների ներդրմանը: 

Ազատական արժեքների տարածման և կառավարչական գոր-
ծունեության ժողովրդավարացման նկատառումներով Հայաստանի 
Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտի 
ձևավորումը, կայացումը ու համակողմանի ուսումնասիրումը ներա-
ռում է §խորհրդային մարդու¦ սոցիալ-հոգեբանական կերպափոխ-
ման գործընթացը: Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի տիրույթ-
ներում նոր ձևավորվող հանրային իշխանության սոցիալական 
տարածությունում օտարված, մարգինալացված և քաղաքական 
ամբոխահաճության (պոպուլիզմ) ազդեցության տակ գտնվող 
մարդիկ իրենց կորուստները փոխհատուցելու նկատառումներով, 
հաղթահարելով ներքին հոգեբանական հակասությունը սեփա-
կան §Ես¦-ի հետ գիտակցաբար ինտեգրվում են սոցիալական 
տարածք` §ձևականորեն ընդունելով այդ տարածքի սոցիալ-հոգե-
բանական նոր արժեքային չափորոշիչները¦ [1, էջ 482-483]: Այս 
հանգամանքն էլ չնպաստելով կառավարչական գործունեության 
արդունավետության բարձրացմանը` հնարավորություն է ընձեռում 
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քաղաքացիական ծառայության համակարգ ընդգրկված քաղաքա-
ցիներին երկդիմի վարք ցուցաբերել` հօգուտ սեփական և կորպո-
րատիվ շահերի: 

Զարգացող երկրների քաղաքացիական ծառայության ինստի-
տուտի կայացման փորձը վկայում է, որ նմանատիպ խնդիրները 
հաղթահարվում են շարունակական բարեփոխումների օգնությամբ: 
Այս գործընթացը պահանջում է քաղաքացիական ակտիվություն և 
բազմակիություն (պլյուրալիզմ), որոնք հնարավորություն կտան 
գիտակցորեն սեփական §Ես¦–ը փոփոխել՝ բարձրացնելով անձնա-
կան որակների և կառավարչական հմտությունների կիրառման 
տարածությունը: 

Նշված հատկանիշները հնարավորություն են տալիս մարդուն 
(նույնիսկ իր հիմնավորված ակտիվության պայմաններում) ընդունել 
այլոց տեսակը, ցանկությունները, կարծիքները և գնալ համագոր-
ծակցության` ստեղծելով սոցիալ-հոգեբանական առումով արժեքա-
վորված ընդհանուր տարածք: Ելակետ ընդունելով նմանօրինակ 
մոտեցումը` համեմատական նոր հանրային կառավարումը ուսումնա-
սիրող Ռ. Դենհարդը [2, էջ 232] կարևորել է նաև նոր քաղաքացիա-
կան ծառայությունը, որպես պետության ու քաղաքացիական հասա-
րակության միջև առկա սոցիալ-հոգեբանական ճգնաժամերը հաղթա-
հարելու նպատակով ծավալված բանավեճի միջոցով համագոր-
ծակցության մշակույթի պատասխանատու ինստիտուտ: Հիմնա-
խնդրի այսպիսի հետազոտման արդյունավետ միջոցներից է պե-
տության և քաղաքացիական հասարակության բազմաչափ կապերի, 
դեռևս չուսումնասիրված սոցիալ-հոգեբանական անհանդուրժո-
ղականության (սոցիալական խանդ, նախանձ), սոցիումի §կոլեկտիվ 
ենթագիտակցականի¦ և իշխանական ինստիտուտների միջև սոցիա-
լական հոգեվերլուծությունը: Պետական կառավարման (ընդհան-
րապես) և քաղաքացիական ծառայության (մասնավորապես) համա-
կարգերն իրենց գործունեությունը ուղղում են իշխանության լեգի-
տիմության բարձրացմանը, քանի որ քաղաքացիների մոտ թույլ է 
հավատը և վստահությունը ընդհանուր համակարգի նկատմամբ: 
Լեգիտիմությունը, որպես սոցիալ-հոգեբանական կատեգորիա, 
արդիականացող հասարակություններում հնարավորություն է տալիս 
դիտարկել քաղաքակրթական փոխակերպումները, որոնք, բացա-
հայտելով ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի և բանավեճի, 
բանակցության ինստիտուտների ձևավորման շուրջ ծավալված 
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այլընտրանքները: Այս ամենը, լեգիտիմացնելով նոր գիտելիքները և 
վերաարժևորելով նրա սկզբնական ձևերի մեկնաբանումը, բացահայ-
տում է ավանդական, ժամանակակից և հետարդիական հասարա-
կություններում քաղաքացիական ծառայության արդյունավետ կառա-
վարման առանձնահատկությունները [3, էջ 49]: Այս ամենի իմա-
ցությունն էլ հնարավորություն է տալիս քաղաքացիական ծառա-
յության կառավարումը կազմակերպել նոր հանրային կառավարման 
սկզբունքներով: Վերջինիս հաջողությունը կախված է հանրային 
ծառայություններ մատուցող հանրային շահույթ հետապնդող և 
չհետապնդող մարմիններում աշխատող ստորին օղակի բյուրոկրա-
տիայից, որը կարևոր դեր է խաղում նաև կառավարության լեգիտի-
մության և դրա հանդեպ հասարակության վստահության ձևավորման 
հարցում [4, էջ 213]: Եթե հանրային կառավարումը դիտարկում է 
սոցիալական արդարությունը, սահմանափակվելով կրթության, 
առողջապահության և այլ սոցիալական ոլորտների պահանջների 
բավարարմամբ, ապա նոր հանրային կառավարումը գործառվում է 
սոցիալական երկխոսության, սերունդների համերաշխության և նոր 
հումանիզմի օգնությամբ: Այս արժեքների շրջանակներում քաղաքա-
ցիական ծառայության ինստիտուտի ժողովրդավարացումը ընդար-
ձակում է նրա սոցիալական տարածությունը` մեծացնելով ինչպես 
խոցելի խմբերի հանրային ծառայությանը մասնակցելու հնարավո-
րությունները, այնպես էլ կանոնակարգում է պետության ու քաղաքա-
ցիական հասարակության փոխհարաբերությունների զարգացման 
միտումները:  

Քաղաքացիական ծառայության դրական վարկի հաստատման 
կարևորագույն պայմանը, այդպիսով, պետական ծառայողների ոչ 
միայն դրական վարկի ձևավորումն ու զարգացումն է, այլև 
նորացումն է նոր հանրային ծառայության սկզբունքների համաձայն: 
Քաղաքացիական ծառայության օրենքում կատարվող շարունա-
կական բարեփոխումներին զուգահեռ այս գործընթացում մեծ 
նշանակություն ունեն ավանդույթները, կարծրատիպերը և ժողովրդի 
կողմից քաղաքացիական ծառայողներին, որպես հանրային ծառա-
յության իստիտուտի մաս ընդունելու առանձնահատկությունը: 

Քաղաքացիական ծառայության գործունեության սոցիալ-տնտե-
սական և քաղաքական ուղղորդվածությունը, նրա սոցիալ-հոգեբա-
նական գործոնների դրսևորումն առնչված են հասարակության և 
պետության վիճակից, իշխանությունների գործունեության արդյունա-
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վետությունից և, իհարկե, սոցիալական երկխոսության աստիճանից` 
կյանքի որակից, մակարդակից և սպառողական զամբյուղում 
կատարվող փոփոխություններից: Քաղաքացիական ծառայության 
դրական վարկի ձևավորաման համար անհրաժեշտ է լուծել. 

ա) համաձայն նոր հանրային կառավարման սկզբունքների` 
փոխել պետության վերաբերմունքը քաղաքացիական ծառայութ-
յան նկատմամբ, 

բ) համաձայն հանրային շահի գերակայության` ձևավորել քա-
ղաքացիական ծառայողի նոր կերպար` բացահայտելով հասարա-
կության սպասումները, 

գ) համաձայն պետության և քաղաքացիական հասարակութ-
յան զարգացման միտումների` ցանցավորել հանրային ծառայութ-
յան համակարգը:  

Այսօր պետական իշխանության հեղինակությունը վճռորոշորեն 
կախված է նրա բոլոր մակարդակներում ներկայացուցիչների գործ-
իմացությունից և արհեստավարժությունից: Ընդ որում` հատուկ նշա-
նակություն է ձեռքբերում նրանց սոցիալ-հոգեբանական գործիմա-
ցությունը` մարդկանց հետ աշխատելու, շահերը պաշտպանելու, 
վստահությունը շահելու, հեղինակություն ձեռք բերելու, իրենց անձի 
դրական կերպար ձևավորելու, որպես պետության §կամքի¦ անա-
ղարտ ներկայացուցչի, բարձր վարկ ստեղծելու ունակությունը: 
Ցանկացած դասային աստիճանի քաղաքացիական ծառայողից 
պահանջվում է ոչ միայն կանխազգացում, քաղաքական հոտառութ-
յուն, այլև պետության և հասարակության փոխհարաբերությունները 
կանոնակարգող օրենքների իմացության հետ զուգահեռ սոցիալ-
հոգեբանական գործոնների համալիր բացահայտում: Արդյունքում 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգում կառավարչական 
գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ենթադրում է 
քաղաքացիական ծառայության ոլորտում սոցիալ-հոգեբանական 
գործոնների բացահայտման նորարական մոտեցում` վարչական 
նոր հմտությունների, միջգերատեսչական կորպորատիվ շահերի 
և միջանձնային հարաբերությունների առանձնահատկություն-
ների հաշվառում: 

Վերջինիս համակողմանի ուսումնասիրությունը հնարավորութ-
յուն է տալիս հանրային գիտակցության մեջ բացահայտելու քաղա-
քացիական ծառայության ինստիտուտի հաստատման ինչպես սահ-
մանադրաիրավական, այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական առանձնա-
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հատկությունները: Այս նկատառումները հաշվի առնելով` անհրա-
ժեշտ է լուծել քաղաքացիական ծառայության կազմակերպչական 
գործունեության կառավարման հետևյալ խնդիրները. 

ա) ինչպես կառավարել քաղաքացիական ծառայության համա-
կարգը, որպեսզի արդյունավետ աջակցել քաղաքացիներին` իրենց 
քաղաքական իրավունքները և քաղաքացիական ազատություններն 
անվտանգ իրականացնելու համար,  

բ) ինչպիսի սոցիալ-հոգեբանական կառուցակարգերով բարձ-
րացնել մարդկային ռեսուրսի գործունեության արդյունավետությունը, 
ինչպես ուղղորդել քաղաքացիական ծառայողների հետաքրքրութ-
յունները և համախմբել նրանց ստեղծագործական կարողությունները 
հանրային ու պետական նպատակներին հասնելու համար,  

գ) ինչպես բարձրացնել քաղաքացիական ծառայության արդյու-
նավետությունը` նոր հանրային կառավարման սկզբունքների 
համաձայն:  

Քաղաքացիական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում գործում է 
շուրջ ինը տարի, սակայն արդեն իսկ նոր հանրային կառավարման 
սկզբունքների ներդրման նկատառումներով փոփոխություններ և 
լրացումներ են կատարվել քաղաքացիական ծառայության բնագա-
վառը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտում, բացահայտվել է 
արժեշահային համակարգի կերպափոխման բազմաչափությունը, 
որոնք համակարգի ներդրման առաջին փուլում հնարավոր չէր 
համալիր վերլուծել և կանխատեսել: Այսօր քաղաքացիական ծառա-
յության համակարգում կատարելագործելով իրավական կառուցա-
կարգերն անհրաժեշտություն է առաջացել ոչ միայն հրաժարվել 
§խորհրդային մարդու¦ կերպարից, այլև ձևավորել մրցունակ, բարձր 
մասնագիտական որակներով աչքի ընկնող, համագործակցության 
մշակույթին պատրաստ քաղաքացիական ծառայող: ՀՀ քաղաքա-
ցին, ընտրելով քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտությունը, իր 
վրա պատասխանատվություն է ստանձնում հետևել ծառայողական 
պարտքին, թանկ գնահատել պետական իշխանության ներկայա-
ցուցչի պատիվը, պահպանել վարքի բարձրագույն բարոյական 
նորմերը: 

Քաղաքացիներին ծառայելու, գործընկերների, պետության և ողջ 
ժողովրդի վստահության իրավունքը քաղաքացիական ծառայողին 
տրվում է իր մասնագիտական պատվախնդրության, անձնական 
արժանապատվության և օրինավորության, ինչպես նաև գործու-
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նեությամբ վաստակած բարձր վարկանիշի շնորհիվ: Այս առումով 
հատկանշական է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 
նախագահ Մանվել Բադալյանի §Քաղաքացիական ծառայություն¦ 
շաբաթաթերթին տված հարցազրույցը, որտեղ խոսում է որակապես 
նոր քաղաքացիական ծառայողների մասին: Ըստ Մ. Բադալյանի` 
§մարդու, հոգեբանության, մտածողության մեջ շատ դժվար է 
փոփոխություններ կատարել, եթե նա ինքը դրան չի ձգտում¦: Ըստ 
նրա մեր երկիրը կարիք ունի որակապես նոր ծառայողների, որոնց 
§կերտելը¦ հնարավոր կլինի բազմաշերտ, համալիր միջոցառումներ 
իրականացնելու շնորհիվ: Պետական ծառայողը պիտի §տեսակ¦ 
լինի. պետք է ունենա առնվազն մի քանի էական հատկանիշներ` լինի 
գրագետ ու բանիմաց, պրպտուն ու նախաձեռնող, բարեխիղճ ու 
պատասխանատու, ոչ թե կարծր ու դոգմատիկ, այլ` ստեղծագործա-
կան մոտեցմամբ, ոչ թե մեծամիտ ու քաղքենի, այլ` պարզ ու 
հասարակ, մարդու նկատմամբ ոչ թե քամահրանքով, այլ` սրտացավ 
վարքագծով ու պահվածքով և ամենակարևորը` իր պետությունը 
սիրող ու պաշտող անձնավորություն [5, էջ 1]:  

Քաղաքացիական ծառայության համակարգում կառավարչական 
արդյունավետ գործունեության համար սոցիալ-հոգեբանական առու-
մով մեծ նշանակություն ունեն սոցիալական երաշխիքները, որոնք 
տրվում են քաղաքացիական ծառայողներին պետության կողմից և 
պատժի ու խրախուսանքի կառուցակարգերը, թե ինչպես են նրանք 
կիրառվում [6, հոդ. 26 ]: 

Այս առումով չափազանց կարևոր է ղեկավարի օբյեկտիվ վերա-
բերմունքն իր աշխատակիցների նկատմամբ, որը խտրականություն 
չդնելով իր աշխատակիցների միջև` խրախուսանքի և պատժի 
կառուցակարգերի կիրառման օգնությամբ հնարավորինս պետք է 
խուսափի մեխանիկական էգալիտարիզմից (հավասարություն): 
Վերոնշյալը բացասաբար է ազդում ծառայողի կառավարչական 
գործունեության վրա և սոցիալ-հոգեբանական առումով խաթարում է 
Ա. Մասլոուի առաջ քաշած մարդու բազային պահանջմունքներից  
2-ը` անվտանգության և հարգանքի [7, c. 248-250]: Պատժի և խրա-
խուսանքի օբյեկտիվ կանոնների չպահպանումը և բազային պա-
հանջմունքների չբավարարումը ղեկավարների կողմից աշխատա-
կիցների մոտ թերհավատություն կառաջացնի դեպի սեփական 
ապագան և իր գործունեության մեջ կառաջնորդվի անպատասխա-
նատվությամբ, որը խաթարում է արդյունավետ կառավարչական 
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գործունեությունը: Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում նշել ԱՄՆ 
պետական կառավարման բարեփոխումների հիմքում ներառված Պ. 
Սորոկինի այն մոտեցումը, համաձայն որի կառավարման արդյունա-
վետության բարձրացման հիմնական պատճառը պատմականության 
պահպանումն է և բարոյական արժեքների միջոցով պետականա-
կերտության գործընթացին քաղաքացիների մասնակցությունը. 
§մասնակցության խնդիրը հարուստ է համակարգի զգայականութ-
յամբ և էթնիկականությամբ, որոնց պահպանումն ու զարգացումն էլ 
Պլատոնին և Արիստոտելին դրդել են մշակել մարդկային փոխհա-
րաբերությունների էթիկականության համակարգ` հիմքում դնելով 
պետության (պոլիսի) գերակա արժեքի անվտանգության գաղա-
փարը¦ [8, с. 529-530]: 

 Նման արժեքային համակարգի միջոցով, կառուցելով պատժի և 
խրախուսանքի քաղաքականությունը, Պ. Սորոկինը սոցիալ-հոգե-
բանական և սոցիալ-մշակութային գործոնների փոխհարաբերութ-
յունը դնում է կառավարչական գործունեության արդյունավետության 
հիմքում: Վերջինս էլ բարձրացնում է կոլեկտիվի դրական հույզերի 
տիրույթները` ապահովելով նրանց հավասարարժեք ադապտաց-
ման ուղիները և ստեղծելով ընդհանրացնող սոցիալ-հոգեբանա-
կան արարման տրամադրություն: Արարման տրամադրություն է 
առաջանում նաև այն դեպքում, երբ կոլեկտիվը տեսնում է §վաղվա 
ձեռքբերումները¦` կոլեկտիվի և նրա յուրաքանչյուր անդամի 
հետագա առաջխաղացման հեռանկարները: Ընդհակառակը վատ 
հեռանկարի սպասող կոլեկտիվի անդամների մեջ հիմնականում 
սկսում են իշխել հոռետես տրամադրություններ: Ինչպես դրական 
(բարենպաստ), այնպես էլ բացասական (անբարենպաստ) տրամադ-
րությունները կոլեկտիվում կախված են ղեկավարի և կոլեկտիվի 
փոխհարաբերության բնույթից: Եթե ղեկավարը կարողանում է գործը 
կազմակերպել առանց §ճնշման¦, հենվելով կոլեկտիվի նախաձեռ-
նության վրա և դրա հետ մեկտեղ ճիշտ գնահատել ողջ խմբի և 
յուրաքանչյուրի գործունեությունը, եթե նա ցուցաբերում է ուշադ-
րություն, ապա բնական է, որ այնտեղ կգերիշխի աշխատանքային 
արարման տրամադրություն:  

Մեր օրերում հաջող կարող է կառավարել նա, ով ուղղորդվում 
է գործունեության գնահատման հոգեբանական օրինաչափություն-
ներով` հաշվի առնելով աշխատակիցների կենսաբանական էներ-
գիայի բնույթը: Այս պարագայում ղեկավարը նկատի պետք է 
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ունենա, որ աշխատակիցների և իր անձնային և գործարարական 
որակները փոխլրացնում են միմյանց [9, էջ 6-7]: 

Կերպափոխվող հասարակությունների կայացման գործընթա-
ցում գտնվող քաղաքացիական ծառայությունում դեռևս առկա են նոր 
իրավիճակում չադապտացված ղեկավարներ` բարոյահոգեբանական 
անհադուրժողականությամբ և կոպիտ վարչարարության դրսևորում-
ներով: Վերջիններս արդյունք են ոչ այնքան ղեկավարի ընդհանուր 
կուլտուրայի և կոլեկտիվ համակեցության հմտության բացակա-
յության, որքան կոնկրետ իրադրությունում ձեռնարկվելիքի չիմա-
ցությունից` գիտելիքի անմրցունակությունից, փորձի պակասից, 
ինչպես նաև հաղորդակցական մշակույթի ձևական բնույթից: 
Յուրաքանչյուր համակարգ կամ կազմակերպության կամ որևէ այլ 
կոլեկտիվ լավ է, որ ղեկավարի միայն որոշակի առանցքային արժեք-
ներով և ընձեռնի բազմաթիվ հնարավորություններ աշխատակից-
ներին` ցուցադրելու նախաձեռնություն այդ արժեքներին աջակցելու, 
ընտրելու սեփական ուղիներ և դրանով առաջադրանքը ու դրա 
արդյունքը դարձնելու իր նվաճումը: Ղեկավարի խնդիրն էլ այն է, որ 
պահպանելով շահադրդման իրավական անհրաժեշտ օբյեկտիվ 
նորմերը, միաժամանակ կոլեկտիվի առանձին անդամների և 
կոլեկտիվի մոտ լավագույն աշխատանքային շահադրդումային 
սոցիալ-հոգեբանական միջավայր ձևավորի: 

Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ 
քաղաքացիական ծառայության համակարգում նոր հանրային կառա-
վարման սկբունքների հաստատումն առանց սոցիալ-հոգեբանական 
գործոնների մանրազնին հաշվառման անհնար է: Վերջիններիս 
հաղթահարման համար շարունական բարեփոխումները պահանջում 
են մարդկանցից վարքի այնպիսի ձևեր, որոնք նրանց հնարավո-
րություն կտան գիտակցորեն սեփական §Ես¦-ը փոփոխել` բարձրաց-
նելով անձնական որակները և կառավարչական հմտությունները: 
Սոցիալ-հոգեբանական գործոնների հաշվառումը հիմք կհանդիսանա 
քաղաքացիական ծառայողի §նոր տեսակի¦ ձևավորման համար, 
որն էլ կնպաստի պետության և քաղաքացիական հասարակության 
միջև համագործակցության, քաղաքացիական ծառայության կայաց-
մանը և զարգացմանը:  
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ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  

Քաղաքագիտության մագիստրոս, քաղաքական 
գիտությունների գծով ասպիրանտ 

ՋԱՎԱԽՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  
ԽՆԴՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ջավախքյան հասարակության սոցիալական կյանքում ամենա-
կարևոր ու խնդրահարույց ոլորտներից է կրթականը: Հետազո-
տության նպատակը նշված ոլորտի առաջնահերթությունների 
սահմանումն է:  

Աշխատանքը հիմնվում է միջազգային իրավական ակտերի և 
փորձագիտական ուսումնասիրություների վրա:  

Ցույց է տրվում, որ խնդիրը կայանում է տարածաշրջանում 
ստացած կրթության կիրառելիության բարձրացման մեջ: Միջնա-
կարգ և բարձրագույն կրթության մակարդակի բարձրացումը հնա-
րավոր է այն դեպքում, երբ գոյություն ունի ստացած գիտելիքի 
իրացման հնարավորություն: 

XXI դարում հասարակության մեջ գոյություն ունեցող տարբեր 
խմբերի համար տեղեկատվական հոսքերը մարտահրավերներ են 
հանդիսանում: Դրանց դիմակայելու և համապատասխան վարքագիծ 
դրսևորելու համար շատ կարևոր է անհատ մարդու գիտելիքների ու 
տեղեկատվության պաշարը: 

Քաղաքագիտության դասական Էլվին Թոֆլերն իր հայացքներում 
այն եզրակացությանն է հանգում, որ հասարակական կյանքի որոշիչ 
գործոնն ընդհանուր առմամբ տեսական գիտելիքն է: Կապիտալի 
տնտեսական ու սոցիալական գործառույթները փոխանցվում են տե-
ղեկատվությանը: Որպես հետևանք` սոցիալական կազմակերպության 
միջուկը, գլխավոր սոցիալական ինստիտուտը դառնում է համալ-
սարանը` որպես գիտելիքի արտադրության, վերամշակման ու կու-
տակման կենտրոն: 

Տեղեկատվական հասարակության մեջ սկզբունքորեն նոր բովան-
դակություն են ձեռք բերում քաղաքական-իշխանական հարաբե-
րությունները, քանի որ իշխանության հենքային ու պատմական երեք 
փոխարկելի ռեսուրսներից` Ուժից, Հարստությունից ու Գիտելիքից, 
առաջնային նշանակություն է ստանում տեղեկատվությունը` 
գիտելիքի ձևով [27, էջ 51-52]: 
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Այս համատեքստում Սամցխե-Ջավախքում ու Քվեմո Քարթլիում 
կրթության խնդիրներն առավել մեծ կարևորություն ու առաջնա-
հերթություն են ձեռք բերում: 

Առավել ցայտուն դրսևորում ունեցող կրթական խնդիրների շար-
քում են դասագրքերի, կադրային, շենքային պայմանների, բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու հետ կապված 
դժվարությունները, ինչպես նաև Վրաստանի իշխանությունների վա-
րած խտրական քաղաքականությունը: Վրաստանում 2005 թվակա-
նին ընդունված «Հանրային կրթության մասին» օրենքի 4.3 հոդվածի 
համաձայն «Վրաստանի քաղաքացիները, որոնց մայրենի լեզուն 
վրացերենը չէ, իրավունք ունեն ամբողջական ընդհանուր կրթություն 
ստանալու մայրենի լեզվով» [6, էջ 60]: Դա նշանակում է, որ 
Վրաստանում փոքրամասնության լեզվով ուսուցումն արգելված չէ, 
սակայն օրենքը հող է նախապատրաստում համավրացական կրթա-
կան համակարգի անցնելու համար, ինչն արդեն մասամբ գործ-
նականում տեղի է ունեցել:  Նորմատիվ-իրավական վերոնշյալ և այլ 
նմանատիպ ակտերը փորձագիտական ու հասարակական շրջանում 
անհանգստւթյան տեղիք են տալիս: Փորձագետները նշում են, որ 
«Անգամ նրանք, ովքեր համարում են, որ վրացերենի ներդրումը 
վերաբերվելու է միայն որոշ թվով առարկաների, երկյուղում են, որ դա 
կարող է լինել ամբողջապես վրացերենով ուսուցման անցման 
սկիզբը» [ 11, p. 37]:  

Ազգային փոքրամասնությունների կրթական իրավունքների մա-
սին 1996 թվականի Հաագայի հանձնարարականներում նշվում է, որ 
պետության կողմից, ըստ կարիքի, առկա ռեսուրսների առավելագույն 
օգտագործմամբ, և, ինչպես ինքնուրույնաբար, այնպես էլ միջազգա-
յին կառույցների օժանդակությամբ` էթնիկական փոքրամասնություն-
ների լեզվական իրավունքների իրականացման համար կրթության 
ոլորտում հատուկ միջոցառումների ձեռնարկումը` նրա պարտակա-
նությունն է (կետ 4) [2, 6, էջ 62]:  

1999 թվականի Լունդի հանձնարարականների 18-րդ կետում 
ամրագրված է. «Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կրթության 
ոլորտում չափանիշների մշակման պարտականությունը կրում են պե-
տական իշխանության մարմինները` փոքրամասնությունների կազմա-
կերպությունները կարող են որոշել համապատասխան փոքրամաս-
նությունների լեզուների, մշակույթների կամ մեկի և մյուսի դասա-
վանդման համար կրթական ծրագրերի բովանդակությունը» [4]: 
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Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանութ-
յան մասին 1995 թվականի Շրջանակային կոնվենցիայի 12-րդ հոդ-
վածի առաջին կետում նշվում է. «Կողմերը, անհրաժեշտության դեպ-
քում կրթության և գիտության ուսումնասիրությունների բնագավա-
ռում, պետք է միջոցներ ձեռնարկեն իրենց ազգային փոքրամասնութ-
յունների և բնակչության մեծամասնության մշակույթի, պատմության, 
լեզվի ու կրոնի վերաբերյալ գիտելիքներն ամրապնդելու համար»  
[3, հոդված 12, կետ 1]:  

Եվրոպական կառույցների կրթության իրավունքի ոլորտի ուշա-
գրավ ակտերից են Ազգային փոքրամասնությունների կամ տարածա-
շրջանային լեզուների եվրոպական խարտիան, մասնավորապես ազ-
գային փոքրամասնությունների կամ տարածաշրջանային լեզուներով 
կրթությանը վերաբերող 8-րդ հոդվածը [7, հոդված 8], ինչպես նաև 
ՄԱԿ-ի ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրա-
մասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների մասին 
հուշագիրը [1, հոդված 4, կետ 4]: 

Ազգային փոքրամասնությունների շրջանում ուսուցման առումով 
մասնագետներն այն կարծիքին են, որ վրացերենի ուսուցումը խառը 
բնակչություն ունեցող վայրերում պետք է տարվի այլ մեթոդներով և 
ծրագրերով, քան փոքրամասնությունների համախումբ բնակության 
շրջաններում [11, p. 30-31]: «Վրացերենը` որպես պետական լեզու, 
Վրաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնություննրի համար 
երկրորդ լեզու է, իսկ երկրորդ լեզուն` դա սոցիալ-լեզվաբանական 
կատեգորիա է, և, հետևաբար, ենթադրում է դասավանդման այլ 
մեթոդիկա ու այլ մոտեցումներ: Հակառակ դեպքում` մենք կստանանք 
հակառակ արդյունքներ` վրացերեն լեզվով բարդացված ու ոչ պատ-
շաճ կերպով ընտրված նյութերն անհասկանալի ու անհետաքրքիր են 
ազգային փոքրամասնությունների համար, նրանք ի վիճակի չեն 
(հաճախ ցանկության առկայության դեպքում էլ) սովորելու պետական 
լեզուն» [8, стр. 22], [6, էջ 67]:  

Ս.Մինասյանի կարծիքով «Էթնիկական փոքրամասնությունների 
լեզուներով ուսուցումը պետք է դիտարկել որպես փոքրամասնություն-
ների ներկայացուցիչներին Վրաստանի ընդհանուր մշակութային և 
կրթական դաշտ առավել արդյունավետ ներգրավելու անհրաժեշտ 
պայման» [6, էջ 69]:  

Ջավախքահայերի կրթական խնդիրներում առաջնային է հայոց 
լեզվի, հայ գրականության, հայոց պատմության դասաժամերի քա-
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նակը և համապատասխան դասագրքերի առկայությունը: Եթե 2009 
թվականին հայոց լեզուն դասավանդվում էր շաբաթական 8 ժամով, 
իսկ վրացերենը` 3 ժամով, ապա 2010-ին երկու լեզուների դասա-
ժամերն էլ հավասարվել են 5-ի [22]: 2010 թվականի սեպտեմբերի 25-
ին Ախալքալաքում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ գրող, 
հրապարակախոս Մերուժան Տեր-Գուլանյանն այս առիթով կոչ արեց 
վրացական իշխանություններին «ավելացնել վրացերենի ժամերը 
հայկական դպրոցներում, բայց ո՛չ հայերենի հաշվին» [25], [26]: 2010 
թվականի հոկտեմբերի 16-ին Վրաստանի կրթության և գիտության 
նախարար Դմիտրի Շաշկինը Հայաստանի իր պաշտոնակցի` Արմեն 
Աշոտյանի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղ մամլո 
ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ դա ժամանակավոր երևույթ է 
և 2011 թվականից թե՛ հայերենի, թե՛ վրացերենի դասաժամերի 
քանակը հավասարաչափ կավելանա [23]: 

Վրաստանում կրթական բարեփոխումների շրջանակներում անց 
է կացվում ուսուցիչների վրացերեն լեզվի, և հանրակրթական դպրոց-
ների տնօրենների պաշտոններին հավակնող թեկնածուների թեստա-
վորում:  

Քննությունը չանցած թեկնածուներին մինչև 2009 թվականի 
սկիզբը ժամանակ էր տրվել քննություններին պատրաստվելու համար: 
«Վրաստանի ոչ վրացալեզու հանրակրթական դպրոցների տնօրեն-
ների թեկնածուների նախապատրաստման» ծրագրի համար կրթութ-
յան և գիտության նախարարության բյուջեից հատկացվել է 100 000 
լարի [10, с. 33-34]: Այսպիսով Վրաստանի կառավարությունը քայլեր 
է ձեռնարկում խնդրին օպտիմալ լուծում տալու համար:  

Իսկ ուսուցիչների համար թեստավորում անցնելու համար 
ժամանակ է տրված մինչև 2013 թվականը: Մինչև ժամկետի ավարտը 
նրանք իրավունք ունեն դասավանդելու պետական արտոնագրում 
ունեցող հաստատություններում: 2013 թվականից հետո նշված 
հաստատություններում դասավանդելու իրավունք կունենան միայն 
թեստավորում անցած ուսուցիչները: Անհասկանալի իրավիճակ է 
ստեղծվում: Հայոց լեզվի մասնագետները ընդհանրապես չեն 
կարողանում որակավորման թեստավորում անցնել, քանի որ այդ 
առարկայի համար չափանիշներ սահմանված չեն: Ստացվում է, որ 
նրանք 2013 թվականից մեխանիկորեն զրկվում են պետական 
արտոնագրում ունեցող հաստատություններում, օրինակ հանրա-
կրթական դպրոցներում դասավանդելու իրավունքից: Մյուս կողմից 
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այդ մասնագետների գիտելիքների խորացում և ընդհանուր չափա-
նիշներին համապատասխանեցում տեղի չի ունենում [10, էջ 37]: 

2010 թվականի սկզբին ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 
հայտարարել էր, որ հայ-վրացական տնտեսական հարցերով միջկա-
ռավարական հանձնաժողովի վերջին նիստում կողմերը պայմանա-
վորվածություն են ձեռք բերել, որ Վրաստանն այլևս բացասաբար չի 
վերաբերվի հայոց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստմանը 
Հայաստանում [20]: Բայց նույն տարում սփյուռքահայ ուսուցիչների 
10-րդ վերապատրաստման ծրագրին, որին մասնակցում էին 75 
ուսուցիչ 18 երկրից, ջավախքահայ ուսուցիչները չէին մասնակցում: 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքերով 
«Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի հետ պայմանա-
վորվածության համաձայն` դասընթացները կկազմակերպվեն հենց 
Ջավախքում» [16]: 

Վրաստանի բազմազգության և դրա հետևանքով առաջացող 
խնդիրների մասին Վրաստանի կրթության և գիտության նախկին 
նախարար Գիա Նոդիան գրում է. «Պետական հաստատություններն 
աշխատում են բացառապես վրացերենով, գրեթե հնարավորություն 
չի մնացել փոքրամասնությունների լեզուներով բարձրագույն 
կրթություն ստանալու, չափազանց դժվար է վրացերեն չիմանալով 
աշխատանք գտնելը, ԶԼՄ-ները գրեթե բացառապես վրացերենով են 
հեռարձակվում: Դա նշանակում է, որ ոչ վրացալեզու կրթական հա-
մակարգի դպրոցների միջոցով  պետությունը սեփական ապագա 
քաղաքացիներին դուրս է մղում հասարակությունից, զրկում սեփա-
կան երկրում հաջողության հասնելու հնարավորությունից» [9]: 

Կա տարածված մտայնություն, որ վրացական իշխանություններն 
այդ քայլերը նպատակամղված կատարում են Ջավախքը հայաթա-
փելու համար, սակայն մյուս կողմից վրացերենի իմացությունը բխում 
է նաև ջավախքահայության շահերից: Հայերենի և վրացերենի դա-
սաժամերի ավելացումը, մեր կարծիքով, ջավախքյան հասարա-
կության վրա դրական ազդեցություն կունենա: Այն քայլ է նաև Գ. 
Նոդիայի մատնանշած խնդրի մասնակի լուծման ուղղությամբ:     

Միջնակարգ կրթության խնդիրների հետևանք է Սամցխե-
Ջավախքի և Քվեմո Քարթլիի հայկական դպրոցներ ավարտած 
դիմորդների ԲՈւՀ-եր ընդունելության և ուսանելու հարցը: Գործնա-
կանում գոյություն ունի բարձրագույն կրթություն ստանալու երկու 
տարբերակ: Առաջինը, որ շրջանավարտներն ընդունվում են վրացա-
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կան ԲՈւՀ-եր, երկրորդը, որ ընդունվում են հայաստանյան ԲՈւՀ-եր: 
Սակայն վրացերենի չիմացության պատճառով վրացական ԲՈւՀ-երում 
ուսանելը բավական մեծ դժվարությունների հետ է կապված:  

Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահ Հ. 
Մովսիսյանի խոսքերով վրացերենի չիմացությունը լուրջ խնդիր է 
տեղի բնակչության համար: Սակայն Խորհրդային Միության 
շրջանում լուրջ մոտեցում չի եղել: Վերջին շրջանում նոր միայն 
վրացերենի ուսուցմանը մեծ ուշադրություն է դարձվում: «Եվ հիմա 
արդեն նոր սերնդի մեջ պետական լեզվի իմացության ցանկություն 
կա» [12]:    

Շ. Թորոսյանի կարծիքով «Հայապահպանության համար մեկ 
գրավականը դա հենց Ջավախքում հայ-վրացական համատեղ ԲՈւՀ-
ի ստեղծումն է: Դա միանգամից երկու կարևոր խնդիր է լուծում: 
Առաջին` պահում է տեղում երիտասարդներին, ստեղծվում են 
կադրեր և մնում են տեղում աշխատելու և երկրորդ` լուծվում է նաև 
վրացերենի տիրապետման հարցը» [14]: 

Այդպիսի ԲՈւՀ, իհարկե, գոյություն ունեցել է: Մինչև 2007 
թվականն ախալքալաքում գործել է Թբիլիսիի Ջավախաշվիլու անվան 
պետական համալսարանի մասնաճյուղը: Բայց այնտեղ հիմնականում 
սովորել են Վրաստանի այլ վայրերից եկած վրացիներ, իսկ ուսու-
ցումն իրականացվել է վրացերենով, ինչը դժվարացրել է ծագումով 
Սամցխե-Ջավախքից ազգությամբ հայերի ուսումնառությունը [15]: 
2005 թվականին 60 տեղերից ջավախքցիներին հատկացվել էր 
ընդամենը 4-ը [21]:  

Քանի որ հայ-վրացական համատեղ ԲՈւՀ-ի ստեղծման շուրջ 
միջպետական բանակցություններով մինչ այժմ հնարավոր չի եղել 
համաձայնության գալ և փակուղային իրավիճակներ են ստեղծվել, Մ. 
Տեր-Գուլանյանն առաջարկում է խնդիրը լուծել մասնավոր ԲՈւՀ 
ստեղծելու միջոցով, որը պետք է աշխատի Հայաստանի և 
Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունների հետ 
համագործակցելով ակադեմիական մակարդակով [13]: 

2009 թվականին «Հարավային դարպաս» պարբերականին 
տված հարցազրույցում Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակին 
առընթեր ազգային փոքրամասնությունների խորհրդի կենտրոնի 
գործադիր քարտուղար Բելլա Օսիպովան Սամցխե-Ջավախքում 
ընթացող ինտեգրման գործընթացների վերաբերյալ նշել է. «Եթե 
համեմատենք վերջին հինգ տարիները, ապա Ջավախքում 
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փոփոխությունները դրական ուղղություն ունեն: Նախկինում վրաց 
լեզվի չիմացության հարցը շատ սուր էր դրված, հիմա հանդիպեցի 
վրացերեն խոսող շատ մարդկանց» [5]:  

Վրացերենի իմացությունը և իմացության կարևորության գիտակ-
ցումը կլուծի բազմաթիվ և՛ լեզվական, և՛ կրթական խնդիրներ: 
Հայերենով բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն 
Վրաստանում այսօր էլ գոյություն չունի, սակայն այժմ սովորել 
վրացերեն չի նշանակում հետագայում բացառել հայերենով բարձրա-
գույն կրթության հնարավորությունը: Ընդհակառակը, վրաց հասարա-
կությանն ինտեգրումը և քաղաքացիական հասարակության, կիրթ 
սոցիումի, ինտելեկտուալ շերտի ձևավորումը կարող են պայմաններ 
ստեղծել Վրաստանում ակադեմիական հայերենի զարգացման և 
հետագայում հայոց լեզվով կրթություն ստանալու համար:  

Երբ վերլուծում ենք կրթական խնդիրների լուծման գործընթացի 
վրա արտաքին հանգամանքների ազդեցությունը, ապա տեսնում ենք.  

1. ռուս-վրացական լարված և ոչ բարեկամական հարաբե-
րությունների համատեքստում գոյություն ունի Վրաստանի կողմից 
անվստահություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ` որպես 
Ռուսաստանի դաշնակից և հայերով բնակեցված Սամցխե-Ջավախքի 
հանդեպ, 

2. Վրաստանի արևմտյան կողմնորոշման պայմաններում 
միջազգային կառույցները շատ դեպքերում աչք են փակում ազգային 
փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումների և ջավախ-
քահայերի բարձրացրած պահանջների վրա, 

3. Հայաստանը, գտնվելով Վրաստանից կախվածության մեջ, 
ճնշման լծակներ կիրառելու և ռադիկալ քայլերի դիմելու հնարա-
վորություն չունի, հետևաբար ջավախքահայերի պահանջները մնում 
են միայն հասարակական սեկտորի մակարդակով և Հայաստանի 
կողմից պետական աջակցություն չեն կարողանում ստանալ: 

Այս երեք անբարենպաստ հանգամանքներին ավելանում է նաև 
վերջին տասնամյակների փորձը, որը ցույց է տալիս, որ Վրաստանը 
ջավախքահայության բազմաթիվ պահանջներին հակառակ, իր 
համար անբարենպաստ պայմաններում անգամ այդ և առանցքային 
այլ հարցերում զիջումների չի գնացել: Այսօր Վրաստանը հայտնվել է 
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ավելի բարենպաստ դիրքերում, իսկ Հայաստանը` ընդհակառակը3: 
Ջավախում գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման կառուցակարգեր 
գտնելու նպատակով Հայաստանի հասարակական կազմակեր-
պությունները բազմիցս կազմակերպել են գիտական և մշակութային 
միջոցառումներ [17], [18], [19], [24]: Բայց այս ոչ հիմնարար 
գործելաոճը ռեալ և մնայուն ձեռքբերումների չի հանգեցնում: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով գիտելիքահենք տնտեսության 
կարևորությունը, տեղեկատվական հոսքերի նկատմամբ ջավախքյան 
հասարակության ավելի զգայուն լինելն ու ապատեղեկատվությանը 
դիմակայելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այդ համատեքստում 
ընդգծելով կրթության դերը, պետք է նշենք, որ ջավախքահայության 
կրթական խնդիրները կայանում են հետևյալում. 

1. որակյալ միջնակարգ կրթություն, թեկուզ երկլեզվյա համա-
կարգի միջոցով, այդ թվում հայերենի և վրացերենի ուսուցում, 
անհրաժեշտության դեպքում նաև դասաժամերի ավելացում: Ինչպես 
նաև հայոց պատմություն առարկայի որևէ ձևաչափով ուսուցանում: 
Անհրաժեշտ է բարձրացնել «հանրակրթական դպրոց»-ի խաթարված 
հեղինակությունը ջավախքահայ աշակերտների մոտ: 

2. Սամցխե-Ջավախքում հայ-վրացական համատեղ ԲՈւՀ-ի 
ստեղծում, որը կունենա մանկավարժական և գյուղատնտեսական 
ֆակուլտետներ, ինչպես նաև հայոց լեզվի, հայ գրականության ու 
հայոց պատմության ամբիոններ: Այդ կրթական հաստատությունը 
պետք է դառնա տեղում պահանջարկ ունեցող ջավախքահայ 
մասնագետների պատրաստման դարբնոց: 

                                            

 
3 Վրաստանի սահմաններում որոշակի խաղաղություն է հաստատվել: 2008 

թվականի վրաց-օսական պատերազմում չնայած վրացիների կրած պարտությանը, 
այնուամենայնիվ Վրաստանի համար հնարավորություն է ստեղծվել ձերբազատվելու 
գեոպոլիտիկ խնդիրներից և ուշադրություն դարձնել ներքին սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրներին, ըստ որում ունենալով ԱՄՆ-ի հովանավորությունը: Իսկ Հայաստանն 
իր հարևանների հետ հարաբերություններում առաջընթաց չի գրանցում: ՀՀ 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկած հայ-թուրքական հարաբերություների կար-
գավորման գործընթացը փակուղի է մտել, ադրբեջանական գործիչների հակահայ 
հայտարարությունները դարձել են ավելի ագրեսիվ, իսկ ԼՂ շփման գծում` միջա-
դեպերն ավելի են հաճախացել: Իրավիճակի սրությունը շարունակում է պահպանվել 
նաև տեղեկատվական դաշտի հայ-ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններում: 
Մի խոսքով հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական լարված հարաբեությունների 
պատճառով Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ դառնում է այլ 
պետություններից ավելի կախված: 
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Демонстрируется, что проблемой является повышение практич-
ности полученного в регионе образования. Повышение уровня 
общего и высшего образования возможно в том случае, когда 
существует возможность реализации полученых знаний. 
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THE ESSENCE OF THE LANGUAGE PROBLEM OF  
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 Education is the most important and problematic sphere in the so-

cial life of the society of Javakhk. The main object of this research is to 
mark the importance of the education in this society. 

This research is based on the international legal acts and scientific 
investigations.  

So we see that first of all the people in Javakhk need to practice the 
knowledge they get. The improvement of the primary and university-
level education is possible if there are some opportunities to practice 
knowledge.  
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ԿԱՐԵՆ ԳԱԼՈՅԱՆ 
ԵՊՀ հանրային կառավարման  

ամբիոնի ասպիրանտ 
 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
Տեղեկատվական հասարակության կայացման գործընթա-

ցում պետական բյուրոկրատիայի ինստիտուտն արմատական 
կերպափոխման է ենթարկվում: Նոր տեխնոլոգիաների ներդր-
ման արդյունքում էլեկտրոնային կառավարման համար ստեղծ-
վել են նպաստավոր պայմաններ` ձևավորելով նեթոկրատիա: 
Հոդվածում էլեկտրոնային կառավարման առանձնահատկութ-
յունների բացահայտման համատեքստում դիտարկվում է էլեկ-
տրոնային բյուրոկրատիայի գործառման խնդիրները: Հիմնա-
վորված է, որ էլեկտրոնային բյուրոկրատիան որոշիչ տեղ ու դեր 
ունի ՀՀ հանրային անվտանգության ապահովման գործընթա-
ցում: Նմանօրինակ մոտեցումը հեղինակը հիմնավորել է ՀՀ-ում 
իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների հիման վրա: 

Պետական բյուրոկրատիայի գործունեության ուսումնասիրումը 
համակարգված դիտարկելու նկատառումներով անհրաժեշտ ենք հա-
մարում շեշտադրել հանրային անվտանգության քաղաքականության 
ապահովման գործընթացում էլեկտրոնային բյուրոկրատիայի դերը` 
էլեկտրոնային կառավարման (Electronic Governance) կայացման 
պայմաններում:  

Մինչ էլեկտրոնային կառավարման էությանը, բնույթին և կառուց-
վածքին անդրադառնալը, շեշտադրենք, որ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների զարգացման և սոցիալ-քաղաքական ցանցերի գործառ-
ման արդյունքում երևան է եկել նոր կառավարող դաս` NET-ոկրա-
տիա: «Յուղոտ օձիքավորներին (պրոլետարիատին)» փոխարինել են 
«կապույտ և սպիտակ օձիքավորները», իսկ վերջիններս, հընթացս 
արդիականանալով, դարձել են հանրային կյանքի ինտերակտիվ-
կիբեռնետիկ դերակատարներ: Գիտատեխնիկական առաջընթացի 
արդյունքում կայացած ծառայությունների ինդուստրիան ծնել է նոր 
«սպառող» դաս` կոնսյումտարիատը (consume- սպառել բառից): Իբրև 
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տեղեկատվական փոխանակման գլխավոր ատրիբուտ ինտերակտի-
վության գերակայությունը կհանգեցնի ինքնին հաստատված կարգի 
ընդհանրական փոփոխման, այսինքն` գոյաբանության հարացույցի 
փոխակերպման, որն իր հերթին, փոփոխելով իշխանության իրակա-
նացման մշակույթի արժեքաբանությունը, ապահովում է սահուն 
(անցավ) անցումը մի դասից մյուսին:  

XX դարի առաջին կեսին, պայմանավորված գիտատեխնիկական 
հեղափոխությամբ, կապիտալիզմը ենթարկվեց որակական կերպա-
փոխման: Այս ժամանակահտվածից ի վեր «տեղեկատվական տե-
սություն», կամ «տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», ինչպես նաև 
«տեղեկատվական կառավարում» հասկացությունները դարձան տնտե-
սության դինամիկ զարգացման հենասյուներ և իբրև նպատակային 
արդիականացման գերակա արժեք` պայմանավորեցին հանրային 
կառավարման գիտա-կիրառական սկզբունքների փոխկապվածութ-
յունը: Սոցիալական ընդարձակվող տարածությունում իրական և 
վիրտուալ աշխարհների փոխպայմանավորված կառավարման արդյուն-
քում սկսեց գործառել նոր էլիտան` նեթոկրատիան: Վերջինս իր 
շարժունակությամբ ենթադրում է համընդհանուր թափանցիկ` 
ցանցային կառավարում: Համաձայն Ա. Բարդի` ո՛չ թափանցիկութ-
յունը, ո՛չ ցանցայինությունը չեն խաթարում իշխանական բուրգի 
բնականոն գործունեությունը.«Տվյալ բուրգի ամենացածր մակարդա-
կում են անսահամանափակ օգտագործման ցանցում գտնվող 
սպառողները, որի անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը: Նման 
ցանցերի գործունեությունը կարգավորվում է վերևից: Համակարգը 
հուշում է ցանկությունները գովազդների միջոցով, այնուհետև 
սպառման մակարդակի վրա տրամադրում հիմնարար պաշարներ, 
որը ընդունելի է կառավարող նոր դասի` նեթոկրատների կողմից: 
Նեթոկրատական իշխանությունը հասարակությունում համընդհա-
նուր արժեքներ պարունակող հարահոս փոփոխությունների հա-
մադրման գործընթացի պատասխանատուն է» [1, p. 10-16]:  

Հետևաբար, նեթոկրատիան սոցիալական ֆենոմեն է` հիմնված 
նոր տեխնոլոգիաների աճի արդյունքում առաջարկվող տեղեկատ-
վական և հաղորդակցային հնարավորությունների վրա: Նեթո-
կրատները որպես գլոբալացման դերակատարներ կայանում են 
գլոբալ էլեկտրոնային մշակույթի գործառման պայմաններում, որի 
առաջացումը յուրաքանչյուր երկրում միավորում է նրանց ցանցային 
կապերի միջոցով: Նման հասարակությունում նեթոկրատները շրջա-
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բերելով, կուտակելով, փոփոխելով, վերարտադրելով և արդիակա-
նացնելով հանրային կառավարման տեղեկատվական պաշարները, 
ինտեգրվում են համընդհանուր վիրտուալ և իրական ցանցերին: 
Դրանց տիրույթներում, ձեռք բերելով համախոհներ, նեթոկրատները 
որդեգրում են մերիտոկրատական էլիտայի հատկանիշներ, որոնց 
օգնությամբ էլ նրանք կա՛մ մասնակցում են պետական բյուրոկրա-
տիայի ինստիտուտի գործառմանը, կա՛մ անդամագրվում են գործա-
րար էլիտային, կա՛մ արտագաղթում են` ընդարձակելով սփյուռքի 
նեթոկրատական արժեքաբանությունը:  

Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ 
տեղեկատվական հասարակությունում անձի հանդեպ բարոյական 
հսկողությունը չի իրականացվում ինքնավստահ և իր գործունեության 
արդյունավետությամբ մտահոգված բյուրոկրատիայի կողմից, այլ 
խթանվում է անընդհատ փոփոխվող նետոկրատական միտումներով` 
հանրային կառավարման մեջ ներառելով էսթետիկա: Նեթիկետի կա-
նոններին և ցանցի անդամների փոխհարաբերությունների կարգին 
տեղեկացված լինելու գործընթացը մեր կարծիքով ձևավորել Է 
նեթոբյուրոկրատիա: Հանրային անվտանգության արդյունավետու-
թյան բարձրացման համար նեթոբյուրոկրատիան ստեղծում է հզոր 
մետացանցեր` էլեկտրոնային կառավարման հիման վրա: Այդ իսկ 
պատճառով կերպափոխվող երկրներում, նոր հանրային կառա-
վարման (այսուհետ` ՆՀԿ) սկզբունքների իրականացումը ենթադրում 
է նաև էլեկտրոնային կառավարում, կամ նույնն է` «էլեկտրոնային կա-
ռավարություն», որը միտված է հանրային կառավարման մարմինների 
հետ թափանցիկ հարաբերությունների հաստատմանն ու որակյալ 
ծառայությունների մատուցմանը: ՀՀ-ում նման ձևով բնակչության 
պահանջմունքների բավարարումը և նրանց հետ երկխոսություն վա-
րելը կառավարության աշխատանքը դարձնում է առավել արդյու-
նավետ, թափանցիկ, ու պատասխանատու` նպաստելով հանրային 
անվտանգության քաղաքականության ապահովմանը: 

Տեղեկատվական հասարակությունը, որի հիմքում գործառում է 
էլեկտրոնային տնտեսությունը, (e-gospodarka, e-economy) կառավա-
րությունն (e-rzad, e-government) ու վարչարարությունը (e-admi-
nistracja, e-administration) նպաստում է քաղաքացի-բյուրոկրատ-պե-
տություն թափանցիկ կապերի զարգացմանը և բացահայտում նորա-
րարական տեխնոլոգիաների աճող հաստատուն ազդեցությունը հան-
րային անվտանգության ոլորտում [2, p. 383]:  
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Գլոբալացման և գիտելիքահենք տնտեսության դարաշրջանում, 
որը մեծապես պայմանավորված է տեղեկատվական և հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների (Information and Communication Techno-
logies, ICT) կտրուկ աճով, անզեն աչքով նշմարելի է տնտեսական և 
կառավարման մտքի արդյունավետության բարձրացման, տեղեկատ-
վական հասարակության անվտանգությունն ապահովելուն միտված 
ռազմավարությունների մշակման աճ: Այսպես` Հնդկաստանում գոր-
ծառող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (Ministry 
of Information Technology), գիտակցելով օրեցօր աճող տեղեկատ-
վական հասարակության կարևորությունը, ներդրել է ծրագիր` 
հանրային անվտանգության ապահովման նկատառումներով տվյալ 
ոլորտում երկիրը գերհզոր ուժ (superpower) դարձնել:  

«Էլեկտրոնային կառավարության» սկզբունքների ներդրումը պա-
հանջում է հանրային կառավարման մարմինների, ինչպես նաև դրանց 
ու քաղաքացիների, անկախ պետական գործակալությունների, մաս-
նավոր ընկերությունների, սեփական աշխատակիցների միջև փոխ-
հարաբերությունների արմատական կառուցվածքային վերափոխում: 
Սա մեծապես պայմանավորված է էլեկտրոնային և կիբեռնետիկական 
սպառնալիքներով (cyber threats), որոնց պատշաճ կերպով դիմա-
կայելը գլոբալ մակարդակում և՛ ազգային, և՛ հանրային անվտան-
գության քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է դարձել: 
Հանցագործությունները, որոնց թիրախն են համակարգչային համա-
կարգերը կենտրոնական հետաքրքրություն ունեն թե՛ պետական և 
թե՛ մասնավոր ոլորտների համար, քանի որ դրանք մեծապես սպառ-
նում են տվյալ երկրի անվտանգությանը: Մեծամասշտաբ գաղտնի 
տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը, որոնք տեղադրված են պե-
տական համակարգիչներում իրենցից ներկայացնում են վճռական 
քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության արժեքներ, որոնց 
անհրաժեշտ է պաշտպանել թե՛ երկրի ներսում և թե՛ դրա սահման-
ներից դուրս հարձակվողներից (պետական և ոչ պետական դերա-
կատարներ): Այսօր ազգային անվտանգության քաղաքականության 
կենտրոնական ուշադրությունը մեծամասամբ ուղղված է դեպի կիբեռ-
նետիկական հարձակումներին, որոնք կարող են սպառնալ հանրային 
և մասնավոր համակարգչային կառույցներին (infrastructure) [3, p. 3]:  

Ընդհանուր առմամբ կիբեռնետիկ հանցագործությունները բա-
ժանվում են երկու հիմնական կատեգորիաների: Առաջինի դեպքում 
համակարգիչը հանցագործության գործիքն է, որն օգտագործող բյու-
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րոկրատներն աններդաշնակ, ապակառուցողական, հաճախ քաո-
սային արժեքների տարածողներ են: Նշված հանցագործությունների 
դեմ իրավապահը պայքարում է ֆիզիկական աշխարհում, սակայն 
ներկայիս վիրտուալ տարածության վարչարարական ընդլայնվող 
շրջանակներն անկառավարելի են: Սա էլ հնարավորություն է տալիս 
համացանցում շրջանառել այնպիսի հանցագործ սցենարներ, ինչ-
պիսիք են` երեխաների պոռնոգրաֆիան, նարկոբիզնեսը, թրաֆի-
կինգը, տարբեր մակարդակներում իրականացվող ահաբեկչությունը, 
խարդախությունը, մտավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն-
ները, և այլն: Իսկ պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթե-
րի շրջանառությունը մարտահրավեր է նետել զարգացող երկրների 
քաղաքական կարգին և հանրային անվտանգությանը (Wikileaks): 

Կիբեռնետիկ հանցագործությունների երկրորդ կատեգորիայի 
պարագայում համակարգիչը դիտարկվում է որպես օբյեկտ: Համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների և համացանցի ընդլայնման արդյուն-
քում հակերությունը կամ համակարգչային համակարգերի ոչ լիազոր-
ված օգտագործումը, կայքերի աղավաղումը կամ ջնջելը, համակարգ-
չային վիրուսների ստեղծումն ու դիտավորյալ տարածումը դարձել են 
հանրային անվտանգության սպառնալիք [4, p. 6]:  

Հանրագումարելով հետխորհրդային երկրներում պետական բյու-
րոկրատիային գործառման էվոլյուցիան և հանրային անվտանգութ-
յան ապահովման հիմնախնդիրները` ակնհայտ է, որ ցանկությունն ու 
քաղաքական կամքը բավական չեն «էլեկտրոնային կառավարություն» 
ունենալու համար, եթե բացակայում են համապատասխան ենթա-
կառուցվածքները: Զարգացող երկրներն «էլեկտրոնային կառավա-
րության» ռազմավարությունը մշակելիս պետք է առաջին փուլի կա-
րևորագույն խնդիր ներառեն տեղեկատվական-հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների ստեղծումը` զուգահե-
ռաբար լուծելով բնակչության բոլոր խավերի համար համացանցային 
տիրույթի մուտքի մատչելիության խնդիրը (օր.` Էստոնիայում տվյալ 
խնդիրը լուծելու համար մարդու մուտքը համացանց հռչակվեց մար-
դու իրավունք և իր տարածքում յուրաքանչյուրի համար ապահովեց 
ցանցի մուտքի հնարավորություն): Բնական է, առանց համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների մատչելիության, նորագույն գիտելիքների 
իմացության, համացացին միանալու հնարավորությունը կորցնում է 
իր արդյունավետությունը: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ապա-
հովել տվյալ ոլորտում հասարակության բոլոր անդամների շարունա-
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կական կրթությունը` դարձնելով նրանց «էլեկտրոնային կառավա-
րության» ծառայություններից օգտվող կլիենտներ:  

«Էլեկտրոնային կառավարության» արդյունավետ գործառության 
ապահովման անհրաժեշտ պայման է օրենսդրական հիմքի առկա-
յությունը, որը, ելակետ ընդունելով հանրային անվտանգության գերա-
կայությունը, զուգամիտում է պետական բյուրոկրատիայի ինստի-
տուտի արդիականացումը սոցիալական այլ ցացների հետ: Նմանա-
տիպ քաղաքականության իրականացման նկատառումներով արդեն 
ընդունվել են օրենքներ, որոնք էլեկտրոնային ստորագրությամբ 
ամրագրված էլեկտրոնային փաստաթղթերին և դրանց շրջանա-
ռությանը կտան ավանդական ձևով իրականացվող գործընթացին 
հավասար իրավաբանական ուժ:  

Էլեկտրոնային թվային ստորագրության տրամադրման համար 
առաջարկում ենք ստեղծվել սերտիֆիկացման կենտրոններ, որոնց 
գործունեությունը կկարգավորվի ըստ ոլորտների առանձնահատ-
կությունների:  

ՀՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածում սահմանված է. «յուրա-
քանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք, ներառյալ` տեղե-
կություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազա-
տությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետա-
կան սահմաններից: Լրատվամիջոցների և տեղեկատվական այլ 
միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է: Պետությունը երաշխա-
վորում է տեղեկատվական, կրթական, մշակութային և ժամանցային 
բնույթի հաղորդումների բազմազանություն առաջարկող անկախ հան-
րային ռադիոյի ու հեռուստատեսության առկայությունը և գործու-
նեությունը» [5]:  

ՀՀ-ում ընդունվել են տվյալ ոլորտը կարգավորող հետևյալ 
օրենքները` «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային 
ստորագրության մասին» (ընդունվել է 14.12.2004), «Էլեկտրոնային 
հաղորդակցության մասին» (08.07.2005, հետագայում կատարվել են 
փոփոխություններ` 21.02.2007 և 9.04.2007), «Ինտերնետով հրապա-
րակային ծանուցման մասին» (04.05.2007) [6]: 

Էլեկտրոնային թվային ստորագրության օգտագործման կարգը 
սահմանում է վերջինիս ստեղծման միջոցներն արտադրողը: ՀՀ-ում 
էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրութ-
յան կիրառումը կարգավորվում է քաղաքացիական օրենսգրքով, 
«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրութ-
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յան մասին» ՀՀ օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 
Կարևորելով էլեկտրոնային փաստաթղթի պաշտպանվածության 
անհրաժեշտությունը` օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ 
վերջինս կարող է ներառել մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային թվային 
ստորագրություններ, որն ունի նույն իրավական նշանակությունը, 
ինչ-որ անձի ձեռագիր ստորագրությամբ ամրագրված փաստա-
թուղթը:  

ՀՀ կառավարության ծրագրում (ՀՀ կառավարության 2008 թ. 
ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշման հավելված) մեծ ուշադրություն է 
դարձվում հանրային կառավարման և այլ բնագավառներում թվային 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը:  

2003 թ. հոկտեմբերի 22-ին ընդունված «Տեղեկատվության ազա-
տության վերաբերյալ» օրենքը կարգավորում է մուտքը հանրային 
տեղեկատվություն: Համաձայն օրենքի 6-րդ հոդվածի` յուրաքանչյուր 
անձ իրավունք ունի ստանալու տեղեկատվություն և դիմելու այն 
մարմիններին կամ իրավասու անձանց, ովքեր ունեն և մշակում են 
տեղեկատվություն` համաձայն օրենքով նախատեսված ընթացա-
կարգերի: Տեղեկատվությունը կարելի է պահանջել թե՛ գրավոր և թե՛ 
բանավոր տեսքով: Տեղեկատվության ներկայացման մերժումը հնա-
րավոր է միայն բացառիկ դեպքերում, եթե այդ տեղեկատվույթունը, 
համաձայն օրենքի 10-րդ հոդվածի. 

• պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, կոմեր-
ցիոն գաղտնիք, 

• խախտում է անձնական և ընտանեկան գաղտնիության իրա-
վունքը, ինչպես նաև թղթակցության, հեռախոսային խոսակ-
ցությունների, փոստային, հեռագրային և այլ հաղորդակցման 
միջոցների գաղտնիությունը, 

• պարունակում է նախնական հետազոտման տվյալներ, որոնք 
չպետք է դառնան հանրային, 

• բացահայտում է տեղեկատվություն, որը բացահայտման են-
թակա չէ` կապված պրոֆեսիոնալ բնույթ ունեցող գործու-
նեության հետ (բժիշկների, նոտարների, դատապաշտպան-
ների և այլն), 

• խախտում է հեղինակային և/կամ նման իրավունքներ:  
Ավանդաբար ՀՀ քաղաքացին հանրային կառավարման որևէ 

մարմնից ծառայություն ստանալու համար դիմում է ներկայացնում և, 
առնչվելով բյուրոկրատիայի ինստիտուտի հետ, ստիպված է լինում 
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տրամադրել լրացուցիչ այլ տեղեկանքներ, փաստաթղթեր, որոնց 
ձեռքբերման գործընթացում ընկնում է բյուրոկրատական քաշքշուկի 
մեջ: Զարգացած երկրներում արդեն անցած դարի 70-80-ական 
թվականներից սկսած կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նկատա-
ռումներով ներդրվեց «մեկ պատուհանի» սպասարկման համակար-
գի կիրառումը (single-window, one-stop government, one-stop shops, 
integrated service delivery): Այսօր աշխարհում լավագույն լուծում է 
համարվում ոչ թե հաստատությունների առանձին-առանձին անցումը 
«մեկ պատուհանի» սկզբունքով ծառայությունների մատուցմանը, այլ 
անցումն այդ նույն սկզբունքով ծառայություններ մատուցող միասնա-
կան «ունիվերսալ հաստատության», այն է` միասնական կենտրոնի 
ստեղծում, որը կարձագանքի ցանկացած հարցմանը: «Էլեկտրոնային 
կառավարությունը» որպես «ունիվերսալ հաստատություն» կլիենտ-
ներին տեղեկատվություն է ներկայացնում և ծառայություններ մա-
տուցում ամենատարբեր կապուղիներով` վեբ-պորտալներ, հեռախո-
սային սպասարկման, քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների, 
թվային հեռուստատեսության պորտալների, ծառայություններ մատու-
ցող մեքենայացված կանգնակների և այլ միջոցներով: Այսօր հայտնի 
բոլոր կապուղիներից ամենախոստումնալիցն ու ամենահարմարա-
վետը վեբ-պորտալներն են: Էլեկտրոնային կառավարության վեբ-
պորտալը պետական միջգերատեսչական պորտալ է, որի միջոցով 
իրականացվում է պետության կապը քաղաքացիների և գործարար 
հանրության ներկայացուցիչների հետ` նրանց տրամադրելով տեղե-
կատվություն և մատուցելով ծառայություններ «մեկպատուհանային» 
ինտերֆեյսի (interface) միջոցով, որը ենթադրում է իշխանություն-
ների գործառման համակարգային և սկզբունքային փոփոխություն-
ներ: Անհրաժեշտ ենք համարում էլեկտրոնային ծառայությունների 
մատուցման միասնական համակարգի անվտանգ գործառման հա-
մար ՀՀ կառավարությանը կից ստեղծել անկախ պետական մարմին, 
որը պատասխանատվություն կկրի միասնական տեղեկատվական 
բազայի անվտանգության ապահովման համար:  
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БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 
В процессе становления информацивнного общества институт 

госсударственной бюрократии трансформируется. В результате 
внедрения новых технологий создаются благоприятные условия 
для электонной управлении с помощи чего формируется нето-
кратия. В контексте выявления особенностей электронной управ-
лений автор рассматривает проблемы функционирования элек-
тронной бюрократии. Обаснованно что электронная бюрократия 
имеет решающую роль в процессе обеспечения публичной 
безопасности РА. Этот подход автор обосновывает законадатель-
ными изменениями в РА. 

 
 

KAREN GALOYAN 
Post-graduate student in the chair of Public 

Administration of the Yerevan State University 
 

THE ROLE OF E-BUREAUCRACY IN THE PROCESS OF 
SUSTAINING PUBLIC SECURITY POLICY IN THE  

REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The institute of state bureaucracy faces immense change in the process 
of establishment of the informational society. As a result of implementa-
tion of new technologies superior conditions have appeared for the func-
tioning of the netokratia. The author observes the problems of function-
ing of the e-bureaucracy in the context of e-governance. It is stated that 
the e-bureaucracy has a crucial role in the procedure of maintaining 
public security in the RA. The author justifies this by the changes in the 
RA legislation. 
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 

հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի ռեկտոր, 

բժշկական գիտությունների թեկնածու 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Հոդվածը նվիրված է «մարդմարդ» մասնագիտական գոր-

ծունեության համակարգի մեջ ընդգրկված մասնագետների 
զգացմունքների մարման հետազոտման հարցերին: 

Վերլուծության են ենթարկվել համախտանիշի առանձնա-
հատուկ դրսևորումների հիմնական մոդելները և հետազո-
տությունների արդյունքները: Հայեցակարգային մոտեցումների 
համադրումը հնարավորություն է տվել որոշակիացնել բարդ 
հոգեբանական երևույթի հետազոտման մեթոդաբանությունը: 

Ներկայացվել է աշխատակիցների զգացմունքների մարման 
նշանների բացահայտման հուսալի մեթոդների մշակման կիրա-
ռական նշանակությունը: Մասնագիտական սթրեսի հանդեպ հակ-
վածության ժամանակին գնահատումը թույլ կտա կատարելագոր-
ծել կազմակերպության կադրերի հավաքագրման գործընթացը: 

Մեր երկրում օրըստօրե ընդլայնվում են մարդու մասնագիտական 
գործունեության ոլորտները, ի հայտ են գալիս նոր մասնագիտություն-
ներ և ձևավորվում է մասնագիտական փոխհարաբերությունների ժա-
մանակակից յուրահատուկ մթնոլորտ: Շուկայական տնտեսության 
զարգացման միտումներով և թելադրանքով աշխատանքային գործու-
նեության բոլոր բնագավառներում նկատվում է մրցակցության մեծ 
աճ, որը խիստ պահանջներ է ներկայացնում կառավարման ու տնտե-
սավարման դաշտում գտնվող կազմակերպություններին, դրանց ենթա-
կառուցվածքներին և վերջապես` աշխատանքի բուն սուբյեկտին` մար-
դուն: Նման մրցավազքի պայմաններում, երբ յուրաքանչյուր անհատ 
պետք է սեղմ ժամկետներում իրականացնի որևէ կարևոր մասնա-
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գիտական գործառույթ, հնարավոր է նրա մոտ նկատվի հոգեկան 
գործընթացների խաթարում, հոգեֆիզիոլոգիական փոփոխություն-
ներ և այլ տեղաշարժեր, որոնք անմիջականորեն անդրադառնում են 
աշխատանքի արդյունավետությանը: 

Աշխատանքի արդյունքում անհատի հոգեկանի կառույցում ի 
հայտ եկող փոփոխությունները հոգեբանական գրականության մեջ 
հայտնի են որպես «մասնագիտական շեղում» կամ «այրում»: Այսօր 
Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և աշխատա-
շուկայի ներկա դրության, աշխատատեղերի սղության պայմաններում 
յուրահատուկ սրություն է ձեռք բերում մասնագետների հոգեբանական 
կայունության, սթրեսադիմացկունության, հուզական այրման և հյուծ-
վածության ուսումնասիրությունը, ախտորոշումն ու կանխարգելումը: 

Սույն հոդվածը նվիրված է «մարդ-մարդ» համակարգի մասնագի-
տություններում ներառված անձանց մոտ հուզական այրման և մաս-
նագիտական սթրեսի հիմնախնդիրներին: Հետազոտության առար-
կան են հանդիսանում անձնային որակները, մասնագիտական 
սթրեսի աստիճանը և դրանց փոխկապակցվածությունը հուզական 
այրման համախտանիշի հետ (այսուհետ` ՀԱՀ): 

Տեսական վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ «հուզական 
այրում» (emotional burn-out) եզրույթն առաջին անգամ օգտագործել է 
ամերիկացի հոգեբան Հ.Ֆրեդենբերգը 1974-ին: Նա այդ հասկա-
ցությունը բնութագրում է մարդկանց հետ անմիջականորեն շփվող 
մասնագետների առանձնահատուկ հոգեվիճակ: Ի սկզբանե այդ 
խմբին էին դասվում ճգնաժամային կենտրոններում և հոգեբուժական 
կլինիկաներում աշխատողները. հետագայում, ընդլայնելով խմբի 
սահմանները, դրա մեջ ընդգրկվեցին «մարդ-մարդ» համակարգի 
բոլոր մասնագիտությունները, որոնք ենթադրում են մշտական 
միջանձնային շփում [7], [17]: 

Գրականության մեջ կարելի է գտնել «այրման» տարաբնույթ 
սահմանումներ, սակայն առավել լայն այն դիտարկվում է որպես 
տևական սթրեսային հակազդում կամ համախտանիշ, որն առաջացել 
է միջին ինտենսիվության երկարատև մասնագիտական սթրեսների 
արդյունքում: Այս առնչությամբ «այրման» համախտանիշը մի շարք 
հեղինակներ որակում են որպես «մասնագիտական այրում», ինչը 
թույլ է տալիս այս երևույթը դիտարկել տևական աշխատանքային 
գործունեության արդյունքում առաջացող մասնագետի անձնային 
շեղման տեսակետում: Ընդ որում վերոհիշյալ համախտանիշը հատուկ 



Հոգեբանություն 
 

  

165 

է կոմունիկատիվ մասնագիտությունների ներկայացուցիչներին [5], 
[6], [8], [11], [13]: «Այրման» համախտանիշն առավել վառ դրսևորվում 
է այն դեպքերում, երբ մասնագետի հաղորդակցումը ծանրաբեռնված 
է հուզական հագեցվածությամբ և իմացական բարդությամբ: Նշյալ 
համախտանիշի առաջացման հավանականությունը մեծանում է 
գրգռող և ապակառուցողական բնույթի շփումների թվի ավելացման 
հետ: Համապատասխանաբար, «այրումը» հարաբերակցվում է շփում-
ների թվի և որակի հետ, որոնք տվյալ մասնագետն ունեցել է իր 
ենթակաների, գործընկերների, այցելուների և ծառայություններից 
օգտվող մարդկանց հետ: 

Վերլուծենք ներկայումս հայտնի «այրման» երեք մոդելները և 
դրանց գնահատման համապատասխան մեթոդաբանությունը: 

 Համաձայն առաջին` միաչափ մոդելի` «այրումը» ֆիզիկական, 
հոգեկան և հուզական հյուծվածության վիճակ է, որի պատճառը 
երկար ժամանակ հուզականորեն գերհագեցած շփման իրադ-
րություններում գտնվելն է: Այս մեկնաբանությունը հարում է 
«այրման» համախտանիշը որպես «խրոնիկ հոգնածություն» դիտար-
կելուն: Միաչափ մոտեցման կողմնակիցները չեն վերագրում 
«այրումը» որոշակի մասնագիտական խմբերի և ունեն ավելի լայն 
մեկնաբանություն: Երկրորդ մոդելն առաջարկել են հոլանդացի 
հետազոտողները, որոնք դիտում են «այրումը» որպես երկչափ կա-
ռույց` բաղկացած հուզական հյուծվածությունից և դեպերսոնա-
լիզացումից. վերջինս դրսևորվում է գործընկերների և ենթակաների 
հետ հարաբերությունների վատթարացմամբ, երբեմն էլ` սեփական 
անձի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխմամբ: 

Կառավարման հոգեբանությունում առավել տարածված է 
Ա.Մասլոուի և Ս.Ջեկսոնի առաջարկած «այրման» համախտանիշի 
եռաչափ մոդելը: Ըստ դրա` «այրումը» հուզական հյուծվածության, 
դեպերսոնալիզացման և սեփական անձնային ձեռքբերումների 
ռեդուկցիայի համախտանիշ է [9], [16]: Հուզական հյուծվածությունը 
դիտվում է որպես «այրման» հիմնական բաղկացուցիչ և դրսևորվում է 
հուզական ֆոնի անկմամբ, անտարբերությամբ կամ հուզական 
գերհագեցածությամբ: Երկրորդ բաղկացուցիչը` դեպերսոնալիզա-
ցումը, դրսևորվում է մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքի փոփո-
խության մեջ: «Այրման» երրորդ բաղկացուցիչը` անձնային ձեռքբե-
րումների ռեդուկցիան, կարող է արտահայտվել սեփական անձը, 
մասնագիտական որակները և հաջողությունները բացասաբար 
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գնահատելու միտման մեջ, գործնական ձեռքբերումների և հնարավո-
րությունների հանդեպ նեգատիվիզմի կամ սեփական արժանապատ-
վության ռեդուկցիայի, հնարավորությունների և այլ անձանց հանդեպ 
ունեցած պարտավորությունների սահմանափակման մեջ [10]:  

Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում, որ մասնագիտական գործու-
նեության ոլորտում «այրման համախտանիշի» հոգեբանական ուսում-
նասիրության այժմեականությունը պայմանավորված է աշխատան-
քային խմբերի արդյունավետության բարելավման պահանջով, փոր-
ձառու և բանիմաց մասնագետների արհեստավարժության և հոգե-
բանական կայուն վիճակի պահպանման անհրաժեշտությամբ: Բազ-
մաթիվ հետազոտություններով ապացուցված է, որ մասնագիտական 
գործունեության ոլորտում սթրեսածին գործոնների ազդեցությունը 
մեծապես ազդում է աշխատանքի արդյունավետության վրա, ապա-
կայունացնում է աշխատանքային խմբի ներքին մթնոլորտը, խաթա-
րում է աշխատանքային գործընթացի բնականոն ընթացքը, լարվա-
ծություն է առաջացնում միջանձնային հարաբերությունների և շփում-
ների դաշտում և վերջապես` բացասաբար է անդրադառնում գործու-
նեության սուբյեկտի ընդհանուր ֆիզիկական և նյարդահոգեկան 
վիճակի վրա: 

Մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է նաև նկատի առնել անհա-
տական առանձնահատկությունները, շրջապատի վիճակը և այն 
խմբի յուրահատկությունները, որում կատարվում է հարմարման գործ-
ընթացը: Հոգեբանական հարմարման արդյունավետությունն ուղղա-
կիորեն կախված է միկրոսոցիալական փոխազդեցության կազմակեր-
պումից, որն իրականացնում է այդ խմբի կառավարիչը: Աշխատան-
քային միջավայրում բախումային իրավիճակի առկայության դեպքում 
նկատվում են ոչ ֆորմալ շփումներ հաստատելու դժվարություններ, 
մեխանիկական հարմարման խանգարումներ: Հարմարման հետ ան-
միջականորեն կապված են միջավայրի և շրջապատի մարդկանց գոր-
ծոնները: Այսպիսով տեսնում ենք, որ արդյունավետ հոգեբանական 
հարմարումը բարենպաստ մասնագիտական գործունեության և 
աշխատակցի հոգեբանական կայունության նախադրյալներից մեկն է: 

Կառավարման և մենեջմենթի մասնագիտություններում սթրե-
սային իրավիճակներն ստեղծվում են իրադարձությունների շարժու-
նակության ֆոնի վրա, հապշտապ որոշումներ կայացնելու անհրա-
ժեշտությունից, աշխատանքի ռիթմի և բնույթի ու անձի անհատական 
առանձնահատկությունների միջև անհամապատասխանության պատ-
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ճառով և այլն: Աշխատանքի ընթացքում սթրեսային իրավիճակների 
առաջացման վրա ազդող գործոն կարող է հանդիսանալ տեղեկատ-
վության պակասը, դրա հակասականությունը, աշխատանքը կատա-
րելու անհասկանալի հրահանգները և պահանջները, ճգնաժամի 
պայմանները, որոշում կայացնելու ժամանակ ռիսկի գործոնը և այլն: 
Մասնագիտական այրման ֆենոմենի արդյունքում մարդն իր աշխա-
տանքային օրվա զգալի մասն անց է կացնում անիմաստ, վտանգում` 
կարիերան և աշխատանքի արդյունավետությունը: Դրան զոհ են 
գնում իդեալիստները և էնտուզիաստները, որոնք, սկսելով աշխատել, 
սահմանում են իրենց համար չափազանց բարձր չափորոշիչներ, 
ինչպես նաև այն մասնագետները, ովքեր աշխատանքի բերումով 
շփվում են տարբեր մարդկանց հետ: Որոշ ժամանակ անց այդ 
մարդկանց համակում է անօգնականության, անհուսության, հիաս-
թափության զգացումը, ԵՍ-հայացակարգը ձեռք է բերում բացասա-
կան երանգավորում, ձևավորվում է ոչ ճիշտ դիրքորոշում դեպի 
աշխատանքը, գործընկերները և կյանքն առհասարակ: 

Համակողմանի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարդու 
հոգեկանի վրա մասնագիական գործունեության ազդեցության տար-
բեր աստիճանները և մակարդակները նկարագրելու համար գրակա-
նության մեջ շրջանառվում են եզրույթներ` տերմիններ` մասնագի-
տական դեֆորմացիա` շեղում, մասնագիտական պիտանելիություն 
կամ անպիտանելիություն, խրոնիկական հոգնածություն, մասնա-
գիտական սթրես, մասնագիտական այրում և այլն [1], [2], [7], [11], 
[14]: Նշված տերմիններից յուրաքանչյուրն արտացոլում է այն տեսան-
կյունը, որի լույսի ներքո տարբեր հետազոտողներ մեկնաբանում են 
մասնագիտական լարված և տևական գործունեության համատեքս-
տում առաջ եկող անձի հոգեկան ու ֆունկցիոնալ վիճակը: Այստեղից 
փաստվում է, որ գրականության մեջ հանդիպող տերմինների և 
սահմանումների բազմազանությունն ամփոփում են, ըստ էության, 
նույն երևույթի տարբեր կողմերը կամ դրսևորումները: 

Մասնագիտական այրման գաղափարի մյուս հիմնադիրը սոցիա-
լական հոգեբան Կ.Մասլաչն է, որը սահմանել է այդ հասկացությունն 
իբրև ֆիզիկական և հուզական հյուծվածության համախտանիշ, որը 
ներառում է բացասական ինքնագնահատականի ձևավորում և զար-
գացում, բացասական վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ, փոխ-
ըմբռնման ու ապրումակցման կորուստ հաճախորդների, պացիենտ-
ների և գործընկերների հանդեպ: Ինչպես ցույց է տվել համապա-
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տասխան գրական աղբյուրների ուսումնասիրությունը, «մասնագի-
տական» և «հուզական» այրում հասկացությունների իմաստային և 
բովանդակային շրջանակները համընկնում են, ուստի հարմար ենք 
գտնում նույնացնել դրանք [15], [16]: Մասնագիտական և աշխա-
տանքային ոլորտում ձևավորվող «այրման» երևույթներն ունեն բարդ 
ծագումնաբանություն և լուրջ հետք են թողնում մարդու հոգեկանի 
կառույցում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում այրման բազմաբնույթ 
նշանները, դրսևորումները և տարբերակները խմբավորել «համախ-
տանիշ» հասկացության ներքո:  

Այսպիսով, մասնագիտական կամ ՀԱՀ-ն իրենից ներկայացնում է 
հուզական, հոգեկան և ֆիզիկական հյուծվածության վիճակ, որը 
զարգանում է իբրև աշխատավայրում ծավալվող չհանգուցալուծված 
խրոնիկական սթրեսի արդյունք: Այս համախտանիշի զարգացումը 
հատուկ է անձնվեր աշխատանքին և այլ մարդկանց հանդեպ հոգա-
ծություն պահանջող մասնագիտություններին (սոցաշխատողներ, 
բուժքույրեր, ուսուցիչներ, փրկարարներ և այլն): 

ՀԱՀ-ի էությունը ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել նրա 
առաջ բերող ներքին և արտաքին գործոնները [6], [7]: Գիտական 
ամփոփումը թույլ է տալիս դասակարգել ՀԱՀ առաջ բերող հետևյալ 
արտաքին գործոնները` շարունակաբար լարված հոգեհուզական 
գործունեություն, գործունեության ապակայունացնող կազմակերպում, 
կատարվող գործառույթների և գործողությունների համար պատաս-
խանատվության բարձր աստիճան, մասնագիտական գործունեու-
թյան ծավալման անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ (բախում-
նայնություն ուղղահայաց հարթությունում` «ղեկավար-ենթակա» 
համակարգում և հորիզոնական հարթությունում` գործընկերների 
միջև), հոգեբանորեն բարդ խառնվածքով մարդը, որի հետ գործ ունի 
մասնագետը: 

ՀԱՀ-ի առաջացման հաջորդ պատճառների խումբը կազմում են 
ներքին գործոնները, դրանք են` հուզական ռիգիդության հակվա-
ծություն, մասնագիտական գործունեության իրադրության ինտենսիվ 
ներքնայնացում (ընկալում և վերապրում) և մասնագիտական գործու-
նեության մեջ հուզական հակազդման ցածր դրդապատճառվածություն:  

Հուզական այրման համար նպաստավոր ներքին և արտաքին 
գործոնների համադրությունը պարարտ հող է հանդիսանում մաս-
նագիտական այրման համախտանիշի ձևավորման համար: Ցանկա-
ցած համախտանիշ, այդ թվում նաև մասնագիտական գործունեու-
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թյան արդյունքում հանդես եկող հուզական այրման համախտանիշը, 
հանդիսանում է մի խումբ նշանների և ախտանիշների դինամիկ, բայց 
միևնույն ժամանակ կուռ ամբողջություն: ՀԱՀ-ը վերլուծող տեսաբան-
ների և պրակտիկ հոգեբանների աշխատանքներում նկարագրվում են 
ամենատարբեր ախտանիշները, բայց, այնուամենայնիվ, այդ խճա-
նկարից կարելի է առանձնացնել առավել ցայտուն դրսևորվող և 
հաճախ հանդիպող մի շարք նշաններ: 

Առանձին խումբ են կազմում ՀԱՀ-ի հիմնական ախտանիշները` 
հարաբերությունների վատթարացում գործընկերների և հարազատ-
ների հետ, աճող նեգատիվիզմ պացիենտների, հաճախորդների և 
գործընկերների նկատմամբ, կոֆեինի, նիկոտինի, ալկոհոլի չարաշա-
հում, հումորի զգացման կորուստ, անհաջողության և մեղքի մշտա-
կան զգացում, բաձր գրգռվողականություն աշխատավայրում և տանը 
ու մի շարք այլ գործոններ:  

Հետազոտությունների ամփոփոփումը ցույց է տալիս, որ այրման 
համախտանիշ ունեցող մարդկանց մոտ սովորաբար նկատվում է 
հոգեախտաբանական, հոգեմարմնական, մարմնական ախտանիշ-
ների համադրություն և սոցիալական դիսֆունկցիայի հատկանիշներ: 
Նկատվում է խրոնիկական հոգնածություն, իմացական դիսֆունկցիա 
(ուշադրության և հիշողության խանգարումներ), քնի խանգարումներ, 
անձնային փոփոխություններ: Հնարավոր է տագնապային, դեպրե-
սիվ խանգարման առաջխաղացում, փսիխոակտիվ նյութերից կախ-
վածության առաջացում, սուիցիդ: 

Տ.Վ.Ֆորմանյուկն իր հետազոտությունում [15], իբրև ՀԱՀ-ի 
առանցքային նշաններ, առանձնացրել է . 

1. հյուծմանը դիմակայելու մարդու հուզական ԵՍ-ի կարո-
ղությունների վերջնակետ, անհատական սահման, 

2. ներքին հոգեբանական փորձ, որը ներառում է զգացմունք-
ները, դիրքորոշումները, դրդապատճառները, սպասումները և այլն, 

3. անհատական բացասական փորձ, որում կուտակված են 
հիմնահարցերը, դիսթրեսը, դիսկոմֆորտը, դիսֆունկցիաները և 
դրանց բացասական հետևանքները: 

Ընդհանրացնելով տարբեր մոտեցումներ և դասակարգումներ` 
կարելի է նշել, որ հուզական այրման հիմնական ախտանիշներն են. 

• ակտիվ մասնագիտական աշխատանքին հետևող հոգնա-
ծություն, հյուծվածություն, սպառում, 
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• հոգեմարմնական խնդիրներ (արյան ճնշման տատանումներ, 
գլխացավեր, մարսողական և սրտանոթային համակարգերի 
ախտահարում, նևրոլոգիական խանգարումներ), 

• անքնություն, 
• բացասական վերաբերմունք այցելուների, հաճախորդների 

հանդեպ` նախկինում եղած դրական, բարյացակամ հարաբե-
րությունների փոխարեն, 

• բացասական տրամադրվածություն կատարվող աշխատանքի 
հանդեպ, 

• անձնային դիրքորոշումների կարծրացում, շփման և գործու-
նեության մեքենայացում, գիտելիքների պատրաստի ձևերի 
յուրացում, աշխատանքային գործողությունների ցանկի կրճա-
տում, մտածական գործողությունների ռիգիդություն, 

• ագրեսիվ միտումներ (ցասում և գրգռվածություն գործընկեր-
ների և այցելուների հետ շփման մեջ), 

• ֆունկցիոնալ, բացասական վերաբերմունք սեփական անձի 
նկատմամբ, 

• տագնապալի իրավիճակներ, 
• հոռետեսական տրամադրվածություն, դեպրեսիա, ծավալվող 

իրադարձությունների անիմաստության զգացողություն, 
• մեղքի զգացում: 
Ինչպես երևում է, ՀԱՀ-ը սերտորեն կապված է խրոնիկական 

հոգնածության համախտանիշի (այսուհետ` ԽՀՀ) հետ, այդ երկու 
համախտանիշները կազմում են մասնագիտական դեֆորմացման 
(շեղման) բովանդակային բնութագիրը, և չնայած ախտանիշների 
նմանությանը` դրանք ունեն զգալի տարբերություններ: ԽՀՀ-ը 
կապված է աշխարհի և այլ մարդկանց մասին գիտելիքների 
պատրաստի ձևերի ընդունման հետ, օրինակ` բժիշկների մոտ որոնց 
գիտակցությունն ենթարկվում է «կարծրացման» և ձևավորվում է 
ֆունկցիոնալ մոտեցում ընդհանրապես մարդկանց, և հատկապես` 
հիվանդների նկատմամբ [5], [14]: 

Ինչ վերաբերում է ՀԱՀ-ին, ապա վերջինս նկատվում է այն մաս-
նագետների մոտ, որոնք ի սկզբանե օժտված են մեծ ստեղծագոր-
ծական ներուժով, միտված են դեպի այլ մարդկանց, նվիրված են 
իրենց գործին: ՀԱՀ-ն անձի կողմից մշակված հոգեբանական պաշտ-
պանության կառուցակարգ է` ի պատասխան հոգեվնասվածքների 
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ներգործությանը, հույզերի մասնակի կամ լրիվ բացառում, դրանց 
էներգետիկայի նվազում: 

ՀԱՀ-ն իրենից ներկայացնում է հուզական, իսկ ամենից հաճախ` 
մասնագիտական գործունեության ձեռքբերովի կարծրատիպ: Այրումը 
մասամբ ֆունկցիոնալ կարծրատիպ է, քանի որ թույլ է տալիս մար-
դուն չափավորել և խնայողաբար ծախսել իր էներգետիկ պաշար-
ները: Միևնույն ժամանակ կարող են հանդես գալ դրա դիսֆունկ-
ցիոնալ հետևանքները, երբ այրումը բացասաբար է անդրադառնում 
մասնագիտական գործունեության և գործընկերների միջև հարաբե-
րությունների վրա: ՀԱՀ-ն իրենից ներկայացնում է անձի մասնագի-
տական դեֆորմացիայի` շեղման ձև: Իրականության ընկալման այդ 
կարծրատիպը ձևավորվում է մի շարք գործոնների (ներքին և արտա-
քին) ազդեցությամբ: 

Մենք համոզվում ենք, որ գոյություն ունեն ՀԱՀ-ի զարգացման 
բազում տեսություններ: Հետազոտողների մի զգալի մասը գտնում է, 
որ դրա զարգացման հիմանական նախադրյալները կազմակերպ-
չական խնդիրների և անհարթությունների մեջ են (չափազանց մեծ 
աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն, իրադրությունը վերահսկե-
լու ոչ բավարար հնարավարություն, կազմակերպչական ընդհանրու-
թյան բացակայություն, բարոյական և նյութական ոչ բավարար խրա-
խուսում կամ պարգևատրում, անարդարություն, կատարվող աշխա-
տանքի կարևորության բացակայություն): Միևնույն ժամանակ այլ 
հետազոտողներ կարևորում են անձնային բնութագրերը` ցածր 
ինքնագնահատական, բարձր նևրոտիզմ, տագնապայնություն և այլն: 
Այսպիսով` այրման էթիոպատոգենեզի հարցում չկան միանշանակ 
մոտեցումներ, բացակայում են կայուն ախտորոշիչ չափանիշներ: 

Հետազոտությունների արդյունքում առանձնացվել են ՀԱՀ-ին 
առավել հակված մարդկանց հետևյալ խմբերը` «մանրախնդիր` 
պեդանտ», «ցուցադրական», «էմոտիվ»: Գոյություն ունեն բնավորու-
թյան մի շարք գծեր, որոնք կանխորոշում են հուզական այրման 
առաջացումը և դարձնում են մարդուն մասնագիտական այրման 
իրատեսական «զոհ»: Դրանցից են` սեփական ուժերի հանդեպ ան-
վստահությունը, անհամբերությունը, անհանդուրժողականությունը, 
ավանդական արժեքների պահպանումը կամ պահպանողականութ-
յունը, վերահսկման և խրախուսման մեծ պահանջը: Մի շարք այլ 
հեղինակներ նշում են գերպարտաճանաչությունը, չափազանց մեծ 
նվիրումը և նվիրվածությունը, աշխատանքից վերանալու` աբստրակ-
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տահարվելու անկարողությունը, իդեալականացում, պերֆեկցիոնա-
լացում [12]: 

Աշխատանքի բովանդակության և կառուցվածքի առանձնահատ-
կություններից ելնելով, կարող են դրանք պատճառ դառնալ ՀԱ-ի, 
առանձնացնում են ոչ բավարար մասնագիտական ինքնուրույնութ-
յունը, դերային բախումները, դերային անորոշությունն աշխատա-
կազմում, միջանձնային շփումների գերլարվածությունը, հանրության 
կամ մարդկանց լայն զանգվածների հետ տարվող ծանրաբեռ աշխա-
տանքը, անձնային նվաճումների հասնելու սահմանափակ հնարավո-
րությունները, գերբեռնվածությունը և այնպիսի արտաքին գործոններ, 
ինչպիսիք են` աղմուկը, վատ լուսավորվածությունը, աշխատանքի 
անբավարար պայմաններ և այլն: Մասնագիտական այրման են-
թարկված աշխատակիցները հաճախ ներկայացնում են ղեկավար-
ներին հետևյալ բողոքները` աշխատանքի արդյունքների գնահատ-
ման և խրախուսման ոչ հստակ համակարգ, քանակն ապահովելով 
որակին վնաս հասցնելը, անբավարար հետադարձ կապ:  

Նկատի առնելով հիմնախնդրի կիրառական նշանակությունը, 
երևան բերված խնդիրները և վերլուծության արդյունքում բացահայտ-
ված փաստերը` կարելի է կազմել «մարդ-մարդ» համակարգում 
ներգրաված մասնագիտական գծանկարները (պրոֆեսիոգրամա)` 
դրանցում ներառելով այն անձնային առանձնահատկությունները, 
որոնց առկայությունն «ապահովագրում է» մասնագետին աշխատան-
քային գործունեության հետևանքով առաջ եկող «մասնագիտական 
այրման համախտանիշի» հնարավոր ձևավորումից: Նշյալ համախտա-
նիշի ձևավորումը պայմանավորող անձնային առանձնահատկություն-
ների ու որակների իմացությունը թույլ կտա աշխատակազմի 
համալրման և մասնագիտական ընտրության ընթացքում ուշադ-
րություն դարձնել ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներին, որակ-
ներին և հմտություններին, այլև` անձի հոգեբանական բնութագրերին: 
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THE PROBLEM OF CHARACTERISTICS AND IDENTIFYING THE 
SYNDROME OF BURNOUT IN THE PSYCHOLOGY OF 

MANAGEMENT 
Article is devoted to the study of burnout among professionals in-

volved in the professional activities system “people – people”. The basic 
model and the results of studies of specific manifestations of the syn-
drome are analyzed. Comparison of conceptual approaches will allow 
more precise methodology for the study of complex psychological phe-
nomenon. Applied significance of working out of reliable methods for 
detection symptoms of emotional burnout of the personnel is disclosed. 
Prompt evaluation of the propensity to occupational stress will improve 
the selection the staff of the organization. 
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ՍԻԼՎԱՐԴ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության 

լաբորատորիայի գիտաշխատող, հայցորդ 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱԴՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Սույն հետազոտությունում կառավարչի գործունեության մեջ 

գործառութային պարտավորությունների և կադրային մենեջ-
մենթի հոգեբանական առանձնահատկությունների պարզաբան-
ման համար դիտարկել ենք պլանավորման, կազմակերպման, 
վերահսկման գործառույթները և որոշ առանձնահատկությունները: 
Համաձայն առաջադրված նպատակի` կիրառվել են հետևյալ մե-
թոդները` տեսական վերլուծություն, հարցազրույց և կոնտենտ-
վերլուծություն: Հետազոտության ամփոփումը թույլ է տալիս 
բնութագրել կազմակերպության զարգացման և կազմակերպչա-
կան ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործըն-
թացի հոգեբանական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 
կադրային մշակույթ վրա ազդող գործոնները: 

Տնտեսավարման նոր ձևերին անցնելը, ակնհայտ է, որ այսօր 
ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների կառավարման ռազմա-
վարության ոլորտում ուղեկցվում է տարբեր դժվարություններով, որոնք 
աշխատանքային կոլեկտիվներում առաջացնում են տնտեսական, սո-
ցիալական և հոգեբանական լարվածության աճ: Այս, ինչպես նաև 
կազմակերպությունների ձևավորման ու զարգացման հիմնահարցերի 
լուծման հետ է կապված կիրառական սոցիալական հոգեբանության 
դերի աճը կառավարման մասին գիտությունների շարքում: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում կառավարման հոգեբա-
նության ոլորտում տարբեր կազմակերպությունների օրինակով կա-
տարված հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել է կազմա-
կերպության գործունեության արդյունավետության անաչառ և ան-
կողմնակալ ցուցանիշների փոխկապվածության նշանակությունը: Այդ 
ժամանակաշրջանում կատարված հետազոտությունների ընդհանրա-
ցումը թույլ է տվել առանձնացնել աշխատակիցների ակտիվության 
հիմնական հոգեբանական գործոնները [1], [2], [7], [8]: Որոշ հետա-
զոտողների կարծիքով, ակտիվությունը կախված էր աշխատանքի 
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նյութական և հոգևոր խրախուսման միջոցների հարաբերակցու-
թյունից ու շարժառիթային բոլոր ազդակների հավասարակշռվածու-
թյունից: Սակայն վերլուծությունը ցույց է տվել, որ աշխատանքի միայն 
նյութական խրախուսման վրա հիմնվելը չի հանգեցնում աշխատող-
ների աշխատանքային ակտիվության զգալի աճին: Հետազոտողների 
կարծիքով աշխատողների ակտիվության հարցում փոքր դեր չէր խա-
ղում կազմակերպությունում նորարարական խմբին պատկանող 
մարդկանց առկայությունը, ովքեր առաջադրում են նպատակներ, 
արտացոլում են համախոհների հետաքրքրությունները և պահանջ-
մունքները, կարողանում են համոզիչ կերպով ապացուցել իրենց 
կողմից առաջադրված նորամուծության անհրաժեշտությունը [7], [8]: 
Որպես կանոն շեշտը դրվում էր միջին օղակի կառավարիչների վրա: 
Կորելացիոն կապ ստացվել էր աշխատակիցների տարիքի և աշ-
խատանքային փորձի տվյալների միջև: Արձանագրվել էր նաև այն, որ 
երիտասարդ աշխատակիցները դրսևորում էին ուժեղ հասարակա-
կան ակտիվություն, իսկ միջին տարիքի աշխատակիցներն առանձ-
նանում էին բարձր աշխատանքային ակտիվությամբ: Մենք այդ գոր-
ծոնները դիտարկել ենք` ենթադրելով, որ այդ տվյալները բնութա-
գրական են այլ սոցիալքաղաքական պայմանների համար և արտա-
ցոլում են այն ժամանակահատվածի հոգեբանական մթնոլորտի 
առանձնահատկությունները, բայց, այնուամենայնիվ, դուրս բերված 
օրինաչափություններն ունեն որոշակի գիտակիրառական արժեք: 
Նման բնույթի հետազոտությունների վերլուծությունն անհրաժեշտ է, 
քանի որ Հայաստանին բնորոշ են տնտեսության զարգացման տարա-
բնույթ առանձնահատկությունները, և կազմակերպությունների կառա-
վարումը դեռևս պահպանում է ավանդական մեթոդներն ու մոտե-
ցումները, մտավախությունը նորարարություններից: 

Մեր գիտահետազոտական աշխատանքում կառավարչի գործու-
նեության մեջ գործառութային պարտավորությունների և կադրային 
մենեջմենթի հոգեբանական առանձնահատկությունների պարզա-
բանման համար որոշեցինք դիտարկել պլանավորման, կազմա-
կերպման, վերահսկման գործառույթները և դրանց ենթատեքստում 
ղեկավարի կողմից կառավարչական որոշումների մշակման հոգեբա-
նական առանձնահատկությունները: Ղեկավարի աշխատանքային 
պարտականությունները դիտարկվում են որպես ծառայության ոլորտի 
բոլոր դասակարգումների մեկ ընդհանրություն: Համաձայն հետազո-
տությունում առաջադրված նպատակին` ընտրվել են հետևյալ մեթոդ-
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ները` տեսական վերլուծություն, հարցազրույց առևտրային կազմա-
կերպությունների ղեկավարների հետ, համացանցային ռեսուրսների 
կոնտենտ վերլուծություն և փորձագիտական հարցում: Մեթոդաբա-
նության տեսանկյունից ընտրել ենք կառուցվածքի գործառութային 
վերլուծական մոտեցումը, որը կիրառվել է հոգեբաններ Ն. Կուզմինայի, 
Ա. Դերկաչի (1993) և Ս. Լիպատովի (1996) կողմից: Տարբեր տիպի և 
ոլորտների մասնագիտական գործունեության օրինակով ապացուցվել 
է նման մոտեցման գիտական հիմնավորվածությունը: Հեղինակները 
նշում են, որ պլանավորումը հանդես է գալիս որպես իմաստավորող 
բաղադրիչ, գործունեության կազմակերպման հիմք և նրա հետագա 
շտկում ու համաձայնեցում, այսինքն` իրենից ներկայացնում է 
գործունեության անհատական կառուցվածք: 

Կառավարման հոգեբանությունում ընդունված է, որ կադրերի 
հավաքագրումը կազմակերպելու գործընթացում հիմնական կառա-
վարչական գործառույթներից պլանավորումը հանգուցային բաղադրիչ 
է: Դրա իրականացման արդյունքում կարելի է հասնել չորս նպատակի` 
վերացնել նոր կադրերի ավելացման ու տեղափոխման արդյունքում 
առաջացող փոփոխությունների և անորոշության բացասական էֆեկտը, 
ուշադրությունը կենտրոնացնել գլխավոր խնդիրների վրա, հասնել 
տնտեսող գործունեության և մեղմել վերահսկողությունը: Պարզվում է, 
որ պլանավորման գործառույթն այն է, որ ապահովի որոշակի 
մարդկանցից սպասելիքների հստակություն, և դրանով իսկ ստեղծ-
վեն համատեղ ջանքերի արդյունավետության հիմքեր, հեշտացվի 
կազմակերպության խնդիրների և նպատակների իրականացումը: 
Պլանավորման գործընթացը բոլոր դասերի ղեկավարներին բնորոշ 
գործառույթ է, իսկ նրա լիարժեք իրականացումն այն կարևոր գոր-
ծոններից մեկը, որն ապահովում է ղեկավարի արդյունավետությունն 
անգամ կառավարման ամենացածր մակարդակում [2], [7], [8]: 

Մենք գտնում ենք, որ կարելի է առանձնացնել պլանավորման 
հիմնական սոցիալհոգեբանական տեսակետները, որոնց շարքին են 
դասվում այդ գործունեության իրականացման առանձնահատկու-
թյունները որոշող մի խումբ գործոններ: Հիմնական խմբին են դաս-
վում այն տիպի խնդիրները, որոնք լուծվում են ղեկավարի կողմից 
կադրերի ընտրության ու տեղաբաշխման հեռանկարային ծրագիր 
կազմելու և իրականացնելու գործընթացում: Երկրորդը` կապված այն 
կառուցակարգերի առանձնահատկությունների հետ, որոնք պայմա-
նավորում են հեռանկարային ծրագրի մշակման գործընթացները: 



Հոգեբանություն 
 

  

178 

Երրորդ խումբը հանդիսանում է ղեկավարի գործունեության մեջ 
իմաստի ձևավորմանը, անձնային իմաստի ձևավորման կառուցա-
կարգերին` կախված նրա հետաքրքրությունների դաշտից, և, վերջա-
պես, այն խնդիրներին, որոնք որոշում են անհատական պլանա-
վորման գործառույթների կախվածությունը նրա հետաքրքրություն-
ների տեսադաշտից:  

Ինչպես նշել էինք, հետազոտության նպատակից բխող խնդիր-
ներին համապատասխան անցկացվել է հարցազրույց կազմակեր-
պությունների այն ոլորտի ղեկավարների հետ, ովքեր պատասխա-
նատու են կադրերի հավաքագրման և ընտրության համար: Կադրերի 
կառավարման միջին մակարդակի ղեկավարների հետ անցկացված 
հարցազրույցի որակական վերլուծությունը վկայում է, որ պլանավոր-
ման գործընթացում դժվարություններն ամենից հաճախ ի հայտ են 
գալիս հետևյալ պատճառներով` ճնշում «վերևից», պլանների վերա-
նայում ընթացող իրադարձություններին համապատասխան, շտապ 
օպերատիվ պլանների փաստացի գերակշռություն (հատկապես այն 
ծառայությունների ոլորտում, որոնք կապված են տարվա փոփո-
խությունների հետ, օրինակ` զբոսաշրջություն, ռեստորանային ու 
հյուրանոցային գործարարություն), երկարաժամկետ պլանների 
ձևական եղելություն, հովանավորչություն կամ «միջնորդություն»: 

Հարցազրույցի արդյունքների վերլուծությունը փաստում է, որ կա-
ռավարիչների այդ գործառույթի իրականացման հոգեբանական 
խնդիրներն առնչություն չունեն որոշումների կայացման խնդիրներին: 
Դա առաջին հերթին ներգործում է գործունեության դրդապատճառի 
վրա, և դժվարեցնում տվյալ մակարդակի կառավարիչների  գործա-
ռույթների իրականացումը: Անկատար ծրագրերի վրա հիմնվելը, որն 
ամենից հաճախ դրսևորվում է ղեկավարների մոտ, հակասության մեջ 
է մտնում իրականության հետ, հիմք է հանդիսանում ապրումների 
համար, որի ֆոնի վրա կորչում է պլանավորման անձնային իմաստը, 
ինչն էլ իր հերթին կարող է սթրես առաջացնել: Աշխատանքային 
իրավիճակի շարժունակությունը և միևնույն ժամանակ իր տեղն 
ունեցող «դիրեկտիվությունը» ծառայում են որպես ֆրուստրացիայի 
աղբյուր, ինչն էլ առաջացնում է համապատասխան ապրումներ և, 
հետևաբար, կադրերի պլանավորման գործունեության խափանում: 
Այստեղ անհրաժեշտ է հիշել Վ. Կ. Վիլյունասի (2006) արտահայտած 
միտքն այն մասին, որ չիրականացրած մտադրությունը կարող է 
դառնալ մարդու յուրօրինակ «էգո» դրդապատճառի աղբյուր: Դա 
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տեղի է ունենում այն դեպքերում, երբ մարդը «նպատակին միացնում 
է» իր խոսքի տերը լինելու ցանկությունը [4]: 

Համանման իրավիճակներում միջին օղակի ղեկավարը չի զգում 
իրեն որպես սեփական մտադրությունների լիիրավ տիրապետող, ինչն 
արտացոլվում է տվյալ կառավարչական գործառույթի իմաստավոր-
ման և, հատկապես, կադրերի ընտրության գործընթացում: Իսկ դա 
հետագայում կարող է ազդել նրա հեղինակության վրա, քանի որ 
ընտրության գործընթացի մասնակիցները կարող են զգալ այն իրա-
վիճակը կամ դրությունը, որում գտնվում է մենեջերը: Այդպիսի իրա-
վիճակի ելք կարող է հանդիսանալ ճկուն պլանավորման վրա հիմ-
նված պայմանների ձևավորումը: Իրականում փոփոխվող իրավի-
ճակում միակ մտադրությունը, որը կարող է կայուն ձևով իկատար 
դառնալ, հավանաբար փոփոխությունները կանխատեսելու մտադ-
րությունն է, և կանխատեսման հետ կապված գործունեության հնա-
րավոր իրատեսական ծրագրեր ունենալը: Պրակտիկայում ձեռներեց 
բնույթի կազմակերպությունների (գործարար միջավայրի) միջին օղա-
կի ժամանակակից ղեկավարները բավականին հաճախ դառնում են 
ոչ ռացիոնալ վարքի զոհեր իրենց գործերի և վերևից եկող հրաման-
ների միջև առաջնայնությունը որոշելու անհրաժեշտության ժամանակ: 
Մեր կարծիքով, ղեկավարների հոգեբանական պատրաստվածության 
էական խնդիրներից է նրանց մոտ կանխատեսման դիրքորոշման 
ձևավորումը` կապված ընդունված պլանների իրականացման և ներ-
կա իրավիճակի հետ: Այս դեպքում դրսևորվում են ինչպես ձեռներեց 
գործունեության իրականացման ազգային առանձնահատկություն-
ները, այնպես էլ հետխորհրդային տնտեսությանը բնորոշ հատկանիշներ: 

Նաև պետք է առանձնացնել սոցիալհոգեբանական ազդեցու-
թյունների երեք խումբ, որոնք դիտարկվում են կազմակերպման գոր-
ծառույթի իրականացման ժամանակ կառավարչական փոխազդե-
ցության շրջանակներում: Դրանք են կարգավորումը, կարգադրումը, 
նորմավորումը: Հայտնի է, որ կարգավորումն ենթադրում է գործա-
ռույթների կամ աշխատանքի առանձնացում, ամրապնդում որոշակի 
կատարողների համար: Կարգավորման օգնությամբ առանձնացվում 
է կառավարման օղակների կարգավիճակը, դրանց տեղը մյուս օղակ-
ների հետ փոխհարաբերությունների համակարգում: Դա արտացոլ-
վում է կանոնադրության, ենթահամակարգերի դիրքերի, պաշտոնա-
կան կառուցվածքների մեջ: Չափագրման գործընթացում առանձնաց-
վում են աշխատանքի իրականացման նորմեր, այսինքն ընդգծվում են 
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մասնագիտական գործունեության թույլատրելի սահմանները: Եվ 
վերջապես, կարգադրումը դիտարկում է աշխատանքի իրականաց-
ման պայմաններին ծանոթանալը, նորմերի և կանոնակարգող ակ-
տերի իրականացման պարզաբանումը: Թվարկված գործառույթների 
հոգեբանական բաղադրիչը դրսևորվում է ընտրված թեկնածուների 
հետ անմիջական ղեկավարի կամ կադրերի կառավարման մենեջերի 
փոխազդեցության մեջ: 

Անցկացված հարցման և կոնտենտ վերլուծության արդյունքների 
դիտարկումը ցույց տվեց, որ գործունեության խանգարումները, որոնք 
կապված են կազմակերպական կայունացնող մեթոդների կիրառման 
հետ, կարող են ի հայտ գալ երկու ձևով: Առաջինը բնութագրվում է 
կարգավորման չարաշահմամբ, իսկ երկրորդը` կառավարման 
ծայրահեղ կենտրոնացմամբ, որը կարող է լինել ինչպես կազմակեր-
պությունում ձևավորված ավանդույթի արդյունք, այնպես էլ 
համապատասխան օղակի առաջին ղեկավարի կառավարման անհա-
տական բնույթի առանձնահատկություն: Պարզվեց, որ կառավարման 
չափազանցված կարգավորումը և կենտրոնացումը հանդես են գալիս 
որպես կազմակերպությունում գերիշխող բյուրոկրատական մշա-
կույթի և կառավարման ձևական բնույթի ցուցանիշներ: Հետազոտու-
թյանը մասնակցողների մեծ մասը նշում էր, որ արդյունավետ 
կառավարումը ենթադրում է տարբեր միջոցներով ազդելու և դրանք 
չարաշահելու նվազեցում: Կառավարման նմանատիպ մեթոդների 
կիրառման չարաշահումը հղի է հոգեբանական և կազմակերպչական 
հետևանքներով, մասնավորապես, կառավարչական ազդեցության 
թերագնահատում, աշխատակազմի ակտիվության դրդապատճառա-
յին ոլորտի թուլացում, ինչպես նաև գերծանրաբեռնվածությամբ: Իսկ 
դա, ի վերջո, կարող է հանգեցնել կազմակերպական բախումների: 

Այսպիսով, տեսական վերլուծության և փորձարարական հետա-
զոտության արդյունքում ստացանք կադրերի արդյունավետ կառա-
վարման սոցիալհոգեբանական գործոնների գծապատկեր (տե՛ս 
Գծապատկեր 1):  
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Գծապատկեր 1  
Կազմակերպությունում կադրերի կառավարման 

արդյունավետության սոցիալհոգեբանական գործոնների 
համեմատական գծանկար 

 

 
Ինչպես երևում է արդյունավետ կադրային ծառայության կառա-

վարման գծապատկերի դիտարկումից, ձևավորված կազմակերպ-
չական մշակույթ ունեցող կազմակերպություններում ղեկավարը որո-
շումների իրականացումը փոխանցում է մասնագետների միավորված 
խմբին, իսկ ցածր մշակույթի պայմաններում` նրանց, ում անձնապես 
վստահում է անկախ մասնագիտական կոմպետենտությունից: Այս 
երկու մոտեցումներն ունեն իրենց առավելություններն ու թերություն-
ները: Առաջին դեպքում աշխատակցի հարմարումն ավելի երկար ժա-
մանակ է խլում, քանի որ նա պետք է յուրացնի խմբային օրենքները և 
դրսևորի իրազեկվածության բավարար մակարդակ: Երկրորդ դեպ-
քում անհատական շփումը կրճատում է հարմարման համար 
պահանջվող ժամանակահատվածը, և գործունեությունը կարգավոր-
վում է տարբեր մեթոդներով: Նմանատիպ հակասությունները հարթ-
վում են որոշակի ենթակառուցվածքի ղեկավարի և կադրերի բաժնի 
մենեջերի համատեղ ջանքերով: Կառավարչական որոշումների իրա-
կանացման համար գործունեության կազմակերպումն իրականանում 
է ինչպես անհատական, այնպես էլ` խմբային ձևով: 

Տեսական վերլուծությունը և համեմատական փորձարարական 
հետազոտությունը թույլ տվեցին բնութագրել կազմակերպության 

Կադրային բարձր մշակույթ 

աշխատակիցների 
համախմբվածություն

համագործակցություն, 
փոխազդեցություն 

մասնագիտական 
համապատասխանություն 

մասնագիտական 
կոմպետենտություն 

 

 

 

 

Կադրային ցածր մշակույթ 

աշխատակիցների 
մեկուսացվածություն 

անձնական 
շահագրգռվածություն 

միջոցների, 
ազդեցության 
չարաշահում 

լարվածություն 
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զարգացման և կազմակերպչական ոլորտում մարդկային ռեսուրս-
ների կառավարման գործընթացի սոցիալհոգեբանական առանձնա-
հատկությունները, ինչպես նաև նպաստեցին այն հոգեբանական 
գործոնների դուրսբերմանը, որոնք ազդում են տվյալ կազմակերպու-
թյուններում կադրերի կառավարման գործընթացի վրա: Իրականաց-
ված հետազոտության արդյունքում առանձնացված հոգեբանական 
գործոնները և դրանց հաշվառումն անհրաժետ են կազմակերպու-
թյան զարգացման, ընտրության չափանիշների, հոգեբանական 
խորհրդատվության գիտական վերլուծության, մարդկային ռեսուրս-
ների արդյունավետ կառավարման խնդիրների լուծման համար: 
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В работе поставлена цель исследовать социальнопсихологи-

ческие особенности кадрового мененджмента руководителей в 
процессе выполнения функций профессиональных обязанностей в 
предпринимательской сфере. В качестве методологической основы 
выбран функцинальный подход всестороннего анализа структуры 
профессиональной деятельности. При этом использовались мето-
ды беседы, экспертного опроса и контенанализа. По результатам 
теоретического анализа и эмпирического исследования организа-
ций сервиса разработана сравнительная схема оценки эффектив-
ности кадрового мененджмента: паметры высокой и низкой 
кадровой культуры.  
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ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL FACTORS OF 
EFFECTIVENESS OF STAFF MANAGEMENT 

 
The paper aims to explore the psychological features of staff manage-
ment managers in fulfilling their professional duties in the functional area 
of business. As a methodological approach based for researches was 
selected functionality to a comprehensive analysis of the structure pro-
fessional’s activities. We used methods of interviews, expert consulta-
tion and analysis of container. According to the results of theoretical 
analysis and empirical study of service organizations developed a com-
parative assessment of the effectiveness of the scheme staff manage-
ment: parameters for high and low culture of the staff management. 
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