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Տ.գ.թ., ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
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Ի.գ.դ., պրոֆ , Հայկական պետական 
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տնտեսագիտական համալսարան 
ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ 
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АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО  
Докторант кафедры государственной политики и 

 управления политическими процессами Национальной  
академии государственного управления при Президенте  
Украины, доцент Академии муниципального управления  

(г. Киев, Украина), кандидат наук по  
государственному управлению 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНЫ 
В статье проанализированы особенности предоставления 

публичных услуг органами исполнительной власти Украины. 
Усовершенствована классификация управленческих услуг 

и рассмотрены нормативно-правовые определения понятий, 
составляющих его терминосистему. Предложены практичес-
кие рекомендации по реформированию процесса предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. 

Ключевые слова: управленческие услуги, администра-
тивные услуги, органы исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления. 

 
Стратегическим заданием современного реформирования сфе-

ры государственного управления Украины является переориента-
ция деятельности органов исполнительной власти от общего адми-
нистрирования к непосредственному предоставлению государст-
венно-управленческих услуг. В процессе построения современного 
гражданского общества взаимоотношения между человеком и госу-
дарством выходят на новый инновационный уровень, который 
характеризуется системностью, мобильностью, транспаретностью и 
открытостью. Предоставления качественных публичных услуг как 
центральными и местными органами исполнительной власти, так и 
органами местного самоуправления является основой реализации 
эффективного управления. 

В странах ЕС построение открытой системы коммуникаций 
«власть–гражданин» базируется на четком следовании принципам 
гуманизма, законности, децентрализации, партнерстве и субси-
диарности. Последний должен стать основополагающим в процессе 
реформирования муниципальных органов управления Украины, а 
значение субсидиа́рности приобретает дальнейшее развитие в 
части расширения спектра предоставления и максимального 
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приближения к потребителю муниципальных услуг в результате 
правильного разделения властных полномочий.  

Сегодня в Украине законодательное регулирование предостав-
ления как государственных, так и муниципальных управленческих 
услуг требует их единого научно-обоснованного толкования. Такая 
унификация должна быть достигнута вследствие принятия соот-
ветствующего Закона Украины, однако из-за ряда объективных и 
субъективных причин окончательно этого не произошло. Лишь 9 
декабря 2011 г. Верховной Раде Украины принят за основу зако-
нопроект № 9435 «Об административных услугах», внесенный 
Президентом Украины В. Януковичем [1]. Предложенный документ 
хотя и направлен на создание доступных и удобных условий для 
реализации прав и законных интересов граждан Украины в про-
цессе получения услуг от органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, однако не решает комплексно проблемы лик-
видации «коррупционной составляющей» – сведения к минимуму 
непосредственного общения гражданина («получателя» услуги) и 
чиновника («предоставителя» услуги). Кроме того, этот документ 
регулирует процесс и порядок предоставления лишь администра-
тивных услуг, а не всего комплекса государственно-управленческих 
услуг исполнительной власти Украины. 

Проблема отсутствия систематизации нормативно-правового 
определения упомянутых дефиниций и их практического осущест-
вления (внедрения механизмов предоставления) и побудило 
автора к проведению исследований в отрасли науки государст-
венного управления. 

На протяжении двух десятилетий украинской независимости 
проблематика предоставления различных управленческих услуг ор-
ганами публичной власти (государственной и местного самоуправле-
ния) неоднократно исследовалась отечественными учеными в 
отраслях государственного управления и права, а именно 
В. Аверьяновым, В. Бакуменко, И. Венидиктовой, В. Долечеком, 
В. Дрешпаком, А. Каляевым, В. Князевым, И. Колиушком, И. Косулей, 
О. Крисенко, В. Курило, А. Липенцевым, В. Марченко, И. Оклей, 
Я. Павленко, В, Пархоменко, Г. Писаренко, А. Поляком, Ю. Приймак, 
Л. Сердечной, С. Серегиным, В. Сороко, А. Сосновиком, Е. Сухмановой, 
Д. Сухониным, В. Тертычкой, В. Тимощуком, И. Хожило, О. Чубуковой, 
Л. Шаповаловой и Ю. Шаровым, а также многими другими.  

Однако официальное определение термина «управленческие 
услуги» в законодательстве Украины и поныне отсутствует, а пер-
вое нормативное значение термина «публичные услуги» появ-
ляется лишь в 2006 р. в тексте Концепции развития системы пре-
доставления административных услуг органами исполнительной 
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власти, принятой распоряжением Кабинета Министров Украины. В 
соответствии с этим документом, услуги, которые предоставляются 
органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, а также предприятиями, учреждениями и организациями, 
находящимися под их непосредственным управлением, составляют 
сферу публичных услуг [2]. 

В таблице 1. представлены нормативно-правовые определения 
терминов «услуги», «государственные услуги», «муниципальные ус-
луги», «административные услуги», «правовые услуги», «социаль-
ные услуги», «информационные услуги», «консультационные 
услуги», «научно-технические услуги» и другие услуги, которые и 
составляют «терминополе» понятия «управленческие услуги». 

 
Таблица 1 

Нормативно-правовые определения дефиниций, образующие 
термин «управленческие услуги» 

 

Термин. Значение Нормативно-
правовой акт 

Услуга – деятельность исполнителя по предостав-
лению потребителю на договорной основе 
материального или нематериального блага для 
удовлетворения его личных потребностей. 

Закон Украины «О 
защите прав потре-
бителей» [3]. 

Государственные услуги – услуги, которые пре-
доставляются органами государственной власти 
(преимущественно исполнительной) и государст-
венными предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, а также органами местного самоуправ-
ления в порядке исполнения делегированных им 
государством полномочий за счет средств госу-
дарственного бюджета. 
Муниципальные услуги – услуги, которые предос-
тавляются органами местного самоуправления, а 
также органами исполнительной власти и пред-
приятиями, учреждениями, организациями в поряд-
ке исполнения делегированных органами местного 
самоуправления полномочиями за счет средств 
местных бюджетов. 

Концепция разви-
тия системы пре-
доставления адми-
нистративных 
услуг органами 
исполнительной 
власти [2]. 

Административная услуга – это принятие вследст-
вие обращения физического или юридического лица 
административного акта в соответствии с законом, 
направленного на реализацию и защиту его прав и 
законных интересов и/или на выполнение им 
определенных законом обязанностей. 

Законопроект 
№ 9435 «Об 
административных 
услугах» (принят 
Верховной Радой 
за основу) [1]. 
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Административная услуга – это услуга, которая 
является результатом осуществления субъектом 
полномочий по принятию согласно нормативно-
правовым актам на обращение физического или 
юридического лица административного акта, 
направленного на реализацию и защиту его прав и 
законных интересов и/или на выполнение лицом 
определенных законом обязанностей (получение 
разрешения, сертификата, удостоверения и других 
документов, регистрация и т.д.). 

Временный поря-
док предостав-
ления администра-
тивных услуг [4]. 

Правовые услуги – предоставление правовой 
информации, консультаций по правовым вопро-
сам; составление заявлений, жалоб, процес-
суальных документов правого характера; предста-
вительство интересов лиц в судах, других госу-
дарственных органах и органах местного само-
управления, а также перед другими лицами; обес-
печение защиты лиц от обвинения; предостав-
ление помощи в обеспечении доступа к вторичной 
правовой помощи и медиации. 

Закон Украины «О 
бесплатной право-
вой помощи» [7]. 

Юридические услуги – предоставление консульта-
ций по вопросам действующего законодательства, 
осуществление защиты прав и интересов лиц, 
содействие к применению государственного при-
нуждения и реализации юридической ответствен-
ности лиц, которые прибегают к противоправным 
действиям в отношении этого лица (оформление 
правовых документов, адвокатская помощь, 
защита прав и интересов личности и т.п.). 

Закон Украины «О 
социальных 
услугах» [6]. 

Социальные услуги – комплекс правовых, экономи-
ческих, психологических, образовательных, меди-
цинских, реабилитационных и других мероприятий, 
направленных на отдельные социальные группы, 
которые находятся в сложных жизненных обстоя-
тельствах и нуждаются в помощи, с целью улучше-
ния или восстановления их жизнедеятельности, 
социальной адаптации и возвращения к полно-
ценной жизни. 

Закон Украины «О 
социальных 
услугах»[6]. 

Информационные услуги – это осуществление в 
определенной законом форме информационной 
деятельности по доведению информационной 
продукции до потребителей в целях удовлетво-
рения их информационных потребностей. 

Закон Украины «Об 
информации» [5]. 
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Научно-технические услуги – исследовательская 
деятельность, которая способствует созданию и 
применению научно-технический знаний: 
функционирование библиотек и музеев; 
осуществление перевода и редактирования 
научной литературы; геолог. разведывание; сбор 
данных о социальных явлениях; патентирование и 
лицензирование. 

Указ Госкомитета 
статистики Украины 
«Об утверждении 
инструкций по запол-
нению форм госу-
дарственных статис-
тических наблюдений 
по статистике науки и 
инноваций» [8]. 

Жилищно-коммунальные услуги – результат 
хозяйственной деятельности, которая направлена 
на обеспечение условий проживания и пре-
бывания лиц в жилых и нежилых помещениях в 
соответствии с нормативными нормами, стандар-
тами, порядками и правилами. 

Закон Украины «О 
жилищно-
коммунальных 
услугах» [9]. 

 
Государственные (муниципальные) управленческие услуги 

представляют собой деятельность субъектов управления, которая в 
различных случаях приобретает или не приобретает материально-
вещественной формы, а также удовлетворяет определенные по-
требности пользователей – личные, коллективные, общественные.  

Очень часто такие услуги являются результатом деятельности, 
которая осуществляется «предоставителем» по заявлению потре-
бителя. Специфика услуг носящих «заявительный» характер 
заключается в том, что такие услуги потребляются, в основном, в 
момент их реализации. Однако, иногда инициатива по оказанию 
услуг исходит непосредственно от субъекта их предоставления, в 
этом случае они носят «самостоятельно-вмешательственный» 
характер.  

Несмотря на то, что в украинской научной литературе встре-
чаются различные подходы как к определению, так и самому 
обозначению услуг (например: административные, публичные, 
общественные, исполнительные и т.п.), предоставляемых упомя-
нутыми выше субъектами, именно понимание значения термина 
«управленческие услуги» дает возможность определить роль 
органов государственной власти и местного самоуправления во 
взаимоотношениях с гражданами страны. Для правомерного и 
эффективного использования управленческих услуг необходимо 
четко классифицировать их в зависимости от субъекта и объекта 
услуг, их характера, типа, вида и формы предоставления (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификации управленческих услуг 
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в зависимости от содержания финансового 
производства предоставляемой услуги  

1 группа. Административно-правовые: административные, юридические, 
правовые, нотариальные, земельно-имущественные и т.п. 

2 группа. Лоббистско-посреднические: лоббистские, посреднические, рекламные. 
3 группа. Социально-общественные: социальные, медицинские, рекреационные, 

реабилитационные, образовательные, психологические, научные и т.п. 
4 группа: Финансово-экономические: финансовые, страховые, кредитные, 

консалтинговые, депозитарные, банковские и т.п. 
5 группа: Военно-охранные: военные, охранные, таможенные и т.д. 
6 группа. Информационно-коммуникативные: информационные, аналитические, 

консультативные, экспертные т.п. 
7 группа. Коммуникационно-технические: телекоммуникационные, почтовые 

транспортные и т.п. 
8 группа. Хозяйственно-бытовые: жилищные, хозяйственные, арендные, бытовые, 

коммунальные и т.п. 

Управленческие услуги 
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вмешательственные» 
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вмешательственные» 

в зависимости от видовых составляющих предоставляемых услуг  

в зависимости от формы предоставления услуги  

традиционные электронные 
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На региональном, областном, районном уровне муниципальные 
управленческие услуги предоставляются территориальными орга-
нами министерств и других центральных органов исполнительной 
власти, а также местными (областными, районными) государст-
венными администрациями и соответствующими советами террито-
риальных общин (далее – территориальных громад). Именно 
принципы автономии последних государственная власть неуклонно 
соблюдает в рамках интеграции в ЕС, правовой основой которой 
(на местном уровне) стала «Европейская хартия местного 
самоуправления», провозглашенная в Страсбурге 15 октября 
1985 г., ратифицированная Верховной Радой Украины в 1997 г. 

В соответствии с Типовым положением, утвержденным Поста-
новлением Кабинета Министров Украины от 25 мая 2011 г. №536, 
территориальные органы центральной исполнительной власти 
создаются как в отдельных административно-территориальных еди-
ницах (в районах, в городах, в районах городов, в городах област-
ного и районного значения), так и на межрегиональном уровне 
(полномочия распространяются на несколько административно-
территориальных единиц) [13]. Одной из основных задач таких 
местных государственных институций является реализация полно-
мочий центральных органов исполнительной власти в границах 
определенной территории путем предоставления администра-
тивных (управленческих) услуг и осуществления государственного 
надзора (контроля) за их выполнением. Также в систему органов 
исполнительной власти входят местные государственные адми-
нистрации, которые в отличие от территориальных представи-
тельств центральных органов государственного управления, осу-
ществляют властные функции только на территории соответст-
вующей административно-территориальной единицы и реализуют 
полномочия, делегированные местными советами. К компетенции 
местных государственных администраций в рамках Конституции и 
действующей нормативно-правовой базы Украины относят: 

– обеспечение законности, правопорядка, охраны прав, сво-
бод и интересов граждан; 

– проведение социально-экономического развития территорий; 
– подготовка и использование государственного финансиро-

вания (бюджетирование); 
– управление собственностью (в т. ч. приватизация), содейст-

вие развитию предпринимательской деятельности, осуществление 
государственной регуляторной политики и координирование рынка 
труда (занятости) населения. 
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– обеспечение функционирования различных объектов про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 
связи, находящихся на местном бюджете; 

– регулирование деятельности средств массовой информа-
ции, учредителями которых они являются; 

– управление подведомственными учреждениями, регулирую-
щими такие сферы общественной жизни как наука, образование, 
спорт, культура, здравоохранение и социальная защита. 

– использование земельных и природных ресурсов, а также 
обеспечение охраны окружающей среды. 

Кроме того местные государственные администрации в рамках 
предоставления управленческих услуг проводят ряд мероприятий 
способствующих улучшению жизнедеятельности населения: 

− обеспечивают в установленном порядке предоставление 
субсидий на жилищно-коммунальные услуги.  

− производят расчет средств и определяют объем услуг, 
необходимых для обеспечения предусмотренного законода-
тельством уровня минимальных социальных потребностей; 

− устанавливают нормы потребления в сфере жилищно-
коммунальных услуг и контролируют порядок их выполнения [12]. 

Особое место следует выделить рассмотрению процесса 
предоставления муниципальных управленческих услуг органами 
местного самоуправления Украины. Сегодня, без преувеличения, 
следует отметить, что местное самоуправление в Украине полно-
ценно гарантировано государством, и как право, и как реальная 
возможность жителей любой административно-территориальной 
единицы самостоятельно решать вопросы местного значения в 
рамках законодательства Украины. Такое самоуправление осущест-
вляется территориальными громадами сел, поселков, городов как 
непосредственно, так и через местные советы (избранные предста-
вительные органы), их исполнительные органы, а так же районные 
и областные советы. 

Несмотря на то, что зачастую, представительными и исполни-
тельными органами местного самоуправления ряд основных в 
сфере предоставления услуг делегируется местным государст-
венным администрациям, следует все же выделить некоторые из 
них, а именно: 

− управление объектами ЖКХ, бытового, торгового обслужива-
ния, транспорта и связи, находящихся в коммунальной собствен-
ности соответствующих территориальных громад, обеспечение их 
надлежащего содержания и эффективной эксплуатации, необходи-
мого уровня и качества услуг населению; 
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− установление тарифов на бытовые, жилищно-коммунальные 
(кроме тарифов, которые устанавливаются Национальными 
комиссиями регулирования коммунальных услуг и 
электроэнергетики), транспортные и другие услуги; 

−  утверждение норм предоставления услуг по вывозу 
бытовых отходов; 

−  предоставление малоимущим и социально незащищенным 
слоям населения права на бесплатное или льготное посещение 
объектов культуры и спорта, а также определение механизма 
компенсации этим учреждениям стоимости предоставленных услуг; 

−  решение вопросов о предоставлении за счет средств 
местных бюджетов ритуальных услуг в связи с погребением 
одиноких граждан, ветеранов войны и труда, а также других 
категорий малообеспеченных граждан [14, с. 380]. 

По мнению автора, особую актуальность в современных усло-
виях развития украинского публичного управления приобретают 
проблемы, связанные с неопределенностью взаимоотношений глав-
ных субъектов и объектов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. Основой реформирования имеющихся реалий 
«заявительно-вмешательственного» взаимодействия «гражданин – 
государство (власть)» является необходимая нормативно-правовая 
база реализации управленческих услуг. Следует отметить, что речь 
идет не только о принятии, как отмечалось выше, Закона Украины 
«О предоставлении публичных услуг», а о целом комплексе 
подзаконных нормативно-правовых актов, которые четко опреде-
лили единый перечень предоставляемых услуг органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, а также пред-
приятиями, учреждениями и организациями, находящихся под их 
управлением. Процедура предоставления одной из основных 
составляющих управленческих услуг, а именно их администра-
тивной части, определена Временным порядком их предоставления 
[4], а перечень – Реестром. Именно Реестр административных услуг 
(далее – Реестр), держателем которого является Национальное 
агентство по вопросам государственной службы, является на сегод-
няшний день единственной компьютерной базой данных о пре-
доставляемых административных услугах, которая информирует о 
субъектах предоставления, сфере услуг и о самих услугах 
непосредственно. Рассматриваемый Реестр представляет собой 
далеко не полный и достаточно дискуссионный перечень адми-
нистративных услуг, которые предоставляются только централь-
ными органами исполнительной власти и их территориальными 
образованиями, совершено не информируя об аналогичной 
деятельности местных государственных администраций и органов 
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местного самоуправления. Для достижения максимального прибли-
жения деятельности власти к интересам рядового гражданина 
путем удовлетворения его потребностей, защиты прав и личной 
свободы, ведения жесткого контроля выполнения платных услуг, 
нивелирование возможности коррупционных действий со стороны 
чиновников, необходимо создать более широкий реестр, не только 
административных, а и в целом управленческих услуг, предостав-
ляемых всеми властными органами. 

Поскольку значение термина «управленческие услуги» вклю-
чает в себя административные, правовые, социально-экономичес-
кие, информационные и другие составляющие, которые реализуют 
функции государственного управления, необходимо официально 
(на законодательном уровне) закрепить его толкование. Кроме того, 
по нашему мнению, следует расширить и спектр видовых состав-
ляющих управленческих услуг, путем введения нового термина 
«лоббистские услуги» как деятельность лоббиста в интересах 
заказчика (потребителя, заявителя) путем легального влияния на 
процесс принятия управленческих решений должностными лицами 
органов государственной власти и местного самоуправления.  

Проблематике толкования термина «управленческие услуги» и 
«государственно-управленческие услуги», его официальному закреп-
лению в сфере государственного управления, автор уделит вни-
мание в дальнейших исследованиях. 
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԿԱՐՊԵՆԿՈ 
Ուկրաինայի Նախագահին առընթեր պետական  

կառավարման ազգային ակադեմիայի դոկտորանտ, 
Մունիցիպալ կառավարման ակադեմիայի դոցենտ 

 (Կիև, Ուկրաինա), պետական կառավարման  
գիտությունների թեկնածու 

 
ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 
 
Հոդվածում վերլուծված են Ուկրաինայի գործադիր իշխանության 

մարմինների կողմից մատուցման հանրային ծառայությունների առանձ-
նահատկությունները: 

Կատարելագործված է կառավարչական ծառայությունների դասա-
կարգումը և դիտարկված են հասկացությունների նորմատիվիրավա-
կան սահմանումները: Կիրառական առաջարկություններ են արված 
պետական և մունիցիպալ ծառայությունների մատուցման գործըն-
թացի բարեփոխումների վերաբերյալ: 

Հիմնաբառեր. կառավարչական ծառայություններ, վարչական 
ծառայություններ, գործադիր իշխանության մարմիններ, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ: 
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ՎԱՀՐԱՄ ՏԵՐ-ԲԱԼՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ 
 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՒՄ  

(ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Հոդվածում հետազոտվում են պետական կառավարման, 
մասնավորապես` քաղաքացիական ծառայության համա-
պատասխան մարմին հանդիսացող պետական մարմնի կառա-
վարման արդյունավետության հարցերը, ներկայացվում են գնա-
հատման չափորոշիչներ, ինչպես նաև ղեկավարի գործունեու-
թյան կարևորագույն չափանիշներ: Տրվում է արդյունավետու-
թյան հաշվարկման բանաձև, որով կարելի է համեմատել և՛ պե-
տական մարմինների, և՛ առանձին ղեկավարների գործունեու-
թյան արդյունավետությունը: 

Հիմնաբառեր. արդյունավետ գործունեություն, արդյունավե-
տության գնահատական, ստուգելու չափորոշիչներ, սոցիալական 
արդյունք, կառավարման մարմնի արդյունավետություն, արդյու-
նավետության չափորոշիչ, գնահատման միասնական չափո-
րոշիչներ: 

 

Պետական ապարատի գործունեությունը բովանդակային առու-
մով կառավարչական, կազմակերպական աշխատանք է, որը կոչված 
է ապահովելու հասարակական կյանքի ոլորտների արդյունավետ 
գործունեությունն ու կազմակերպվածությունը: 

Վարչական կառավարման արդյունավետություն ասելով հասկա-
նում ենք զուտ դրական արդյունքների հարաբերությունը թույլատրելի 
ծախսերին: Որոշումը, օրինակ, կարելի է անվանել արդյունավետ, եթե 
լավագույն արդյունքը հասանելի է դառնում սահմանված ժամանակա-
յին ծախսի դեպքում, կամ եթե արդյունքն ստացվել է պաշարների 
ամենաքիչ ծախսով: 

Պետական ապարատի հիմնական կառուցվածքային միավորը պե-
տական կառավարման համապատասխան մարմնի աշխատակազմն է` 
կազմված ծառայողներից, պաշտոնատար անձանցից` քաղաքացիներ, 
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ովքեր մասնագիտական սկզբունքներով իրականացնում են կառա-
վարչական գործունեություն, ունեն պետական-իշխանական լիազո-
րություններ, հատուկ իրավական կարգավիճակ և իրենց պաշտոնին 
համապատասխան պաշտոնեական տարրեր: 

Քաղաքացիական ծառայության համակարգի գործունեության 
արդյունավետություն ասելով նկատի ունենք իրականացվող կառա-
վարչական և ոչ կառավարչական գործողությունները, ընդունված 
որոշումները, ընթացիկ վարքի այն հատկանիշները, որոնք պլանա-
վորված ժամկետում հանգեցնում են ցանկալի արդյունքների: 

 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի արդյունավետու-
թյան չափանիշներն որոշվում են տվյալ պետական կառավարման 
մարմնի գործունեության առանձնահատկությամբ, իսկ գործողություն-
ների գնահատականը տրվում է գնահատման չափորոշիչներով: 

Քաղաքացիական ծառայողի գործունեության արդյունավետու-
թյան գնահատականն իր մեջ ներառում է. 

• գնահատման սուբյեկտը, 
• գնահատման օբյեկտը, 
• գիտականորեն մշակված չափանիշները` այն որոշակի պա-

հանջները, որոնց պետք է համապատասխանեն աշխատակցի գործու-
նեությունը, նրա անձնական որակները և աշխատանքի արդյունքը: 

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի չափանիշները հիմնա-
կանում այն պահանջներն են, որոնք սահմանված են քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոնի անձնագրով: Քաղաքացիական ծառայողի 
անձնային որակների որոշակիացումն ու արդյունավետ կիրառումը կա-
րող են կատարվել նրա անմիջական և ոչ անմիջական ղեկավարների 
հայեցողությամբ, քանի որ ներկայումս չկան քաղաքացիական ծառա-
յության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և 
քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման ընթացքում դրանք 
ստուգելու հստակ չափորոշիչներ ու կառուցակարգեր: 

Անկասկած «գնահատումը» «քաղաքացիական ծառայության ար-
դյունավետություն» հասկացության հիմնական որոշիչ տարրն է և, 
ինչպես քաղաքացիական ծառայության համակարգի գործառական 
վիճակը, այն արտացոլում է նաև հասարակության զարգացման մա-
կարդակը: Հետևաբար գնահատումը պետք է իրականացնել որոշակի 
չափորոշիչներով: 

Կառավարման համակարգի գործունեության գնահատման հա-
մար ընտրված չափորոշիչները պետք է արտահայտեն կառավարման 
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արդյունավետությունը, այսինքն` գնահատեն կառավարման դրսևո-
րումը: Հետագա վերլուծության միջոցով կարելի է որոշել կառավար-
ման մակարդակը, որակը, ծառայությունների մատուցման որակը և 
դրանց համապատասխանությունը հասարակության պահանջներին: 
Հատկապես որակի գնահատումով են տարբերվում կառավարման 
համար կիրառվող չափորոշիչները մյուսներից, որոնք չափում են 
միայն քանակականը: 

Պետական ապարատի բազմավեկտորությունը, նրա ընդգրկուն 
ազդեցությունը և գործառությունները, կառույցի բարդությունը որո-
շակի դժվարություններ են ստեղծում գնահատման չափորոշիչների 
որոշման գործում: Դժվարություն է ստեղծում նաև այն հանգամանքը, 
որ պետական կառավարման մարմինները իրենց գործունեությունն 
իրականացնելիս առաջնորդվում են իրավական նորմերով: 

Պետական կառավարման համակարգում ոչ բոլոր դեպքերում է 
հաշվի առնվում կառավարման սուբյեկտի և օբյեկտի միասնությունը, 
որի հետևանքով վերլուծության գնահատականները տրվում են իշխա-
նության մարմինների կառավարչական գործունեության շրջանակ-
ներում: Ընդ որում` կառավարչական գործունեության նպատակ և 
վերջնական արդյունք է համարվում կառավարչական ազդեցությունը, 
այլ ոչ թե նրա հետևանքը: 

Հետևաբար պետական ապարատի (նաև` պետական կառավար-
ման մարմնի) գործունեության գնահատականը հարմար է տալ ելնե-
լով գործառությունից, այսինքն` պետության (պետական կառավար-
ման մարմնի) խնդիրներն ու գործառույթները կատարելու և այդ 
ամենն ապահովելու համար ներդրված ծախսերի տեսանկյունից: 

Գործառական գնահատականը բացահայտում է, բնութագրում և 
հնարավորություն է ընձեռում պատկերացնելու պետական ապարատի 
(կամ պետական կառավարման որևէ մարմնի) դերը հասարակության 
համար: Այս ամենը հիմնականում վերաբերում է ինտեգրալ հայտա-
նիշներին, որոնցից են. 

• հաշվետվության ենթակայությունը, 
• օրենսդրության որակը, 
• օրենքի գերակայությունը, 
• կարգավորման որակը, 
• վստահությունը կանոններին, 
• հասարակության կողմից քաղաքացիական ծառայողների 

(պետական կադրերի) վարկանիշի ընկալումը, 
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• հանգուցային պաշտոնները, 
• քաղաքացիական ծառայողների (կադրերի) արհեստավարժու-

թյունը, 
• քաղաքացիական ծառայության (պետական կառավարման 

մարմնի) նկատմամբ քաղաքական վստահության մակարդակը, 
• քաղաքացիական ծառայության` քաղաքական ճնշումներից 

անկախության աստիճանը, 
• քաղաքացիական ծառայության հիմնական նպատակները, 
• քաղաքացիական ծառայության (որպես համակարգի) գործու-

նեության ոճը, նրա ենթահամակարգերի և այլ կազմակերպական 
կառույցների գործունեության ոճերը: 

Հիմնախնդրի էությունն այն է, որ և՛ պետական ապարատի, և՛ 
պետական իշխանության մարմինների, և՛ հանրային ծառայության 
համակարգի գործունեության գնահատման հստակ չափորոշիչների 
մշակումը կապված է դժվարությունների հետ, որը պայմանավորված 
է ինչպես վերը նշված սոցիալական արդյունքների անորոշության, 
այնպես էլ դրանց հասնելու վրա կատարված ծախսերը ճշտելու հետ 
կապված խնդիրների հետ: Դրանք բխում են այն հանգամանքից, որ 
սոցիալական արդյունքն առաջացնում են ոչ միայն կառավարման 
սուբյեկտները, այլև` օբյեկտները, և կառավարող սուբյեկտներից 
բացի հասարակական գործընթացների կառավարմանը մասնակցում 
են բազմաբնույթ հասարակական կազմակերպություններ և տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինները: Այսպիսով, սոցիալական 
արդյունքը (որը կառավարման արդյունավետության կարևորագույն 
չափորոշիչն է) ինտեգրալ ցուցիչ է և այնքան է մեծ, որքան նշված 
սուբյեկտների գործողությունները ռացիոնալ են, օպտիմալ և համա-
ձայնեցված: Հասկանալի է, որ նման նպատաուղղված աշխատանքը 
պահանջում է անհրաժեշտ որակավորում ունեցող անձնակազմի հա-
վաքագրում, ձևավորում, վերապատրաստում և արդյունավետ աշխա-
տանքի համար նյութական, տեղեկատվական և հոգեբանական պայ-
մանների բավարարում: 

Պետական կառավարման մարմնի արդյունավետությունը մեծա-
պես կախված է այդ մարմնի ղեկավարի գործունեության արդյու-
նավետությունից, որը գնահատելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 
միասնական չափորոշիչներ: Դրանց թվում կարող են լինել. 

• որոշակի ժամանակահատվածում ղեկավարի կատարած աշ-
խատանքի ծավալը, 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012 
 

  

26 

• կառավարչական աշխատանքի ոճը և որակը, 
• աշխատանքային ժամանակի արդյունավետ օգտագործումը, 
• ղեկավարի կատարած աշխատանքների դժվարության աստիճանը, 
• կատարվող աշխատանքների պլանաչափությունը: 
Կազմակերպման արդյունավետությունը բնորոշող պարամետրեր 

(չափորոշիչներ) կարող են լինել. 
• նպատակադրման (կանխատեսման, ծրագրավորման, պլանա-

վորման, նախագծման) որակական մակարդակը, 
• կազմակերպության (մարմնի) նպատակային և գործառական 

համակարգի համապատասխանությունը հասարակության պահանջ-
ներին, 

• օրենքների և մյուս իրավական ակտերի կատարողական 
կարգապահությունը, 

• կազմակերպական հարաբերությունների և գործընթացների 
զարգացման մակարդակը, դրանց համապատասխանությունը կազ-
մակերպության նպատակներին, կառուցվածքին, կառավարմանը և 
լիազորություններին, 

• կազմակերպական մշակույթի մակարդակը, 
• կադրերի արհեստավարժության և որակավորման աստիճանը, 
• հսկողական գործընթացների որակը և մակարդակը, 
• կառավարչական որոշումների մշակման և իրականացման 

որակը, 
• կազմակերպության ներդրումային զարգացման աստիճանը, 
• հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ աշխատանքի որակը, 
• անձնակազմի անդամների սոցիալական պատասխանատվու-

թյան աստիճանը: 
Ղեկավարի աշխատանքը պետք է ունենա և զուգակցի տնտե-

սական, տեխնիկական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական, քաղաքա-
կան հատկանիշներ, առավելագույն չափով գործարարություն, նա-
խաձեռնողականություն և բարձր կազմակերպվածություն: 

Եթե a1, a2, ..., an-ով նշանակենք ղեկավարի որակների 
(հատկանիշների) ազդեցության չափերը իր կատարած աշխատանք-
ների վրա, իսկ x1, x2, ..., xn-ով` ղեկավարի որակների քանակական 
արտահայտությունները, ապա `  
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a0 + 
1

n

i=
∑ ai xi մեծությունը կլինի ղեկավարի աշխատանքի 

արդյունքը, որտեղ a0-ն չհաշվառված որակների ազդեցության չափն է: 
Օրինակ` ընտրելով որպես ղեկավարի գործունեության արդյունա-

վետության չափորոշիչ նրա ֆինանսատնտեսական ընդունակու-
թյունը` 30%, տեխնիկականը` 10% և վարչական ընդունակությունը` 
60%, կունենանք` 

a0 + 0,3x1 + 0,1x2 + 0,6x3 
արդյունք, որտեղ x1-ը «5» բալանոց սանդղակով ֆինանսական 
ընդունակությունն է, x2-ը` տեխնիկականը և x3-ը` վարչականը: 

Ղեկավարի գործունեության արդյունավետությունը կարելի է չա-
փել նաև կատարած կոնկրետ աշխատանքով` համեմատելով մինչ 
այդ կատարածի կամ պլանային ցուցանիշների հետ (ըստ կատար-
ման ժամանակի): 

Նկատենք, որ այս կամ այն ղեկավարի գործունեության որա-
կական կողմը ճիշտ գնահատելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 
գնահատման միասնական չափորոշիչներ, մասնավորապես` ղեկա-
վարի ներդրումը կազմակերպության վերջնական արդյունքի մեջ, 
կազմակերպության անձնակազմի ստեղծագործական ներուժի 
ակտիվացման համալիր համակարգի ձևավորումը և այլն: 
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В статье исследуются фундаментальные вопросы эффектив-

ности управления в частности в тех государственных органах, где 
ведется гражданская служба, приводятся критерии оценки, в том 
числе и существенные требования к руководителю. Приводится 
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ՎԱՀԱՆ ԴԻԼԱՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ  
 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Աշխարհի շատ պետություններ, այդ թվում և Հայաստանի 

Հանրապետությունը, պետական կառավարման համակարգի կա-
տարելագործման նպատակով ներդրել են էլեկտրոնային կառա-
վարության ծրագրեր: Դրանց հնարավոր ռիսկերի/թերությունների 
վերաբերյալ միջազգային փորձի և հայաստանյան իրականությու-
նում առկա բացթողումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
էլեկտրոնային կառավարության գործադրումը պետք է ուղեկցվի 
միջազգային փորձի և ազգային համատեքստի համագոյակցման, 
պետական կառավարման համակարգի համամասնական էլեկտ-
րոնայնացման, համապատասխան մարդկային կապիտալի, են-
թակառուցվածքների ապահովմամբ և էլեկտրոնային արդյունա-
վետ մասնակցության խթանմամբ: 

Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային կառավարություն, էլեկտրոնա-
յին մասնակցություն, էլեկտրոնային ներառում, համացանց, սո-
ցիալական ցանցեր, առցանց ծառայություններ, ինտերակտիվ 
գործիքներ, պետական կառավարման համակարգ: 

Էլեկտրոնային կառավարության (այսուհետև` Է-կառավարություն) 
ներդրումը, որպես կանոն, ուղեկցվում է հետևյալ գործողություն-
ներով. պետական կառավարման համակարգի (այսուհետև` ՊԿՀ) 
մարմինների կայքերի ստեղծում և համացանցային տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ հանրային ծառայությունների մատուցում, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների (այսուհետև` ՏՏ) ներդրում պետական գոր-
ծունեության բոլոր ոլորտներում, ներառյալ ՊԿՀ-ում գործող փոխհա-
րաբերությունները և քաղաքացիների ու կազմակերպությունների հետ 
ՊԿՀ փոխհարաբերությունները, պետական կառավարման փոխա-
կերպում, որի դեպքում ՏՏ-ն ծառայում է` որպես այդ փոխակերպման 
հիմնական կատալիզատոր` զարգացնելով քաղաքացիների էլեկտրո-
նային մասնակցության (այսուհետև` է-մասնակցություն) կատարելա-
գործված ձևերի համար անհրաժեշտ պայմաններ: Է-կառավարության 
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նպատակները հիմնականում ներառում են ՊԿՀ գործունեության 
արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և հաշվետվողականու-
թյունը, բարելավված հանրային ծառայությունների մատուցումը և 
դրանց հեշտ հասանելիությունը քաղաքացիների կողմից: Է-կառավա-
րության վերջնական նպատակը քաղաքացիական մասնակցության 
առավելագույն մակարդակի ապահովումն է: Է-կառավարության 
ներդրման հիմնական թերություններից/ռիսկերից են. 

• Համացանցին հանրային հասանելիության հավասար հնա-
րավորությունների բացակայությունը: Է-կառավարության կայքէջի 
առկայությունը դեռ չի ենթադրում դրա հասանելիության առկայու-
թյուն. այլ կերպ ասած, երաշխավորված չէ բոլորի, այդ թվում աղքատ, 
ՏՏ գործիքներին չտիրապետող բնակչության մասնակցությունը [13]: 
Այս առումով բավական է միայն նշել` Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում (այսուհետև` ՀՀ) նվազագույն աշխատավարձի չափը, ինչը 
կազմում է ընդամենը 32 հազար 500 դրամ, իսկ անսահման ու գեր-
արագ համացանցի ամսական վճարը 15.000 դրամ է*: Փաստորեն, 
վիրտուալ աշխարհում նույնպես ժողովրդավարություն չկա, քանի որ 
ոմանք առավելություններ ունեն այն մյուս մասի նկատմամբ, որ չունի 
համացանցին հասանելիություն:  

• ՊԿՀ-ի կողմից տեղեկատվության նկատմամբ վերահսկո-
ղության հիմնախնդիրը: Կառավարության և քաղաքացիների միջև 
երկկողմանի էլեկտրոնային կապակցվածության մեջ գերակա կարելի 
է համարել կառավարությանը, եթե հաշվի առնենք վերջինիս կողմից 
քաղաքացիների մասին տեղեկատվության պաշարի ավելացման քա-
ղաքականությունը, որով, ըստ որոշակի ուսումնասիրությունների, 
խախտվում է քաղաքացու անձնական գաղտնիությունը և կարող է 
հանգեցնել նոր ամբողջատիրական համակարգի ձևավորմանը [16], 
[18]: Այս առումով ուշագրավ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
(ԱՄՆ) «PATRIOT Act»-ը [23] թույլ է տալիս հետախուզության դաշ-
նային բյուրոյին` հեռախոսազանգերից ու ֆինանսական տվյալներից 
բացի, հետևել էլեկտրոնային հասցեները, ընդ որում առանց դատա-
կան օրդերի, և այս հանգամանքն ԱՄՆ իշխանությունները բացատ-
րում են ահաբեկչության դեմ պայքարի հրամայականով:  

• Է-կառավարության կայացմանն ուղղված ծախսերի և 
ստացված օգուտների անհամամասնությունը [19] (երբ ծախսված 

                                            
* տվյալները` ըստ «UCOM» ընկերության 
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ֆինանսների չափն ուղիղ համեմատական չէ ակնկալված եկամուտ-
ների չափին) կամ անորոշությունը: Այս հիմնախնդիրներն ունեն 
երկու հիմնական պատճառ: Առաջին` ՀՀ-ում Է-կառավարության ողջ 
համակարգի ներդրումը` չորս տարվա ընթացքում պետական գերա-
տեսչությունների 4000 աշխատակիցների վերապատրաստումն ու 
տեխնիկական ապահովումը, ինչպես և համընդհանուր ցանցային 
համակարգի ստեղծման աշխատանքները միասին արժեցել են շուրջ 
700 000 դոլարին համարժեք դրամ [3]: Սակայն, ինչպես Հայաստա-
նում, այնպես էլ ողջ աշխարհում չկան արժանահավատ համաթվեր Է-
կառավարության ծախսերի ու եկամուտների հարաբերակցության 
մասին, քանի որ արդյունքներն այս պարագայում, ենթադրում են նաև 
կամ հիմնականում սոցիալ-հոգեբանական բնույթներ, ինչը նվազա-
գույնս է չափելի: Երկրորդ` Է-կառավարության ոչ ճիշտ ներդրման 
հարուցած հիմնախնդիրները* հատկապես զարգացող/ անցումնային 
երկրներում` պայմանավորված հիմնականում հետևյալ 4 հիմնական 
խմբերի` միջազգային դոնոր ընկերությունների, խորհրդատուների, ՏՏ 
վենդորների (վաճառող) և արևմտյան կրթություն ստացած քաղծառա-
յողների [13, pp. 59-75], [15, pp. 171-184] կողմից է-կառավարության 
ծրագրերի ներդրման փաստով [17, pp. 37-60], [10, pp. 185-197],  
[12, pp. 1-13; 15]: 

ՀՀ-ում Է-կառավարության ներդրումն իրականացվեց թերևս 
արևմտյան փորձի ուսումնասիրմամբ (որովհետև հիմնականում արտա-
ցոլում է վերը նշված միջազգային փորձում առկա է-կառավարության 
ծրագրերի ներդրման փուլերի տրամաբանությունը), բայց տեղական 
գերատեսչությունների կողմից: Թեև Հայաստանում 2000-ականներից 

                                            
* 35 տոկոսն ամբողջական ձախողում. նախաձեռնությունը երբեք չի իրականացվել 
կամ իրականացվել է և անմիջապես վերացվել, 50 տոկոսը մասնակի ձախողում. 
նախաձեռնության գլխավոր խնդիրները չեն լուծվել և/կամ անցանկալի հետևանքներ 
են եղել (ենթադրում է ծրագրի իրականացման մարգինալ (սահմանային) իրավիճակ, 
որն, ըստ երևույթին, ավելի վտանգավոր է, քանի որ ենթադրում է անորոշություն և 
համակարգում ձևախախտումներ), 15 տոկոսը հաջողություն. շահառուների խմբերի 
մեծ մասը հասել են իրենց գլխավոր նպատակներին և անցանկալի հետևանքներ, 
որպես այդպիսին, չեն ունեցել: 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012 
 

  

32 

մեկնարկել են Է-կառավարության մի շարք ծրագրեր*, այդուամենայ-
նիվ, համակարգը, որպես այդպիսին, սկսվեց ներդրվել 2008 թվակա-
նից: Ըստ ՀՀ կառավարության 2010 թ. փետրվարի 25-ի նիստի N7 
արձանագրային որոշման հավելված ՀՀ-ում Էլեկտրոնային հասարա-
կության (այսուհետև` է-հասարակություն) ձևավորման (2010-2012թթ.) 
հայեցակարգի` է-հասարակության կայացման կայուն հիմքերի ստեղ-
ծումը ներառում է 1. նախնական II 2010 թ., 2. գործարկման II 2011 թ., 
3. զարգացման II 2012 թ., 4. կայացման IV 2012 թ. փուլերը [6, էջ 6-8]: 
Առաջին երկու փուլերով նախատեսված միջոցառումների իրականաց-
ման համար կարևոր էր ՀՀ-ում Է-հասարակության ձևավորման հայե-
ցակարգին կից ժամանակացույցով նախատեսված միջոցառումների 
իրականացման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ մոնիթորինգի 
իրականացումը համակարգող ՀՀ է-կառավարման խորհրդի ստեղ-
ծումը [4], ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակված և 
շրջանառության մեջ դրված «ՀՀ-ում Է-կառավարման համակարգի 
ներդրման հայեցակարգը» և 2008 թվականից պետական կառավար-
ման մարմիններում աստիճանաբար ներդրված «Mulberry» էլեկտրո-
նային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը, ինչի կապակցու-
թյամբ ՀՀ վարչապետը հայտարարեց, որ դրանով «կառավարման 
գործունեությունը դառնում է թափանցիկ և վերահսկելի քաղաքացի-
ների կողմից, քանի որ» հնարավորություն է ստեղծվում «քաղաքացի-
ների համար` մասնակցելու կառավարման գործընթացին» [7]: Այսօր 
տվյալ համակարգը հաջողությամբ կիրառվում է 35 պետական մար-
միններում։ Արդյունքում ապահովվում է արդյունավետ և վերահսկելի 
աշխատանք թուղթ` 67 մլն դրամ արժողությամբ, ապա 2010 թվակա-
նին` 33 տոննայով ավելի քիչ` խնայելով շուրջ 20 մլն դրամ։ Իսկ եթե 

                                            
* Օրինակ` 2002թ. էլեկտրոնային վիզաների ներկայացումը, որի շնորհիվ դրանք 
հաստատվում են առցանց` խնայելով ժամանակ և ֆինանսներ. Հայաստանն աշխար-
հում երկրորդն էր, և առաջինը ԱՊՀ տարածքում, որ իրականացրեց այդօրինակ 
համակարգ: Է-կառավարության ծրագրեր են իրականացվել նաև հարկային ու 
մաքսային ոլորտներում, մասնավորապես զարգացվել են պետական հարկային և 
մաքսային ծառայության մարմինների կայքերը (www.taxservice.am և www.costoms.am) 
այդ գործակալությունների թափանցիկությունը բարձրացնելու հեռանկարով: (Այժմ 
հարկային ու մաքսային վարչարարությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից): 
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հաշվի առնենք, որ 2010 թվականին մուտքագրված փաստաթղթերի 
քանակն ավելացել է շուրջ 30 տոկոսով, ապա խնայողությունն ավելի 
շատ կլինի [5]։ 2010 թվականի հունիսին շահագործման հանձնվեց e-
gov.am-1 է-կառավարման պորտալը (https://www.e-gov.am), որը պա-
րունակում է «ինտերակտիվ բյուջե» բաժինը (ցույց է տալիս, թե 
ինչքան է ծախսվել և ինչքան մնացել ընթացիկ տարվա ծախսերից 
համապատասխան ոլորտում), էլ. ստորագրության, հարկային հաշ-
վետվությունների էլ. hամակարգի, մտավոր սեփականության գործա-
կալության էլ. hայտերի ընդունման համակարգի, էլ. վիզաների ստաց-
ման, կազմակերպությունների էլ. գրանցման և համացանցով հրա-
պարակային ծանուցումների մասին համարփակ տեղեկատվություն: 
Պորտալը, սակայն, փնտրման (search) գործիք չունի. նույնիսկ 
Կառավարության որոշման N-ն իմանալու դեպքում, հնարավոր չէ այն 
գտնել է-կառավարման այս համընդհանուր տեղեկատվական 
համակարգում: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-
րության կողմից ներդրվեց սոցիալական ապահովության քարտերի 
տրամադրման էլեկտրոնային ծառայություն: Թեև ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության և ՀՀ ոստիկանության պատասխանատվության 
ներքո կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլ. անձնա-
գրերի և նույնականացման քարտերի ներդրման գործընթացը ՀՀ 
նախագահի կարգադրությամբ մեկնարկեց 2008 թվականից` ելնելով 
Միավորված ազգերի կազմակերպության (այսուհետև` ՄԱԿ) Անվտան-
գության խորհրդի բանաձևից, այդուամենայնիվ այն դեռևս չի 
իրականացվել: 

Վերուծելով առկա իրավիճակը է-կառավարության համար ՄԱԿ-ի 
կողմից անհրաժեշտ համարվող հատկանիշներով*, և փորձելով գնա-
հատել ՀՀ-ում է-հասարակության ձևավորմանն ուղղված վերը 
ծրագրի իրականացման ներկա վիճակը` կարելի է եզրակացանել, որ 
այն կատարվում է ոչ լիարժեք և բացթողումներով: Օրինակ, թեև է-
կառավարության համակարգի ներդրումից շուրջ 2 տարի է անցել, 
բայց միայն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի, ՀՀ արդարադա-
տության և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունների աշխատակից-
                                            
* դրանք են` վեբի չափում, ենթակառուցվածք, մարդկային կապիտալ, է-
մասնակցություն, է-ներառում: (UN Public Adminstration Programme webpage: 
http://www2.unpan.org/egovkb/ egovernment_overview/index.htm) 
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ների ուսուցման գործընթացն է ավարտված*, և, փաստորեն, 7 նա-
խարարությունների աշխատակիցներ դեռևս չունեն «i-working» 
(համացանցային գործունեության) գործիքների համակազմի գիտե-
լիք, ինչը հարցականի տակ է դնում ոչ միայն է-կառավարման գիտե-
լիքներին ՊԿՀ պաշտոնյաների ու քաղաքացիների հասանելիության 
համամասնության ապահովումը (այն իմաստով, որ ՏՏ տարածումը 
բազմակիացրել է քաղաքացիների հնարավորությունները` գործելու 
ավելի արագ, քան կառավարությունը [2, էջ 65]), այլ նաև ՊԿՀ-ում 
անհրաժեշտ մարդկային կապիտալի` ՏՏ համալիր հասանելիու-
թյամբ, մասնավորապես ՏՏ ժամանակակից գործիքների գիտելիքով 
ու դրանց կիրառելիության ունակությամբ ապահովված պաշտոնա-
տար կադրերի հիմնախնդիրը: Ինչ վերաբերում է ՏՏ հասանելիու-
թյունն ապահովող ենթակառուցվածքների ոլորտին` համացանցի 
հասանելիության և համակարգիչներով ու համակարգչային գիտելիք-
ներով ապահովումը ներառող գործունեությանը, ապա այն ևս 
անբավարար է, քանի որ «Համակարգիչ բոլորի համար» մշակված 
ծրագրով նախատեսված համակարգիչների վաճառքը կանգնեցված է 
Համաշխարհային բանկի կողմից և կարող է վերսկսվել միայն 
տրամադրված նոր առաջարկները հաստատվելուց հետո: Տվյալ 
ոլորտում նշվում է միայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և 
«ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետև` ՓԲԸ) 
միջև կնքված «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագրի իրականացման 
համագործակցության մասին հուշագրի շրջանակում «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի 
կողմից համացանցի հասանելիության հարցում աջակցության պատ-
րաստակամության մասին**: Առցանց ծառայությունների ոլորտում*** 
նույնպես թերացումներ կան: Թեև պաշտոնատար` միաժամանակ 
նվազեցնելով վարչական ծախսերը։ Օրինակ, եթե պետական մար-
մինները 2009 թվականին ծախսել էին 95 տոննա անձանց մեծամաս-
                                            
* տվյալները` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից (2011թ. սեպտեմբերի դրությամբ) 
** տվյալները` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից (2011թ. սեպտեմբերի դրությամբ). 
ծրագրով նախատեսված է 2011-ին` 16 000, 2012-ին` ևս 40 000 համակարգչի 
ապահովում 
*** վեբ-ի չափման համաթիվը հիմնված է հետևյալ 4 փուլի կատարման հիմքի վրա. 
զարգացող ներկայություն (emerging presence). հիմնարար տեղեկատվության տրա-
մադրում, բարելավված ներկայություն (enhanced presence). տեղեկատվության լիար-
ժեք հոսք կառավարության կողմից, գործարքային ներկայություն (transactional presence). 
էլեկտրոնային եղանակով սոցիալական ծառայությունների լիարժեք ապահովում, 
կապակցված ներկայություն (connected presence). կառավարության և քաղաքացու 
միջև լիարժեք էլեկտրոնային-ինտերակտիվ փոխգործակցություն: (UN Public Administration 
Programme webpage: http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/webmeasure.htm) 
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նությունը համարում է, որ համացանցը (դիցուք` պաշտոնական վեբ-
կայքերը) պաշտոնական տեղեկություններ տարածելու ամենաարագ 
և ամենաարդյունավետ միջոցն է*, այդուամենայնիվ, ՀՀ ՊԿՀ պոր-
տալները գործում են սահմանափակությամբ: Նախարարությունների 
պորտալները, թեև ունեն անհրաժեշտ հիմնարար գործիքներ, ընդ-
հուպ էլ.-նամակ գրելու քաղաքացու իրավունքի ապահովումը, 
այդուամենայնիվ, սահմանափակ են քաղաքացիական ներգրավման 
(ինչպիսին է քննարկումներին կամ համաժողովներին մասնակցու-
թյունը) և գերատեսչության կողմից քաղաքացու հետ շփվելու էլ.-
ուղիների ապահովման տեսանկյունից. ինտերակտիվ ծառայություն-
ների/գործիքների առկայությունը նաև բացակայում է օրենսդրական 
ոլորտը ներկայացնող ԱԺ պորտալում: Տեղական ինքնակառավար-
ման ոլորտում է-կառավարության գործիքները հազվագյուտ են հան-
դիպում: Վերոհիշյալի համատեքստում ողջունելի է ՀՀ քաղաքացիա-
կան ծառայության (այսուհետև` քաղծառայություն) ոլորտում մարդկա-
յին ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի 
(ՄՌԿՏՀ) շնորհիվ իրագործված և արդյունավետորեն գործող էլ.-
ծառայություններ բաժինը [9], որը քաղաքացիներին քաղծառայու-
թյան թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար անցկացվող 
մրցույթներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ նյութերի առցանց 
հասանելիության հնարավորություն է տալիս, ինչպես նաև թույլ 
տալիս նրանց` ներկայացնելու առցանց դիմումներ տվյալ մրցույթ-
ներին մասնակցելու նպատակով: Նույն ձևով, ՀՀ քաղծառայության 
խորհուրդն առցանց եղանակով պատասխանում է դիմողներին. 
պորտալն ունի նաև հարցման բաժին: 

Հիմնական բացթողումների շարքում անհրաժեշտ ենք համարում 
նշել քաղաքացու հետ ՊԿՀ էլ.-հաղորդակցության, ընդհանուր 
առմամբ, է-մասնակցության (ինչն, ըստ երևույթին, հանգեցնում է 
էլեկտրոնային ներառման) անբավարար առկայությունը, ինչն այժմ 
աշխարհում դարձել է սոցիալական կառավարման անկյունաքարը: 
XXI դարի արդյունավետ կառավարման համակարգը ՀՀ քաղաքա-
ցիների համար նոր դեր է պահանջում, այնպիսին, որ նրանք կարո-
ղանան վերաիմաստավորել իրենց կապերն ու ներգրավվածությունը 

                                            
* 87.5 տոկոսը (91 հոգի). 2004 թվականին «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» 
հկ-ի անցկացրած հարցման տվյալներով, պաշտոնյաների 77.5 տոկոսի համար 
տեղեկատվության տարածման ամենաարագ միջոցը ԶԼՄ-ներն էին, իսկ հարց-
վածների 32.5 տոկոսը բացասական կարծիք ուներ տեղեկատվության տարածման 
հարցում պաշտոնական վեբ-կայքերի արդյունավետության մասին) [7, էջ 20]:  
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պետական շահի հետապնդման մեջ [1, էջ 71]: Այսօրինակ մասնակ-
ցությունն ենթադրում է պետական որոշումների ընդունման գործըն-
թացում քաղաքացու մասնակցությունը, և վերջինիս խթանումը ներա-
ռում է և՛ նրա այդ ունակության զարգացումը, և՛ նրա կամքի 
խրախուսումը: Աշխարհի տարբեր երկրների ՊԿՀ պորտալների մեծ 
մասն ունեն հարցումների գործիքներ: Վեբ 2.0* (և մոտ ապագայում 
նաև վեբ 3.0) գործիքները քաղաքացիներին ապահովում են կառա-
վարության գործառության վրա ուղղակի ազդեցության հնարավորու-
թյամբ: Այնպիսի փոքր երկրներում, ինչպիսին է Հայաստանը, է-
մասնակցության գործիքը քաղաքական կուսակցությունների, նախա-
գահի թեկնածուների համար, քաղաքացիական ներգրավման, համա-
խմբման և իրենց օգտին քվեարկելու համար քաղաքացիական կամ-
քի ձևավորման տեսանկյունից, կարող է արդյունավետորեն գործել: 
Ուշագրավ է, որ ՄԱԿ-ի է-մասնակցության համաթվով, ցանկի առա-
ջին երկրների ավելի քան 1/3-ը նոր են, և առավել ուշագրավ է այն 
փաստը, որ դրանք միջին եկամուտ ունեցող երկրներ են: Լավագույն 
փորձեր են հանդիպել Չիլիում, Խորվաթիայում, Կիպրոսում և 
Մոնղոլիայում: Վերջիններս համապատասխան զարգացման են հա-
սել` է-կառավարության իրենց ծրագրերում ներառելով է-մասնակ-
ցության այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են` բլոգները, քննարկման 
առցանց ֆորումները, սոցիալական ցանցերը, հարցումները ևն: 
Ղազախստանի** և Ղրղըզստանի*** պետական պորտալները պարու-
նակում են քաղաքացիների կողմից առաջարկությունների նախա-
ձեռնման ու առցանց ներմուծման գործիք, և կառավարությունը 
հաշվի է առնում այդ առաջարկությունները որոշումների ընդունման 
գործընթացում` տեղյակ պահելով տվյալ քաղաքացուն այդ մասին: 
Պորտալներում առկա են նաև բարձր պաշտոնյաների կողմից 
առցանց ֆորումներում մասնակցության և առցանց արձագանքման 
գործիքներ [20, p. 85]:  

ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների շարքում ՀՀ է-կառավարության 
ընդհանուր ցուցանիշը 2008 թվականին կազմել է 103 [22, p. 35], իսկ 

                                            
* Վեբ 2.0-ն ենթադրում է այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են բլոգները, չաթի սենյակ-
ները, SMS-ները, Facebook-ը, Twitter-ը և սոցիալական ցանցերի այլ գործիքները: 
** Ղազախստանի Հանրապետության Էլեկտրոնային կառավարության պաշտոնական 
կայքը` http://e-gov.kz/wps/portal: 
*** Ղրղըզստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքը` 
http://www.gov.kg/: 
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2010 թվականին` 110 [21, p. 71]: ՄԱԿ-ի է-կառավարության զար-
գացման համաշխարհային համաթիվը ներկայացնում է ՄԱԿ-ի 
անդամ-պետության է-կառավարության համակարգի զարգացածու-
թյան աստիճանը` ելնելով ՊԿՀ-ում ՏՏ կիրառմանն ուղղված տվյալ 
երկրի քաղաքական կամքի և կարողության ցուցանիշներից: 
Տվյալների այդ համախումբը, որը գնահատում է տվյալ ՊԿՀ-ի` է-
կառավարության բոլոր 3 հիմնական մակարդակները` G2G, G2C, 
G2B, ներառում է վեբ (web)/ առցանց ծառայությունների, մարդկային 
կապիտալի, ենթակառուցվածքի և է-մասնակցության վերաբերյալ 
համաթվերը:  

Ստորև Հայաստանի է-կառավարության համաթվերի զարգա-
ցումն արտացոլող ընդհանուր համալիրը.  

Այնուամենայնիվ, ՄԱԿ-ի համաթվերի այս բազան, թեև պետու-
թյունների է-կառավարության ցուցանիշների վերլուծության տեսան-
կյունից միակն է ողջ աշխարհում, տվյալների ստացման գործընթա-
ցում չի ներառել մի շարք կարևոր գործոններ. արդյունքների 
ստացման համար թիրախային է համարվել առաջարկող կողմը` 
դիցուք, պորտալների ուսումնասիրությունը, և ոչ թե պահանջարկի 
կողմը` քաղաքացու փորձը: Վերջինիս հետազոտությունը թերևս 
կներառեր քաղաքացիների` սոցիալական ցանցերի (Facebook, 
Twitter, Google+, բլոգներ) կիրառման համաթվերը և/կամ ՊԿՀ պոր-
տալների հետ մարդկանց ինտերակտիվ գործառնության համա-
թվերը, սակայն այս դեպքում կառաջանար երկու հիմնախնդիր. 
Առաջինը` մասնավորապես Հայաստանի առնչությամբ` նկատի ունե-
նալով այն փաստը, որ ՀՀ ՊԿՀ պորտալները բավարար ինտերակ-
տիվ գործիքներ չեն ապահովում, և երկրորդը` բոլոր երկրների 
առնչությամբ` նկատի ունենալով այն փաստը, որ համացանցից և 
սոցիալական ցանցերից օգտվողների խիստ անհամամասնություն 
կա` ելնելով հատկապես օգտակարության (ժամանց-ՓիԱր (PR) և 

 
Է-կառավարության
պատրաստվածու-

թյուն 

Առցանց 
ծառայություն 

Մարդկային 
կապիտալ 

Ենթակա-
ռուցվածք 

Է-
մասնակցու-

թյուն 
2010 0,4025 0,1746 0,9117 0,1280 0,429 
2008 0,4182 0,2709 0,8988 0,0894 0,0455 
2005 0,3625 0,1115 0,9000 0,0759 0,0635 

2004 0,3919     
2003 0,377     
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քաղաքական մասնակցություն) և ակտիվության (գրանցվել-ամենօրյա 
կիրառում) տեսանկյուններից: Հետևաբար, սկզբունքորեն սխալ կլինի 
սահմանել համացանցի և սոցիալական ցանցերի կիրառելիությունը` 
որպես էլեկտրոնային եղանակով մասնակցություն պետական կառա-
վարմանը:  

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Վահան Դիլանյան, «ՀՀ պետական կառավարման համակարգի 
արդի հիմնախնդիրները», «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 
135.6, (էջ 67-72), Երևանի պետական համալսարանի 
հրատարակչություն, Երևան 2011: 

2. Վահան Դիլանյան, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիան` որպես 
պետական կառավարման արդյունավետ համակարգի 
զարգացման երաշխիք», «Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես, 1/2011, (էջ 59-68), «Պետական ծառայություն», Երևան: 

3. «Էլեկտրոնային կառավարման նոր համակարգը ` կոռուպցիոն 
ռիսկերը նվազեցնելու և թափանցիկ կառավարման 
արդյունավետությունը բարձրացնելու նոր երաշխիք». 2010թ., 
մարտ 2, Երևան, ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայք` 
http://www.gov.am/am/news/item/7793/: 

4. Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման 
խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու 
մասին 2010թ. հունիսի 28-ին կառավարության 475 - Ն որոշում, 
Հայաստանի Հանրապետության Էլեկտրոնային կառավարում 
պաշտոնական կայք` https://www.e-gov.am/decrees/item/8597/: 

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության 
արդյունքներ պաշտոնական կայք` http://report.gov.am/?id=30: 

6. Հայեցակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում Էլեկտրոնային 
հասարակության ձևավորման (2010-2012թթ.), ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարության պաշտոնական կայք` 
http://www.mineconomy.am/upload/file/ARoadmap5.pdf: 



Հանրային կառավարում 
 

  

39 

7. ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ողջույնի խոսքը ՀՀ 
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շնորհանդեսի ժամանակ, Երևան, 2010թ., մարտ 2, ՀՀ 
կառավարության պաշտոնական կայք` 
http://www.gov.am/u_files/file/documents/T_%20Sargsyan.pdf: 
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ВААН ДИЛАНЯН 

Аспирант Академии государственного 
управления Республики Армения 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 
Во многих странах мира, в том числе и в Республике Армения, 

были инициированы программы развития электронного прави-
тельства с целью повышения эффективности государственного управ-
ления. Анализ международного опыта и армянских реалий, наце-
ленный на выявление возможных рисков/недостатков, сопряженных 
с имплементацией подобных программ, показал, что внедрение 
электронного правительства должно проводиться с учетом сопря-
жения местных реалий и международного опыта, с обеспечением 
пропорциональной электронизации системы государственного управ-
ления, человеческого капитала, инфраструктуры и стимулирования 
эффективного электронного участия в целом.  

Ключевые слова: электронное правительство, электронное учас-
тие, электронное вовлечение, интернет, социальные сети, онлайн 
сервисы, интерактивные инструменты, система государственного 
управления. 

 

VAHAN DILANYAN 

Post-graduate Student of the Public Administration 
Academy of the Republic of Armenia  

 
THE ANALYSIS OF STATE AND DEVELOPMENT INSENTIVES OF  

E-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 
Many countries in the world, including the Republic of Armenia, have 

initiated e-Government programs, in order to improve their public 
administration systems. The analysis of the international experience 
related to possible risks/disadvantages and shortcomings of these 
programs in the Armenian reality reveals that the implementation of e-
Government program should take place along with the synthesis of the 
national context and international experience, the proportional 
electronification of the public administration system, the human capital, 
the infrastructure, as well as the facilitation of effective e-participation. 

Keywords: electronic government, electronic participation, 
electronic inclusion, internet, social networks, online services, Interactive 
tools, public administration system. 
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  

համալսարանի գ.թ.գ.ա. հայցորդ 

ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎԸ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է Հին Հայաստանի խորհրդակցա-
կան մարմնի` Աշխարհաժողովի իրավասությունները, գործա-
ռույթները և դասակարգային կազմը: Սկզբնաղբյուրները վկայում 
են, որ Աշխարհաժողովը լիազորված է եղել հայտարարել պատե-
րազմ, կազմակերպել կաթողիկոսի ընտրություններ, հաստատել 
օրենքներ և կանոններ: Բարձրագույն խորհրդակցական մարմնի 
կազմում ներկայացված են եղել երկրի բոլոր դասակարգերը: 
Աշխարհաժողովը Ազգային ժողովի նախատիպն է: 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, ժողովրդավարու-
թյուն, «Աշխարհաժողով», խորհրդակցական մարմին, գործա-
կալություններ: 

Ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները 
ճիշտ ընկալելու, դրանք անաչառորեն գնահատելու, տեսականորեն 
հիմնավորված հայեցակարգեր մշակելու և հեռանկարային որոշակի 
ծրագրեր կազմելու համար անհրաժեշտ է նաև անցյալի կեցության 
խորը իմացությունը: 

Հասարակական կյանքում այս կամ այն երևույթն ըմբռնելու հա-
մար այն պետք է դիտարկել պատմական զարգացման գործընթա-
ցում, այսինքն` պարզաբանել տվյալ երևույթը` որպես փոփոխական 
ձևավորվող և զարգացման որոշակի փուլեր ունեցող օբյեկտ: Այս 
առումով ուսանելի է հանրային կառավարման հիմնահարցի դիտար-
կումը պատմական զարգացման համատեքստում: 

Հայ կառավարչական մտքի ուսումնասիրությունը, որպես գիտա-
կան խնդիր, համեմատաբար նոր երևույթ է: Կառավարման ազգային 
համակարգի ձևավորման համար այն կարևոր տեսական և գործ-
նական նշանակություն ունի և իր մեջ կներառի սեփական ազգա-
մշակութային յուրահատկությունները և ինքնուրույն ձեռքբերումները:  

Պատմական փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 
խուսափել անցյալի սխալներից և կիրառել պատմական փորձի 
արդյունքում կուտակված դրականը:  
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Հայ ժողովրդի պատմությունը հարուստ է հասարակության տար-
բեր խավերի իրավունքներին վերաբերող տեղեկություններով: Հան-
րային կառավարման առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում Հին 
Հայաստանի բարձրագույն խորհրդակցական մարմինը` Աշխարհա-
ժողովը: 

Պատմական Հայաստանում պետական կառավարումը միապե-
տական բնույթ ուներ: Պետական ապարատի գլուխ կանգնած էր 
թագավորը, որի իշխանությունը ժառանգական էր:  

Երկիրը կառավարելու համար ներքին և արտաքին քաղաքակա-
նության բնագավառներում թագավորն ուներ օրենսդրական ու գոր-
ծադիր լայն լիազորություններ: Արքունիքը պետական կառավարման 
շտաբային մարմին էր, որը բաղկացած էր թագավորի հարազատ-
ներից, ավագանու մեծատոհմիկ ներկայացուցիչներից: Արքունիքը 
պետական կառավարման կենտրոնն էր, որին կից գործում էր 
«Աշխարհաժողովը»` որպես խորհրդատվական մարմին:  

«Աշխարհաժողովը» տարվա որոշ ժամանակներին հրավիրվում 
էր հայոց թագավորի նախաձեռնությամբ և որին, նախարարների և 
այլ իշխանների հետ միասին, մասնակցում էր գյուղական համայնք-
ների վերնախավը: «Աշխարհաժողովը» սովորաբար հրավիրվում էր 
Ծաղկոտն գավառում` Նպատ լեռան մոտակայքում և Շահապիվա-
նում` որպես հայ ավագանու բարձրագույն խարհրդակցական մարմին 
[1, էջ 828]:  

Հայ իրականության մեջ ազգային ժողովներ կամ Աշխարհա-
ժողովներ գումարվել են հնագույն ժամանակներից: Հայոց արքային 
կից գործել է Աշխարհաժողով, որը կարևոր դեր է կատարել հայ 
հասարակական-քաղաքական կյանքում: 

Դեռևս պարթևների մոտ թագավորին կից գոյություն է ունեցել 
վարչական մարմին, որի անդամներին հանձնվում էին հանրային 
պաշտոններ` քաղաքացիական և զինվորական: Պարթևների մոտ 
կար երկու ներկայացուցչական հաստատություն, որոնցից մեկը 
բաղկացած էր թագավորական տան ազգականներից, մյուսը` իմաս-
տուններից և մոգերից: Այդ երկու խորհուրդների համաձայնությամբ էլ 
նշանակվում էր թագավորը [2, էջ 426-427]:  

Տոհմացեղային ժամանակաշրջանում Աշխարհաժողովներն ար-
քային կից գործող բարձրագույն խորհրդակցական մարմիններ էին, 
որոնք կոչվում էին Ավագների ժողով և հիշատակվում էին դեռևս 
Արատտա պետությունում [3, էջ 829]: Ավագների ժողովի զարգաց-
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մամբ ստեղծված Աշխարհաժողովն որակապես նոր երևույթ էր: Այն 
գոյություն է ունեցել Արտաշիսյան և Արշակունյաց ժամանակաշրջան-
ներում և ներառել է հասարակության բոլոր խավերի ներկայացու-
ցիչներին:  

Այստեղ քննարկել են տոհմին վերաբերող գործերը: Նախարա-
րական ավատատիրության ժամանակաշրջանում «Աշխարհաժողովը» 
գումարվում էր քաղաքական ճգնաժամի ընթացքում ծագած կարևոր 
հարցերը քննարկելու, պետության վերաբերյալ գործեր խորհրդածելու 
համար: «Աշխարհաժողովը» նախագահում էր թագավորը կամ 
կաթողիկոսը:  

Այդ ժողովները աշխարհական բնույթ են ունեցել և վկայում են, որ 
նախարարները, չնայած իրենց կենտրոնախույս ձգտումներին, կարիք 
են ունեցել նմանատիպ ժողովների, որտեղ քննարկվում էին ընդհա-
նուր պետական հարցեր: 

Աշխարհաժողովը մշակում և ընդունում էր կանոններ, օրենքներ: 
Այստեղ ընդգրկված են եղել երկրի բոլոր դասերն ու խավերը: 

Հետագայում` 354 թ. Աշտիշատի ժողովից հետո երևում է, որ 
նախկին Աշխարհաժողովը չէր համապատասխանում իշխող վերնա-
խավի շահերին: Արշակունիների ազգատոհմի անկումից հետո եկե-
ղեցական ժողովները դարձան և՛ խորհրդակցական, և՛ օրենսդիր 
մարմին: 

Հայ պատմագիրներն անդրադարձել են այդ ժողովներին: Աշ-
խարհաժողովի մասին կան բազմաթիվ տեղեկություններ Փավստոս 
Բուզանդի, Ղազար Փարպեցու, Ագաթանգեղոսի մոտ: Բերենք մի 
քանի օրինակներ: 

Աշխարհաժողովը հրավիրում և նախագահում էր թագավորը. 
«Ամեն կողմից` ըստ հրամանի, շուտափույթ հասան նշանակված 
վայրը` Վաղարշապատ քաղաքը, Այրարատ գավառում, և հենց թա-
գավորն էլ ճամփա ընկնելով` հասավ այնտեղ», վկայում է Ագա-
թանգեղոսը:  

Աշխարհաժողովները հրավիրվում էին ինչպես արտակարգ, 
այնպես էլ սովորական պայմաններում: Այդ են վկայում Փավստոս 
Բուզանդի թողած տեղեկությունները: Այսպես, Տիրան թագավորին 
գերելուց հետո, «Հայաստան աշխարհի մարդիկ առավել միաբան-
վեցին և հավաքվեցին ժողովի, մեծամեծ նախարարները, ավագները, 
կուսակալները, աշխարհակալները, ազատները, զորագլուխները, դա-
տավորները, պետերը, իշխանները, իսկ հրամանատարներից` նաև 
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շինականներն ու ռամիկ մարդիկ անգամ» և որոշեցին. «Այս ինչ է մեր 
արածը, նստել սուգ ենք անում, թշնամիները սրանից կօգտվեն, շատ 
չանցած` էլի մեր երկիրը կարշավեն: Եկեք, մենք մեզ մխիթարենք, 
մեզ ու մեր երկրին տեր կանգնենք և մեր բարի տիրոջ համար 
վրեժխնդիր լինենք: Հայաստան աշխարհի բոլոր մարդիկ անխտիր 
միաբանվեցին-համաձայնվեցին միևնույն որոշման շուրջ, այն` 
գտնելու իրենց օգնություն և թիկունք»: Սա վկայում է նաև, որ հայ 
շինականներն և ռամիկները մասնակցել են երկրի պետական 
կառավարմանը` Աշխարհաժողովների միջոցով: 

Աշխարհաժողով հրավիրում էր նաև երկրի կաթողիկոսի ընտ-
րության հարցի առթիվ: Ըստ Փավստոս Բուզանդի` «Այն ժամանակ 
աշխարհովին միաբան խորհուրդ արեցին, թե ով պետք է դառա 
հայրապետության կաթողիկոսը»: 

Աշխարհաժողովները կամ Ազգային ժողովները (ոչ ներկա 
ըմբռնմամբ) Հայաստանում գումարվել են ազգի առջև բախտորոշ ու 
ճակատագրական հարցերի վերաբերյալ վճիռներ կայացնելու, 
հասարակական հարաբերությունները կարգավորող կանոններ 
ընդունելու նպատակով: Ինչպես վկայում է Ղազար Փարպեցին, 
449թ. Արտաշատում գումարված հայ ավագանու ժողովը մերժեց 
Հազկերտ 2-րդին, որը պարտադրում էր քրիստոնյաններին 
զրադաշտություն ընդունել: «Հայոց ամենայն ավագանուն 
հրովարտակ հղեց դավանափոխության մասին: Հայոց տանուտերերի 
հրամաններով հավաքվեցին Հայոց աշխարհի եպիսկոպոսները` ըստ 
գավառների և պատվական երեցներն ու վանականները»:  

Ըստ Շահապիվանի կանոնադիր ժողովի ընդունած կանոնադրու-
թյան նախաբանի` Աշխարհաժողովները հրավիրվում էին նաև սովո-
րական` Նորաբեր տոնի ժամանակ, այսինքն` Նավասարդյան տոնա-
կատարության օրերին [4, էջ 427]: 

Աշխարհաժողովների ուսումնասիրությանն անդրադարձել են 
նշանավոր հայ գիտնականներ Ն. Ադոնցը, Հ. Մանանդյանը, Խ. 
Սամուելյանը: 

Ինչպես փաստում է Ն. Ադոնցը, «Հայ իշխաններն ունեին 
consilium-ի նմանվող պարտականություն: Հայ ավագանին մասնակ-
ցում էր երկրի կառավարմանը: Կարևոր դեպքերում թագավորն ինքն 
էր հրավիրում նրանց, երբեմն էլ սեփական նախաձեռնությամբ իրենք 
էին ներկայանում»:  
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Հ. Մանանդյանն Աշխարհաժողովի ծնունդը կապում է դեռևս տոհ-
մացեղային ժամանակների հետ, երբ ստեղծվում էին տոհմերի և ցե-
ղերի ավագների ժողովներ կամ խորհուրդներ: Ըստ հեղինակի` նման 
ժողովները սովորական են եղել նաև Արշակունիների օրոք [5, էջ 228]: 

Խ. Սամուելյանը նշում է, որ Աշխարհաժողովը տոհմային հասարա-
կության «մնացուկ է»: Այդ ժողովներն աշխարհիկ բնույթ ունեին ու 
տարբերվում էին այն ժողովներից, որոնք հայտնի են եկեղեցական 
անունով և գումարվում էին զանազան կրոնադավանական հարցեր լու-
ծելու, ինչպես նաև կանոնական իրավանորմեր սահմանելու նպատակով: 

Աշխարհաժողովը հեռու է եղել բուն խորհրդարանից, որը ենթադ-
րում է ժողովրդի կողմից ընտրված, մշտապես գործող ներկայացուց-
չական օրենսդիր մարմին, սակայն այն ներառում է դրա նախնական 
տարրեր, ազգի ճակատագիրը որոշող ավագանին հավաքվում, հար-
ցեր էր քննարկում, բանավիճում, քվեարկությամբ ընդունում ազգի հա-
մար բախտորոշ որոշումներ և կանոններ և դրանց համապատասխան 
կազմակերպում իր գործունեությունն ու ձևավորման կառուցակարգերը: 

Ներկայումս կարծիք է արտահայտվում, որը ՀՀ խորհրդարանը` 
«Ազգային ժողովի» փոխարեն կոչվի «Աշխարհաժողով»: Պատմական 
անվանումից բացի, այն իմաստաբանորեն ևս ճիշտ է, քանի որ մեր 
խորհրդարանն այսօր միայն Հայաստան աշխարհի ժողովն է [6, էջ 171]:  

Հին Հայաստանում գործառութային կառավարումն իրականաց-
վում էր գործակալությունների միջոցով: Դրանց մի մասը հիմնական 
էր` Հազարապետությունը, Մաղխազությունը, Մարդապետությունը, 
Մեծ դատավարությունը, Սպարապետությունը, Թագակապ ասպե-
տությունը: Դրանցից բացի գոյություն ունեին նաև երկրորդական 
գործակալություններ [7, էջ 77]:  

Հազարապետությունը դիտվում էր պետության գլխավոր գործա-
կալություններից մեկը: Հազարապետ տերմինը փոխ է առնված հին 
պարսկական «hazahrapati» բառից, որը նշանակում է «հազարի 
պետ», սակայն իր գործառույթներով այս տերմինն ունի քաղաքական 
իմաստ: Հազարապետի գործառույթներն են եղել հարկահավաքու-
թյունը, հողի մշակությունը, ոռոգման գործը և ընդհանրապես երկրի 
տնտեսական իրավիճակի մասին հոգ տանելը: Հազարապետությունը 
երկրի տնտեսական-հարկային վարչությունն էր, որի իրավասության 
ներքո էր նաև հասարակական աշխատանքների տնօրինությունը: 
Հազարապետի պաշտոնը տարբեր ժամանակներում վարել են 
Գնունի և Ամատունի տոհմերի ներկայացուցիչները: 



Հանրային կառավարում 
 

  

47 

Մաղխազությունն արքունի թիկնապահների գործակալությունն 
էր: Մաղխազությունը Խոռխոռունիների տան ժառանգական 
պաշտոնն էր: Մաղխազն ասորական «malxaz» բառից է առաջացել և 
նշանակում է «տեր, իշխան, թագավոր»:  

Մարդպետությունը գործակալություն էր, որի գործառույթներն 
էին արքունիքի վերակացությունը, թագավորական կալվածքների և 
գանձարանի վերահսկողությունը, կանանոց հսկողությունը: Ըստ Ն. 
Ադոնցի` մարդպետ «mard-pet» նշանակում է «պետություն, գլուխ 
մարդերի, մարդ ժողովուրդ»: 

Հայաստանում առաջին ներքինի Հայրին` մարդպետին, հիշա-
տակում է Մովսես Խորենացին, նշելով, որ «չգիտի սրա պատմու-
թյունը», իսկ Փավստոս Բուզանդը նշում է, թե այս գործակալությունը 
գործում է Արշակունյաց ժամանակաշրջանից և հիշատակում է Հայր 
մարդպետ Դրաստամատի մասին: Մարդպետությունը Հայաստանում 
եղել է ք.ծ.ա. II դարի սկզբից Արտաշես Ա-ի թագավորության ժամանակ:  

Մեծ դատավարության գործակալությունը քրիստոնեությունը 
պետական կրոն հռչակելուց հետո գլխավորել է Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսը:  

Սպարապետությունն առաջացել II դարի վերջին: Մինչև այդ 
ռազմական գործը ղեկավարում էր հազարապետը, իսկ «Սպարապետ 
Հայոցը» համարվում էր Մեծ Հայքի թագավորության զորական ուժե-
րի գերագույն հրամանատարը: Սպարապետը պետության մեջ երկ-
րորդ մարդն էր: Սպարապետությունը հայկական երևույթ է, և չկար ոչ 
Արաբական խալիֆայության մեջ, որտեղ պետության երկրորդ մարդը 
վեզիրն էր, ոչ էլ Բյուզանդական կայսրությունում:  

Սպարապետությունը Մամիկոնյան ավատատիրական տան ժա-
ռանգական սեփականությունն էր:  

Որպես կանոն` գործակալությունները գլխավորում էին բարձր 
ավագանու ազդեցիկ ներկայացուցիչները, իսկ պաշտոնավարումը 
ժառանգական բնույթ ուներ:  

Թագակապ ասպետությունը թագավորին թագադրելու պաշ-
տոնը վարող գործակալությունն էր: Գործակալության պարտականու-
թյունն էր` արքունիքում հետևել սահմանված կարգի ճշգրիտ կատար-
մանը: Այս պաշտոնը զբաղեցնում էին Բագրատունիները: Նրանք 
գլխավոր քրմապետի գործառույթներ իրականացնող այն պաշտոն-
յաններն էին, ում վերապահված էր թագադրության միջոցով վերերկ-
րային նախախնամությունը փոխանցել օծյալ արքային: 
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Այսպիսով, անցյալը կապելով ներկայի հետ կարող ենք եզրա-
կացնել, որ պետության կառավարման բարձրագույն օղակներում 
երկրի բոլոր խավերի ներկայացուցիչների գոյությունը կարող է 
դրականորեն ազդել ՀՀ հետագա զարգացման վրա և դառնալ բոլոր 
խավերի իրավունքների պաշտպանության երաշխավորը: 

Աշխարհաժողովը երկրի ներկայացուցչական բարձրագույն ժո-
ղովն էր և իր ժամանակի համար ժողովրդավարության բարձրագույն 
արտահայտությունը: Մեր օրերում երկրի կառավարմանը հասարա-
կության բոլոր խավերի շահերը ներկայացնող մարմնի գոյությունը 
կարող է նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը: 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье отражена институциональная система, которые 
интерпретируются как система окружающей среды (формаль-
ных и неформальных правил) и соглашений (договорных отно-
шений, форм экономической организации) переходной эконо-
мики, которая является предметом различных преобразова-
ний. Последнее может быть результатом предпринятого созна-
тельного действия или побочным эффектом переходного ха-
рактера самой экономики. В статье перечислен и анализиро-
ван ряд проблем трансформации переходной экономики, а 
также проблемы, которые характерны для экономик постсо-
ветских стран, в частности России и Армении. 

Ключевые слова: институциональная система, переход-
ная экономика, проблема трансформации, постсоветские 
страны. 

 
Институциональная система, трактуемая как совокупность 

среды (набора формальных и неформальных правил и норм) и 
соглашений (контрактных отношений, форм экономической орга-
низации), переходной экономики подвержена различным трансфор-
мациям, которые могут быть сознательно спроектированы, либо 
явиться побочным эффектом транзитивного характера самой 
экономики. Так или иначе, но трансформация переходной экономки 
сопряжена с рядом проблем, выявление которых необходимо для 
их же преодоления. Ниже приводятся некоторые из проблем, 
характерные – в той или иной степени – для экономик постсоветс-
кого пространства, включая армянскую и российскую. 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

51 

1. Проблема, обусловленная навязанным характером транс-
формируемых по рецептам Вашингтонского консенсуса формаль-
ных институтов, и неформальной системой институтов, прису-
щих переходных экономикам либо с досоветских времен, либо 
доставшихся в наследство от плановой экономики.  

Вакуум, образовавшийся вследствие несоответствия импорти-
руемых формальных институтов и инерционно продолжающих 
обслуживать взаимодействие экономических агентов неформаль-
ных институтов, заняли несвойственные прежде для национального 
уровня неформальные правила игры. В России – это нормы, 
распространившиеся из локальной сферы уголовного мира на всю 
страну именуемые «бизнесом по понятиям». Доминирование такой 
неформальной нормы автоматически задвигает формальные пра-
вила игры на задворки институциональной системы.  

В качестве иллюстрации можно сослаться на статью 
А.Олейника, в которой автор, используя данные социологических 
обследований, дает институциональную характеристику тюремной 
субкультуры, получившей широкое распространение во всех слоях 
российского общества. Ее основные нормы: отсутствие четких 
границ между сферами деятельности, персонификация всех 
взаимоотношений, дуализм норм и несовершенство механизмов 
контроля насилия. Указанные нормы криминального сообщества 
регулируют в довольно сильной степени деловые взаимоотношения 
российских предпринимателей. В зарубежной практике такого рода 
взаимоотношения принято обозначать понятием «сетевой капита-
лизм». При всей российской специфике «бизнеса по понятиям» и 
зарубежных норм «сетевого капитализма», характерных, в част-
ности, для юга Италии, между ними есть много общего: они обла-
дают способностью к самовоспроизводству, и выйти из этого 
замкнутого круга «институциональной ловушки» можно, лишь 
попытавшись изменить само государство, трансформировать 
властные отношения [13]. 

Разновидностью «сетевого капитализма» и «бизнеса по поня-
тиям», а в каком-то смысле и более сильной их версией, является 
так называемая «экономика физических лиц» [11, с. 81-95], в 
которой отношения между агентами не просто персонифицированы, 
а лишены всякого экономического смысла за исключения мотива-
ции агентов на поиск ренты в собственных целях. 

В ситуации, когда в роли руководителей предприятий и органи-
заций выступают их собственники, было бы естественным отстаива-
ние ими своих «собственнических» (в смысле предприятий и орга-
низаций как объектов принадлежащей им собственности) интере-
сов. Однако феномен «экономики физических лиц» более тонкий, 
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причем как с позиций ортодоксальной, так и институциональной 
экономической теории: руководители предприятий и организаций, 
даже будучи собственниками и менеджерами в одном лице, ведут 
свою «лично-физическую» игру, отодвигая «общественно-юридичес-
кие» интересы предприятий и организаций на задний план [7, с. 48-55].  

Интересно отметить, что в монографии, подготовленной под ре-
дакцией академика Д.С.Львова, дается такое объяснение расхож-
дению физического и юридического: после разрушения администра-
тивно-командной системы централизованного управления руково-
дители предприятий оказались предоставленными самим себе и в 
их действиях как представителей юридических лиц возобладали 
эгоистические мотивы, характерные для физических лиц [Путь…, 
1991]. 

2. Проблема подменой институтов и институциональной 
среды институциональными соглашениями.  

Предприятиям приходится в своей деятельности руководство-
ваться не только общими правилами, образующими институцио-
нальную среду, но и правилами частными, относящимися к инсти-
туциональным соглашениям. Будь последние конкретизаций пер-
вых, все было бы нормально, ибо это обычная практика структури-
рования институциональной системой – будь то средой и/или согла-
шениями – взаимодействия экономических агентов. Проблема, 
однако, осложняется тем, что зачастую в российских условиях 
соглашения подменяют собой общие правила. Возможность такой 
подмены объясняется асимметричным, неравномерным характером 
распределения экономической власти. Государство, вместо того, 
чтобы выступать гарантом исполнения предписаний институцио-
нальной среды, пользуясь «революционной целесообразностью» 
нередко выступает инициатором нарушения общих правил с их 
заменой на частные правила. Речь пока не идет о недобросовест-
ном отношении государства к сформированной или санкциониро-
ванной им институциональной среде. Поскольку ситуация в 
российском социуме и экономике далека от того, что можно назвать 
стабильной, а вдобавок пребывает в состоянии перманентных 
изменений, то порой можно такое вмешательство государства 
понять и оправдать. Но возникает вопрос, а где та грань, которая 
отделяет добросовестный характер вмешательства от недобросо-
вестного, и не ведет ли политика «цель оправдывает средства» к 
коррозии институтов государства, к ситуации «хотелось как лучше, 
получилось как всегда».  

В качестве примера подмены институциональной среды инсти-
туциональными соглашениями сошлемся на взаимоотношения 
государства и бизнеса в ключевой для российской экономики 
сфере, а именно: топливно-энергетического комплекса. 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

53 

В работах [5], [9] эти взаимоотношения представлены в виде 
контрактных (напомним, что контракты относятся к сфере институ-
циональных соглашений). Суть этого примера заключается в 
следующем.  

Бизнес и государство взаимодействуют по поводу природной 
ренты – не извлечения, а ее перераспределения. Выстраивание 
взаимоотношений между ними важно как для них самих, так и для 
общества в целом, – если рассматривать экономику как игру между 
этими игроками. Основание для этого: с бизнесом ассоциируется 
совокупный производитель, с государством – совокупный регулятор 
и с обществом – совокупный потребитель. Бизнес в работе 
представлен тремя игроками, представляющими соответственно 
электроэнергетическую отрасль (Э), нефтяную отрасль (Н), и 
газовую отрасль (Г). Делается различие между благами по их 
потребителю: электроэнергия для бизнеса (как для отрасли) и 
электроэнергия для общества (населения) выступают в качестве 
различных благ. То же верно и в отношении к нефти и газу. 
Контрагентами этих трех бизнес-игроков является государство (в 
виде активного игрока, вступающего с бизнесом в специфические 
«контрактные» отношения) и общество (в виде пассивного игрока, 
потребляющего предоставляемые ему блага, но не имеющего 
действенных форм воздействия на контрактные отношения между 
бизнесом и государством). Слово «контрактные» взято в кавычки, 
чтобы показать некую условность такого контракта, отличие его от 
обычных контрактов, заключаемых между физическими/юридичес-
кими лицами. В качестве лиц выступают совокупные игроки – 
институционально неоформленные, хотя в принципе можно пред-
ставить себе ситуацию, когда от имени бизнеса будут выступать 
лица (организации), уполномоченные заключать контракты, реко-
мендуемые и/или обязательные для исполнения членами бизнес-
сообщества, а от имени государства – те или иные лица (органы), 
также наделенные соответствующими полномочиями для заклю-
чения контракта.  

Рассмотрены стратегии государства и бизнеса в виде различных 
контрактных схем (простой классификации контрактов Уильямсона), 
раскрывающих определенные тенденции в развитии взаимоотно-
шений между ними. Они позволяют наглядно представить отрасле-
вую специфику российской энергетики; следствия изменения пра-
вил игры, иными словами, институциональную специфику российс-
кой социально-экономической системы; создают предпосылки для 
выработки перспективной траектории развития страны.  

На момент написания работ взаимодействию государства 
бизнеса общественного согласия в вопросе о распределении и 
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перераспределении ренты не было. Исходя из этого, отмечалось, 
что предлагаемый путь перспективного устойчивого развития 
нуждается в доскональном обосновании и проверке на пригодность 
и реализуемость. В то же время ясно одно: ссылки на некий 
мировой опыт построения отношений между государством и биз-
несом несостоятельны, хотя бы в силу отсутствия одной-единст-
венной модели. Многое здесь зависит от поведения конкретных 
игроков в конкретных исторически обусловленных условиях. И еще, 
необходимо подключение к этому процессу общества. Это, 
разумеется, не панацея, но условие – необходимое. Будет ли 
общество получать свой доход от ренты через механизм, скажем, 
социального дивиденда или будет предложен иной механизм – 
покажет время. Но получать его и использовать на свое нынешнее 
и будущее благо оно должно непременно, и в этом, если угодно, 
заключается высшая социальная справедливость. 

Более конкретно в упомянутой работе были предложены и 
обоснованы пять гипотез, раскрывающих суть специфики контракт-
ных взаимоотношений государства и предприятий ТЭК.  

Утверждение (Гипотеза)1 (ретроспектива: учет явной ренты). 
Заключение контрактов между Э-, Н- и Г-игроками, с одной стороны, 
и Государством, с другой, привело к установлению соответственно 
следующих контрактных ситуаций: A, B и C. (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Ретроспективная контрактная схема с  

учетом явной ренты 
 

Утверждение (Гипотеза)2 (ретроспектива: учет скрытой 
ренты). Если принять во внимание не только явную, но и скрытую 
ренту, получаемую Э-, Н- и Г-игроками в результате заключения 
контракта с Государством, то контрактная схема примет вид: 
ситуация B устанавливается для Э- и Н-игрока, ситуация C – для Г-
игрока (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Ретроспективная контрактная схема с учетом 

скрытой ренты 
 
Утверждение (Гипотеза) 3 (ретроспектива: учет скрытой 

ренты и политического фактора). С учетом нейтрализующего 
взаимовоздействия скрытой ренты и политического фактора и 
продолжающегося действия явной ренты контрактные отношения 
Государства и Э-, Н- и Г-игроков приведут к установлению ситуации 
B для Н-игрока и ситуации C – для Э- и Г-игроков (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ретроспективная контрактная схема с учетом ренты 

и политического фактора 
 
Утверждение (Гипотеза) 4 (современное состояние контракт-

ной схемы). Контрактные отношения между государством и 
бизнесом в настоящее время претерпевают изменения, далекие от 
завершения. От предыдущей контрактной схемы нынешняя схема 
отличается лишь некоторыми тенденциями, которые на схеме 
изображены с помощью дополнительных символов. В результате 
имеем: ситуацию B(?) для Н-игрока, ситуации C(↓) для Г-игрока и 
ситуацию C(↑) для Э-игрока (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Современное состояние контрактной схемы 
 
Утверждение (Гипотеза)5 (перспективная контрактная 

схема). Заключение контрактов между энергетическими игроками и 
государством (с учетом разделения продукции Э-игрока и Г-игрока 
на две части – в зависимости от того, частное это благо, или 
общественное) должно привести к установлению следующих 
контрактных ситуаций: A – для Э-игрока и Г-игрока, поставляющих 
соответственно электроэнергию и газ бизнесу, C – для Н-игрока, а 
также для Э-игрока и Г-игрока, поставляющих соответственно 
электроэнергию и газ населению (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Перспективная контрактная схема 
 
Сговор между бизнесом и государством возможен (и можно 

привести немало примеров) не только в России, но и в других 
странах. Специфика же нашей страны, делающей возможность 
сговора более вероятной, заключается в том, что сама экономика, 
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возникшая в результате приватизации и последующих реформ, 
является специфичной, и выражается она кратким и емким поня-
тием «экономики физических лиц». Ранее было отмечено, что оно 
служит для описания феномена обособления личных интересов от 
интересов фирм, личного богатства от собственности предприятий.  

Действия бизнеса в «экономике физических лиц» характери-
зуются том, что, во-первых, интересы предприятий расходятся не 
только с интересами менеджеров (что, как из известно, свойственно 
так называемой управленческой /managerial/ корпорации с 
дискреционным /discretionary/, поведением менеджеров в ущерб 
акционерам/собственникам), но и с интересами собственников (что 
уже удивительно – с традиционной точки зрения). Во-вторых, в 
случае, когда собственник/принципал и менеджер/агент являются 
одним существом (что бывает), верх берет именно физическая 
сущность индивида (а это уже экзотика!), отодвигающая на второй 
план интересы предприятия как юридического лица и собственника 
(напомним: он же и менеджер/агент) как его принципала.  

Развивая понятие Г.Б.Клейнера, можно сказать, что экономика 
с описанными свойствами, где физическая ипостась лица домини-
рует свою же юридическую, где физически-личные интересы 
довлеют над юридически-личными интересами, распространяется и 
на действия государства и, как следует из вышеприведенного 
примера, также и на взаимодействие государства и бизнеса. 
Именно этим можно объяснить столь высокий процент социальных 
инвестиций бизнеса в России, о чем говорилось выше, и в то же 
время высокую вероятность сговора бизнеса и государства в ущерб 
интересам общества, и в этом проявляется двойственная природа 
«экономики физических лиц» и соответственно двойственный 
характер взаимодействия государства и бизнеса в ней. Такое 
совмещение плюсов и минусов в краткосрочной перспективе может 
оказаться приемлемым и даже – при определенных условиях – 
эффективным, но в долгосрочной перспективе «экономику физичес-
ких лиц» следует, по всей видимости, признать бесперспективной. 
Перевес негативных эффектов и их последствий над позитивными 
эффектами может приобрести хронический характер и тогда 
экономика окажется в «институциональной ловушке», что мы ныне 
и наблюдаем в российской экономике. Именно в этом следует, в 
частности, искать «глубинные» причины потери отечественной 
промышленностью, да и экономикой в целом, своей конкуренто-
способности, а не в отсутствии тех же нанотехнологий, что при всей 
их важности, если и можно считать причиной, то разве что 
«поверхностной».  
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Вывод, который напрашивается: следует перестроить 
действия и взаимодействия государства и бизнеса в России 
таким образом, чтобы вывести их из состояния «институциональной 
ловушки» «экономики физических лиц», в которой они – и вместе с 
ними общество в целом – оказались.  

3. Проблема запредельно высокого уровня трансакционных 
издержек доступа к закону и функционирования в его рамках, с 
одной стороны, и несовершенством законов и механизмов при-
ведения их в действие, с другой. 

Предприятия, вследствие наличия такой проблемы, бывают 
вынуждены – в той или иной степени – функционировать вне рамок 
закона. Даже самые крупные предприятия (корпорации), по крайней 
мере, в определенной степени действуют во внелегальной 
(теневой) сфере, прибегая к самым изощренным схемам в качестве 
механизма ухода в тень, что тормозит помимо прочего их иннова-
ционное развитие. Возможность осуществления таких схем 
обусловлена не в последнюю очередь управленческим (managerial) 
– правда, не классическим, основанным на отделение собствен-
ности от управления/контроля, а специфическим, соединившим 
собственника и менеджера в одном лице, – характером российских 
корпораций [2].  

4. Проблема «управленческого» характера российских корпо-
раций с присущим им дискреционным поведением менеджеров. 

Основная проблема для менеджеров классической управлен-
ческой корпорации заключается в сокрытии дискреционных доходов 
от акционеров, для менеджеров российской корпорации – в 
сокрытии теневых доходов от государственных органов (акционеры 
практически не оказывают существенного влияния на российский 
менеджмент). По предположению [2], корпорация представлена 
двумя группами: одна группа (менеджеры-акционеры) получает 
«теневой», скрытый, необъявленный доход, который она расходует 
по своему усмотрению (его мы называем дискреционным доходом, 
по своей сути это комбинация управленческой и бюрократической 
ренты), другая группа (работники-акционеры) такого дохода ли-
шена. Остальные акционеры либо также получают часть дискре-
ционного дохода (и поэтому они солидарны с менеджерами-
акционерами), либо его не получают (поэтому они солидарны с 
работающими акционерами). То же самое можно сказать о менед-
жерах и работниках, не являющихся акционерами. Первые соли-
дарны с менеджерами-акционерами, ибо получают часть дискре-
ционного дохода, вторые – с работниками-акционерами. 

В модели менеджеры максимизируют свой чистый теневой 
доход, который образуется за счет разницы теневого дохода и 
теневых издержек. При этом теневой доход представляет собой 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

59 

часть общей выручки от продаж, которую менеджеры скрывают от 
налоговых и проверяющих органов – это совокупный дискрецион-
ный доход менеджера. В свою очередь теневые издержка суть 
затраты по поддержанию института сокрытия доходов – это 
расходы менеджеров в виде взяток, подношений, бюрократической 
ренты и т.п. чиновникам, политическим деятелям и криминальным 
авторитетам. Теневой доход и теневые издержки являются функ-
циями от доли теневой части в общем объеме продаж и величины 
объема продаж. В модель вводятся два ограничения: 

Первое ограничение: по налогам. Речь идет о части общей 
выручки, которую следует заплатить в виде налогов. Мы исходим из 
того, что предприятиям спускается налоговый план – не будь этого 
плана, государство вообще могло бы остаться без налогов, 
поскольку у предприятий не было бы засвеченной прибыли; другое 
дело, что и эти запланированные налоги государство не может 
собирать. 

Второе ограничение: по прибыли после уплаты налогов. Чем 
сильнее позиции акционеров, тем выше может быть эта прибыль; 
иными словами, акционеры признают, что корпорация управлен-
ческая, т.е. управление дискреционное, в интересах менеджеров, 
поэтому ограничение на прибыль является со стороны акционеров 
защитным механизмом. В современной российской экономике с 
беспомощностью рядовых и всесилием руководящих акционеров 
эта прибыль практически равна нулю: ведь менеджеры-акционеры 
максимизируют свой чистый теневой доход, в частности, за счет 
рядовых акционеров. Они могут максимизировать свой доход также 
за счет снижения заработной платы и/или несвоевременной ее 
уплаты.  

Таким образом, российская корпорация представляет собой:  
1) управленческую корпорацию в том смысле, что менеджеры, 
обладая реальной властью, могут и стремятся максимизировать 
свою собственную управленческую полезность, даже в ущерб 
интересам других соучастников бизнеса, и, прежде всего, акцио-
неров (в случае акционерных корпораций) и государства (в случае 
государственных корпораций); 2) двойственную по отношению к 
формальным институтам корпорацию, действующую частично 
формально (легально), а частью неформально (вне рамок закона, в 
теневой сфере). 

5. Проблема несоответствия побудительных стимулов раз-
личных участников контрактных взаимодействий и организа-
ционных форм институциональных соглашений. 

В теоретических инновационному менеджменту деятельность в 
сфере НИОКР (R&D) представляется, как правило, так, словно груп-
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па экономических агентов одновременно исполняют различные 
роли – финансиста, создателя, собственника и потребителя инно-
ваций. На практике, однако, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность протекает либо внутри фирм, с 
которыми исследователи-изобретатели связаны договором о 
найме, либо между независимыми исследователями и потребите-
лями инноваций, связь между которыми поддерживается контракт-
ными соглашениями. И в первом, и во втором случае возникает 
множество нуждающихся в решении вопросов, связанных с финан-
сированием исследований, распределением прав собственности на 
инновации, денежной компенсацией изобретателей и пр. В работе 
[21] на модельном уровне предлагается ряд решений по раскрытию 
внутреннего мира инновационной деятельности. 

В модели основное контрактное соглашение имеет место меж-
ду исследовательской единицей (исследователем) )(RU  и потреби-
телем )(C , являющимся непосредственным бенефициарием иннова-
ции. Им может быть либо производитель, вовлеченный в «разра-
ботку» или коммерциализацию инновации, либо потребитель, 
покупающий итоговый продукт, либо поставщик комплементарных 
продуктов, либо некая комбинация из этих трех типов агентов. 
Исследователь обладает идеями и знанием, но отнюдь не незави-
симыми ресурсами, необходимыми для оплаты оборудования или 
труда. Вследствие этого ему приходится вести поиски внешних 
финансовых вложений, предоставить которые может потребитель в 
обмен на контракт, определяющий спецификацию и механизм 
распределения прав собственности на использование инновации и 
способ вознаграждения исследовательской единицы. 

Стоимость инновации для потребителя 0>V . Пусть e обозна-
чает не охваченные контрактом (исследовательские) усилия, постав-
ляемые исследовательской единицей RU , а E  – инвестиции, 
осуществленные потребителем C ; оба с линейными издержками. 
Предполагается, что инвестиции E  либо зафиксированы контрак-
том (денежные инвестиции), либо нет (как в случае предоставления 
технологической или требуемой информации). В исходной модели у 
потребителя нет ограничений на наличность. Вероятность осу-
ществления инновации предполагается возрастающей, строго вог-
нутой и изолированной на ),( Ee , а именно: )()(),( EreqEep += . 
Обе стороны являются нейтральными к риску в отношении к доходу 
и имеют резервную полезность 0 . Общественно оптимальные (пер-
вого наилучшего) усилия и инвестиции определяются следующим 
образом:  

 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

61 

}),({max
},{

EeVEep
Ee

−− , 

или 
1))(*('))(*(' == VVErVVeq  

 
На практике, однако, нахождение первого наилучшего оптимума 

не представляется возможным из-за несовершенства, неполноты 
исследовательского контракта. Более того, как подчеркивают Агион 
и Тироль, инновации не могут быть в принципе описаны ex ante, 
вследствие чего обе стороны не могут иметь предметом контракта 
поставку определенной инновации. Все, что может быть обозначено 
в контракте, так это аллокация прав собственности (property rights) 
на будущую инновацию, правило дележа (sharing rule) дохода 
(плата за лицензию), который может быть получен исследова-
тельской единицей, и инвестиции (в случае возможности их 
отражению в контракте) потребителя E . 

Если права собственности на инновацию принадлежат потре-
бителю C , то он может свободно пользоваться инновацией. Такой 
случай назван интегрированным (integrated case), при этом иссле-
довательская единица RU не получает от инновации никакого дохо-
да. Попутно отметим, что на практике успешные исследователи 
получают доходы ex post через механизм увеличения заработной 
платы, получения премиальных выплат, наделения их акциями и 
т.п.; вознаграждение такого рода обычно несоразмерно ценности 
инновации. 

Если собственником инновации является RU , то C  и RU ведут 
переговоры/торги по поводу лицензионной платы, коль скоро 
инновация уже имела место. В этом случае интеграция отсутствует 
(nonintegrated case); для простоты предполагается, что V делится 
ex post на равные части между собственником RU  и потребителем 
C  с тем, чтобы исследовательская единица смогла получить ли-
цензионную плату, равную 2/V  [21, p.702-703].  

6. Проблема высокого уровня трансакционных издержек рыноч-
ного и/или квазирыночного (межфирменного) взаимодействия.  

Высокие трансакционные издержки толкают предприятия в 
сторону образования различных форм институциональных соглаше-
ний типа холдинговых структур, бизнес-групп, финансово-промыш-
ленных групп (ФПГ) и пр. Их присутствие в переходных экономиках 
само по себе не вызывает возражений, раз это помогает предприя-
тиям сэкономить на трансакционных издержках взаимодействия. В 
одно время создание, к примеру, в российской экономике ФПГ 
активно поддерживалось государством; в них виделась панацея в 
виде локомотивов роста. Это тот случай, когда о таких структурах 
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следовало бы говорить не в терминах «институциональных лову-
шек» (понятие В.М.Полтеровича), а как об «институциональной 
отдушине» (термин В.Е.Дементьева). 

7. Проблема системных дефектов неоклассического/либе-
рального подхода к экономике и ее инновационному развитию. 

Одним из таких существенных системных изъянов является 
гиперболизация самого понятия рыночной экономики и собственно 
рынка. О.Уильямсон, будучи сам представителем, а во многом и 
создателем, новой институциональной экономики выдвинул в своей 
знаменитой работе 1975 г. «Рынки и иерархии» знаменитый тезис о 
том, что «сначала были рынки» [28, p. 21]. Критерий успешности 
различных форм экономической организации – минимизация 
трансакционных издержек взаимодействия. Дж. Ходжсон приводит 
контрдоводы, основанные на том, что в реальности рынки включают 
социальные нормы и обычаи, институционализированные обмен-
ные отношения и информационные сети, нуждающиеся в объяс-
нении [20], [23], [27, p. 9221-9227]. Ходжсон делает вывод, прямо 
противоположный утверждению Уильямсона, как-то: «рынки – это 
не начало, свободное от институтов» [19, с. 12]. Несмотря на 
противоположные мнения, оба автора говорят о рынке во множест-
венном числе, в то время как в неоклассических моделях либо 
фигурирует один-единственный рынок, либо, будь даже их много, 
де-факто все они сводятся по существу к одному большому рынку. 
Такая трактовка, облегчающая построение равновесных моделей, 
является в то же время грубым искажением действительности, выз-
ванным внутренне присущим фундаменту неоклассической 
методологии пороком. 

Признание факта зависимости рынков от институтов и активной 
деятельности индивидов равнозначно в известной степени приз-
нанию наличия и возможности конструирования того, что мы назы-
ваем институциональной реальностью – социальной реаль-
ностью с врожденной институциональной тканью. Как показывают 
достижения экспериментальной экономики «рынки должны тракто-
ваться не как абстрактный и универсальный «эфир» человеческих 
взаимодействий, но как сознательно сконструированные системы 
правил [подчеркнуто нами – А.Г., Б.Е.]» [19, с. 10].  

Стоит обратить внимание на два ключевых момента: первый – 
невозможность «сконструировать лабораторный эксперимент по 
размещению ресурсов, не проектируя институт во всех его деталях» 
[26, p. 923]; второй – сомнительный характер утверждения об абстракт-
ном рынке как универсальном форуме человеческих взаимодейст-
вий, свободным от каких-либо специфических правил [23]. 

Учет этих моментов подводит к мысли о рынках как не просто о 
правилах, а об алгоритмах, в более сильной и систематизирован-
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ной форме представленной понятием рыночных автоматов  
[25, p. 415-443].  

Логическая конструкция рыночных автоматов (markomata) на-
вела Б.А.Ерзнкяна на мысль об их приспособлении к описанию и 
объяснению динамики инновационного развития технологически 
неоднородной и принципиально нелинейной экономики [3], [4], [6].  

8. Проблема негативных внешних эффектов, в том числе 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Традиционное решение проблемы негативных экстерналий с 
помощью государственного вмешательства в экономику в условиях 
современного финансово-экономического кризиса и дефицита ком-
пенсационных ресурсов дает сбои. Свидетельством этому служит 
бюджетное финансирование, осуществляемое в данной области в 
большей степени по остаточному принципу – в последние годы в 
бюджете России на все мероприятия по охране окружающей среды 
предусматривалось выделение средств в объеме меньшем 0,5% от 
всех расходов бюджета.  

Нетрадиционное решение проблемы экстерналий на основе 
Коузова торга в условиях отсутствия в России гражданского 
общества и, соответственно, слабой сплоченности и неорганизо-
ванности местных сообществ не позволяет последним эффективно 
противостоять давлению крупных корпораций – основных источни-
ков производства негативных эффектов.  

Между тем важность и особая актуальность решения проблемы 
осложняется тем, что условия формирования нового шестого тех-
нологического уклада, основанного на нано- и биотехнологиях, 
генной инженерии, молекулярной биологии, глобальных интеллек-
туальных информационных сетях, системах искусственного интел-
лекта, нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии, дик-
туют новые стандарты качества как к выпускаемой продукции, 
так и производственным технологиям, предъявляя повышенные 
требования к качеству жизни, снижению энерго- и природоемкости, 
обеспечению экологической безопасности [16, с. 28-23]. 

Альтернативным решением может стать страхование риска 
загрязнения окружающей среды, способное выступить одним из га-
рантов компенсации ущербов, возникающих вследствие негатив-
ного воздействия на компоненты окружающей среды, и обеспече-
ния заданного уровня экологической безопасности в современный 
период модернизации отечественной экономики в условиях кри-
зиса. На экологическое страхование, сопровождаемое комплексным 
использованием экономического инструментария природопользо-
вания (плата за пользование природными ресурсами, негативное 
воздействие, экологические сборы и налоги, субсидий, система 
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возвратных депозитов и т.д.), можно возложить выполнение ряда 
функций. Основными из них являются: компенсирующая (возмеще-
ние вреда, возникшего в результате антропогенного загрязнения 
окружающей среды); превентивная (минимизация и предотвраще-
ние возможных ущербов); стимулирующая (побуждение экономи-
ческих агентов к снижению негативной нагрузки) [17, с. 166-167]. 

9. Проблема трансплантации, в том числе ориентированных 
на инновационное развитие, институтов. 

Институты инновационного развития экономики нуждаются в 
современных условиях ее модернизации не столько в эволюцион-
ном, сколько в революционном способе институционального разви-
тия на основе взращивании, проектирования и/или заимствовании 
социально-экономических институтов. Решающим условием для 
осуществления революционного сценария институционального раз-
вития является государственное вмешательств, наличие полити-
ческой воли, понимание того, что и как следует делать, чтобы 
обновить институциональную систему, оздоровить ее и привести в 
соответствие с поставленными задачами модернизации и иннова-
ционного развития. При этом особенно важно осознавать ограни-
ченность такого пути развития в том смысле, что не всякие инсти-
туты могут оказаться конгруэнтными с существующей институцио-
нальной системой, особенно, в ее неформальной части. Отсюда 
требования к институциональным инновациям: они должны быть 
внедрены таким образом, чтобы было обеспечено их «естествен-
ное» укоренение в ткань зарекомендовавших себя формальных 
правил и существующих на протяжении веков неформальных норм.  

10. Проблема игнорирования процесса модернизации и иннова-
ционного развития.  

Создание институциональных предпосылок для стимулирова-
ния инновационного развития зачастую происходит замедленными 
темпами и создает опасность недостижения целей модернизацион-
ных и инновационных программ. Вызывает озабоченность несовер-
шенство действующей институциональной системы (правовой и 
неформальной) и незаинтересованность лиц, ответственных за реа-
лизацию инновационных программ развития экономики, в успешном 
выполнении поставленных задач, а также практическое отсутствие 
механизмов преодоления негативного поведения административ-
ного аппарата.  

11. Проблема смешения природы институциональных и тех-
нологических изменений.  

Институциональные и технологические изменения суть «глав-
ные детерминанты социального и экономического развития, причем 
и в том, и в другом случае проявляются черты зависимости от 
прошлого» [12, с.133]. С этим трудно не согласиться, и эти два рода 
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изменений составляют взаимосвязанную пару. На что следует 
обратить внимание, так это на два обстоятельства: на одном 
останавливается сам Норт, на другом – Карлота Перес. 

Первое касается мировосприятия экономических агентов, зна-
чение которого в институциональном процессе превосходит таковое 
в технологических изменениях. В качестве причины Норт указывает 
на большую роль идеологических убеждений в институциональном 
процессе, воздействующем на формирование субъективных моде-
лей, определяющих решения в ситуации выбора. Такой процесс, по 
его мнению, «предоставляет более широкие рамки выбора благо-
даря наличию сложных взаимоотношений между формальными и 
неформальными ограничениями». Отсюда и более усложненная по 
сравнению с технологическими изменениями форма представления 
двух эффектов – блокировки и зависимости от траектории пред-
шествующего развития. Вызвано это и взаимодействием между 
обществом и экономикой, и разнообразием позиций агентов, «по-
разному способных влиять на институциональные изменения, и с 
ролью культурного наследия, которое обусловливает устойчивость 
многих неформальных ограничений» [12, с.134]. 

Второе обстоятельство имеет отношение к неравномерному 
характеру динамики обоих типов изменений. Как отмечает Перес, 
между ритмами технологической (и шире – технико-экономической) 
сферы и институциональной (социо-институциональной в термино-
логии Перес) сферы существует известная асинхронность, вследст-
вие большей инертности последней. Присущие капитализму базо-
вые механизмы обусловлены взаимовлиянием и взаимодействием 
между собой трех свойств системы, к которым Перес относит 
нижеследующие: 

1. Технологические изменения вызываются кластерами ради-
кальных инноваций, которые порождают последующие успешные 
революции, модернизирующие всю производственную структуру. 

2. Функциональное разделение между финансовым и произ-
водственным капиталом, каждый из которых получает прибыли 
различными способами. 

3. Гораздо большие инертность и сопротивляемость переменам 
социо-институциональной структуры, нежели технико-экономической 
сферы, в которой присутствует конкурентное давление [14, с. 27].  

К сказанному добавим, что «технологические и институциональ-
ные изменения могут воздействовать на промышленную динамику 
как непосредственно, так и опосредованно – через трансакционные 
факторы. При этом внутрифирменные изменения в технологиях 
могут приводить к одновременному росту трансакций и средних 
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трансакционных издержек, а институциональные – к их разно-
направленной динамике» [10, с. 6]. 

12. Проблема игнорирования неидентичного характера рынков, 
в частности вследствие наличия институциональных особен-
ностей. 

Неоклассическая экономическая теория исходит из идентичного 
характера функционирующих в экономике, которая сама предстает 
в модельном описании одной большой деревней, рынков. 
Применительно к человеческому поведению можно показать, что «в 
условиях конкуренции с нулевой суммой», когда «люди стремятся 
скорее к статусу, чем к материальным благам», «многие из 
традиционных средств неоклассики – такие, как нерегулируемая 
рыночная конкуренция, – больше не работают» [18, с. 314].  

Различия возникают не только из-за отсутствия идентичных 
рынков, но и – при межстрановом сопоставлении – вследствие спе-
цифики институциональных систем. Так, Николь Биггарт, сравнивая 
Японию и США, отмечает закрытый характер и необходимость про-
биваться сквозь плотные сети деловых связей, что характерно для 
японского рынка, и относительную открытость и возможность для 
каждого преуспеть, что является отличием американского рынка. 
Вывод, к которому приходит она, гласит: «социальные основы 
рыночной деятельности в названных двух странах различны, 
экономическое действие реализуется в них разными путями», 
короче говоря: «не все рынки одинаковы» [1, 2002, с. 254]. 

Иную трактовку рыночному разнообразию, как было сказано 
ранее, дает Филип Мировски, для которого оно проистекает из-за 
различия принципов, на которых строятся рынки. Существуют струк-
турные различия между рынками, такими как рынки, на которых 
цены официально объявляются, и рынки с посредниками-дилерами, 
аукционы с закрытыми торгами и аукционы непрерывные двойные, 
и если бы один и тот же товар продавался более чем на одном 
рынке, то вряд ли цена и количество были бы идентичными [25].  

Цены при этом не следует трактовать так, словно единственной 
их функцией является распределение ресурсов и дохода. Цены 
должны также соотноситься с потребностями денежных потоков в 
придании законности капитальным активам, финансовым структу-
рам и деловому стилю в экономике [24, p.142].  

13. Проблема дисгармонии трансформационного и трансак-
ционного секторов переходных экономик.  

Многие реальные проблемы переходных экономик осложняются 
отсутствием в обществе понимания необходимости модернизации 
не только трансформационного (производственного), но также и 
трансакционного – как частного (корпоративного), так и обществен-
ного (государственного) – сектора. Модернизация частного трансак-
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ционного сектора может осуществляться в рамках системы корпо-
ративного управления, модернизация государственного трансак-
ционного сектора – в рамках системы государственного управления. 
Зачастую, при этом, гарантом осуществления трансакций, стороной, 
обеспечивающей последовательное, надежное и беспристрастное 
рассмотрение конфликтов, выступает государство; но на это можно 
привести и, как это делает Д.Норт, контрдоводы в виде огромного 
количества исторических свидетельств о неучастии государства в 
создании схемы прав собственности.  

Системное решение проблемы архаичности структуры трансак-
ционного сектора и общей несбалансированности трансакционного 
и трансформационного секторов экономики, может быть найдено в 
равноправном их устройстве. Такое равноправие не отрицает дина-
мики секторов, для которой характерна, по образному выражению 
К.Перес, то любовная интрига, то размолвка; оно лишь означает 
исключение доминирования одного сектора над другим в целях 
извлечения односторонней выгоды [7, с. 18]. Интересно также отме-
тить, что дисбаланс трансакционного и трансформационного секто-
ров характерен не только для переходных экономик. Последний 
глобальный финансовый кризис как раз и стал в первую очередь 
кризисом финансовой составляющей трансакционного сектора: 
предложение финансов – через механизм нарастания цепочки фи-
нансовых инструментов (деривативов), оторвавшихся от реального 
сектора, – привел к дисбалансу основных секторов американской 
экономики, а затем и связанных с ней экономики других стран [8].  
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ԱՐԱ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,  

ՀՀ Նախագահի Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ  

ԲԱԳՐԱՏ ԵՐԶՆԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի կենտրոնական  
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ինստիտուտի  

լաբորատորիայի ղեկավար 
 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Հոդվածն անդրադառնում է ինստիտուցիոնալ համակարգին, որը 
մեկնաբանվում է որպես անցումային տնտեսության շրջակա միջա-
վայրի (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կանոններ) և համաձայնությունների 
(պայմանագրային հարաբերություններ, տնտեսական կազմակեր-
պությունների ձևեր) համախումբ, որոնք ենթակա են տարաբնույթ 
փոխակերպումների: Վերջինը կարող էր լինել գիտակցված գործո-
ղությունների արդյունք կամ տնտեսության անցումային բնույթի 
կողմնակի ազդեցություն: Հոդվածը թվարկում և վերուծում է անցու-
մային տնտեսության փոխակերպման խնդիրները, ինչպես նաև նրանք, 
որոնք բնորոշ են հետխորհրդային տնտեսություններին՝ մասնավո-
րապես Ռուսաստանին և Հայաստանին: 

Հիմնաբառեր. ինստիտուցիոնալ համակարգ, անցումային տնտե-
սություն, փոխակերպման խնդիրներ, հետխորհրդային տնտեսություն: 
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PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL  

SYSTEMS OF TRANSITIONAL ECONOMY 
 

The article reflects on the institutional system, interpreted as a set of 
the environment (formal and informal rules) and agreements (contractual 
relationship, forms of economic organizations) of transitional economy 
which is subject to various transformations. The latter could be a result 
of conscious actions taken or be a side effect of the transitional 
character of the economy itself. The article enumerates and analyzes a 
number of problems of the transformation of transitional economy, as 
well as those which are characteristic to the economies of post-soviet 
economies, specifically Russia and Armenia. 
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: REASONS OF 

SUCCESS OR FAILURE OF CRM PROCESS IN IRAN 
From the Perspective of Advisors 

 
The purpose of the study of the article is to gain better 
understandings of what are the valid critical success factors in 
Iranian CRM projects according to CRM experts and advisors and 
as a result what is the average success score of these projects in 
our country.  
The study begins with the understanding of customer relationship 
management as systems of automation in one hand and complex 
philosophy and strategic revolutions in the other hand. Considering 
components and modules of such I.S systems the relationship 
between the elements of CRM as a multi-dimensional construct 
were found out and led to the eleven Critical Success Factors in 
CRM projects as the reasons to fail or success. Then the 48 
metrics of these CSFs are found in the literature and tested in self 
administrated interviews and the results were analyzed statistically 
leading to the items that are paid close attention such as 
"Multidisciplinary team responsible for implementation of the CRM 
project" and "Integration of other IS within the company with CRM 
for consistency and availability of information related to customers" 
AND items that are not paid enough attention such as "Channels of 
communication with customers" or "CEO support".  
Furthermore we observe a decrease in publishing and defining 
CRM goals and consequently marketing automation is lower than 
sales automation and the decrease continues in customer service 
till getting to minimize attention on deploying the objectives for 
“Operational Management” and “Customer contact point”. 
Keywords: Customer Relationship Management (CRM). 
Information System Integration, Critical Success Factors (CSF), 
Metrics, Technology-Based CRM. 
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Introduction & Background 
Paradigm Shift's conditions force business to change rapidly 
implementing new technologies to acquire and retain customers. These 
technologies are used for distributing and collecting information on both 
companies and customers. Our clients and customers are highly 
educated, more specialized, live longer and are under more influence of 
the global markets and international culture and ways of thinking. 
However in one sentence "Customers' knowledge is substantially 
increasing". Consequently they find new options and change their buying 
behavior almost every second. Supplying such customers need more 
dynamic businesses and of course cultural change issues in dramatically 
shifted organizations. 

News tools of data gathering for customers also gives the companies 
opportunity to new methods of finding and completing information on 
customers and consumers' behavior to be more successful in their 
relationship with their customers. In fact based on the nature of 
marketing, it clearly involves voluntary exchange "value" in the both 
parties "willing-relationship". (Ghavami, Olyaei, 2006). Methods of 
completing information or channels of understanding customers or tools 
of retaining them meets through different systems and strategies one of 
which is "CRM". 

CRM is abbreviated for Customer Relationship Management, the 
industry term for set of methodologies and tools that leads to customer's 
long term relationships with the customers. At its core, CRM is an 
enterprise wide-mindset, mantra and set of business processes and 
policies that are designed to acquire, retain and service customers 
(GREENBERG, 2001). In fact CRM is a concept enabling companies to 
tailor exact and specific product or service to each "individual" customer. 
In its best practice, CRM shall be used to create fully personalized, one 
to one experience and as a result, opening new opportunities in the 
market based on detail preferences and carefully e-documented history 
of the customer.  

"CRM is about customer knowledge to better understand and serve 
them. It is an umbrella concept that places the customer at the center of 
an organization. Customer service is an important component of CRM. 
However CRM is also concerned with coordinating customer relations 
across all business functions, points of interactions and audiences. 
(Bose and Sugamaran, 2003) 

Bose states that "at the core CRM involves the integration of technology, 
and business processes; used to satisfy the needs of a customer." Mr. 
Bose continues by giving an explanation in IT terms, where CRM is 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012  
 

  

74 

defined as "an enterprise wide integration of technologies and functions 
such as data warehouse, websites, intranet/extranet, telephone support 
system, accounting, sales, marketing and production". Thus in the core 
CRM is also a change revolution with use of IT to maximize the 
customization through different channels.  

 Problem Discussion  
(Corner, 2002) believes that approximately one third of implemented 
systems are seen to have met expectations. He believes that the reason 
for that much failure is that the companies are not clearly adapted to 
CRM approach as a complex strategy and its requirements but simply 
over-rating technology! Therefore it is of great significance to develop a 
better understanding of CRM. What it is, what are the critical points that 
should be considered and how shall these success factors be found and 
evaluated in a CRM project.  

Accordingly, the research problem will be finding critical success factors 
of a CRM projects and the metrics for such points and as a result of 
testing them in our country, the factors' existence and finally rate of 
success in Iranian CRM projects.  

Therefore "serially", the main research questions are: 

i. What is the rate of existence or consideration of each of the CSF in 
projects? 

ii. What is the rate of Success of Iranian CRM projects according to 
consultants? 

Literature  
There is a standard industry road response to recite what CRM is and 
what CRM is not. For sure it is not only a technology, though technology 
is a CRM enabler. It is a strategy and/or set of business processes or 
better to say is a methodology. The Knowledge Capital Group defines 
CRM as a subset of something the call enterprise relationship 
management (ERM), which involves customers, suppliers, partners and 
employees (Greenberg, P9). CRM can be a personal understanding of 
small business owners and merchants who do a majority of their trade 
face to face; on a scale permitting them to know and understand their 
customers or a very big enterprise to integrate the whole system 
processes and forecast what "the customers" want or will want. At its 
core, CRM is an enterprise wide-mindset, mantra and set of business 
processes and policies that are designed to acquire, retain and service 
customers. (Ibid, p 13) 

A lot of definitions on customer relationship exist in literature. Buehrer 
[according to Harker] has summarized in his paper 26 definitions of 
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relationship marketing. “The Management of Customer Relationship in 
Business Media comprises the design, development and application of 
holistic concepts in order to manage relationships to economically 
valuable current or future customers” (Buehrer, 2002).  

Types of CRM  
Actual information systems architectures in practice encompass 
operational, analytical and sometimes collaborative CRM. These 
information systems are frequently arranged as components of a “closed 
loop” control system (winter, 2005).  

Operational CRM: This is the front-office CRM that enables and 
streamlines communication and involves the areas where the direct 
customer contact appears for example a call center or email promotions 
(Johansson/ Sparredal, 2005). Operational CRM attempt to provide 
seamless integration to back-office transaction with customer interfaces 
and the majority of self described CRM products on the market today fall 
in to operational category (Ibid). So it’s clear that the “Information 
systems” are used to automate campaigns, loyalty programs and sales 
processes (winter, 2005). 

Analytical CRM: Information systems are used to support the 
identification of possible customer product assignments (“leads”). 
Analytical CRM also known as back-office or strategic CRM involves 
understanding the customer activities that occurred in the front office 
and enables an organization to analyze customer relationships through 
data mining (Johansson/ Sparredal, 2005). The tasks of analytical CRM 
also include the integration of customer information across all products 
and channels as well as the prediction of customer behavior (winter, 
2005).  

Collaborative CRM: Collaborative CRM is almost an overlay. 
(Greenberg, 2001) It is communication center, the coordination network 
that provides the neural path to the customer and supplier (Johansson/ 
Sparredal, 2005).. It can also mean communication channels such as 
the Web or Email, Voice applications or snail mails. He states that it also 
could mean channel strategies (Ibid). However it is Information systems 
that are used to support individual customer communication, the creation 
of individualized offerings as well as to process customer interactions 
using a wide range of channels (winter, 2005). 

CRM Objectives  
According to Greenberg referring to Kim et all (2003), CRM objectives 
can be divided in to four categories as described below: 
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1. Customer Knowledge: 
a. Collecting appropriate customer information 
b. Analyzing customer data 
c. Acquiring new customers 
d. Improving skills of employee 
e. Improving CRM Technique 
f. Secure service 

2. Customer Interaction 
a. Appropriate response to customer request 
b. Integration of business processes  
c. Improving channels management 
d. Maximizing the effectiveness and efficiencies of organization 

operations  
e. Customizing products and services  

3. Customer Value 
a. Improving customer retention  
b. Profits increase  
c. Improving customer service and support 
d. Building an attractive and virtual community 

4. Customer Satisfaction 
a. Improving service quality 
b. Establishing relationships with customers 

This is clear that the suggested middleware of CRM applications will 
have two main Objectives (Zigner, 2001) to meet different views on 
implementing such “Business Media Framework”:  

- The external objectives: to satisfy customer requests. 
- The internal objectives: to maintain an enterprise wide CRM 

database. 

Misconceptions of CRM 
a) Is the company (or Implementer) considering CRM a technology 

or is he looking at it as a holistic view and PBR? 
b) Are the firms focusing on customer relationship development or 

are they trying to teach the clients of the systems: how to use the 
software? Are they using the CRM system as a search engine to 
evaluate the new addresses for new customers or are they using it to 
retain their customer and manage the durable relationship with him? So 
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it the system installed and implemented in a way that clarifies the 
unrelated activities of customer acquisition and CRM database? 

c) Do the customers face with a warm open-faced company or with 
a strong-head software? Are the processes (that are integrated) 
reengineered and designed in way to make the customer feel satisfied 
and valued or not? (Verhof et all, 2001)  

d) What are the processes models for reengineering? Are they 
redesigned according to most profitable customers' needs or are they 
redesigned according to what the managers and CEO offered?  

e) Does the system and analytical reports, forecast the duration of 
lifetime relationship with customers specially those of most profitable 
ones?  

f) Is the Internet used as an enhancement tool for CRM and is the 
infrastructure technology considered in the designing process? 

These misconceptions and the previous “does & don’ts” shape the 
purpose of this study to measure out why failure projects happen?  
CRM Assessment  
Esteves and Pastor (2001) define a CSF as the limited number of areas 
in which results, if satisfactory, will ensure a successful competitive 
behavior for the organizations. In this context, it is considered that a 
factor is critical for a CRM strategy when its presence guarantees that 
the implementation of this strategy will be successful. CSFs related to 
the implementation of this type of project must consider all aspects that 
are involved. To this effect, the CSFs set is proposed taking into 
account:  
• Processes. This aspect involves the main processes of relationship 
with the customer, such as marketing, sales, and service. Here, the 
importance of their definition, interrelationship, and documentation, will 
be taken into account. 
• Human factor. For this aspect the CSFs having a human component 
and, thus, predominantly organizational, will be grouped. 
• Technology. This aspect will include the CSFs depending directly of 
technological aspects, components, and tools that must be present in 
every organization starting this type of strategy. 

By nature, each of the CSFs has a direct or indirect influence on the 
three components involved in the CRM strategy (people, processes, and 
technology). CRM is a combination of people, processes and technology 
that seeks to understand a company’s client base. Table 1 shows a list 
of the proposed CSFs to implement efficiently a CRM strategy, 
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identifying for each one the aspects that characterize them most by 
introducing the metrics that allow evaluating each of the CSF. 

ID CSF Human 
 factor Processes Technology 

1 Senior management 
commitment X   

2 Creation of a 
multidisciplinary team X X  

3 Objectives definition X   

4 Communication of the CRM 
strategy to the staff X X  

5 Staff commitment X   
6 Customer service  X X 
7 Sales automation  X X 
8 Marketing automation  X X 

9 Support for operational 
management X X X 

10 Customers contacts 
management X  X 

11 Information systems 
integration   X 

 (Mendoza et all, 2006) 
Having CSFs and their examinable metrics is a tool in hand to test and 
appraise CRM projects in most of the contributions… .  
Research Methodology 
There are three classification of research purpose available when dealing 
with a research problem: Exploratory, Descriptive and Explanatory.  

Here the research purpose and research questions indicate that the 
study in this paper is primarily descriptive since the intention was to 
describe the area of research and draw some conclusion from collected 
data. When asking questions about the CRM approach to describe the 
situation it shall be said that the work is descriptive.  

However the study is also cause and effect (Explanatory) since the 
Hypothesis was shaped. The hypotheses were "the existence of eleven 
Critical Success Factors" in Iranian CRM projects. With answering the 
questions and explaining the variables (Metrics) caused effects 
(Success or Failure of CSF) and when we begin to explain the relation 
between mentioned variables, the study is surely can be classified as 
partly "explanatory" too.  
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Also since the study starts with the literature review which later on it is 
compared with the empirical findings and because the purpose of the 
study is not to produce a new theory but to compare and validate a 
found model in a new contribution; this research is mainly inductive 
approach.  
Since the nature of this study is ethically measuring discrete that aims to 
provide a complete picture of successful CRM implementing by the 
means of and with the tools of its Critical Success Factors "validation" 
and "measurement", and to understand the interrelations of the metrics 
in a "population" to explain the "casual relationships"; this research 
approach is surely quantitative. The Hypotheses are not formed but 
clearly like the assumptions, their existence are considered and are 
tested and evaluated accordingly by statistical analysis that are all hints 
for quantitative research approach.  
The purpose of this research is to understand the "whyness" but it seeks 
to find out how CRM projects are "behaved" and what are the reasons of 
success or failure of CRM projects? In fact we had to focus on the last 
recent project each advisor had in his CV as a contemporary event to 
collect data from that specific I.S project (Event). We wanted to know 
how many metrics and factors of a successful CRM projects are 
considered in Iranian works. So though the research aims to study the 
"experiment" of advisors but in depth we investigated their knowledge on 
CRM to find out "where" they are weak and "what" are the elements they 
are considering or not considering; that it clearly shows the data 
collection strategy is a "Survey".  
When choosing a survey, the important part is finding the population or 
sample. Since the companies and organizations that CRM was 
implemented could be widely geographical spread and also because the 
primarily search and interviews indicated that the companies themselves 
didn't have a wide holistic view of CRM goals AND after consulting with 
professors at the division of e-Commerce in TMU; we found out that the 
IS consultants are not much in our country and mostly spread in Tehran, 
Mashhad, Tabriz, Isfahan and Shiraz. We have chosen them as the 
population thinking that it will be easier convincing high educated 
professionals "semi-colloquies" to interview with us! Also there was 
"Tehran's international Fair in Electronic, Computer and Information 
systems" in 2006 that was the most important event in IT world in our 
country In addition to them; we collected all professional Magazines in 
the field such as: TADBIR, WEB, E-BUSINESS & COMPUTER, 
INFORMATION TECHNOLOGY ERA, GOZIDEH MODIRIAT and 
searched all volumes of the year 2006 and collected all promotions on 
I.S projects within them and about one hundred items were found that 
they claimed to be consultants in information systems. This was done 
with any judgment such as high quality of promotion or having a website 
or else. So did the face-to-face interviews asking for a time going to their 
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offices hold the questionnaire at my hands (unless they clearly asked to 
have the paper themselves). 61 questionnaires were gathered but from 
those who they themselves filled out the questions we observed some 
items with two answers and some with no answered. So we had to 
delete these ones. Finally 48 reliable questionnaires were gathered and 
entered in to software. 
Data Analysis 
After entering the data in to SPSS software, we first checked the 
reliability of the findings but omitted the demographic questions in 
considering Alpha Cronbach. The number was (.91), reliable enough.  
The interviewed advisors had five-choice-questions to select only one 
out of them. So with selecting Minimum and Maximum, we easily found 
the mean of each CSF separately and as a result could decide about the 
rate of success or failure of each CSF in Iranian project and that 
contribute the mean of all CSF for rate of success of all Iranian CRM 
projects. So the research questions were answered.  
In fact the relation of each metric with CSF was clear but since it had a 
new contribution we also analyzed the "Correlations" between each 
metric with other metrics and its specific CSF and the findings are 
available in the original copy of the thesis.  
Findings of the Research  
The answer to first research question was presented again here: 

CSF (Sorted Descending)  % 
Customers contacts management (Channels of 
Communication with Customer) 49.896 

Support for operational management 50 
Senior management commitment (CEO Support) 53.542 
Marketing automation 53.854 
Publishing & Defining the objectives to all the staff 54.416 
Customer service & Support 55.416 
Staff commitment 57.638 
Sales automation 60 
Integrating the Co to meet the general CRM objectives 61.458 
Information systems integration 64.028 
Creation of a multidisciplinary team (CRM Committee)  71.112 

This analysis shows that in top managerial departments good 
movements were shaped for the responsible CRM committee with a 
score of 71 out of one hundred. Then good software was chosen for 
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enough “information systems’ integration” (64 Percent) and even they 
tried to be good in “Integration of the different areas of the company so 
to meet general CRM goals” (with a score of about 61 percent). They 
were even good in “sales automation” but starts to fade with “staff-
commitment” (57 Percent) and it seems that they could not convey their 
wishes and CRM goals with Senior Management since “CEO Support” 
had only 53 percent success rate. While having such contribution with 
CEO, consequently we observe a decrease in customer service to 
getting to minimize attention on deploying those objectives by 50 percent 
for “Operational Management” and 49 percent for “Customer contact point”. 

Now the total judgment on CRM projects according to advisors is 
presented here.  

 Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CRM_Success 48 1.73 4.01 2.8698 .57730 

Valid N (listwise) 48     

Total CRM Success: we can change the score (2.869) to percentage 
that the answer will be 57.39% that is the same number that comes from 
the average of the following numbers. This is the last finding and answer 
to the second main research question in this article.  

Implication for managements 
This study aims to find the critical success factors of CRM and tests 
them to see which one of them is considered with enough attention by 
advisors and consultants and how much they are considered. In this 
paper not only a checklist of critical success factors of CRM were found 
in the literature and validated through the study but also metrics of those 
CSF are shaped and the correlation between them and the CSF is found 
and extracted. The found doctrine is a roadmap for companies and 
organizations not only to check their CRM success or failure but also for 
them amid the projects to see which points are paying enough attention 
and which points aren't.  

After all the work is not statistically complex and shall also be used by 
CRM consultants for the evaluation of their projects or previous I.S 
systems with similar aims to test the adaptability level of them with their 
projects in hand. Also kind advisors and consultants could acquire good 
applicable knowledge where to put more emphasize and what are the 
points that should be strengthen in their knowledge and their expert 
institutes.  
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Implication for Academic Persons, Further studies 
This study validated the CRM Critical Success Factors in Iranian 
projects according to advisors and experts. University references can do 
it from other contribution such as in banking industry or oil sector or 
hospital segments. It is also can be done from the perspective of sales 
directors and the CEOs too. Also the empirical findings, theory and 
percentage of consideration of each CSF can be tested in case studies 
like Iran Khodro or many similar corporations who want the study full 
individualized.  

E-Business is another area where we can impediment CRM well. E-
CRM is said to the CRM for web services and electronic industries that 
are increasingly growing in Iran and could soon have a position in 
academic research. The validated model for successfully testing a CRM 
implementation is useful there too.  

Though the study contributes the literature for validated process of testing 
CRM, it is also possible to consider parts of it just to evaluate small IT 
solutions such as hot-lines and call centers as modules of CRM at one 
hand and SCM and ERP projects as larger I.S projects than CRM.  

Finally a study could be done from another perspective and that is 
putting the goals that target organizations implemented CRM were 
seeking; in front of the customers (Maybe loyal customers, profitable 
customers, etc) to test if they find those goals met or not? This could be 
done for operational CRM though the study also could be done for 
Analytical CRM from the point of view of more experts & knowledgeable 
persons and collaborative CRM for some of the supply chain members 
and business partners.  
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ՄՈՀԱՄՄԱԴ ԱՂԴԱՍԻ 
Դոկտոր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության 

Թարբիաթ Մոդարեսի համալսարանի դոցենտ 

ՓԻԹԵՐ ՆՈՈՒԴ 
Դոկտոր, Միացյալ Թագավորության Մանչեստերի 

բիզնեսի դպրոցի մարքետինգի պրոֆեսոր 

ԲԱՀՄԱՆ ՄՈՂԻՄԻ 
ԻԻՀ, Ամինի տեխնոլոգիական  

համալսարանի ասպիրանտ  
 

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ.  
ԻՐԱՆՈՒՄ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՁԱԽՈՂՈՒՄՆԵՐԻ  
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿԱՊԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Հոդվածի հետազոտության նպատակն է իրանական հաճախորդների 
հետ կապի կառավարման (ՀԿԿ) նախագծերի առանցքային գործերի կարևոր 
հաջողությունների մասին գիտելիքների խորացումը և մեր երկրում այս 
ծրագրերի արդյունավետության միջին մակարդակի որոշակիացումը` ըստ 
ՀԿԿ-ի փորձագետների և խորհրդականների: 

Ուսումնասիրությունը մի կողմից սկսվում է հաճախորդների միջև փոխ-
հարաբերությունների կառավարման հասկացությունից` որպես ավտոմատաց-
ման համակարգ, և մյուս կողմից` բարդ փիլիսոփայական ու ստրատե-
գիական հեղափոխություն: Հաշվի առնելով նմանատիպ IS ծրագրերի մոդուլ-
ներն ու բաղադրիչները` կապ է հայտնաբերվել ՀԿԿ-ի տարրերի միջև, որը 
ՀԿԿ ծրագրերում հանգեցրել է 11 քննադատական գործոնների հաջողու-
թյանը, որոնք հանդիսանում են ձախողման կամ հաջողության պատճառ:  

Հաջողության հասնելու ծայրահեղ գործոնների (ՀԾԳ) 48 մետրիկ 
կարելի է գտնել գրականության մեջ, որոնց արդյունքներն ուսումնասիրվել 
են վիճակագրորեն, և հանգեցրել են կետերի, որոնք հատուկ ուշադրություն 
են դարձնում այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են` «բազմամասնագիտական 
խումբը, որը պատասխանատու է ՀԿԿ-ի ծրագրի իրականացման համար» և 
«այլ IS ծրագրերի ինտեգրումը խումբ, ՀԿԿ-ի հետ տեղեկության 
հաջորդականության և մատչելիության համար, կապված հաճախորդների 
հետ», ինչպես նաև տարրեր, որոնց չեն հատկացվում բավարար 
ուշադրություն, օրինակ «հաճախորդի հետ կապի ուղիները» կամ «աջակ-
ցության համար գլխավոր տնօրենի պատասխանատվությունը»: 

Հիմնաբառեր. Հաճախորդների հետ կապերի կառավարում (ՀԿԿ), 
տեղեկատվական համակարգի ինտեգրում, հաջողության հասնելու 
ծայրահեղ գործոններ (ՀԾԳ), չափումներ, հաճախորդների հետ կապի` 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված կառավարում. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ: 
ПРИЧИНЫ УДАЧ И ПРОВАЛОВ В УПРАВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ  

С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В ИРАНЕ 
 

Целью исследования данной статьи является углубление зна-
ний в значимости ключевых факторов успеха в иранских CRM 
проектах и определение среднего балла успешности этих проектов 
в нашей стране, согласно советникам и экспертам CRM. 

Исследование начинается с понимания управления взаимо-
отношений между клиентами, как системы автоматизации с одной 
стороны, а также сложной философии и стратегической революции 
с другой стороны.  

Учитывая компоненты и модули таких IS систем, были обна-
ружены отношения между элементами CRM, что привело к один-
надцати критическим факторам успеха в CRM проектах, являющи-
мися причинами провала или успеха.  

48 метрик этих CFS можно найти в литературе, результаты 
которых были проанализированы статистически, и вели к пунктам, 
уделяющим должное внимание таким темам как "Многопрофильная 
группа, ответственная за реализацию CRM-проекта» и «Интеграция 
других IS систем в компании для последовательности и доступности 
информации с CRM, связанной с клиентами», а также элементы, 
которым не уделяют достаточного внимания, например «каналы 
связи с клиентами» или «генеральный директор ответсвтвенный за 
поддержку». 

Ключевые слова: Управление отношений с клиентами, интегри-
роване информационных систем, критические факторы к удаче, 
управление отношений с клиентами основанное на применении 
технологий. 
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ԳՈՐԻՈՒՆ ԱԴԱՄՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի գ.թ.գ.ա. հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հոդվածը նվիրված է հարկային բեռի և հարկային քաղաքա-
կանության միջազգային փորձի առանցքային որոշ հիմնախնդիր-
ներին: Մասնավորապես, վերլուծվել է ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, 
Գերմանիայի և Շվեյցարիայի հարկային քաղաքականության որոշ 
հիմնահարցեր և բնորոշ առանձնահատկություններ` պայմանա-
վորված տվյալ երկրի ազգային շահերով և ձևավորված ավան-
դույթներով: Զարգացած երկրների հարկային համակարգերի 
ուսումնասիրությունը կարևորվում է նրանով, որ դրանք անցել 
են զարգացման երկար ճանապարհ, և ուսումնասիրելով նրանց 
փորձը և կիրառելով այն` կարող ենք խուսափել սխալներից և 
գտնել մի շարք հարցերի պատասխաններ: 

Հիմնաբառեր. հարկային բեռ, հարկային քաղաքականու-
թյուն, շահութահարկ, եկամտահարկ, բյուջետային եկամուտ: 

Զարգացած շուկայական տնտեսությամբ երկրների հարկային 
համակարգերը ձևավորման երկար ճանապարհ են անցել և տնտեսա-
կան ու քաղաքական տարբեր իրավիճակների ազդեցության ներքո 
բազմիցս ենթարկվել փոփոխությունների` ձեռք բերելով մի շարք 
առանձնահատկություններ: Դրանք միմյանցից տարբերվում են ինչպես 
հարկատեսակներով, այնպես էլ դրանց դրույքաչափերով, կիրառվող 
հարկային արտոնություններով և մի շարք այլ հատկանիշներով: 
Ուստի, յուրաքանչյուր երկրի հարկային համակարգ ունի իրեն բնորոշ 
առանձնահատկությունները, որոնք հիմնականում պայմանավորված 
են տվյալ երկրի ազգային շահերով [1, c. 114]:  

Հարկային համակարգերի ուսումնասիրությունը կարևորվում է 
նրանով, որ դրանք անցել են զարգացման երկար ճանապարհ, և 
ուսումնասիրելով դրանց փորձը ու կիրառելով այն` կարող ենք խուսա-
փել սխալներից և գտնել մի շարք հարցերի պատասխաններ: Հարկա-
վոր է հիշել, որ ճիշտ ընտրված հարկային քաղաքականությունը 
տնտեսության առողջացման, կայունացման և զարգացման անտե-
սանելի «դեղատոմսն» է: Համաշխարհային տնտեսավարման փորձը 
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փաստում է` որքան էլ տվյալ երկրում տարածված լինեն շուկայական 
տնտեսության ինքնակարգավորման մեթոդները, սոցիալ – տնտեսա-
կան կյանքում պետությունը հանդես է գալիս ոչ որպես երկրորդա-
կան, այլ գլխավոր դերակատար: Շուկայական տնտեսության պայ-
մաններում պետությունները ոչ միայն շուկայական տնտեսության 
սուբյեկտներ են, այլև այդ տնտեսության կարգավորողներ` այդ նպա-
տակին ծառայեցնելով նաև մակրոտնտեսական կարգավորման հար-
կաբյուջետային գործիքները` հարկային և բյուջետային համակարգերը: 

ԱՄՆ-ի հարկային համակարգն արդեն ավելի քան 200 տարի է, 
ինչ զարգանում և կատարելագործվում է` նպաստելով շուկայական 
հարաբերությունների զարգացմանը: Քանզի ԱՄՆ-ը դաշնային պե-
տություն է, ուստի ինչպես բյուջետային, այնպես էլ հարկային համա-
կարգերն եռաստիճան են: Ժամանակակից ԱՄՆ հարկային համա-
կարգին բնորոշ են ինչպես դաշնային, այնպես էլ նահանգային և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև` ՏԻՄ) 
կողմից հիմնական հարկատեսակների զուգահեռաբար կիրառում: 

Դաշնային բյուջեն ձևավորվում է 5 հիմնական հարկատեսակ-
ներից (եթե հաշվի չենք առնում փոխառու միջոցները)` եկամտահար-
կից, որի տեսակարար կշիռը կազմում է ավելի քան 45%, սոցիալա-
կան ապահովագրության վճարներ` 36-37%, շահութահարկ` 8-10%, 
ակցիզային հարկ` 4-5%, մաքսային վճարներ` 1% [2, с. 124-126]:  

 

 
 

Գծապատկեր 1. ԱՄՆ դաշնային բյուջեի եկամուտներն ըստ 
հարկատեսակների կշիռների 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
Ինչպես տեսնում ենք, բյուջեի եկամուտների գերակշիռ մասը պատ-

կանում է եկամտահարկին, որը գանձվում է առաջընթացիկ սանդղակով: 
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 ԱՄՆ-ում կիրառվող եկամտահարկի դրույքաչափերը ներկայաց-
նենք աղյուսակի տեսքով (տե՛ս Աղյուսակ 1) [2, с. 124-126]:  

Մինչև 1986 թվականը գործում էին եկամտահարկի 14 դրույքա-
չափ, որոնք տատանվում էին 11-50 տոկոսի սահմաններում: 1986 
թվականի բարեփոխումների ծրագրի անցկացումից հետո դրանց 
թիվը կրճատվեց մինչև 5-ի` 11, 15, 28, 55 և 38.5%:  

Աղյուսակ 1  
Դաշնային եկամտահարկի դրույքաչափերն ԱՄՆ-ում* 

 
Հարկվող եկամուտը (ԱՄՆ դոլարով 

արտահայտված) 
Համատեղ 
հարկվող 

ամուսիններ 

Միայնակ մայր 
կամ հայր Ամուրի 

Եկամտահարկի 
դրույքաչափը 

0-29750 0-23900 0-17850 15 
29751-71900 23901-61650 17851-43150 28 

71901-
149250 61651-123790 43151-89560 33 

149250 և 
ավելին 

123790 և 
ավելին 

89560 և 
ավելին 28 

 
Դաշնային բյուջեի եկամուտների մեջ հաջորդ գերակշիռ տարրը 

սոցիալական ապահովագրության պարտադիր վճարներն են, որոնք 
իրականացնում են ինչպես գործատուները, այնպես էլ վարձու աշխա-
տողները: Սակայն ի տարբերություն մի շարք երկրների` վճարների 
իրականացումը բաշխվում է գործատուի ու վարձու աշխատողի միջև 
հավասարաչափ և կազմում է ընդհանուր աշխատանքային  ֆոնդի 15.3%: 

Բյուջեի եկամուտների մեջ իր կշռով երրորդ տեղում է շահու-
թահարկը: Կիրառվում է շահութահարկի գանձման աստիճանական 
համակարգ` առաջին 50 հազար դոլար շահույթը հարկվում է 15% 
դրույքաչափով, հաջորդ 25 հազարը` 25 %, իսկ շահույթի մնացած 
մասի նկատմամբ արդեն կիրառվում է գործող հիմնական դրույքաչափը` 

                                            
* Աղյուսակում բերված դրույքաչափերի համակարգն ընդուվել է 1988թ.: 
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34%: Այսպիսի աստիճանական հարկումը մասնավորապես նպաս-
տում է փոքր գործարարության զարգացմանը:  

ԱՄՆ-ում շահույթը հարկվում է երկու` առաջին անգամ` որպես 
կազմակերպության շահույթ` 34%-դրույքաչափով, և երկրորդ անգամ, 
երբ բաշխվում է բաժնետերերի միջև` 30% դրույքաչափով: Այս 
կրկնակի հարկմանը բացառությունների կարգով չեն ենթարկվում 
որոշ ներդրումային ընկերություններ: Այդ ընկերությունները իրենց 
ցանկությամբ կարող են ստանալ «S կորպորացիայի» կարգավիճակ և 
ազատվել շահութահարկից, ընդ որում ընկերությունների բաժնետե-
րերի թիվը չպետք է գերազանցի 35-ը: Այս պարագայում արդեն 
հարկվող օբյեկտ է սկսում դիտարկվել բաժնետերերի շահաբաժին-
ները: Մեկ այլ առանձնահատկություն կայանում է նրանում, որ 
ընկերակցությունները ևս շահութահարկ վճարողներ չեն հանդիսա-
նում: Ընկերակցության կողմից ստացված շահույթը բաշխվում է նրա 
մասնակիցների միջև և հարկվում որպես եկամուտ: Շահութահարկից 
ազատվում են նաև կենսաթոշակային  ֆոնդերը, բարեգործական 
ընկերությունները, կրոնական կազմակերպությունները, ինչպես նաև 
գիտական և կրթական որոշ հաստատություններ: Գոյություն ունի մեկ 
բացառություն ևս. մայր ընկերությունը, որն ունի դուստր ընկերություն-
ներ և տնօրինում է դրանց բաժնետոմսերի 80%-ը, կարող է վերջին-
ներիս հետ ենթարվել միասնական հարկման: Միասնական հարկման 
հիմնական առավելությունն այն է, որ ի հաշիվ մեկ ընկերության ծախ-
սերի ու կորուստների` նվազեցվում է մյուսի հարկվող շահույթը [3, с. 188]:  

Յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր ուրույն հարկային համակարգը: 
Ներկայացնենք նահանգային բյուջեների ընդհանուր հարկային եկա-
մուտների կառուցվածքը [2, с. 133]:  
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Գծապատկեր 2. ԱՄՆ նահանգային բյուջեների հարկային 
եկամուտների կառուցվածք 

 
Ինչպես երևում է վերը բերված գծապատկերից, նահանգների 

բյուջեների եկամուտների հիմնական մասը ձևավորվում է շնորհիվ 
նահանգային ԱԱՀ-ի: Այս հարկատեսակը չի կիրառվում մի քանի 
նահանգներում, ինչպիսիք են` Ալյասկան, Նյու Ջերսին և Դելվերը: 
Մնացած նահանգներում հարկի դրույքաչափը տատանվում է 3-8.2 
տոկոսի սահմաններում: Սա մի հարկատեսակ է, որով նահանգները 
կիսվում են քաղաքների հետ: Օրինակ` Իլինոյս նահանգն ԱԱՀ-ն 
բաշխում է հետևյալ կառուցվածքով` նահանգային բյուջե` 6%, խոշոր 
քաղաքների բյուջեներ` 1%, իսկ մնացած 1%-ը ուղղում է արագընաթաց 
տրանսպորտի հարցերով զբաղվող մարմիններին [4, с. 350-351]:  

ԱՄՆ-ի ՏԻՄերն ունեն իրենց հարկային մուտքերը, որոնց մեջ 
գերակշռում են սեփականության հարկերը: Օրինակ` Նյու Յորքի եկա-
մուտների 40%-ն ապահովվում է հենց այս հարկի միջոցով: Որպես 
կանոն` այս հարկից ազատված են պետական անշարժ գույքը, բարե-
գործական և հոգևորական կազմակերպությունների սեփականու-
թյունը, 36 նահանգներում հարկման ենթակա չեն ոչ նյութական 
ակտիվները, իսկ 4 նահանգներում` անձնական սեփականությունը: 
Տեղական բյուջեների մեջ մեծ կշիռ ունեն նաև շահութահարկը` 7.9%, 
որի դրույքաչափը տատանվում է 2-11% սահմաններում, և եկամտա-
հարկը` 2-12% դրույքաչափով: Ճիշտ է` տեղական հարկերը կազմում 
են ՏԻՄերի բյուջեների գերակշիռ մասը, այնուհանդերձ չեն կարո-
ղանում հարատևել առանց պետական լրահատկացման: Օրինակ` 
մայրաքաղաք Վաշինգտոնն իր բյուջետային եկամուտներով կարողա-
նում է ապահովել իր ծախսերի միայն 84%-ը, մյուս 16%-ը ստանում է 
որպես լրահատկացում դաշնային բյուջեից [5, с. 310]:  
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Գերմանիայի հարկային բեռի և հարկային քաղաքականության 
փորձի ուսումնասիրությունը կարևորվում է նրանով, որ նախ` այդ 
երկիրը, անցնելով տնտեսական և քաղաքական ծանր փուլերով, կա-
րողացել է հետպատերազմյան քայքայված տնտեսությունից ստեղծել 
մի պետություն, որն այժմ դասվում է աշխարհի զարգացած երկրների 
շարքին: Կարևորվում է գերմանական հարկային համակարգի ուսում-
նասիրությունը նաև այն համգամանքով, որ մեր երկրի հարկային 
համակարգի հետ այն ունի շատ ընդհանրություններ:  

Եվ այսպես, քանզի Գերմանիան ևս դաշնային  պետություն է, 
ուստի այն նույնպես ունի եռաստիճան հարկային և բյուջետային 
համակարգեր: Բյուջետային եկամուտների գրեթե 80%-ը ձևավորվում 
է հարկային մուտքերի հաշվին: Նշենք, որ Գերմանիան այն սակավ 
երկրներից մեկն է, որ կիրառում է բյուջետային եկամուտների ինչպես 
ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական բաշխում, այսինքն` բարձր 
եկամուտ ունցող հողերը (Բավարիա, Բյուրտեմբերգ և այլն) իրենց 
եկամուտների մի մասը տրամադրում են ավելի ցածր եկամուտ 
ունեցողներին, ինչպիսին է ` Սաքսոնիան: 

Գերմանական հարկային համակարգը բնորոշվում է հարկերի 
բազմատեսականությամբ (երկրում կիրառվում է ավելի քան 50 
հարկատեսակ) [6, с. 155]:  

Դաշնային բյուջեն ձևավորվում է հետևյալ հարկատեսակներից` 
• դաշնային հարկեր` մաքսային վճարներ, ակցիզային հարկ 

(բացառությամբ գարեջրի ակցիզահարկից), եվրամիության գծով 
հարկեր, ակցիզահարկ: 

• միասնական հարկերից մասհանումներ. միասնական են եկա-
մտահարկը, ԱԱՀ-ը, շահութահարկը: 

«Հողերի» բյուջետային եկամուտները ձևավորվում են`  
• հողի հարկ, տրանսպորտային միջոցների սեփականատերե-

րից գանձվող հարկ, գարեջրի ակցիզահարկ, ժառանգության հարկ, 
հողատարածքի ձեռքբերումից հարկ և այլն, 

• համատեղ հարկերից մասհանումներ: 
Համայնքների բյուջեները ձևավորվում են տեղական հարկերից` 

հողի հարկ, զվարճանքի հաստատություններից հարկ, եկամտահար-
կից մասհանումներ և այլն:  

Գերմանիայի հարկային համակարգի ուշագրավ առանձնահատ-
կություններից մեկն էլ այն է, որ այստեղ եկեղեցին իրավասու է իր 
հավատացյալներից գանձել հարկ:  
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Պետական բյուջեի եկամուտների հիմնական աղբյուրը 
եկամտահարկն է: Երկրում թույլատրվում է ամուսինների համատեղ 
հարկումը, սակայն ի տարբերություն ԱՄՆ-ի և Ճապոնիայի` այստեղ 
ավելի խիստ են սահմանված այն պայմանները, որոնց պարագայում 
թույլատրվում է համատեղ հարկումը:  

Հաջորդ հարկատեսակը շահութահարկն է: Հարկի հիմական 
դրույքը 30% է: Այն դեպքում, երբ շահույթը չի բաշխվում, գործում է 
45% դրույքաչափը:  

ԱԱՀ-ն եկավ Գերմանիայում փոխարինելու շրջանառության հար-
կին: ԱԱՀ-ի ընդհանուր դրույքը 16% է, սակայն կիրառվում է նաև 
նվազեցված դրույքաչափ` 7%, անձնական սպառման ապրանքների 
մատակարարման, Եվրամիության տարածաշրջանի ներսում պարե-
նային ապրանքների ներմուծման և սպառման, ինչպես նաև հասարա-
կական տրանսպորտի ծառայությունների մատուցման պարագայում:  

Ինչ վերաբերում է սոցիալական ապահովագրության վճարին, 
ապա նշենք, որ այն կազմում է աշխատավարձի   ֆոնդի 6.8%-ը և, 
ինչպես ԱՄՆ-ում, հավասարապես է բաշխվում գործատուի և վարձու 
աշխատողի միջև [7, с. 214]:  

Այժմ անդրադառնանք Շվեյցարիայի հարկային համակարգին: 
Շվեյցարիան միակ չեզոք երկիրն է, և այստեղ ամենամեծ հարկային 
բեռն են կրում հարկատուները:  

Շվեյցարիայի  ֆինանսական համակարգը ևս եռաստիճան է: 
Երկիրն իր կազմի մեջ ընդգրկում է 26 կանտոն, որոնց մեջ միավոր-
վում են համայնքները: Կանտոնները, ըստ երկրի օրենսդրության, 
օժտված են ինքնավարությամբ [2, с. 288]:  

Դաշնային իշխանությունների կողմից գանձվում են հետևյալ հար-
կատեսակները` շահութահարկ, եկամտահարկ, ակցիզային հարկ, 
հարկ իրավաբանական անձանց դրամական  պահուստային ֆոն-
դերից և կապիտալից: Կարող է նաև որպես փոխհատուցում հարկ 
գանձվել այն անձանցից, ովքեր չեն ծառայել բանակում: 

Կանտոններում կիրառվում են հետևյալ հարկատեսակները` շա-
հութահարկ, հարկ կապիտալի աճից, եկամտահարկ, ժառանգության 
և նվիրատվության հարկ, գույքահարկ, տրասպորտային միջոցներից 
հարկ, ընտանի կենդանիների հարկ և այլն:  

Համայնքները, ինչպես Գերմանիայում հողի հարկի դեպքում, 
որոշակի դրույք են ավելացնում կոմունաներում կիրառվող հարկերի 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

93 

դրույքաչափերին, որոնցից էլ ձևավորվում է նրանց բյուջետային 
եկամուտները:  

Շվեյցարիայում շահութահարկը գանձվում է առաջընթացիկ սանդ-
ղակով, որի դաշնային դրույքաչափերը տատանվում են 3.6-9.8%-ի 
սահմաններում, և 11.3-29.1% է կազմում կանտոնների և համայնքների 
համատեղ դրույքաչափը: Կապիտալից հարկը գանձվում է հազար 
շվեյցարական  ֆրանկի հաշվով 0.825% դաշնային մարմինների և 
4.035%` կանտոնների և համայնքների կողմից: Կիրառվում է նաև 35% 
դրույքաչափ շահաբաժինների, 15% դրույքաչափ` ապահովագրական 
վճարների նկատմամբ:  

ԱԱՀ-ի հիմնական դրույքաչափը կազմում է 6.5%. նվազեցված 
դրույքաչափ է կիրառվում հյուրանոցային ծառայությունների նկատ-
մամբ` 3% և դեղորայքի ու տպարանների նկատմամբ` 2% [8, с. 188-192]: 
Հարկ է սահմանվում նաև արժեթղթերի թողարկման, դրանց նոմի-
նալի աճի և դրանց հետ գործարքներ կատարելու դեպքում: Այսպես, 
թողարկման դեպքում գանձվում է նրանց նոմինալի 2%-ը, դրանց հետ 
իրականացվող գործարքները հարկվում են 0.15%-ով, պարտատոմ-
սերի թողարկումը հարկվում է 0.12%-ով:Հարկը գանձվում է նաև 
ապահովագրության որոշ տեսակներից, օր.` գույքի ապահովագրու-
թյունից 5%:  

Յուրաքանչյուր եվրոպական զարգացած երկիր ունի իր հար-
կային համակարգի առանձնահատկությունները: Սակայն այդ առանձ-
նահատկությունները գնալով վերանում են, քանզի եվրամիության 
առկայությունն այդ համակարգերը գնալով նույնականացնում է:   

Ճապոնիայի հարկային համակարգը ձևավորվել է դեռևս XIX 
դարում և որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմից հետո: Ճապոնիայի հարկային համակարգը 
ևս բնորոշվում է հարկատեսակների բազմազանությամբ: Սակայն, ի 
տարբերություն ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի և Շվեյցարիայի, այն ունիտար 
պետություն է և հետևաբար ունի երկաստիճան հարկային համա-
կարգ, իսկ ավելի որոշակի` երկրում գործում են 25 համապետական և 
30 տեղական հարկեր: Հարկային եկամուտների գրեթե 64%-ը 
ձևավորվում են համապետական հարկերի միջոցով, իսկ մնացած 
մասը` տեղական հարկերի միջոցով (տե՛ս Գծապատկեր 3) [9, с. 144]: 
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Գծապատկեր 3. Համապետական և տեղական բյուջեներում որոշ 
հարկատեսակների տեսակարար կշիռը 

 
Հարկատեսակների բազմազանության մեջ բյուջետային եկա-

մուտների գերակշիռ մասը` մոտավորապես 56%-ը, ձևավորվում է 
եկամտահարկից և շահութահարկից, հետո գալիս է գույքահարկը և 
ապա` անուղղակի հարկերը: Ի տարբերություն այլ երկրների` բյուջեի 
եկամուտների մեջ մեծ կշիռ են կազմում նաև ոչ հարկային մուտքերը` 
16%, ինչպիսիք են` տուրքերը, շահումներից եկամուտները և այլն:  

Կիրառվում են համապետական եկամտահարկի 5 դրույքաչափեր` 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%: Բացի համապետականից գործում են նաև 
պրե ֆեկտուրայի կողմից 3 դրույքաչափերով (5%,10% ,15%) գանձվող 
և տեղական եկամտահարկեր: Հարկվող օբյեկտ են համարվում 
շահաբաժինները, անշարժ գույքից եկամուտները, ձեռնարկատիրա-
կան գործունեությունից եկամուտները, աշխատանքի դիմաց վար-
ձատրությունը, բոնուսները, նպաստներն ու կենսաթոշակը, կապի-
տալից եկամուտները և այլն: Բացի այդ Ճապոնիայի յուրաքանչյուր 
քաղաքացի վճարում է բնակության հարկ տարեկան 3200 իենի 
չափով, որը կախված չէ եկամտի մեծությունից: Սահմանված է նաև 
չհարկվող եկամտի նվազագույն չափը, որը կազմում է 35 հազար իեն: 
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե  ֆիզիկական անձիք կրում են 
ծանր հարկային բեռ, սակայն դա այդպես չէ , քանզի երկրում գործում 
է հարկային արտոնությունների շատ ճկուն համակարգ: Օրինակ` 
զանազան աղբյուրներից եկամուտ ստացող  ֆիզիկական անձի 
հարկվող եկամուտը նվազեցվում է տարեկան 400 հազար իենով, եթե 
նրա աշխատանքային ստաժը փոքր է 20 տարուց, և կարող է 
նվազեցվել ևս 700 հազարով, եթե տվյալ անձի աշխատանքային 
ստաժը մեծ է 20 տարուց [10, с. 87]:  
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Ընտանեկան զույգերը, որոնք ունեն հավասար տարեկան եկա-
մուտներ, կարող են հարկվել տարբեր դրույքաչափերով` կախված այն 
բանից, թե տվյալ ընտանիքում զբաղված է մեկ ամուսինը, թե` 
երկուսն էլ: Ժամանակակից ճապոնական հարկային համակարգը ող-
ջունում է այն ընտանիքներին, որտեղ աշխատում են երկու ամուսին-
ներն էլ, այդ իսկ պատճառով այն ընտանիքները, որտեղ զբաղված է 
միայն մեկ ամուսինը, կրում են ավելի ծանր հարկային բեռ:  

 
Աղյուսակ 2 

Ընտանեկան եկամուտների հարկումը Ճապոնիայում 
 

Ընտանիք, որտեղ 
զբաղված է ամուսիններից 

մեկը 

Ընտանիք, որտեղ 
զբաղված են երկու 

ամուսիններն էլ 
Եկամտի 

մեծությունը 
(մլն իեն) հարկվող 

եկամուտը 
հարկային 
բեռը  % 

հարկվող 
եկամուտը 

հարկային 
բեռը  % 

3 0 0 0 0 
4 57500 1.4 57500 1.4 
5 130500 2.6 130500 2.6 
8 469000 5.9 384500 4.8 
10 821000 8.2 560500 5.6 
20 4282000 21.4 2836500 14.2 
30 5577500 28.6 6182000 20.6 
50 18077500 36.2 14177500 28.4 
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ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 

Социальная эффективность рыночной экономики состоит в ее 
способности обеспечивать через налоговый механизм социальные 
и оборонные программы, призванные минимизировать для страны 
внутренние и внешние угрозы. Поэтому важнейшая задача госу-
дарства - всемерно содействовать развитию рыночной экономики в 
качестве сильной налоговой базы. Отсюда - первостепенная важ-
ность налоговой политики - системы мер по целенаправленному 
использованию налогового механизма в интересах развития произ-
водства, роста доходов предприятий и физических лиц, а также 
обеспечения на этой основе формирования централизованных 
фондов финансовых ресурсов. 
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ANALYZE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF  
TAX POLICY AND TAX BURDEN 

 
Social efficiency of market economy consists in its ability to provide 

through the tax mechanism the social and defensive programs, called to 
minimise for the country internal and external threats. Therefore the 
major problem of the state-in every possible way to promote 
development of market economy as strong tax base. From here - vital 
importance of a tax policy - systems of measures on purposeful use of 
the tax mechanism in interests of development of manufacture, growth 
of incomes of the enterprises and physical persons, and also 
maintenance on this basis of formation of the centralised funds of 
financial resources. 
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ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի դոցենտ,  
տնտեսագիտության թեկնածու 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 

ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

 
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ առևտրային բանկերում ներդրու-

մային պորտֆելի կառավարման արդյունավետության բարձրաց-
ման որոշ հիմնահարցերի: Որպես ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների ներդրումային ակտիվությունը որոշող գործոններ` կարևորվել 
են բանկերի վարկային ներդրումային քաղաքականությունն ու ներդ-
րումային արժեթղթերում գործառնությունների իրականացումը: 

Հիմնաբառեր. ներդրումային պորտֆել, իրացվելիություն, հի-
փոթեք, բանկային համակարգ, վարկային ներդրումներ, ներդրու-
մային ակտիվություն, պարտատոմսեր, վարկային պորտֆել, 
վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք:  

     
ՀՀ տնտեսական առաջընթացի ներդրումային ապահովման 

գործում կարևոր դերակատարում է ստացել բանկային համակարգը` 
հանդիսանալով բնակչության խնայողությունները ներդրումային ռե-
սուրսների վերածող կարևոր ֆինանսական կառույց: Առևտրային 
բանկերի ներդրումային ակտիվության բարձրացման անհրաժեշտու-
թյունը նկատելի է հատկապես հանրապետությունում այլ ֆինանսա-
կան հասատատությունների` վարկային, ապահովագրական, ներդրու-
մային ընկերությունների և այլ ինստիտուցիոնալ կառույցների զար-
գացման ոչ բավարար մակարդակի պայմաններում: 

Չնայած երկրի բանկային համակարգն առևտրային բանկերի 
ներդրումային գործունեության բնագավառում իր ներդրումային 
ակտիվությամբ գերազանցում է այլ ֆինանսավարկային կազմակեր-
պություններին, այնուհանդերձ առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ, 
որոնք պահանջում են լուծման նոր մոտեցումներ, ներդրումային 
գործունեության կառավարման արդյունավետ ուղիներ: 

Վերջիններիս ներկայացման նպատակով հարկ ենք համարում 
իրականացնել ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային գործու-
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նեության հիմնական ուղղությունների վերլուծություն, ինչը` հնարավո-
րություն կտա հիմնավորել ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային 
գործունեության խթանման առաջարկվող ուղղությունները: 

Հիմնարար վերլուծության իրականացման նպատակն է բացա-
հայտել այն մակրոտնտեսական գործոնները, որոնք էապես ազդում 
են հանրապետության բանկային համակարգի ներդրումային գործու-
նեությանը: Այն ներառում է ոչ միայն բանկերի ներդրումային գոր-
ծունեության հիմնական ուղղությունների զարգացման հեռանկար-
ների ուսումնասիրությունը, այլև բանկային համակարգի ներդրու-
մային ներուժի, ֆինանսական կայունության, իրացվելիության և վճա-
րունակության գնահատումը [4, էջ 144]: Ինչ վերաբերում է տեխնի-
կական վերլուծությանը, ապա այս առումով կարևորվում է բանկային 
համակարգի ներդրումային գործիքների գնային շարժի ուսումնա-
սիրությունը` բացահայտելու համար առավել եկամտաբեր ներդրու-
մային գործիքները, ինչը հնարավորություն կտա հիմնավորել բան-
կերի ներդրումային պորտֆելի կառուցվածքի բարելավման և կառա-
վարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջար-
կությունները: 

Ներկայումս ՀՀ տնտեսավարող սուբյեկտների ներդրումային ակ-
տիվությունն որոշվում է մի շարք գործոններով, որոնց շարքում 
առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում բանկային համակարգի կողմից 
տնտեսավարող սուբյեկտների ներդրումային պահանջարկի բավա-
րարմանն ուղղված վարկային ներդրումային քաղաքականությունը:  

Պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով` վերջին 
տարիներին ՀՀ բանկերի վարկային ներդրումային քաղաքականու-
թյունը իրականացվում է որոշ ռիսկային սահմանափակումների շրջա-
նակներում:  

Այնուհանդերձ, պետք է նշել, որ համաշխարհային ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամն որոշակի պատճառներով շրջանցեց 
Հայաստանյան բանկային ոլորտը: ՀՀ տնտեսության վրա ճգնաժամի 
ազդեցությունը թույլ է մի շարք պատճառներով: Նախ` Հայաստանը 
ինտեգրված չէ միջազգային արժեթղթերի շուկայի խոշոր և միջին 
մասնակիցների շրջանակներին: Հետևաբար, բորսայական ցնցում-
ները շրջանցեցին մեր հանրապետությունը: Բացի այդ, հանրապե-
տությունում հիփոթեքային շուկան զարգացման մեկնարկային փուլում 
է և փոխկապված չէ ֆինանսական ճգնաժամում ընդգրկված 
երկրների շուկաների հետ: Ավելին, ՀՀ կենտրոնական բանկը խիստ 
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միջոցառումներ իրականացրեց հիփոթեքային վարկերի տրամադրման 
նորմատիվային դաշտի ձևավորման գործընթացում, ինչը նույնպես 
կանխարգելիչ դեր ունեցավ ֆինանսական ճգնաժամից խուսափելու 
համար:  

Բացի այդ, ՀՀ բանկային համակարգի իրացվելիության աստի-
ճանը բավականին բարձր է: Եվ պատահական չէ, որ պետական 
պարտատոմսերի` որպես իրացվելիության ապահովման գործիքների 
ձեռքբերման համար բանկերը շարունակում են ներկայացնել 
առնվազն երկու անգամ ավելի պահանջարկ, քան թողարկման 
ծավալն է: Այս առումով կարող ենք նշել, որ ՀՀ բանկային համա-
կարգը չունի իրացվելիության խնդիր` անհրաժեշտ վերահսկողության 
համակարգի գործադրման շնորհիվ: 

Այդուհանդերձ, ֆինանսական ճգնաժամի անուղղակի ազդեցու-
թյունն այս կամ այն չափով դրսևորվում է նաև մեզ մոտ: Բանկային 
համակարգում դրանք առավելապես դրսևորվում են սպասումներով և 
զգուշավորությամբ: Այս առումով, ՀՀ առևտրային բանկերը փորձում 
են իրենց ապահովագրել հնարավոր «տխուր» հետևանքներից, որոնք 
կարող են առաջանալ ճգնաժամի երկար պահպանվելու դեպքում: 

Այլ կերպ ասած, ՀՀ բանկային համակարգում ավելացել են 
ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները, 
ինչին համարժեք, նրանք որոշ չափով կոշտացրել են ֆինանսական 
միջոցների տեղաբաշխման գործընթացները: Ավելին, առանձին 
բանկերի երկարատև վարկավորման գործընթացում նկատվում են 
սառեցման, ինչպես նաև` տոկոսադրույքների բարձրացման և ժամկե-
տայնության սահմանափակման միտումներ: 

Ձևավորված իրավիճակի արդյունքում որոշ առևտրային բանկեր 
իրենց վարկային պորտֆելը թանկացրել են գրեթե 2 տոկոսով: 
Այսպես, եթե մինչ ճգնաժամային ցնցումները ՀՀ բանկային համա-
կարգում առաջատար դիրքեր ունեցող «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ն 
հիփոթեքային վարկերը տրամադրում էր առավելագույնը 14%-ով, 
ապա ճգնաժամով պայմանավորված սպասումների արդյունքում 
վարկը թանկացավ` կազմելով 16%: Կրճատվեց նաև վարկի ժամ-
կետայնությունը` 15-ից հասնելով 10 տարվա: Նմանատիպ իրավի-
ճակը բնութագրական է բոլոր բանկերին: Ավելին, որոշ բանկեր 2008 
և 2009 թվականներին ընդհանրապես դադարեցրեցին հիփոթեքային 
վարկերի տրամադրումը և վարկավորումը վերսկսեցին միայն 2010 
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թվականի կեսերից` այն էլ, որոշակի վերապահումներով: Այդպիսի 
քաղաքականություն դրսևորեց նաև «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ն: 

Փորձելով զսպել գնաճային դրսևորումները` ՀՀ կենտրոնական 
բանկը բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը (ներկա-
յումս այն 8% է կազմում), ինչը բնականաբար, փողի թանկացում է 
ենթադրում: Այս գործոնի ուղղակի ազդեցությունը դրսևորվում է 
վարկային ներդրումների տոկոսադրույքների վրա, որոնք առանց այդ 
էլ կրում են արտաքին հատվածի սպասումները: 

Գծապատկեր 1  
ՀՀ բանկային համակարգի վարկային ներդրումների աճի  

տեմպերի դինամիկան 2008-2010թթ. 
 

 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2008-2010 թվականներին 

բանկային համակարգի վարկային ներդրումների աճի տեմպը նվազ-
ման միտում է դրսևորել: Այս ժամանակաշրջանում ակտիվության 
անկում է դրսևորվել վարկավորման գրեթե բոլոր ավանդական 
ոլորտներում: Առաջին հերթին դա դրսևորվել է հիփոթեքային և 
առևտրային վարկավորման ոլորտներում:  

Սակայն պետք է նշել, որ այս ժամանակահատվածում նշված 
վարկերի պահանջարկն ամենևին չի նվազել: Ավելին, դրանք վար-
կային այն շուկաներն են, որտեղ առկա է առաջարկի և պահանջարկի 
բավական մեծ խզում: Ուստի վարկավորման աճի տեմպերի նվա-
զումը պայմանավորված է հիմնականում բանկերի կողմից ներկա-
յացվող պահանջների խստացմամբ: Իհարկե, դրանց թվում առաջին 
հերթին պետք է նշել վարկերի թանկացումը և սպասարկման ժամ-
կետների կրճատումը: 
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 Ինչ վերաբերում է բանկային համակարգի կողմից տնտեսու-
թյունում իրակացվող վարկային ներդրումներին, ապա դրա դինա-
միկան 2008–2010 թվականներին ունեցել է հետևյալ տեսքը (տե՛ս 
Աղյուսակ 1): 

Այսպիսով, եթե առևտրային և հիփոթեքային վարկերի տեսա-
կարար կշիռն ընդհանուր վարկային ներդրումներում նվազման մի-
տում է ունեցել նշված ժամանակահատվածում` պայմանավորված 
վարկավորման պայմանների խստացմամբ, ապա կտրուկ աճել է 
տնտեսության իրական հատվածին տրվող վարկային ներդրումների 
և՛ ծավալը, և՛ տեսակարար կշիռը: Խոսքը հատկապես արդյունա-
բերության և շինարարության մասին է: 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ բանկային համակարգի կողմից տնտեսություն իրական 

հատվածում կատարված վարկային ներդրումների դինամիկան 
 

2008թ. 2009թ. 2010թ. 
Տնտեսության 

ճյուղեր 
ծավալը 

(մլրդ 
դրամ) 

կշիռն 
ընդհանուրում 

% 

ծավալը 
(մլրդ 
դրամ) 

կշիռն 
ընդհանուրում 

% 

ծավալը 
(մլրդ 
դրամ)

կշիռն 
ընդհանուրում 

% 
Արդյունաբերություն 56.3 13.2 87.2 13.5 146.3 18.8 
Գյուղատնտեսություն 22.4 5.2 135.3 21.0 44.2 5.7 
Շինարարություն 22.0 5.1 39.7 6.1 55.8 7.2 
Ծառայությունների 
ոլորտ 37.1 8.7 36.7 5.7 29.0 3.7 

Տրանսպորտ և կապ - - 12.3 2.0 16.6 2.1 
Առևտուր 86.8 20.3 36.8 5.7 141.6 18.2 
Սպառողական 
վարկեր 128.2 30.0 229.3 35.5 182.2 23.4 

Հիպոթեքային վարկեր 53.5 12.5 84.8 13.1 85.1 11.0 
Այլ ճյուղեր 20.9 4.9 23.6 3.6 63.4 8.1 
Ընդամենը (մլրդ դրամ) 427.2 646.5 778.2 

 
2010 թվականին բանկային համակարգի կողմից արդյունաբե-

րության ոլորտում իրականացված վարկային ներդրումները 2008 
թվականի համեմատ աճել են ավելի քան 2.5 անգամ: 

Արդյունաբերական հատվածի վարկավորման ավելացումը պայ-
մանավորված էր բանկային համակարգում տեղի ունեցող գործըն-
թացներով: Ունենալով լրացուցիչ իրացվելիություն` բանկերը «ստիպ-
ված էին» գտնելու այն տեղաբաշխելու հնարավորություն: Եվ պատա-
հական չէ, որ այդ նպատակով նրանք սկսեցին անձամբ «անհան-
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գստացնել» տնտեսության իրական հատվածում զբաղված գործա-
րարներին` առաջարկելով նրանց վարկային միջոցներ: 

Այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, թե ինչի արդյունքում տեղի 
ունեցավ արդյունաբերության վարկավորման ավելացում, միանշա-
նակ է, որ դա դրական ձեռքբերում է: Ֆինանսավորումն, անշուշտ, 
դրական ազդեցություն կունենա արդյունաբերության ճյուղի զարգաց-
ման վրա:  

Դա շատ կարևոր է հատկապես ներկա պայմաններում, երբ 
արդյունաբերության աճի տեմպը Հայաստանում խիստ նվազել է` 
կապված ճգնաժամի հետևանքով արդյունաբերության առանձին 
ճյուղերի և հատկապես` լեռնամետալուրգիայի արտադրանքի ար-
տադրության խիստ նվազմամբ: Վերջինս, թերևս, հանդիսացավ 
Հայաստանի տնտեսության այն ճյուղը, որն առաջինը և ամենաշատը 
կրեց ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը: Դա պայմանավորված 
էր միջազգային շուկայում պղնձի և մոլիբդենի պահանջարկի, 
հետևաբար նաև` գների կրճատմամբ, ինչը բացասաբար անդրա-
դարձավ Հայաստանի արտահանման ծավալում մեծ տեսակարար 
կշիռ ունեցող հանքարդյունաբերական արտադրանքի գների վրա` 
պայմանավորելով հանրապետությունում այս ոլորտի որոշ ձեռնար-
կությունների հարկադիր պարապուրդի անցումը: 

Այս ոլորտում առկա դրսևորումներն սկսեցին աստիճանաբար 
տարածվել նաև տնտեսության այլ հատվածներում: Մասնավորապես, 
նման խնդիրների առջև կանգնած է նաև տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտը, որն, ինչպես հայտնի է, աշխատում է հիմնակա-
նում «դրսի պատվերների» հաշվին: Իսկ դրանք կտրուկ կրճատվել են: 

Ճգնաժամի ազդեցությունը նկատելի է նաև շինարարության 
ոլորտում: Վերջին տարիներին այս ոլորտում նկատվող աճն սկսել է 
նահանջել: Տնտեսավարող սուբյեկտների վճարունակ պահանջարկի 
նվազումը պատճառ է հանդիսացել, որ ոլորտում ներդրումներ 
իրականացնելու համար ֆինանսական միջոցներ նրանք ձեռք բերեն 
բանկային համակարգից: Թերևս այդ է պատճառը, որ վերջին 
տարիներին շինարարության ոլորտում արձանագրվել է վարկային 
ներդրումների աճ:  

Այսպիսով, ներկայիս պայմաններում հանրապետության բանկա-
յին համակարգը հանդիսանում է տնտեսության առողջացմանն 
աջակցող առաջատար ֆինանսական կառույցը: Այս պարագայում 
բանկային համակարգի վարկային ներդրումները կարող են ոչ միայն 
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օժանդակել ճգնաժամի արդյունքում տուժած ճյուղերի վերա-
կանգնմանը, այլև ապահովել դրանց հետագա զարգացումը: Իհարկե, 
այս առումով բանկային համակարգի գործունեությունը դառնում է 
առավել ռիսկային: Դա վերաբերում է առաջին հերթին վարկային, 
տոկոսադրույքների փոփոխության և գնաճային ռիսկերին[5, էջ 74-75]:  

Դա է պատճառը, որ ներկայումս բանկերը խստացրել են հաճա-
խորդների վարկունակության գնահատման մեթոդները, վարկեր 
տրամադրելիս օգտվում են վարկային ռեգիստրի և մասնավոր վար-
կային բյուրոների համապատասխան գնահատումներից: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ անգամ ճգնաժամի պայման-
ներում բանկային համակարգը չունի իրացվելիության խնդիր, 
այսինքն` իրացվելիության ռիսկը, համատած վարկային ռիսկի հետ 
հանրապետության բանկային համակարգում շատ ցածր է: Այդ մասին 
են վկայում բանկերի հիմնական նորմատիվային ցուցանիշները: 

Այսպես, ՀՀ բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքու-
թյան նորմատիվը) 2010 թ. կազմել է 28.43%` ավելի քան 2 անգամ 
գերազանցելով սահմանված նվազագույն 12%-ի մակարդակը: 
Ընդհանուր իրացվելիությունը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 
34.44%` թույլատրված նվազագույն 15%-ի պայմաններում: Ընթացիկ 
իրացվելիությունը կազմել է 140.82%, ինչը ավելի քան 2 անգամ 
գերազանցում է նվազագույն թույլատրելի մակարդակը` 60%-ը: 

Անդրադառնալով ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային 
գործունեության խթանման ուղիներին` նշենք, որ վերջիններս արտա-
ցոլվում են տնտեսության ռազմավարական նշանակություն ունեցող 
ոլորտներում վարկային ներդրումների ավելացման գաղափարում:  

Բանկերի ներդրումային գործունեությունը պետք է ակտիվացնել 
հատկապես շինարարության ոլորտում: Այս ոլորտում ներդրումային 
միջոցների սառեցումը բացասաբար է անդրադառնում ոլորտի հետա-
գա զարգացման վրա:  

Այս առումով անհրաժեշտ է մեծացնել վարկային ներդրումների 
հոսքը դեպի շինարարություն: Ընդ որում, համեմատած այլ ճյուղերի 
հետ, շինարարությունում ներդրումների հետ կապված ռիսկերը համե-
մատաբար ցածր են, քանի որ ոլորտը գրավիչ է ոչ միայն հայրենա-
կան, այլև օտարերկրյա ներդրողների համար: 

Հանրապետության ֆինանսական հատվածի կայունությունը հա-
մաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում գրավիչ է դարձրել երկրի 
ներդրումային միջավայրն օտարերկրյա ներդրողների համար: Այդ 
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մասին են վկայում օտարերկրյան ներդրումների ավելացող ծավալ-
ները և հատկապես բանկային համակարգ օտարերկրյա ներդրում-
ների մուտքը: ՀՀ բանկային համակարգում արտասահմանյան կապի-
տալի ներգրավվածությունը 2010 թ. կազմել է 74 %:  

Ինչ վերաբերում է արդյունաբերությունում բանկային ներդրում-
ներին, ապա այս ոլորտը ամենառիսկայինն է, հատկապես` լեռնա-
հանքային արդյունաբերությունը, քանի որ կապված է միջազգային 
շուկայում գնային տատանումների հետ: Ուստի այս ոլորտում վար-
կային ներդրումների իրականացման ժամանակ բանկերը ստիպված 
կլինեն «վտանգի տակ դնել» իրենց դրական իրացվելիությունը: 
Այսինքն, այս ոլորտում արդյունավետ ներդրումային գործունեություն 
կարող են ծավալել միայն մեծ ռեսուրսային բազա ունեցող բանկերը: 
Այդպիսիք մեր բանկային համակարգում հանդիսանում են արտա-
սահմանյան կապիտալի ներգրավվածությամբ բանկերը:  

Այս առումով նշենք, որ «ՎՏԲ- Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից 
արդեն արվել են առաջին քայլերը` ոլորտի անկումը կասեցնելու 
ուղղությամբ: Այսպես, 2008 թվականին Թեղուտի շահագործման 
ծրագրի համար վերոհիշյալ բանկի հետ կնքվել է ավելի քան 270 մլն 
ԱՄՆ դոլարի վարկային ներդրումների պայմանագիր: 

Այսպիսով, կարելի է նշել, որ արդյունաբերության ոլորտում վար-
կային ներդրումների գծով մեծ ներուժ ունեն օտարերկրյա կապիտալի 
մասնակցությամբ բանկերը` «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն, 
«Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ-ն, «Ակբա Կրեդիտ 
Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ն: 

ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային գործունեությունն 
անհրաժետ է ակտիվացնել նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, 
սննդարդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ-
ներում, որոնցում համեմատաբար ցածր են ռիսկային գործոնները: 

Այսպիսով, ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեու-
թյան խթանման նպատակով կարելի է առաջարկել որոշակի միջոցա-
ռումներ: Մասնավորապես` կարելի է առաջարկել տնտեսության ռազ-
մավարական նշանակություն ունեցող ոլորտները բանկային համա-
կարգի վարկային և ներդրումային քաղաքականության իրականաց-
ման գերակա ոլորտներ համարել ու ներդրումային ռեսուրսներն 
ուղղել այս ոլորտներ:  

Հաշվի առնելով այս ոլորտների ռազմավարական նշանակու-
թյունը երկրի տնտեսության զարգացման գործում` կարելի է առաջար-
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կել նրանցում առևտրային բանկերի ներդրումային ակտիվության 
բարձրացման նպատակով պետական կարգավորման լծակներ գոր-
ծադրել: Մասնավորապես` կարելի է առաջարկել պետական մակար-
դակով երաշխիքային հիմնադրամներ ստեղծել, որոնք լրացուցիչ 
երաշխիքներ կտրամադրեն տնտեսության իրական հատվածում գոր-
ծող ձեռնարկություններին վարկավորող բանկերին:  

Զարգացած երկրներում սկիզբ առած ֆինանսական ճգնաժամը 
ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ շուկայական տնտեսություններում 
ֆինանսական շուկաների գործառույթները պետական չափավոր 
վերահսկողության կարիք ունեն: Ուստի բանկերի ներդրումային գոր-
ծունեության խթանման գործում մեծանում է պետության դերակա-
տարումը:  

Նշենք, որ ներկայումս գործում է ՀՀ բանկերի կողմից տրամա-
դրվող հիպոթեքային վարկերի երաշխավորման (վերաֆինանսա-
վորման) մեկ մասնավոր ընկերություն` «Ազգային հիպոթեկային 
ընկերություն» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը: Վերջինս 
2009թ. համագործակցել է ՀՀ 10 բանկերի և 2 վարկային կազմա-
կերպությունների հետ և վերաֆինանսավորել մինչև 20 մլն դրամով 
վարկերը` տրամադրված 10 տարի և ավելի ժամկետով: Ընդ որում 
վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը մինչ 2009թ. սեպտեմբեր 
կազմել է 9 %, սեպտեմբերից` 7.5 %: Նախատեսվել է 2012 թ. նվազեց-
նել վերաֆինանսավորման պայմանները` երաշխիքներ տրամադրել 
նվազագույնը 3 տարի ժամկետով վարկերին, վերաֆինանսավորել 
նաև 20 մլն դրամից ավելի վարկերը, իրականացնել համաֆինանսա-
վորում, ինչպես նաև կրճատել վերաֆինանսավորման տոկոսա-
դրույքը` կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկա դուրս գալով [2, էջ 5]: 

Համանման երաշխիքային հիմնադրամի ստեղծումը պետական 
մակարդակով էապես կբարձրացնի առևտրային բանկերի ներդրու-
մային ակտիվությունը և առավելապես կնվազեցնի ռիսկայնության 
մակարդակը հատկապես իրական հատվածում վարկային ներդրում-
ների ուղղությամբ: Այդպիսի գործառույթներ կարող է իրականացնել 
նաև Համահայկական բանկը: 

Հայաստանյան բանկերի ներդրումային գործունեության մյուս 
կարևոր ուղղությունը ներդրումային արժեթղթերում գործառնություն-
ների իրականացումն է: Այս առումով նպատակահարմար է իրակա-
նացնել բանկերի ներդրումային գործիքների որակի գնահատման 
տեխնիկական վերլուծություն և դրա հիման վրա առաջարկել այս 
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ոլորտում բանկերի ներդրումային գործունեության խթանման ուղղու-
թյունները: 

ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային արժեթղթերի պորտ-
ֆելում գերակշռում են պետական արժեթղթերը: Դա հիմնականում 
պայմանավորված է նրանով, որ պետական պարտատոմսերն ամե-
նացածր ռիսկայնությունն ունեն, բացի այդ, պետական արժեթղթերը 
չեն հարկվում: Այսպես, «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահ-
մանվում է, որ հարկվող եկամուտն որոշելիս հարկատուի համախառն 
եկամուտը նվազեցվում է գանձապետական պարտատոմսերից և 
պետական այլ արժեթղթերից տոկոսի կամ մարելիս զեղչի ձևով 
ստացված եկամտի չափով:  

ՀՀ բանկերի կողմից պետական արժեթղթերում ներդրումների 
իրականացման ակտիվության մասին է վկայում այս արժեթղթերում 
ներդրողների կառուցվածքի վերլուծությունը. 

Աղյուսակ 2  
ՀՀ պետական պարտատոմսերում ներդրողների կառուցվածքը 

                                                    (մլն դրամ) 
Ներդրողներ 2010թ. դեկտեմբեր 2011թ. հունվար 

Ռեզիդենտներ, այդ թվում` 181.106 182.099 
ՀՀ բանկեր 74.450 96.027 
Ոչ բանկ գործակալներ և 
դիլերներ 633.0 786.0 

Ոչ բանկ ներդրողներ 7.561 8.629 
ՀՀ կենտրոնական բանկ 57.849 35.105 
ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 40.552 41.552 

Ոչ ռեզիդենտներ 27.0 27.0 
Ընդամենը 181.133 182.126 
 

ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային արժեթղթերի պորտ-
ֆելում պետական պարտատոմսերի գերակշիռ դիրքը պայմանավոր-
ված է նաև նրանով, որ այս արժեթղթերում ներդրումները հանդիսա-
նում են բանկերի համար իրացվելիության պահպանման աղբյուր: 
Բանկերի կողմից որպես ներդրումային ածանցյալ գործիք կիրառվող 
ռեպո համաձայնագրերում որպես գրավի առարկա օգտագործվում են 
պետական պատատոմսերը: Հետևաբար դրանք կարևոր դեր ունեն 
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նաև բանկերի ածանցյալ գործիքներով ներդրումային գործառնու-
թյունների շրջանակներում:  

Բանկերի կողմից պետական պարտատոմսերում ներդրումային 
ակտիվությունը պայմանավորված է նաև այս արժեթղթերի եկամտա-
բերության բարձր աստիճանով` համեմատած կորպորատիվ արժե-
թղթերի եկամտաբերության մակարդակի հետ:  
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ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
В данной работе рассматривается инвестиционный портфель 

банка, методы и проблемы управления им, а также факторы, 
влияющие на процесс принятия решения о выборе ценных бумаг. 
Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, 
контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятель-
ности в различных секторах фондового рынка. В банковском деле 
инвестиции обозначают средства, вложенные в ценные бумаги пред-
приятий и государственных учреждений на относительно продолжи-
тельный период времени. Очевидно, что одной из главных целей 
управления портфелем является увеличение банковской прибыли. 
Естественно, что с течением времени прибыли банка увеличивают 
собственный капитал банка, что способствует обогащению его 
владельцев. Однако банки должны соотносить прибыльность с 
соображениями безопасности и ликвидности.  

Ключевые слова: инвестиционный портфель, ликвидность, ипо-
тека, банковская система, кредитные вложения, инвестиционная актив-
ность, облигации, кредитный портфель, ставка рефинансирования. 
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PRIORITIES OF INCREASE OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY 

THE INVESTMENT PORTFOLIO 
In the given work the investment portfolio of bank, methods and 

problems of management by it, and also the factors influencing process 
of decision-making on a choice of securities is considered. 
Портфельное investment allows to plan, estimate, supervise end 
results of all investment activity in various sectors of the share market. In 
an investment banking designate the means enclosed in securities of the 
enterprises and official bodies for rather long period of time. It is obvious, 
that one of overall objectives of management of a portfolio is the 
increase in bank profit. It is natural, that eventually bank profits increase 
own capital of bank that promotes enrichment of its owners. However 
banks should correlate profitableness to safety and liquidity reasons.  

Keywords: Investment Portfolio, liquidity, mortgage, banking 
system, credit investments, investment activity, obligations, credit 
portfolio, refinance rate. 
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ԱՐՍԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  

համալսարանի ասիստենտ, 
տնտեսագիտության թեկնածու 

 

ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՌԵԺԻՄԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՎ 
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

Անցած դարի 90-ական թթ. վերջերին մի շարք զարգացող 
երկրներ անցում կատարեցին գնաճի նպատակադրման ռազմա-
վարությանը: Առանձնացվում է այդ ռազմավարության ներդր-
ման երեք պատճառ` արժութային ճգնաժամը, կայունացնող 
քաղաքականության էվոլյուցիան ամրագրված փոխարժեքի հիմ-
քի վրա և փողի ագրեգատների նպատակադրման արդյունա-
վետության կորուստը: Սակայն պետք է նշենք, որ այն դեռ 
արդյունավետ չի աշխատում զարգացող երկրներում, որովհետև  
լիովին կատարելագործված չեն մակրոտնտեսական և ինստի-
տուցիոնալ պայմանները: 

Հիմնաբառեր. գնաճի նպատակադրում, դրամավարկային 
քաղաքականություն, փողի ագրեգատներ, արժութային ճգնաժամ, 
մակրոտնտեսական պայմաններ, ինստիտուցիոնալ պայմաններ: 

 
Դեռ մի քանի տարի առաջ թվում էր, թե զարգացող և անցու-

մային տնտեսությամբ երկրները ի վիճակի չեն իրականացնելու 
գնաճի նպատակադրում: Սակայն անցած դարի 90-ականների վեր-
ջերին դա իրականություն դարձավ: Մինչև գնաճի նպատակադրման 
ռեժիմին անցնելը զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկր-
ներում հաջողությամբ իրականացվեցին նախապատրաստական 
աշխատանքներ: Առաջին հերթին, օրենսդիր մարմինները ճշգրտում-
ներ մտցրին «Կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի մեջ, որոնք 
ընդլայնեցին դրանց գործառնական անկախությունը և որպես վերջ-
նական նպատակ հայտարարեցին գնային կամ արժութային կայու-
նությունը: Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (այսուհետև` ԱՄՀ) 
տնտեսագետների կարծիքով` կազմակերպաիրավական մոդելի հան-
դեպ ունեցած պատշաճ վերաբերմունքը (արդյունաբերական զարգա-
ցած երկրների հետ համեմատած) բացատրվում է մի շարք գործոն-
ներով. ավելի բարձր գնաճ, պակաս զարգացած ֆինանսական հա-
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մակարգ, բյուջեի պակասուրդի և պետական պարտքի` ինֆլյացիոն 
հակվածություն, ինչպես նաև արժութային ճգնաժամերի առկայու-
թյուն [1, էջ 26-29]:  

Կարելի է զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում 
առանձնացնել գնաճի նպատակադրման ռեժիմի ներդրման երեք 
պատճառ` 

- արժութային ճգնաժամ, որը ստիպեց փոխել նախկին դրամա-
վարկային քաղաքականությունը (Բրազիլիա, Թաիլանդ), 

- կայունացնող քաղաքականության էվոլյուցիան ամրագրված 
փոխարժեքի հիմքի վրա (Չիլի, Չեխիա, Լեհաստան, Իսրայել), 

- փողի ագրեգատների նպատակադրման արդյունավետության 
կորուստը (Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Հարավային Կորեա, 
Կոլումբիա, Ինդոնեզիա, Մեքսիկա, Պերու): 

Գնաճային նպատակի հայտարարումը: Համեմատությունը ցույց 
է տալիս, որ զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների 
շրջանակներում չկա գնաճային կողմնորոշիչի հայտարարման ընդ-
հանուր մոտեցում: Մեքսիկայում և Հարավաֆրիկյան Հանրապետու-
թյունում կենտրոնական բանկերը սահմանում են գնաճային նպա-
տակը` առանց գործադիր մարմնի հետ պաշտոնապես համաձայ-
նեցնելու: Չիլիում և Պերուում կենտրոնական բանկը հայտարարում է 
գնաճային կողմնորոշիչի մասին միայն կառավարության հետ 
խորհրդակցելուց հետո: Հակառակ պատկերն է Իսրայելում, Բրա-
զիլիայում, Թաիլանդում. այդ երկրներում դրամավարկային քաղաքա-
կանությունն ենթարկվում է կառավարության կողմից մշակված միջ-
նաժամկետ տնտեսական ծրագրին, և որն էլ հենց համաձայնեցնում է 
գնաճային նպատակները կենտրոնական բանկի հետ [2,էջ 272-281]:   

Ինչպես շատ դեպքերում է, դիտարկվող երկրներում գնաճի 
կողմնորոշիչի հայտարարման մեջ կարևոր դեր է խաղում կառավա-
րությունը: Դա բացատրվում է նրանով, որ, ինչպես և փոխարժեքի 
նպատակադրման դեպքում է, գնաճի նպատակադրումը պահանջում 
է դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների 
սերտ համակարգում: Փողի ագրեգատների նպատակադրման դեպ-
քում նմանատիպ համաձայնություն ավելի քիչ է անհրաժեշտ, այդ 
պատճառով շատ դեպքերում կենտրոնական բանկը ինքնուրույն է 
որոշում փողի զանգվածի աճի կողմնորոշիչները: 

Գնաճի նպատակային կողմնորոշիչը: Գրեթե բոլոր զարգացող և 
անցումային տնտեսությամբ երկրներում, առանց բացառության, 
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գերիշխում է նպատակային կողմնորոշիչի այնպիսի ձև, ինչպիսին է 
գնաճի միջակայքը: Իսկ ցածր գնաճի պահպանման փուլում որպես 
նպատակային կողմնորոշիչ է ծառայում գնաճի կետը, որից թույլա-
տրելի շեղումները սովորաբար կազմում են 1%:  

Գնաճի երկարաժամկետ կողմնորոշիչը: Գնաճի երկարաժամ-
կետ կողմնորոշիչի առկայությունը զարգացող և անցումային տնտե-
սությամբ երկրներին տարբերում է գնաճի նպատակադրումը կիրա-
ռող բոլոր զարգացած երկրներից: Որպես նպատակային կողմնորոշիչ 
ամենից հաճախ հանդես է գալիս արտասահմանյան խոշոր գործըն-
կերների գնաճի մակարդակը: Եթե նման գործընկերներ չկան, ապա 
ընտրվում է 1-3 % մակարդակը, ինչը հատկանշական է կայուն զար-
գացող արդյունաբերական երկրների համար:  

Ժամանակային հորիզոնը: Հիմնականում գնաճի նպատակա-
դրման ժամանակային հորիզոնը կազմում է 1 տարի: Նման կարճ 
ժամանակահատվածը պայմանավորված է անորոշության բարձր 
մակարդակով, ռիսկերով և պոտենցիալ ցնցումներով, որոնց հետ 
բախվում են զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրները: 
Նպատակադրման երկու տարվա հորիզոն կարող են իրենց թույլ տալ 
կայուն երկրները, ինչպիսիք են` Չիլին, Իսրայելը, ՀԱՀ-ը: Դրանք 
բոլորն էլ գտնվում են տնտեսական և ֆինանսական զարգացման 
փուլում, որը ոչ միայն նվազեցնում է անորոշությունն ու ռիսկը, այլ 
նաև երկարացնում է դրամավարկային քաղաքականության լագը:  

Գնաճի ցուցանիշը: Որպես գնաճի ցուցանիշ կարող է կիրառվել 
ինչպես ընդհանուր գնաճը (ՍԳԻ), այնպես էլ գների ճշգրտված 
դասիչը (բնականոն գնաճը): ՍԳԻ-ն առաջին հերթին հարմար է ցածր 
արտաքին տնտեսական բացություն ունեցող երկրների համար, որը 
թույլ է տալիս առանց որևէ խնդրի հաղթահարել գնաճը: Բացի այդ, 
այն երկրներում, որտեղ բավարար չէ կրթության մակարդակը, և 
բնականոն գնաճը կարող է հասարակության կողմից ընդունվել ոչ 
միանշանակ, ավելի լավ է կիրառել ՍԳԻ-ն, որն ավելի հայտնի է: Իսկ 
այն երկրներում, որտեղ ներքին գների դինամիկայի վրա ազդում են 
ներմուծված գները, թույլ բյուջեն և այլն, դիմում են բնականոն 
գնաճին [3,էջ 860]:  

Մի շարք երկրներում, օրինակ, Լեհաստանում, կենտրոնական 
բանկը գնաճի վերահսկելիության վատթարացման ժամանակ, նախօրոք 
որոշված պայմաններով, կարող է ՍԳԻ-ի նպատակադրումից անցնել 
բնականոն գնաճին [4, էջ 19]:  
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 Որքանո՞վ է արդյունավետ գնաճի նպատակադրումը զարգացող 
և անցումային տնտեսությամբ երկրներում: Գնաճի նպատակադրումը 
դժվար կիրառելի է զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկր-
ներում` անորոշության ու ռիսկի մեծ աստիճանի պատճառով: Անորո-
շության գործնական չափանիշ են համարվում նպատակային կողմնո-
րոշիչի բնութագիչները: Նպատակային կողմնորոշիչը սահմանվում է 
ընդամենը մեկ տարով և օժտված է հնարավոր շեղումների լայն 
միջակայքով: 

Զարգացող երկրները, որոնք սկսել են բարձր գնաճով և արժու-
թային միջանցքով, նպատակ են ունեցել աստիճանաբար նվազեցնել 
գների աճի տեմպն երկարաժամկետում, որպեսզի նվազեցնեն կո-
րուստները արտադրական հատվածում: Այլ խոսքով` ցածր գնաճի և 
տնտեսական աճի միջև ընտրությունը կատարվել է վերջինիս օգտին: 
Աստիճանաբար, հենց որ գնաճն սկսեց նվազել, իսկ նպատա-
կադրման քաղաքականության նկատմամբ վստահությունը մեծացավ, 
գնաճի և տնտեսական ակտիվության միջև կապը թուլացավ:  

Գների պետական կարգավորումը զարգացող և անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում գնաճի նպատակադրման արդիական 
հիմնախնդիրներից մեկն է: Լեհաստանում 4 տոկոսից ցածր պլանա-
վորված մակարդակի փոխարեն գնաճը 2000-ին բարձրացավ 10 
տոկոսից վեր: Ինչպես երևում է Լեհաստանի ազգային բանկի 
հաշվետվություններից, գնաճի նախատեսված կողմնորոշիչներին 
հասնելու հետ կապված ձախողումները շատ բանով կապված են 
արհեստականորեն ցածր գների ապակարգավորման հետ: Մենք 
առաջարկում ենք կարգավորվող գների հիմնախնդրի լուծման երկու 
տարբերակ: Առաջին` կարելի է համաձայնեցնել պետական մենա-
շնորհների կողմից տարիֆների փոփոխության որոշումները կենտրո-
նական բանկի հետ, իսկ երկրորդ` ՍԳԻ-ից բացառել կարգավորվող 
գների փոփոխությունները:  

Զարգացող և անցումային տնտեսությունները հաճախ անտեսում 
են գնաճի նպատակադրման արդյունավետության երկու մակրո-
տնտեսական կողմնորոշիչները: Այդ չափանիշներն են` պետական 
ֆինանսների հավասարակշռությունը և տնտեսության արտաքին բա-
ցությունը: Թույլ բյուջեն ստիպում է դրամավարկային և հարկա-
բյուջետային իշխանությունների միջև ապահովել սերտ համա-
կարգում: Նման երևույթի վառ օրինակ է Լեհաստանը: Ընթացիկ բյու-
ջետային պակասուրդի հետ կապված խնդիրները և հարկաբյուջե-
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տային համակարգի բարեփոխումների արդյունքների ոչ հստակու-
թյունը պատճառ են դառնում խրոնիկ դժվարությունների` գնաճային 
կողմնորոշիչներին հասնելու հետ կապված: Լեհաստանում դա շատ 
լավ հասկանում են, ինչն արտացոլվել է դրամավարկային քաղաքա-
կանության միջնաժամկետ ռազմավարությամբ` «Վարչական կառուց-
վածքի ապակարգավորումը և պետական ֆինանսների շարունակա-
կան ապակենտրոնացումը կարող է ավելացնել անորոշությունը հար-
կաբյուջետային քաղաքականության մեջ հարկային բարեփոխման 
սկզբնական փուլում … Բարեփոխման իրականացումը, որը չի համա-
պատասխանում կառավարական սպասումներին, և կարճաժամկետ 
հատվածում ծախսերի կուտակումը լուրջ վտանգ կներկայացնի պե-
տական ֆինանսների և, հետևաբար, գնաճային նպատակի ձեռքբեր-
ման առումով» [5,էջ 18]: Մյուս մակրոտնտեսական խախտվող պա-
հանջը տնտեսության արտաքին բացվածության բարձր տոկոսն է: 
Արտաքին ցնցումներին հակվածությունը զարգացող երկրներից մեծ 
մասին ստիպեց նպատակադրել ոչ թե ՍԳԻ-ն, այլ բնականոն գնաճը, 
որը հաշվի չի առնում ներմուծվող ապրանքների գները: 

Զարգացող և անցումային տնտեսությունների արտաքին մեծ 
խոցելիությունը կարող է բացատրվել ոչ միայն բացությամբ, այլև 
դոլարացմամբ, որը ստեղծում է մի շարք խնդիրներ: Շատ զարգացող 
երկրներում ֆիրմաների, տնատնտեսությունների և բանկերի հաշվե-
կշիռները դոլարացված են ինչպես ակտիվների, այնպես էլ պասիվ-
ների մասով: Մինչդեռ, ավելի կարևոր են պասիվները` երկարա-
ժամկետ պարտքը հաճախ արտահայտված է դոլարով: Լողացող 
փոխարժեքի դեպքում դրա տատանումներն անխուսափելի են: Արժե-
զրկումը կարող է կտրուկ մեծացնել պարտքի ծանրությունը և առա-
ջացնել ֆինանսական ճգնաժամ: Դա նշանակում է, որ, առաջին հեր-
թին, իշխանությունները չեն կարող անտեսել փոխարժեքը, երկրորդ 
հերթին, գնաճի նպատակադրումը հնարավոր չէ կյանքի կոչել` 
առանց ֆինանսական ինստիտուտների խիստ կարգավորման, որոնք 
տառապում են արժութային ցնցումներից: Մ. Դևերոն և Ֆ. Լեյնը 
2000-ին գնաճի նպատակադրման հետազոտություն անցկացրին 
վարկային սահմանափակումների և ֆիրմաների` արտասահմանից 
փոխառություններ վերցնելու պայմաններում: Հետազոտության ընթաց-
քում նրանք հայտնաբերեցին, որ հաշվեկշռի էֆեկտը մեծացնում է 
տնտեսության արձագանքն արտաքին ցնցումներին: Բացի այդ, այն 
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նվազեցնում է գնաճի նպատակադրման կիրառման գրավչությունը` 
փոխարժեքի նպատակադրման հետ համեմատած  [6,էջ 77-79]:  

Գնաճի նպատակադրման առանձնահատկությունների վերլուծու-
թյունը զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում թույլ է 
տալիս եզրահանգել, որ, բացի այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են` 
Չիլին, Չեխիան, Ինդոնեզիան, ՀԱՀ-ը և Իսրայելը, դրամավարկային 
քաղաքականության տվյալ ռեժիմն օժտված է փաստացի ցածր ար-
դյունավետությամբ: Գնահատելով դրամավարկային քաղաքակա-
նության մակրոտնտեսական կողմնորոշիչները և փոխանցումային 
կառուցակարգը` դեռ չի կարելի ամբողջությամբ հաստատել զարգա-
ցող և անցումային տնտեսությամբ երկրների պատրաստվածությունը` 
ներդնելու գնաճի նպատակադրումը:  
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В конце 1990 годы ряд развивающихся стран совершили 

переход к режиму инфляционного таргетирования. Различаются три 
причин внедрения данной стратегии: валютный кризис, эволюция 
укрепляющей политики на основе фиксированной валюты и утрата 
эффективности таргетирования денежных агрегатов. Однако, надо 
отметить, что это не работает эффективно в развивающихся 
странах, потому что не совершенны еще макроэкономические и 
институциональные условия. 
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At the end of 1990s a number of countries switched to the strategy 

of inflation targeting. There are three reasons for the introduction of this 
strateg – currency crisis, the wolution of stabilizing policy based on 
foreign exchange and the efficency loss of money aggregate targeting. 
However, it should be mentioned that it has not been working efficiently 
in developing countries as macroeconomic and institutional conditions 
are not satisfying yet. 
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ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավունքի և օրենսդրական  

գործընթացի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական  
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ  
ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

Միայն հանրային ծառայության մեջ ես  
ճանաչում ճշմարտությունը… 

Կ.Պրուտկով 
Հանրային ծառայությունն իրենից ներկայացնում է պետու-

թյան ինստիտուտ կամ ենթակառուցվածք, որն ուղղված է պե-
տական գործառույթների իրականացման ռացիոնալությանն ու 
պատշաճությանը: Հանրային ծառայության ինստիտուտը պետք 
է ձևավորել մի կողմից ժողովրդավարական, իրավական, սո-
ցիալական պետության պահանջներին, մյուս կողմից շուկայա-
կան տնտեսությամբ, սոցիալական տարբեր պահանջմունք-
ներով, իր իրավունքներն իմացող ազատ քաղաքացիական հա-
սարակության պահանջներին համապատասխան: Առանց հան-
րային և պետական ծառայությանը հստակություն, կայունու-
թյուն, հասարակական և պետական խնդիրները լուծելու հնարա-
վորություն տալու, չի կարելի դասվել զարգացած ժողովրդավար 
երկրների շարքը, ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ հոգևոր և 
սոցիալական զարգացման համար: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, պետական ծառա-
յություն, իրավական պետություն, սոցիալական պետություն, 
քաղաքացիական հասարակություն, վարչական իրավունք, պե-
տական ծառայող։ 

Հանրային ծառայությունն իրենից ներկայացնում է պետության 
ինստիտուտ կամ ենթակառուցվածք, որն ուղղված է պետական 
գործառույթների իրականացման ռացիոնալությանն ու պատշաճու-
թյանը: Բոլոր պետություններում, որտեղ ներդրվում է այս ինստի-
տուտը, այն պետք է դրականորեն անդրադառնա սոցիալ-տնտեսա-
կան և հոգևոր-մշակութային կյանքի զարգացմանը: 

Հանրային ծառայությունն առկա է որպես այն բանի պետական 
երաշխիք, որ յուրաքանչյուր հարց պետական ապարատում կքննարկ-
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վի սահմանված ժամանակում և կարգով` գործող օրենքներին ու նոր-
մատիվ ակտերին համապատասխան: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ 
է համապատասխան գործընթացներ, գործերի քննարկման ինստի-
տուցիոնալ կարգ, հիմնարար կառուցակարգեր և այլ հանգամանք-
ներ, որոնք թույլ կտան պնդել, որ հանրային ծառայությունը հիմնվում 
է ժամանակակից տեղեկատվական-իրավական հենքի վրա: 

Ինչպես ցույց է տալիս արտասահմանյան երկրների փորձը, ժա-
մանակակից ժողովրդավարական երկրներում հանրային ծառայու-
թյան բնութագրիչ հատկությունները և հնարավորությունները հան-
գում են հետևյալին. 

ա) պետական ապարատում անձնակազմի մեծ մասը կապված է 
հանրային ծառայության հետ, ինչը թույլ է տալիս նրա մեջ տեսնել 
հսկայական ստեղծագործական ներուժ, 

բ) հանրային ծառայողի կարգավիճակ ստանում են անձինք, 
որոնք մասնագիտացված են դրանում, 

գ) պետական ապարատի անձնակազմի կայունությունը  իրավա-
կան պետության կայացման նախադրյալներից մեկն է, 

դ) հանրային ծառայությունը հասարակությանը հնարավորություն 
է ընձեռում հսկողություն իրականացնել օրինականության, պետական 
իշխանության արդյունավետ կազմակերպման նկատմամբ: 

Հանրային ծառայության ինստիտուտը պետք է ձևավորել մի կող-
մից ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության պա-
հանջներին, մյուս կողմից շուկայական տնտեսությամբ, սոցիալական 
տարբեր պահանջմունքներով, իր իրավունքներն իմացող ազատ 
քաղաքացիական հասարակության պահանջներին համապատաս-
խան: Ժամանակակից հանրային ծառայության համակարգը կապված 
է պետության նպատակների և գործառույթների հետ ու պետք է 
ուղղված լինի սահմանադրության ու օրենքների կատարմանը, պետա-
կան քաղաքականության իրականացմանը: Յուրաքանչյուր հասարա-
կության համար պետությունը` որպես քաղաքացիների միավորման 
ձև, պետք է լինի միակը և այնտեղ պետք է իրականացվի միայն մեկ 
պետական քաղաքականություն: Եթե անհրաժեշտ է փոխել քաղաքա-
կանությունը, ապա դա պետք է կատարվի պետության և հասարակու-
թյան կազմակերպման հիմքի վրա: 

Հանրային ծառայության վերաբերյալ առկա են մի շարք կարծիք-
ներ, սակայն կարելի է առանձնացնել հետևյալ մոտեցումները. 
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Ն.Վ.Կազանցևի կարծիքով հանրային ծառայությունը իրենից ներկա-
յացնում է վարչական իրավունքի ամենավառ արտացոլումը, իսկ հենց 
ինքը` վարչական իրավունքը, ժողովրդի իրավունքն է իրականացնելու 
սահմանադրության և օրենքների դրույթները [7, с. 306-312]: Իսկ 
պրոֆեսոր Գ.Վ.Ատամանչուկի սահմանմամբ հանրային ծառայու-
թյունը քաղաքացիների պրակտիկ և մասնագիտական մասնակցու-
թյունն է պետության նպատակների ու գործառույթների իրականաց-
մանը` պետական պաշտոններ զբաղեցնելու ու պետական մարմիննե-
րում աշխատելու միջոցով [8, c. 113]:  

Մեր կարծիքով, հանրային ծառայությունը քաղաքացիների օրեն-
քով վերապահված մասնագիտական գործունեությունն է, որը սեր-
տորեն կապված է հասարակական կյանքի բոլոր դրսևորումները, 
վստահություն վայելում հասարակության մեջ և հաշվի առնում նրա 
հետաքրքրությունները, հայացքները, տրամադրությունը:  

Պետական պաշտոն զբաղեցնողների գործառույթները հիշեցնում 
են մենեջերների, հանրային կառավարման ոլորտի մասնագետների 
աշխատանքը: Իհարկե սրանց միջև կան էական տարբերություններ: 
Հանրային կամ պետական ծառայության կատարումն իրենից ներկա-
յացնում է որոշակի հասարակական հարաբերությունների իրականա-
ցում, որոնք սահմանված են Սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ 
իրավական ակտերով: Այսինքն` ամեն պաշտոն ունի իր նպատակա-
ուղղվածությունը, բովանդակությունը, կատարման որոշակի ձևերն ու 
մեթոդները, համապատասխան միջոցները և այլ տարրերը, որոնք 
պայմանավորում են իր նշանակությունը պետության, հասարակու-
թյան, քաղաքացիների համար:  

Հանրային ծառայության իրականացումը պահանջում է գիտելիք-
ներ, փորձ, այլ անձանց վրա ազդեցություն թողնելու ունակություն 
ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ իրավական ակտերի, կառա-
վարչական որոշումների ընդունման և կազմակերպված գործողու-
թյունների իրականացման միջոցով: Դա որոշակի գործընթաց է, որը 
չունի սահմանափակում ժամանակի և տարածության մեջ: Պետու-
թյունը, նրա իշխանությունները, կառավարչական ապարատը պետք է 
գոյություն ունենան մշտապես և լինեն ապահով: Հանրային ծառա-
յության իրականացումը պետք է մշտապես ապահովվի սահմանված 
իրավական ռեժիմի շրջանակներում` համապատասխան իրավական 
և ընթացակարգային նորմերի պահպանմամբ: Այն ունի իր ուրույն 
տեղը հասարակության մեջ և պետք է ձգտի նրան, որ մյուս երևույթ-
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ների հետ համեմատությամբ լինի արդյունավետ և փոխկապակցված: 
Չի կարելի ո՛չ թերագնահատել և ո՛չ էլ գերագնահատել հանրային 
ծառայության դերը: Դրա միջոցով չի կարելի լուծել բոլոր խնդիրները, 
քանի որ հանրային ծառայությունը հանդիսանում է բազմաթիվ սո-
ցիալ-իրավական ինստիտուտներից միայն մեկը: Այդ ամենի հետ մեկ-
տեղ այն պետության ամրապնդման և հասարակության վրա իշխա-
նության ազդեցության ապահովման կարևոր երաշխիք է:  

Որպեսզի հանրային ծառայությունը լինի նպատակային, այն պետք 
է որ բավարարի՝ 

ա) կարգավորման ժողովրդականություն. 
բ) հանրային ծառայության և նրա տարրերի ամբողջականություն. 
գ) քաղաքացիների վստահության ապահովում. 
դ) հանրային ծառայության տարբեր մակարդակների համապա-

տասխանություն օրենսդրությանը: 
Այժմ պետության և հասարակության, պետական մարմինների ու 

քաղաքացիների միջև հարաբերությունները բարդ են, տարաբնույթ և 
դինամիկ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է դրանց որոշակիացում ու 
համակարգում, հանրային ծառայողների կողմից իրականացվող գոր-
ծունեության տարբեր ձևերի հստակ վերլուծություն: Դրա համար էլ, 
հանրային ծառայության սահմանների հստակեցումն ունի մեթոդա-
բանական մեծ նշանակություն, քանի որ պետական կառավարման և 
պետական գործառույթների իրականացման տեսանկյունից առկա են 
տարբեր պետական պաշտոններ: Եվ արդյունքում քաղաքացիների ոչ 
բոլոր տեսակի մասնակցությունը օրենքով վերապահված պետության 
գործառույթների իրականացմանը կարող է համարվել հանրային ծա-
ռայություն: Հանրային ծառայության կարգավորման ոլորտից դուրս 
են քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ, ինչ-
պես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք: 

Պետական կառավարման ոլորտում առկա քաղաքական պաշ-
տոնը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենք-
ներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ընտրովի 
կամ նշանակովի պաշտոն է, որն զբաղեցնող պաշտոնատար անձը 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահ-
ված լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է քաղաքական 
որոշումներ և համակարգում դրանց կատարումը: 
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Հայեցողական պաշտոնը նշանակովի պաշտոն է, որն զբաղեց-
նող պաշտոնատար անձը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդ-
րությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ըն-
դունում է որոշումներ և համակարգում դրանց կատարումը: Հայեցո-
ղական պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձը կարող է փոփոխ-
վել քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության դեպ-
քում։ 

Քաղաքացիական պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահ-
մանված կարգով որոշակի ժամանակահատվածով նշանակովի կամ 
ընտրովի պաշտոն է, որն զբաղեցնող պաշտոնատար անձը Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիա-
զորությունների շրջանակներում կոլեգիալ, իսկ օրենքով նախատես-
ված դեպքերում նաև անհատական հիմունքներով ընդունում է որո-
շումներ և համակարգում դրանց կատարումը, իր պաշտոնավարման 
ժամանակահատվածում չի փոփոխվում քաղաքական ուժերի հարա-
բերակցության փոփոխության դեպքում։ 

Պետական ապարատում իրականացվում է նաև մասնագիտա-
կան այլ գործունեություն, որը կրում է սպասարկման, տեխնիկական 
բնույթ, որը ևս հանրային ծառայություն դիտարկվել չի կարող:  

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ ամրագրվում է այն իրողությունը, որ 
հանրային ծառայության կարգավորման առարկա չեն հանդիսանում 
քաղաքական, հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոնները, ինչ-
պես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց գործու-
նեությունը: 

Ընդհանրապես հանրային ծառայության ոլորտում առաջացող 
իրավահարաբերությունները կարգավորվում են իրավունքի մի շարք 
աղբյուրներով` օրենքներով, ենթաօրենսդրական ակտերով և լոկալ 
ակտերով: Հանրային ծառայության հետ կապված իրավահարաբե-
րությունների կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում կա-
տարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ և «Հանրային ծառայության մա-
սին» ՀՀ օրենքով (ընդունված՝ 2011թ. մայիսի 26-ին): Սահմանադ-
րությունը հանրային ծառայությանը նվիրել է մեկ հոդված (հոդված 
30.2), ըստ որի «քաղաքացիներն ունեն օրենքով սահմանված ընդ-
հանուր հիմունքներով հանրային ծառայության ընդունվելու իրա-
վունք»: Իսկ այդ նույն հոդվածի երկրորդ մասը նախատեսում է, որ 
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«հանրային ծառայության սկզբունքները և կազմակերպման կարգը 
սահմանվում են օրենքով»: Տրամաբանական է, որ այսքանով 
ավարտվում է Սահմանադրության «վերաբերմունքը» հանրային ծա-
ռայության նկատմամբ: Հանրային ծառայության էական գրեթե բոլոր 
հարցերը կարգավորվում են «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով, որի կարգավորման առարկան են հանդիսանում հանրային 
ծառայության սկզբունքները, կազմակերպման կարգը, էթիկայի կա-
նոնները, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի, եկամուտ-
ների ու փոխկապակցված անձանց մասին հայտարարագրման հետ 
կապված հարաբերությունները: 

Կարծում ենք, ճիշտ կլինի, որ մոտ ապագայում հանրային ծառա-
յության որոշ ուղղություններում և ոլորտներում ընդունվեն ենթա-
օրենսդրական մի շարք ակտեր, որոնք կպարունակեն որոշակի 
հստակ կառուցակարգեր ու ընթացակարգեր այդ ուղղություների կամ 
ոլորտների առավել արդյունավետ իրականացման համար: Հենց այդ 
ճանապարհով են ընթացել զարգացած իրավական համակարգ ունե-
ցող երկրները, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ 
ոլորտը կարգավորվում է սահմանադրությամբ, համապատասխան 
օրենքներով, նախագահի հրամանագրերով, կառավարության որո-
շումներով, ինչպես նաև ՌԴ սուբյեկտների սահմանադրություններով, 
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: Դա նշանակում է, որ ՌԴ-ում 
հանրային ծառայության ոլորտում իրավաստեղծ լիազորություններով 
օժտված են անհամեմատ ավելի մեծ թվով սուբյեկտներ: 

Հանրային ծառայությունը մեծ դեր ունի սահմանադրությամբ 
սահմանված նպատակների իրականացման խնդրում և պատասխա-
նատվություն է կրում ժողովրդավարական կայունության պահպան-
ման և իրավական պետության սկզբունքների ապահովման գործում: 
Հանրային ծառայությունն ապահովում է նաև քաղաքացիների իրա-
վունքներն ու օրինական շահերը: Հանրային ծառայության էական դե-
րի գիտակցմամբ է պայմանավորված այս ոլորտում վերջին շրջանում 
իրականացված բարեփոխումները: Մասնավորապես, նախ, «Քաղա-
քացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կատարվեցին որոշա-
կի փոփոխություններ, այնուհետև, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի կողմից ընդունվեցին մի շարք որոշումներ, և ահա 2011թ. 
մայիսին ընդունվեց «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 
որը լուրջ առաջընթաց և դրական քայլ էր հանրային ծառայության 
իրավական կարգավորման ոլորտում: «Հանրային ծառայության մա-
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սին» ՀՀ օրենքով, ըստ էության, առաջին անգամ ընդհանուր իրավա-
կան սկզբունքների դաշտում սկսեցին դիտարկվել պետական և հա-
մայնքային ծառայությունները, ընդհանուր շրջանակներում կարգա-
վորվել հանրային ծառայողների և պետական պաշտոններ զբաղեց-
նողների միջև իրավահարաբերությունները: Սույն օրենքի գործողութ-
յունը տարածվում է ՀՀ նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառա-
վարության, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի, ՀՀ նախարարությու-
ների աշխատակազմերում և «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված մյուս մարմինների աշխատա-
կազմերում հանրային ծառայություն իրականացնող բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձանց ու հանրային ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա:  

Վերը նշված մարմիններում համապատասխան ծառայություն-
ները կարգավորվում էին տարբեր ծառայություններին վերաբերող 
համապատասխան օրենքներով ու ենթաօրենսդրական ակտերով 
մինչև «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որի 
ուժով, իհարկե վերը նշված մարմինների վերաբերյալ առանձին 
օրենքները դուրս չեկան շրջանառությունից, այլ շարունակում են գոր-
ծել այն մասով, որ չհակասեն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքին: Այլ կերպ ասած, վերջինս տվյալ ոլորտում հիմնարար օրեն-
քի դեր է կատարում` սահմանելով ընդհանուր մոտեցումներ: Պետա-
կան կառավարման բարեփոխումը «Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի ընդունմամբ մի նոր փուլ մտավ: Հետագա բարեփոխում-
ներ են անհրաժեշտ հանրային ծառայության համակարգի օպերատի-
վությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը շարունակա-
բար բարելավելու համար` այն եվրոպական չափանիշներին մոտեցնե-
լու միջոցով, որի արդյունքում համակարգն էլ ավելի կուղղվի դեպի 
քաղաքացին, կդառնա առավել հաշվետվողական և թափանցիկ: 

Հայաստանի պետական կառավարման աշխատանքը և թափան-
ցիկությունը բարելավելու նպատակով Եվրոպական Միության խորհր-
դատվական խումբը սերտորեն համագործակցում է կառավարության 
աշխատակազմի հետ: Պետական կառավարման ոլորտի բարեփո-
խումներ իրականացնելու նպատակով առաջնային քայլերն արդեն 
նախանշվել են և քննարկվում են Հայաստանի իշխանությունների 
հետ երկխոսության շրջանակներում: Մասնավորապես, ՀՀ կառավա-
րության աշխատակազմին տրամադրվող աջակցության հատուկ 
ոլորտները ներառում են` 
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 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» և «Հանրային ծա-
ռայության մասին» ՀՀ օրենքների վերանայում և Եվրոպա-
կան Միության լավագույն փորձին համապատասխան բարե-
լավման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

 «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման 
հարցում օժանդակություն` քաղաքականությունների և շահերի 
բախման ու ակտիվների դիտանցման կառուցակարգերի վե-
րաբերյալ կանոնակարգերի նախագծերի մշակման միջոցով, 

 Կառավարության գործակալությունների և քաղաքացիական 
հասարակության միջև խորհրդակցությունները դյուրացնող 
կանոնակարգերի մշակում, 

 քաղաքացիամետ կառուցակարգերի ներդրման վերաբերյալ 
քաղաքականության հարցերով խորհրդատվություն, 

 Կառավարության` գործարար համայնքին և քաղաքացիական 
հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների որակի չափ-
ման նպատակով որակի հսկողության համակարգի մշակում, 

 ֆինանսավորման հոսքերը և բարեփոխումների իրականաց-
ման մեթոդները նախանշելու հարցում աջակցություն: 

Այսպիսով, հանրային ծառայությունն իր մեջ ընդգրկում է երկու 
խումբ տարրերի միասնություն: Մի կողմից պետության գործառույթ-
ների ու նպատակների ձևավորման և իրականացման համար անհրա-
ժեշտ իրավական, կազմակերպչական և ընթացակարգային ինստի-
տուտների համակարգ, իսկ մյուս կողմից` հանրային ծառայության 
համակարգում աշխատող մասնագիտացված անձանց ամբողջութ-
յուն: Առանց հանրային և պետական ծառայությանը հստակություն, 
կայունություն, հասարակական ու պետական խնդիրները լուծելու 
հնարավորություն տալու, չի կարելի դասվել զարգացած ժողովրդա-
վար երկրների շարքը, ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ հոգևոր ու 
սոցիալական զարգացման համար: Դա է վկայում ազգերի պատմութ-
յունը, նրանց սոցիալական հոգեբանությունը, որն ընկալում և վերար-
տադրում է այդ պատմությունը, փաստում այն մասին, որ չի կարող 
պատահականը գոյատևել սերնդեսերունդ, դարերով ունենալ ժո-
ղովրդի հարգանքն ու օգնությունը:  
 



Իրավագիտություն 
 

  

125 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ՀՀ Սահմանադրություն։ 

2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 2011։ 

3. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 2001։ 

4. Конституция РФ. 

5. Գ. Հովհաննիսյան, «Հանրային ծառայության մասին», Երևան, 2008։ 

6. Ռ. Եղյան, «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում», Երևան, 2004։ 

7. Казанцев Н. М., Публично-правовое регулирование государст-
венной службы,  

8. Атаманчук Г.В., Сущность государственной службы: история, 
теория, закон, практика. Монография. – М. : Изд-во РАГС, 2002.  

9. Овсянко Д.М., «Государственная служба РФ», М. 2007. 

10. Турчинов А.И., «Категории должностей», М. 2008. 

11. Агапонов А.К., Акопов Л.В. учебник «Государственная 
служба», М. 2004. 

12. Демин А.А., «Государственная служба», учебное пособие, М. 
2009. 

13. Коршняков П.В., «К вопросу об административной ответст-
венности должностных лиц», М. 2005. 

 
 
 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012  
 

  

126 

АРМЕН ЕЗЕКЯН  
Заведующий кафедрой права и 
законодательного процесса, 

кандидат юридических наук, доцент  

ПУБЛИЧНАЯ СЛУЖБА КАК АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУТ 

Публичная служба представляет из себя государственный 
институт или инфраструктуру, которая направлена на рациональное 
и надлежащее исполнение государственных функций. Институт 
публичной службы должно быть сформировано с одной стороны с 
учетом требований демократического, правового, социального 
государства, с другой стороны в соответствии с требованиями 
свободного гражданского общества, знающего свои права. 
Невозможно занимать место среди развитых демократических 
стран, создать необходимые условия для духовного и социального 
развития без четкости и стабильности общественной и 
государственной службы, лишив их возможности решать 
общественные и государственные вопросы. 

Ключевые слова: публичная служба, государственная служба, 
правовое государство, социальное государство, гражданское 
общество, административное право, государственный служащий. 
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PUBLIC SERVICE AS AN ADMINISTRATIVE AND LEGAL INSTITUTE 
Public service is the country’s institution or substructure directed 

towards the realization of rationalization and propriety of state 
procedures. The institution of public service must be molded, from the 
one hand, in the correspondence to the democratic, legal and social 
requirements of the state, and from the other hand, in the 
correspondence to the claims of the independent society acknowledging 
its rights, with market economy and with different social demands. 
Without giving chances to clarify and stabilize public service, and to 
solve public and state issues, it is impossible to be classified as a 
developed democratic state, to create necessary conditions for spiritual 
and social development. 

Keywords: public service, legal state, social state, civil society, 
administrative law, public servant. 



Իրավագիտություն 
 

  

127 

 

ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության բաժնի պետ,  

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՀՅՈՒՍԻՍԱՏԼԱՆՏՅԱՆ 
ԴԱՇԻՆՔ (ՆԱՏՕ) ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
Հայաստան Հանրապետություն-Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 

կազմակերպություն փոխգործակցության շրջանակներում Հայաս-
տանը մտադիր է պահպանել ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների 
ներկայիս 28+Հայաստան ձևաչափի միտումը և խորացնել 
համագործակցությունը` ուշադրությունը սևեռելով Անհատական 
գործընկերության գործողությունների ծրագրի, պլանավորման և 
վերանայման գործընթացի, պաշտպանության հաստատություն-
ների կառուցման համար գործընկերության գործողությունների 
ծրագրի, ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով գործընկե-
րության գործողությունների ծրագրի վրա: 

Համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ դարձել է Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականության դինամիկ զարգացող ուղղու-
թյուններից մեկը: Որդեգրելով իրատեսական քաղաքականու-
թյուն` Հայաստանի մասնակցությունը գործընկերություն հանուն 
խաղաղության ծրագրում միայն առաջընթաց է ապրում: Միա-
ժամանակ, ՆԱՏՕ-ն բացառում է այդ հարաբերությունների սեր-
տացումը ի հաշիվ երրորդ կողմի հետ Հայաստանի ունեցած հա-
մագործակցության կամ ռազմավարական դաշինքների: 

Հիմնաբառեր. փոխգործակցություն, պաշտպանական բա-
րեփոխումներ, քաղաքական երկխոսություն, ռազմավարություն, 
տարածաշրջան, քաղաքականություն, երկրի պաշտպանություն, 
զինծառայող, միջազգային խաղաղություն, խաղաղապահ առա-
քելություն: 

Վերացարկվելով սառը պատերազմյան անվտանգության ապա-
հովման նախկին օրակարգից` Հյուսիսատլանտյան դաշինքն այսօր 
որակապես նոր խնդիրների և իրողությունների առջև է կանգնած: 
Իրողություններ, որոնք ինչպես հայեցակարգային, այնպես էլ գոր-
ծառական մակարդակներում արտացոլում են միջազգային անվտան-
գության ժամանակակակից համատեքստի յուրահատկությունները, 
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այսինքն` նոր վտանգների և սպառնալիքների` ահաբեկչության, 
թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության, ռազմական կիրառե-
լիության միջուկային տեխնոլոգիաների տարածման դեմ համատեղ 
պայքարի միտումները [1], [1, p. 48-49]: Այս իրողությունն այսօր դա-
շինքին նոր որակի և խորության պահանջ է ներկայացնում` պայման-
ներ ստեղծելով, որ այն ապահովի ոչ միայն եվրոպական, այլ նաև մի-
ջազգային անվտանգության բազմամակարդակ օրակարգը: 

Հայաստան Հանրապետություն-Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 
կազմակերպություն (ՆԱՏՕ) փոխգործակցության շրջանակներում 
Հայաստանի մասնակցությունը «Գործընկերություն հանուն խաղա-
ղության» (այսուհետ` ԳՀԽ) ծրագրին և համագործակցության զար-
գացումը ՆԱՏՕ-ի, Դաշինքի անդամ և գործընկեր երկրների հետ 
հանդիսանում են Հայաստանի` եվրոպական ինտեգրման քաղաքա-
կանության կարևորագույն հենասյուներից մեկը: Լիարժեք համագոր-
ծակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ծառայում է նաև որպես Հայաստանի 
բազմաշերտ անվտանգության համակարգի բաղկացուցիչ տարրերից 
մեկը` ուղղված միջազգային կայունության ու խաղաղության հմա-
տեքստում: 

2002թ. նոյեմբերի 21-ին Պրահայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագա-
թաժողովի ժամանակ որոշվեց ԳՀԽ հիմնական շեշտադրումը տեղա-
փոխել պաշտպանական բարեփոխումների և միջազգային ահաբեկ-
չության դեմ պայքարի ոլորտներ, առաջին անգամ ներմուծվեց Անհա-
տական գործընկերության գործողությունների ծրագրերի (IPAP-
այսուհետ` ԱԳԳԾ) գաղափարը [2], [2, с. 23]: Հետևաբար, անհատա-
կան ձևաչափով համագործակցության շրջանակ հանդիսացող 
ԱԳԳԾ-ն Հայաստանի համար դարձավ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակ-
ցության իրատեսական կառուցակարգ` Հայաստանի համար ապահո-
վելով 26+1 կառուցակարգից օգտվելու հնարավորություն: Հայաստա-
նը երկար ժամանակ շարունակում էր ընկալվել որպես պասիվ Գոր-
ծընկեր պետություն: Այն փաստարկը, որ ՆԱՏՕ-ի հետ գործնական 
համագործակցության մակարդակով Հայաստանը հետ չի մնում իր 
հարևաններից, չէր ընկալվում տարբեր պատճառներով, որոնցից 
ՆԱՏՕ-ի համար ամենաառաջնայինն էր ԱԳԳԾ-ին միանալը և պաշտ-
պանական բարեփոխումներ իրականացնելու Գործընկեր պետության 
հանձնառությունը: 

Այդ հիմնավորմամբ 2004թ. հունիսի 12-ին Հայաստանի Հանրա-
պետությունը պաշտոնապես դիմեց ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը այդ 
կազմակերպության հետ ԱԳԳԾ իրականացնելու առաջարկով, որը 
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2004թ. հուլիսի 29-ին արժանացավ Հյուսիսատլանտյան խորհրդի 
դրական արձագանքին և հավանությանը: 

Ծրագրի հիմքը հանդիսացավ Հայաստանի կողմից կազմված 
«Ներկայացման փաստաթուղթը», որը 2005թ. հունիսի 10-ին ՀՀ 
պաշտպանության նախարարը, ՀՀ Նախագահի հանձնարարակա-
նով, պաշտոնապես փոխանցեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին: 
«Ներկայացման փաստաթղթում» շարադրվել էր ընդհանուր տեղե-
կատվություն` Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, անվտան-
գության, պաշտպանության, տնտեսության, գիտության, քաղաքա-
ցիական արտակարգ իրավիճակների պլանավորման, հասարակա-
կան տեղեկատվության բնագավառներում առկա իրավիճակի, առաջ-
նայնությունների և ակնկալվող այն բարեփոխումների վերաբերյալ, 
որոնց ուղղությամբ մեր երկիրը պատրաստակամություն հայտնեց 
համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ` քաղաքական բարձրագույն, ռազմա-
քաղաքական, փորձագիտական-աշխատանքային մակարդակներում` 
26+1 ձևաչափով: Փաստաթղթի հիմնական նպատակն էր` ներկայաց-
ված տեղեկատվությամբ հետագայում` Գործողությունների ծրագրի 
շրջանակներում մշակել նպատակներ:  

ԱԳԳԾ-ի նախաձեռնմամբ ՀՀ-ի և ՆԱՏՕ-ի միջև սկիզբ առավ 
որակապես նոր և ավելի խորացված համագործակցություն: Այս ծրա-
գիրը հնարավորություն ընձեռեց օգտագործել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկր-
ների փորձն ու խորհրդատվությունը պաշտպանական համակարգի 
բարեփոխման և արդիականացման համար` հիմք ընդունելով ՆԱՏՕ-ի 
անդամ-երկրների համակարգերը:  

ԱԳԳԾ-ն փաստորեն հանդիսացավ ՆԱՏՕ-ի հետ նոր որակի հա-
րաբերությունների կառուցման շրջանակային փաստաթուղթ ու շարու-
նակական ուղեցույց: Այդ իսկ պատճառով այն ընդգրկեց ՀՀ-ում 
պաշտպանական ոլորտի ինչպես ղեկավար, այնպես էլ օպերատիվ 
մակարդակում նախատեսվող կամ ցանկալի բարեփոխումների ամ-
բողջ ծավալը` ներառելով քաղաքական և ռազմական անվտանգութ-
յան, հասարակայնության իրազեկման, գիտության, շրջակա միջա-
վայրի, արտակարգ իրավիճակների կառավարման և դրանցից բխող 
մի շարք այլ հարցեր: 

Ակտիվ մասնակցությունը գործընկերության շրջանակներում 
կարևորվում է ոչ միայն եվրաատլանտյան և եվրոպական անվտան-
գության առանցքը հանդիսացող կառույցի` ՆԱՏՕ-ի, այլ նաև Դաշին-
քի անդամ երկրների հետ պատշաճ մակարդակի երկկողմ հարաբե-
րություններ հաստատելու և զարգացնելու անհրաժեշտությամբ: Հա-
յաստանն ընդլայնում է քաղաքական երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, 
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խաղաղապահ գործողությունների մասնակցության նպատակով կազ-
մավորում է դաշնակիցների հետ զինված ուժերի համատեղելի ստո-
րաբաժանումներ: Հայաստանն իր խաղաղապահ գումարտակով և մի 
շարք այլ ուժերով մասնակցում է «Պլանավորման և վերանայման 
գործընթացին» (այսուհետ` ՊՎԳ): Հայաստան-ՆԱՏՕ ԱԳԳԾ-ի արդյու-
նավետ իրագործումն էլ իր հերթին նպաստելու է պաշտպանության 
համակարգի կատարելագործմանն ու արդիականացմանը, բարձրաց-
նելու է վերջինիս արդյունավետությունը և ապահովելու է համատեղե-
լիությունը զարգացած պետությունների պաշտպանական համակար-
գերի, ներառյալ` զինված ուժերի հետ [3]: 

Թե՛ ՆԱՏՕ-ի, թե՛ Հայաստանի համար համագործակցության հիմ-
նական նպատակն է Հայաստանում ձևավորել արդիական պաշտպա-
նական համակարգ և զինված ուժեր` ճգնաժամերի կառավարման, 
կայունության ու անվտանգության ապահովման ջանքերում և ՆԱՏՕ-ի 
ղեկավարած գործողություններում համատեղ գործելու համար: Այս 
նպատակն ինքնաբերաբար թելադրում է երկու կարևոր բաղադրիչ` 
ուժերի փոխգործունակություն և պաշտպանության ու անվտանգութ-
յան համակարգի բարեփոխում, որոնց առանցքի շրջանակներում էլ 
հիմնականում ձևավորվել է համագործակցությունը: Համագործակ-
ցության կարևոր նպատակ է դիտարկվում նաև միջազգային ահա-
բեկչության դեմ պայքարը, ինչն իր հերթին նույնպես մեծապես պայ-
մանավորվում է պաշտպանական և անվտանգության համակարգերի 
բարեփոխման ու փոխգործունակության կատարելագործման հանգա-
մանքներով:   

2002թ. հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությունը 
միացավ նաև ԳՀԽ պլանավորման և վերանայման գործընթացին: 
Պլանավորման և վերանայման գործընթացի հիմնական ռազմական 
նպատակը ծրագրի մասնակից պետությունների կողմից հայտարար-
վող զորամիավորումները ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներին համապատաս-
խանեցնելն է ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող զորավարժություններին, 
իսկ անհրաժեշտության դեպքում խաղաղապահ գործողություններին 
ներգրավելու հեռանկարով: ՊՎԳ ընթացակարգերի համաձայն` յու-
րաքանչյուր տարի Հայաստանը հատուկ ձևաչափով տեղեկատվութ-
յուն է տրամադրում ՆԱՏՕ-ին զինված ուժերի և ընթացիկ ու նախա-
տեսվող պաշտպանական բնագավառի բարեփոխումների, ՆԱՏՕ-ի 
անդամ և գործընկեր երկրների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հետ իրակա-
նացվող երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության ծրագրերի վե-
րաբերյալ: 
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2002-2005թթ. ՆԱՏՕ-ի Եվրաատլանտյան գործընկերության քա-
ղաքականության արդիականացման արդյունքում, երբ որոշվեց Գոր-
ծընկերության հիմնական աշխարհագրական շեշտադրումը կենտրո-
նացնել Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, 
մշակվեցին մի շարք ծրագրեր ու նախաձեռնություններ, որոնց նպա-
տակն էր այդ տարածաշրջանի Գործընկեր երկրների հետ հարաբե-
րություններին հաղորդել առավել համակարգված, նպատակային և 
անհատականացված բնույթ: Այսինքն, եթե ՆԱՏՕ-ն իր նախաձեռ-
նություններով որոշում է համագործակցության գերակայությունները, 
ապա այն գործընկեր երկրներին, որոնք չեն ակնկալում կամ պատ-
րաստ չեն դաշինքում լիարժեք անդամակցության, հնարավորություն 
է ընձեռվում կատարել համագործակցության ոլորտների և ուղղութ-
յունների առավել սահմանափակ ընտրություն: 

Համագործակցության համակարգման և արդյունավետության 
բարելավման նպատակով 2005թ. ՆԱՏՕ-ն նշանակեց Հարավային 
Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Գլխավոր քարտուղարի հա-
տուկ ներկայացուցիչ և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար մեկա-
կան փոխգործողության սպաներ (փոխդեսպանի կարգավիճակով): 
Արդյունքում, ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի համագործակցությունն այ-
սօր իրենից ներկայացնում է մի հստակ ծրագրային փաթեթ` տեսանե-
լի և կողմերի համար ընդունելի խնդիրներով ու առաջնահերթություն-
ներով: Ուժերի փոխգործունակության բարելավման ուղղությամբ կա-
րելի է արձանագրել որոշակի առաջընթաց, որն արտահայտվում է վե-
րոնշյալ ուղղություններով ՀՀ-ՆԱՏՕ համագործակցության զարգաց-
ման ներդաշնակությամբ: 

Փաստորեն, ՆԱՏՕ-ի հետ ռազմական ոլորտում համագործակ-
ցությունը եղել և մնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպա-
նական քաղաքականության վարման, ինչպես նաև պաշտպանության 
ոլորտում բարեփոխումների նախաձեռնման, խթանման և իրակա-
նացման հենասյուններից մեկը: ԱԳԳԾ երկրորդ` արդեն իսկ իրակա-
նացված շրջափուլի շրջանակներում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 
հետ համագործակցության գլխավոր արդյունքը թերևս ՀՀ պաշտպա-
նության ռազմավարական վերանայման (այսուհետ` ՊՌՎ) իրագոր-
ծումն էր, մի գործընթաց, որն ուղղված էր պաշտպանությունը երկրի 
շուրջ ձևավորված անվտանգային միջավայրին համապատասխանեց-
նելուն և այդ միջավայրից բխող սպառնալիքների հետ հավասարակշ-
ռելուն: Վերանայման գործընթացին միջազգային օժանդակության 
աշխատանքներում բացառիկ ներդրում են կատարել ԱՄՆ-ի և Մեծ 
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Բրիտանիայի խորհրդատուները` ցուցաբերելով ոչ միայն բարձր ար-
հեստավարժություն, այլ նաև գործին անձնական նվիրվածություն:  

ՊՌՎ գործընթացում ՀՀ անվտանգության գործում իրենց մասնա-
բաժինն ունեցող պետական կառավարման մարմինների, ՀՀ Ազգային 
ժողովի, իսկ որոշ փուլերում նաև հասարակության լայն շերտերի ներգ-
րավումը նպատակ էր հետապնդում նաև բարձրացնել ՀՀ պաշտպա-
նության թափանցիկությունը: ՊՌՎ արդյունքներն ամփոփվել են հան-
րային իրազեկման փաստաթղթում, որի հրապարակումը հասարակայ-
նության հետ կապերի ոլորտում վերջին տարիների ընթացքում Հայաս-
տանի ամենանշանակալի ձեռքբերումներից էր, և այդ գործընթացում 
մեծ է եղել բալթյան երկրների փորձագետների ավանդը [4]: 

Վերանայման արդյունքներով մշակվել է ՀՀ ԶՈւ զարգացման 
2011-2015թթ միջնաժամկետ ծրագիր, որը երաշխավորում է ժողովր-
դավարական և քաղաքացիական վերահսկողության հիման վրա 
պաշտպանության կառավարումը: Զարգացման միջնաժամկետ ծրագրի 
առանցքային նշանակությունը նաև այն է, որ այսուհետ զորային պլա-
նավորումն իրականացվելու է հնգամյա զարգացման պլանների միջո-
ցով` քաղաքական հստակ ուղղորդման ներքո: Նպատակ է հե-
տապնդվում նաև պաշտպանության համակարգում աստիճանաբար 
ներդնել պլանավորման, բյուջետավորման և ծրագրման համակարգ, 
որը կբարձրացնի նաև ռազմական բյուջեի կազմման գործընթացի 
թափանցիկությունը, իսկ դրա գործարկումը սկզբնապես կիրակա-
նացվի կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովման 
ոլորտներում: Այս ուղղությամբ հարկ է նշել Գերմանիայի Դաշնության 
կողմից տրամադրվող խորհրդատվական օժանդակության կարևո-
րությունը, որը թույլ տվեց ծանոթանալ պաշտպանական պլանավոր-
ման հարցում գերմանական մտածելակերպին: Միևնույն ժամանակ, 
ռազմական նշանակության արտադրանքի ձեռքբերումների ժամա-
նակ կատարելով Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 
առջև ստանձնած պարտավորությունները, գնումների ոլորտում ապա-
հովվում է արդարություն և թափանցիկություն: 

Ռազմավարական վերանայման արդյունքներով հստակ մատ-
նանշվեցին պաշտպանության ոլորտի կատարելագործման ուղղութ-
յամբ Հայաստանի գործընկերների հետ հետագա համագործակցութ-
յան առաջնահերթ ոլորտները` պլանավորման, բյուջետավորման և 
ծրագրման համակարգ, հիմնարար ռազմական կրթություն, արհես-
տավարժ սերժանտական համակարգ, փոխգործունակության կարո-
ղությունների զարգացում, Զինված ուժերում մարդու իրավունքների և 
կարգապահության ամրապնդում, ինչպես նաև հասարակայնության 
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հետ կապեր: Այս բոլոր ուղղություններով ակնկալվում է ՆԱՏՕ-ի կող-
մից բազմակողմ և դաշինքի անդամ-պետությունների կողմից երկ-
կողմ օժանդակություն [5]:  

Մինչ օրս Դաշինքի հետ համագործակցության մյուս կարևոր 
ոլորտը փոխգործունակ կարողությունների կատարելագործումն էր` 
հիմնականում խաղաղապահ բրիգադի զարգացման և ՆԱՏՕ-ի ղեկա-
վարած գործողություններին ՀՀ ԶՈւ զորախմբերի մասնակցության 
շրջանակներում: Գործողություններին մասնակցության ժամանակ 
ռազմավարական փոխադրումների և նյութատեխնիկական ապահով-
ման հարցերում մեծ օժանդակություն է ստացվում Գերմանիայից և 
Հունաստանից: Վերջերս զգալիորեն ավելացվել է Աֆղանստանում 
անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերում Հայաստանի 
ներդրումը` Մազարի Շարիֆում տեղակայելով 81 զինծառայողից 
կազմված զորախումբ և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական առա-
քելությանը տրամադրելով հետևազորի 5 հրահանգիչ: Հաշվի առնե-
լով նաև Կունդուզում տեղակայված զորախմբի թվաքանակը (40 զին-
ծառայող)` Գերմանական հրամանատարության օպերատիվ ղեկա-
վարման ներքո Աֆղանստանում ներկայումս տեղակայված են ՀՀ ԶՈւ 
126 զինծառայող: Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման 
պատասխանատվությունը տեղի կառավարական ուժերին փոխանցե-
լու գործընթացի համատեքստում, կոալիցիոն ուժերի ապագա 
կրճատման գործընթացին զուգահեռ հարկ եղած դեպքում կարող է 
դիտարվել նաև «ԱՅՍԱՖ» օպերացիայում ՀՀ ԶՈւ անձնակազմի մաս-
նակցությունը ուսումնական և հրահանգչական խնդիրներին վերաուղ-
ղորդելու հնարավորությունը [6]:  

Սահմանված գրաֆիկներով ընթանում է խաղաղապահ բրիգադի 
համալրման, անհրաժեշտ կարողությունների ձեռքբերման գործընթա-
ցը, որը գտնվում է պաշտպանության նախարարության և ԶՈւ գլխա-
վոր շտաբի ղեկավարության սևեռուն ուշադրության ներքո` մատ-
նանշված լինելով նաև որպես ԶՈւ միջնաժամկետ զարգացման 
ծրագրի առաջնահերթություններից մեկը: Ներկայումս հանգուցային է 
համարվում բրիգադի նյութատեխնիկական ապահովման կարողութ-
յունների զարգացումը` 2015թ. հետո գործողություններում տեղակայ-
ված ստորաբաժանումների ինքնաբավ ապահովման ներուժ ունենա-
լու նպատակով և այս հարցում էական նշանակություն ունի դաշինքի 
երկրների կողմից երկկողմ օժանդակությունը: 

Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման ավարտը 
խթանեց նաև հիմնարար ռազմական կրթության և պայմանագրային 
սերժանտական համակարգերի զարգացման հարցերին, որոնք ներ-
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կայումս իրականացվում են ՀՀ ԶՈւ մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարման համակարգի բարեփոխման համապարփակ գործընթացի 
շրջանակներում: Ռազմական կրթության և ուսման բնագավառում 
զգալի դեր է կատարում Կանադայի, Ռումինիայի, Չեխիայի, Ֆրան-
սիայի, Իտալիայի և Բուլղարիայի հետ համագործակցությունը: 2013թ. 
նախատեսվում է նաև մեկնարկել ՀՀ ԶՈւ ավագ սպայակազմի հրա-
մանատարաշտաբային դասընթացները, որոնք հիմք են հանդիսանա-
լու հրամանատարաշտաբային ակադեմիայի ստեղծման համար: Շա-
րունակվում է պաշտպանության նախարարությունում քաղաքացիա-
կան հատուկ ծառայության զարգացման գործընթացը, որի շրջանակ-
ներում համագործակցել ենք Նորվեգիայի հետ: ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրի-
տանիայի փորձագետների օգնությամբ ներկայումս աշխատանքներ 
են տարվում նաև արհեստավարժ սերժանտական կազմի զարգաց-
ման ռազմավարության մշակման ուղղությամբ, այդ գործընթացը դի-
տարկելով որպես սպաների գիտելիքների և սերժանտների փորձի հա-
մադրման շնորհիվ ստորաբաժանումների օպերատիվ արդյունավետու-
թյան և ՀՀ զինված ուժերում կարգապահության բարձրացման միջոց: 

Այստեղ պետք է ընդգծել նաև, որ ոչ մարտական պայմաններում 
տասնյակ մարդկային զոհերի հանդուրժելն անթույլատրելի է: Զինված 
ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և կարգապա-
հության բարձրացումը մեր գլխավոր խնդիրներից է: Ժամկետային 
զինծառայողներով համալրվող բանակում, որի ստորաբաժանումնե-
րին անվտանգության իրավիճակը պարտադրում է ամենօրյա 
սկզբունքով իրականացնել մոտ 800 կմ երկարությամբ սահմանի 
պահպանման մարտական հերթապահություն, միջանձնային բախում-
ներից խուսափելը գործնականում անհնար է, որքան էլ բարձր լինեն 
անձնակազմի բարոյահոգեբանական հատկանիշները:  

ՀՀ-ՆԱՏՕ ԱԳԳԾ նորացված փաստաթղթով ընդգրկված նպա-
տակներից արժանահիշատակ են երեքը, որոնց կատարման հարցում 
ակնկալվում է դաշինքի օժանդակությունը, դրանք են. 

1.  ՀՀ ԶՈւ տարբեր զորատեսակների համար մարտական պատ-
րաստության ու կիրառման տեսության և ընթացակարգերի մշակում, 
դրանց հիման վրա գումարտակի մակարդակի ստորաբաժանումների 
համար ուսումնական ծրագրերի կազմում, 

2.  ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և դաշինքի ռազմական նշանա-
կության արտադրանքի ստանդարտացման և համակարգման համա-
կարգին ծանոթացում` ապագայում ռազմատեխնիկական համագոր-
ծակցություն իրականացնելու և ՀՀ ԶՈւ կարիքների համար սպառա-
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զինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումների աղբյուրները 
դիվերսիֆիկացնելու նպատակով, 

3.  ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ ռազմարդյունաբերական 
ոլորտում համագործակցության իրականացում` ի աջակցություն ՊՌՎ 
արդյունքներով ՀՀ ռազմարդյունաբերության վերակազմավորման 
վերաբերյալ ընդունված որոշման: Ընդ որում, այս ոլորտում արդեն 
արդյունավետ համագործակցում ենք Լեհաստանի հետ [7]: 

Վերոնշյալ, ինչպես նաև ԱԳԳ ծրագրում առկա մյուս նպատակնե-
րի իրականացման գործում դաշինքի օժանդակությունը կնպաստի ՀՀ 
պաշտպանական քաղաքականությանը համահունչ միջազգային խա-
ղաղությանն ու անվտանգությանը ներդրում կատարելու նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետության փոխգործունակ և օպերատիվ հա-
մատեղելի կարողությունների կատարելագործմանը: 
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РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В рамках взаимосотрудничества Республики Армения и Органи-

зации Североатлантического договора Армения намерена сохра-
нять направление формата “28+Армения” и развивать дальнейшее 
сотрудничество, уделяя внимание Плану Деиствия Индивидуаль-
ного Партнерства, Процессу Планирования и Пересмотра, Плану 
Действия Партнерства по Созданию Институтов Безопасности, 
Плану Действия Партнерства по Борьбе с Терроризмом. 

Сотрудничество с НАТО является одним из динамически разви-
вающихся направлений внешней политики Армении. Придержи-
ваясь проведении реальной политики, прогрессирует участие Арме-
нии в Плане Партнерства Ради Мира. Одновременно, НАТО 
исключает утеснение отношений за счет сотрудничества Армении с 
третьей стороной или стратегическими союзами. 

Ключевые слова: взаимосотрудничество, оборонные реформы, 
политический диалог, стратегия, регион, политика, защита страны, 
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DEVELOPMENT OF THE COOPERATION AND ANTICIPATED 
PERSTPECTIVES OF REPUBLIC OF ARMNENIA-THE NORTH 

ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) 
 
Within NATO & RA (Republic of Armenia) relation context Armenia 

intends to sustain its present goal under the form of 28+Armenia 
relations with NATO, together with deepening the cooperation by 
focusing on Individual Cooperation Activities Plan, Planning and Review 
Process, Cooperation Activity Plan towards building up Defence 
institutions and Cooperation Activity Plan against terrorism. 

The cooperation with NOTO has become one of the most dyna-
mically developing branches of Armenia’s foreign policy. By adopting 
realistic policy, the participation of the Republic of Armenia in the plan of 
Partnership for Peace remains in its progressing process. Meanwhile, 
NATO excludes the deepening of these relations due to the cooperation 
or military alliance of Armenia with a third party. 

Keywords: cooperation, defence improvements, political dialog, 
strategy, region, policy, country defence, serving man, international peace, 
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ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարանի մագիստրանտ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունները թևակոխում է զարգացման ո-
րակական նոր փուլ: Հաշվի առնելով այն, որ ԵՄ-ՀՀ գործակ-
ցության պայմանագիրը դեռևս մշակման փուլում է հոդվածում 
համեմատական վերլուծության է ենթարկվել Եվրոպական 
Միության և Սերբիայի, Ալբանիայի, ինչպես նաև Խորվաթիայի 
Հանրապետությունների միջև կնքված կայունության և գործակ-
ցության պայմանագրերի առանձին դրույթներ: Նման վերլու-
ծությունը հնարավորություն է ընձեռում մոտավոր պատկերա-
ցում կազմել ԵՄ-ՀՀ միջև նախատեսվող գործակցության պայ-
մանագրի կառուցվածքի և բովանդակության մասին: 

Հիմնաբառեր. արևելյան գործընկերություն, կայունության և 
գործակցության պայմանագիր: 

Արևելյան գործընկերությունը մեկ ծրագիր է, որը ներկայացվել է 
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից` Պրահայում 
2008-ի մայիսի 7-ին: Ծրագրի անդամներն են` Հայաստանը, Վրաս-
տանը, Ադրբեջանը, Բելառուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան և, իհարկե, 
Եվրոպական Միությունը: Արևելյան գործընկերության շրջանակնե-
րում նախատեսվում է առավել սերտացնել հարաբերությունները ԵՄ-ի 
և նշված պետությունների միջև: Գործընկերության շրջանակներում 
ԵՄ-ի հարևան երկրներին տրամադրվելու է ֆինանսական մեծ օժան-
դակություն: Արևելյան գործընկերության գլխավոր նպատակն այն է, 
որ ԵՄ արևելյան հարևան երկրներն առավել մոտենան Եվրոպական 
Միությանը: Միևնույն ժամանակ ԵՄ-ի կենսական շահերից է բխում 
իր` արևելյան սահմաններում կայունություն, առավել լավ կառավա-
րում ու տնտեսական զարգացում ապահովելը: Այս գործընկերությունն 
ենթադրում է քաղաքական ինտեգրման ավելի բարձր աստիճան, որն 
իր մեջ ներառելու է նաև գործակցության պայմանագրերի կնքման 
նոր հնարավորություններ, ինչպես նաև Եվրոպական Միության 
տնտեսության մեջ ներգրավվելու հեռանկարային նպատակներ [1]:  

Ցանկալի է ընդգծել, որ արևելյան գործընկերությունը իբրև գոր-
ծիք հանդիսանում է նոր հարևանության ծրագրի տրամաբանական 
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զարգացման հետևանք/արդյունքը: Հարկ է փաստել նաև, որ ի տար-
բերություն վերջինիս արևելյան գործընկերության շրջանակներում են-
թադրվում է Բազմակողմ (Multilateral) և երկկողմ (Bilateral) հարաբե-
րությունների ու ձևաչափերի մեկտեղում: 

Ներկայումս ՀՀ-ԵՄ գործակցության պայմանագիրը մշակման 
փուլում է և մոտ ապագայում այն ավարտին կհասցվի: Ինչպես գի-
տենք ՀՀ և ԵՄ-ի միջև 1996թ. կնքվել և 1999թ. ուժի մեջ է մտել հա-
մագործակցության և գործընկերության մասին պայամանագիր, որը 
ՀՀ-ԵՄ համագործակցության առաջին լուրջ ձևաչափն Էր [2]: Գոր-
ծակցության պայմանագիրն ավելի բազմակողմանի բնույթ կունենա` 
նախատեսելով ավելի խորը տնտեսական և քաղաքական համագոր-
ծակցություն: Այն նախատեսում է երկխոսություն ընդհանուր արժեք-
ների` ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրա-
վունքների և հիմնարար ազատությունների հարգման (ներառյալ փոք-
րամասնությունների), շուկայական տնտեսության վերաբերյալ: Գոր-
ծակցության պայմանագիրը, ի տարբերություն համագործակցությա-
նի, նախատեսում է ընդլայնել փոխշահավետությունը արտաքին քա-
ղաքականության և անվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև ուշադ-
րության կենտրոնում պահել տարածաշրջանային խնդիրները:  

ԵՄ-ՀՀ գործակցության պայմանագիրը տնտեսական ոլորտում 
նախատեսում է ապահովել ընդլայնված համագործակցություն, ինչ-
պիսիք են` գործարար և ներդրումային միջավայրի ստեղծումը, մակ-
րոտնտեսական կայունության ապահովումը, աշխատանքի և սոցիա-
լական հարցերը: Նախատեսվում է նաև խորը համագործակցություն 
էներգետիկայի ոլորտում, մասնավորապես` անվտանգության հետ: 
Գործակցության պայմանագրով կուժեղացվի համագործակցությունն 
այնպիսի ճյուղային ոլորտներում ինչպիսիք են տրանսպորտը, շրջա-
կա միջավայրը, հանրային առողջապահությունը, գիտությունը և 
տեխնոլոգիաները, կրթությունը և մշակույթը, ԶԼՄ-ները: 

Զուգահեռաբար կնքվելու է նաև խոր և համապարփակ տնտեսա-
կան համագործակցության պայմանագիր, որը նույնպես գտնվում է 
մշակման փուլում: Այդ պայմանագրի կնքմամբ ՀՀ-ում կարող են 
ստեղծվել ազատ տնտեսական գոտիներ: 

Այդ պայմանագիրը կնախատեսի պարտավորություն կողմերի 
համար ամբողջովին հարգելու և իրականացնելու ՄԱԿ-ի կանոնադ-
րության, ԵԱՀԿ-ի, մասնավորապես, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, 
Մադրիդի և Վիեննայի կոնֆերանսների, Նոր Եվրոպայի համար Փա-
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րիզի կանոնադրության, մարդու իրավունքների ՄԱԿ-ի հռչակագրի և 
մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրի բոլոր դրույթներն ու 
սկզբունքները[3]: 

Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 
նախատեսվող գործակցության պայմանագրի դրույթների իրակա-
նացման համար կսահմանվեն որոշակի ժամանակահատվածներ, 
որոնք կամրագրվեն պայմանագրի հավելվածում: Նոր համատեղ ինս-
տիտուցիոնալ կառույցներ կհիմնադրվեն, որոնք կզարգացնեն առկա 
կառույցները: 

Ինչպես նշեցինք, ԵՄ-ՀՀ գործակցության պայմանագիրը 
գտնվում է մշակման փուլում և այդ պատճառով տվյալ հոդվածում 
խորն ուսումնասիրության կենթարկենք ԵՄ-Սերբիայի Հանրապե-
տության(կնքված 2008թ.), ԵՄ - Ալբանիայի Հանրապետության 
(կնքված 2006թ.), ԵՄ-Խորվաթիայի Հանրապետության(2001թ.) միջև 
կնքված կայունության և գործակցության պայմանագրերը: Գոյություն 
ունեցող բոլոր նմանատիպ պայմանագրերը տարբերվում են իրենց 
բովանդակությամբ, այնուամենայնիվ տվյալ վերլուծությունը թույլ 
կտա պատկերացնել ԵՄ-ի և Հայաստանի Հանրապետության միջև 
կնքվելիք պայմանագրի բնույթն ու մոտավոր կառուցվածքը: 

 ԵՄ-Սերբիայի Հանրապետություն և ԵՄ-Ալբանիայի Հանրապե-
տություն կայունության և գործակցության պայմանագրերը օգտագոր-
ծում են միևնույն պայմանները սահմանելու համար պայմանագրի 
նպատակները[4]: Այնուամենայնիվ Խորվաթիայի Հանրապետության 
հետ կնքված գործակցության պայմանագրի դրույթները սահմանա-
փակված են քաղաքական երկխոսության համար պայմանների սահ-
մանմամբ, օրենսդրության մոտարկման միջոցով տնտեսական և մի-
ջազգային համագործակցության զարգացմամբ` աստիճանաբար 
զարգացնելով ազատ առևտրի պայմաններ Ընկերակցության և Խոր-
վաթիայի միջև, ինչպես նաև տարածաշրջանային համագործակցութ-
յամբ պայամանգրով սահմանված ոլորտներում[5]: ԵՄ-ԽՀ գործակ-
ցության պայմանագրի 2-րդ հոդվածն ի տարբերություն ԵՄ-ՍՀ գոր-
ծակցության պայմանագրի` հղում չի կատարում մարդու իրավունքնե-
րի եվրոպական հռչակագրի վրա:  

Ալբանիայի Հանրապետության և Խորվաթիայի Հանրապետութ-
յան կայունության և գործակցության պայմանագրերն օգտագործում 
են միևնույն միջոցները անդրադառնալով միջազգային և տարածաշր-
ջանային խաղաղությանը, կայունությանը և հարևան պետությունների 



Իրավագիտություն 
 

  

141 

հետ բարիդրացիական հարաբերություններին վերաբերող հիմնախն-
դիրներին: Այս առումով ԵՄ ՍՀ պայմանագիրը նույնպես կարևորում է 
մարդու իրավունքների պաշտպանության և փոքրամասնությունների 
հարգման և պաշտպանության խնդիրը: 

Ներկայացված երեք պայմանագրերն այդ պետությունների հա-
մար պարտավորություն են սահմանում` ապահովելով տարածաշրջա-
նում համագործակցություն` կապված անձանց, ապրանքների, կապի-
տալի և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի հետ, ինչպես նաև նա-
խատեսել ընդհանուր հետաքրքրություն ունեցող ծրագրերի իրակա-
նացում: Այնուհետև յուրաքանչյուր նմանատիպ պայմանագիր թվար-
կում է այն ոլորտները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն տվյալ 
պետության համար: Այսպես, Սերբիայի Հանրապետությունը կարևո-
րում է արտաքին սահմանների կառավարումը, պայքարը կազմա-
կերպված հանցավորության դեմ, կոռուպցիայի, փողերի լվացման, ա-
նօրինական միգրացիայի, թրաֆիքինգի և ապօրինի թմրանյութերի 
դեմ: Ալբանիայի Հանրապետությունը ևս կարևորում է պայքարը կազ-
մակերպված հանցավորության, կոռուպցիայի, փողերի լվացման, ա-
պօրինի միգրացիայի, թրաֆիքինգի և ապօրինի թմրանյութերի դեմ: 
Ինչ վերաբերում է Խորվաթիայի Հանրապետությանը, ապա վերջինս, 
ի լրումն թվարկված խնդիրներին, կարևորում է, նաև, փախստական-
ների վերադարձի հարցը: ԵՄ-ԽՀ գործակցության պայմանագրում 
խոսք չի գնում ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին: 

ԵՄ-ՀՀ գործակցության պայմանագրի նախագիծը սահմանում է 
կողմերի պարտավորությունը պայքարելու կազմակերպված հանցա-
վորության, թրաֆիքինգի դեմ, ինչպես նաև հիմնելու համագործակ-
ցություն ահաբեկչության դեմ պայքարի համար [3]: 

Երեք պայմանագրերն էլ սահմանում են որոշակի ժամանակա-
հատված աստիճանաբար և լիովին գիտակցելու համար այն: Սեր-
բիայի համար այդպիսի անցումային ժամանակահատված է սահման-
ված 6 տարի, իսկ Ալբանիայի համար առավելագույնը 10 տարի, որը 
բաժանված է երկու հաջորդական փուլերի:  

Ուսումնասիրվող երեք պայմանագրերը դրույթներ են նախատե-
սում ապրանքների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ: Դրանք նմանա-
տիպ դրույթներ են սահմանում, որոնք արգելում են Ընկերակցություն 
ներմուծված ապրանքների համար որևէ պարտականություններ, ինչ-
պես նաև քանակական սահմանափակումները: Պայմանագրերով ար-
գելվում են նաև այն գանձումները, որոնք ներմուծվող ապրանքների 
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համար ունեն ներմուծման համար սահմանված մաքսատուրքերին 
հավասարազոր նշանակություն:  

Պայմանագրերի 5րդ գլուխը վերաբերում է աշխատողների 
ազատ տեղաշարժին, հիմնադրմանը, ծառայությունների մատուցման 
ազատությանը և կապիտալի ազատ տեղաշարժին: Պայմանագրերը 
նույնությամբ սահմանում են տվյալ պետության աշխատողների ինչ-
պես նաև նրա ամուսնու և երեխաների ազատ տեղաշարժին, ովքեր 
օրինական կերպով հաստատվել են տվյալ անդամ-պետությունում: 
Ինչ վերաբերում է հիմնադրման ազատությանը, ապա այդ պայմա-
նագրերը նախատեսում են տվյալ պետությունների տարածքում ընկե-
րակցության ընկերությունների հիմնադրման ու գործունեության հնա-
րավորություն: Այդպիսի հնարավորություն է սահմանված նաև ընկե-
րությունների մասնաճյուղերի համար: Նույն կերպով ԵՄ Ընկերակ-
ցությունն է պարտավորվում ապահովել իր տարածքում Սերբիայի, 
Ալբանիայի և Խորվաթիայի ընկերակցությունների հիմնադրումը: 
Պայմանագրերը թույլ են տալիս թե՛ Ընկերակցության և թե՛ քննարկ-
վող պետությունների ընկերությունների համար վարձելու աշխատող-
ներ, ովքեր հանդիսանում են անդամ-պետությունների կամ այդ պե-
տությունների քաղաքացիներ:  

Ալբանիայի Հանրապետության և Խորվաթիայի Հանրապետութ-
յան կայունության և գործակցության պայմանագրերը սահմանում են 
որոշակի ժամանակահատված, որի ընթացքում ներկայացված պե-
տությունները պետք է ներկայացնեն միջոցներ, որոնք կհեշտացնեն 
Ընկերակցության ընկերությունների և քաղաքացիների հիմնադրումը: 
ԵՄ-Սերբիայի Հանրապետություն գործակցության պայմանագիրը 
նման դրույթ չի նախատեսում: 

Բոլոր գործակցության պայմանագրերը նախատեսում են դրույթ-
ներ, որոնք կապահովեն ծառայությունների մատուցման ազատությու-
նը Ընկերակցության ինչպես նաև տվյալ պետությունների ընկերութ-
յունների և քաղաքացիների համար: Այդ նպատակով կողմերը պար-
տավորվում են թույլ տալ ծառայություններ մատուցող անձանց ազատ 
տեղաշարժը, ինչպես նաև այն անձանց, ովքեր վարձվել են ծառա-
յություններ մատուցողների կողմից: 

ԵՄ-ՍՀ գործակցության պայմանագրի 63-րդ, ԵՄ-ԱՀ պայմանագ-
րի 61-րդ և ԵՄ-ԽՀ պայմանագրի 60-րդ հոդվածները նախատեսում 
են կողմերի միջև կապիտալի ազատ տեղաշարժ, այդ թվում, ուղղակի 
ներդրումների, առևտրային գործարքների հետ կապված վարկերի, 
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ֆինանսական փոխառությունների ձևով: Պետությունները պարտա-
վորվում են նաև իրենց օրենսդրություններն այնպես հարմարեցնել, 
որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի անդամ պետությունների քաղա-
քացիներին իրենց տարածքում անշաժ գույք ձեռք բերել: Պայմանագ-
րերի հոդվածները տարբեր ժամանակահատվածներ են սահմանում 
կողմերի համար աստիճանաբար կիրառելու Ընկերակցության կապի-
տալի ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ դրույթները: Այսպես ԵՄ-ՍՀ և 
ԵՄ-ԽՀ պայմանագրերը նախատեսում են չորս տարվա, իսկ ԵՄ-ԱՀ 
պայմանագիրը երեք տարվա ժամանակահատված:  

Ուսումնասիրվող պայմանագրերն անդրադառնում են նաև մաս-
նավոր, արդյունաբերական և առևտրային սեփականությանը` նշելով 
այդ ոլորտներում օրենսդրության ներդաշնակեցումը Ընկերակցության 
օրենսդրությանը: Ի լրացումն ԵՄ-Սերբիայի Հանրապետություն գոր-
ծակցության պայմանագիրը նշում է, որ կողմերը պարտավոր են նշված 
ոլորտներում ապահովել միմյանց պաշտպանությունը ոչ ավելի նվազ 
բաերենպաստ ձևով, քան որևէ այլ երրորդ պետության դեպքում: 

Բոլոր պայմանագրերը պարտավորություն են սահմանում կողմե-
րի համար կարևորել օրենքի գերակայության սկզբունքի սահմանումն 
ու բոլոր մակարդակներում ինստիտուտների ամրապնդումը: Հետա-
գա նպատակ է հանդիսանում դատական մարմինների, ոստիկանութ-
յան համակարգի և այլ իրավապահ մարմինների գործունեության ան-
կախության ամրապնդումը: Սերբիայի և Ալբանիայի պայմանագրերը 
շեշտում են կոռուպցիայի, կազմակերպված հանցավորության դեմ 
պայքարի կարևորությունը:  

Պայմանագրերը կողմերի համար պարտավորություն են առա-
ջացնում համագործակցելու մուտքի արտոնագրերի, սահմանների 
կառավարման, ապաստանի և միգրացիայի բնագավառներում: Այս 
առումով կողմերը նախատեսում են օրենսդրության և պրակտիկայի 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակում, օրենսդրության մշա-
կում, աշխատակազմի վերապատրաստում և այլ նշանակալից իրա-
դարձություններ: Բացի այդ, պայմանագրերը հղում են կատարում 
Ժնևյան կոնվենցիային և փախստականներին վերաբերող համապա-
տասխան արձանագրությանը` սահմանելով, որ այդ նորմերը պետք է 
հարգվեն այդ պետությունների օրենսդիրների կողմից: Ինչ վերաբե-
րում է օրինական միգրացիային, ապա կողմերը պարտավորվում են 
արդար վերաբերմունք ցույց տալ այլ պետությունների քաղաքացինե-
րին, ովքեր օրինական կերպով բնակվում են իրենց տարածքում:  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012  
 

  

144 

Մեծ ուշադրություն է դարձվում պայմանագրերում փողերի լվաց-
ման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Պայմա-
նագրերը ընդլայնված համագործակցություն են նախատեսում նաև 
թմրանյութերի հետ կապված հիմնահարցերում: Խորվաթիայի հետ 
կնքված պայմանագիրը սահմանում է համագործակցություն կոնկրետ 
բնագավառներում (թմրադեղերի հետ կապված հետազոտություն, տե-
ղեկատվական կենտրոնների հիմնադրում և այլն) [6]: 

ԵՄ-ԽՀ պայմանագիրը նախատեսում է սերտ համագործակցութ-
յուն բանկային, ապահովագրական և ֆինանսական ծառայություննե-
րի ոլորտներում: Խորվաթիան պարտավորվում է բարելավել իրավա-
կան դաշտը ներդրումային ծրագրերը պաշտպանելու համար ինչպես 
նաև կնքել երկկողմ պայմանագրեր անդամ պետությունների հետ 
խթանելու համար ներդրումները:  

Կողմերը պարտավորվում են ներդաշնակեցնել իրենց օրենսդ-
րությունները Ընկերակցության մաքսային օրենսդրության հետ: ԵՄ-
ԽՀ գործակցության պայմանագիը սահմանում է մաքսային ոլորտում 
համագործակցության որոշակի եզրեր: Այդ համագործակցությունը նե-
րառում է տեղեկատվության փոխանակումը, ներառյալ հետաքննութ-
յան մեթոդների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, մաքսային ոլորտում 
աշխատող անձնակազմի վերապատրաստումը և այլն:  

Այսպիսով Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետու-
թյան միջև նախատեսվող գործակցության պայմանագիրը կսահմանի 
ամուր կապեր կողմերի միջև և կուժեղացնի համագործակցությունը 
արտաքին քաղաքականության, անվտանգության պահպանման, ժո-
ղովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, էներգե-
տիկայի բնագավառներում: Պայմանագիրը նպատակ ունի ուժեղացնե-
լու քաղաքական կապը ԵՄ-ի հետ և նպաստել տնտեսական ինտեգր-
մանը` համապատասխանեցնելով օրենսդրությունը ԵՄ չափանիշնե-
րին: Պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցությունները կընթանան լիա-
գումար նիստերի և աշխատանքային խմբերի ձևաչափով [7]: 

Վերը ներկայացված համեմատական վերլուծության արդյունքնե-
րով, բերենք մի քանի որոշակի ուղղություններ ՀՀ շահերի վրա 
խարսխված, որոնք նպատակահարմար է ներառել ԵՄ-ՀՀ գործակ-
ցության պայմանագրում, հաշվի առնելով այն, որ պայմանագիրը 
դեռևս գտնվում է նախամշակման փուլում: Այսպես ԵՄ-ՀՀ  պայմա-
նագրում ցանկալի կլիներ պարտադիր կերպով ընդգրկել դրույթներ 
ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ: Այդ դրույթները պարտա-
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վորություն կսահմանեն կողմերի համար համատեղ ուժերով պայքա-
րելու այդ չարիքի դեմ: Այս գործիքը կարելի է հետագայում արդյունա-
վետ կերպով օգտագործել Ադրբեջանի կողմից վարվող ահաբեկչա-
կան քաղաքականության դեմ: Անհրաժեշտ ենք համարում նաև պայ-
մանագրում անդրադառնալ բնապահպանական հարցերի շուրջ հա-
մագործակցությանը: Սա ևս որպես գործիք կարելի է կիրառել Ադրբե-
ջանի դեմ կապված վեջինիս կողմից նավթային արդյունաբերության 
իրականցման հետևանքով Կասպից ծովի աղտոտվածության բարձր 
մակարդակի հետ: Պետք է հաշվի առնել, որ այս դրույթը կարող է օգ-
տագործվել նաև մեր հարևանների կողմից ևս մեր հանրապետությու-
նում գործող ատոմակայանի և դրանից բխող բացասական էկոլոգիա-
կան հետևանքների հետ: Վերջապես ամենակարևոր ուղղությունը, որ 
նպատկահարմար է ներառել ԵՄ-ՀՀ գործակցության պայմանագրի 
մեջ, «երկրորդ մակարդակի դիվանագիտության» (Track 2 Diplomacy) 
վերաբերյալ դրույթն է: Վերջինս յուրահատուկ տեսակի ֆորմալ դիվա-
նագիտություն է, որը հնարավորություն է ընձեռում ոչ պաշտոնական 
անձանց` մտավորականներին, պաշտոնաթող զինվորական պաշտոն-
յաներին, հասարակական գործիչներին, մասնակցել հակամարտութ-
յունների կարգավորմանն ուղղված երկխոսությանը: Այսպիսի դիվա-
նագիտության կիրառումն օգտակար է հատկապես այն ժամանակ, 
երբ հակամարտությունը կարող է մեկնաբանվել տարբեր կերպ: Վեր-
ջինս արդյունավետ կերպով կարելի է օգտագործել ղարաբաղյան հա-
կամարտության լուծման համար:  
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИИ В РАМКАХ ВОСТОЧНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
Эта работа кратко представляет перспективы республики Арме-

нии в пределах областей подписанного Восточного Партнерства 
(2008) и предназначенный договор о сотрудничестве. Восточное 
Партнерство выводит на качественно новый уровень отношения 
между РА и ЕС. Учитывая факт, что договор о сотрудничестве РА и 
ЕС все еще в стадии развития, некоторые аспекты договоров о 
сотрудничестве и стабильности между ЕС и Сербией, Албанией, так 
же как Хорватией, были сравнительно проанализированы. Такой 
анализ дает возможность получить общее представление о 
структуре и содержании намеченного договора о сотрудничестве 
между РА и ЕС. 
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THE REPUBLIC OF ARMENIA WITHIN THE FRAMEWORK OF 

EASTERN PARTNERSHIP 
This work briefly presents the perspectives of the Republic of 

Armenia within the scopes of the signed Eastern Partnership (2008) and 
intended association agreement. The EU-RA relationships are passed to 
a qualitatively new level of development by the Eastern Partnership. 
Taking into consideration the fact that the EU-RA association agreement 
is still at the stage of development, some aspects of the stability and 
association agreements between EU and Serbia, Albania, as well as 
Croatia, have been comparatively analyzed. Such an analysis gives an 
opportunity to get a rough idea about the structure and content of the 
intended EU-RA association agreement. 
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ԷԴՈՒԱՐԴ ԶԱՔԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Քաղաքացիական ծառայողների պատասխանատվության 
հարցերի վերլուծության համար կարևորվում է այն, որ քաղա-
քացիական ծառայողների բարոյական բարձր հատկանիշները և 
օրենսդրության խստագույնս պահպանելը նպաստում է բնակ-
չության վստահության վերականգնմանն իշխանության ու հան-
րային ծառայողների նկատմամաբ, քանի որ պետական կառա-
վարման համակարգում հարաբերությունների զարգացման վրա 
էական ազդեցություն է ունենում այն հանգամանքը, թե քաղա-
քացիները որքան են վստահում պետական մարմիններին և 
հանրային ծառայողներին: Բարոյական մշակույթի ցածր մակար-
դակը, սեփական առաքելության, քաղաքացիական պարտքի, 
ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության մասին պատկերա-
ցումների ոչ բավարար զարգացած լինելը կամ իսպառ բացակա-
յությունը մասնագիտական արժեքների սանդղակում հանգեց-
նում են լուրջ փոփոխությունների, որն էլ, իր հերթին, նպաստում 
է էթիկայի նորմերի խախտմանը, շահերի բախմանը, իրավա-
խախտումների կատարմանը: 

Հիմնաբառեր. քաղաքացիական ծառայող, ծառայողական 
քննություն, էթիկայի կանոններ, հանրային ծառայություն: 

 

Քաղաքացիական ծառայությանն առաջադրված խնդիրները քա-
ղաքացիական ծառայողներից պահանջում են իրենց պարտականութ-
յունների կատարման ընթացքում բարեխղճություն, եռանդ և ազն-
վություն։ Քաղաքացիական ծառայողների իրավական պատասխա-
նատվության ինստիտուտը նպատակ ունի նպաստել ծառայության ըն-
թացքում ծառայողների կարգապահության բարձրացմանը և օրինա-
կանության ապահովմանը։ Ծառայողների կողմից իրենց ծառայողա-
կան պարտականությունների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատա-
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րումը կարող է առաջացնել տարբեր իրավական հետևանքներ։ Կապ-
ված իրավախախտման բնույթից և վտանգավորությունից, մեղքի աս-
տիճանից, իրավախախտումը կատարելու պայմաններից, առաջացած 
հետևանքների բնույթից քաղաքացիական ծառայողը, ինչպես և մյուս 
բոլոր տեսակի պետական ծառայողները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահ-
մանված կարգով, կարող է ենթարկվել կարգապահական, նյութական 
(քաղաքացիաիրավական), վարչական կամ քրեական պատասխա-
նատվության։ 

Ընդհանրապես, պետական ծառայողների կարգապահական պա-
տասխանատվության ներքո նկատի է առնվում համապատասխան 
հիմքերի առկայության դեպքում պետական ծառայողների նկատմամբ 
կարգապահական տույժերի կիրառումը [1]։ ՀՀ օրենսդրությունը պե-
տական ծառայողների յուրաքանչյուր տեսակի համար նախատեսում է 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հատուկ 
կարգ, որով սահմանվում են դրա կիրառման հիմքերը և տույժերի տե-
սակները։ 

Քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ կարգապահական 
պատասխանատվությունը պատասխանատվության մյուս տեսակների 
համեմատ կիրառվում է շատ հաճախ և ունի մեծ կիրառական նշանա-
կություն։ Քաղաքացիական ծառայողներին կարգապահական պա-
տասխանատվության ենթարկելու հիմքերը, կարգապահական տույ-
ժերը և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կար-
գը նախատեսված է §Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ ՀՀ 
օրենքով։ Ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատ-
ճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես նաև ծառա-
յողական լիազորությունները գերազանցելու, աշխատանքային կար-
գապահական ներքին կանոնները խախտելու դեպքում, ՀՀ օրենսդ-
րությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայողի նկատ-
մամբ կիրառվում են հետևյալ կարգապահական տույժերը. նախա-
զգուշացում, նկատողություն, խիստ նկատողություն, օրենքով սահ-
մանված կարգով աշխատավարձի իջեցում, զբաղեցրած պաշտոնից 
ազատում՝ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնու-
թյամբ, քաղաքացիական ծառայության ավելի բարձր դասային աստի-
ճանի իջեցում մեկ աստիճանով (բացառությամբ քաղաքացիական 
ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի): 

Քաղաքացիական ծառայողին կարգապահական տույժի ենթար-
կելը նպատակ է հետապնդում քաղաքացիական ծառայողին կարգա-
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պահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացքում ապահո-
վել դրա արդյունավետությունը, նպատակայնությունը, հիմնավորվա-
ծությունը և բացառել կարգապահական տույժի անհարկի կիրառումը։ 
Քաղաքացիական ծառայողին կարգապահական պատասխանատ-
վության ենթարկելու ընթացքում նրա իրավունքների պաշտպանութ-
յանն է ուղղված քաղաքացիական ծառայության խորհրդի սահմանած 
կարգով կարգապահական տույժերի կիրառումը ծառայողական 
քնություն անցկացնելուց հետո։ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի կողմից ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը 
սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 
22.11.2002թ. §Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահ-
մանելու մասին¦ հմ. 124-Ն որոշմամբ։ 

Ծառայողական քննությունը օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված դեպքերում և կարգով քաղաքացիական ծառայողի պար-
տականությունների կատարմանն ու նրա գործունեությանն առնչվող 
հարցերի քննություն է։ Ծառայողական քննությունն անցկացվում է 
ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին քաղաքացիական ծա-
ռայողի կողմից քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ համապա-
տասխան գրավոր պահանջ ներկայացնելու, ինչպես նաև քաղաքա-
ցիական ծառայողի նկատմամբ §խիստ նախազգուշացում¦ և §օրեն-
քով սահմանված կարգով աշխատավարձի իջեցում¦ կարգապահա-
կան տույժերից որևէ մեկը մեկ տարվա ընթացքում կրկին կիրառելու 
դեպքերում: Ծառայողական քննություն կարող է նաև անցկացվել 
§զբաղեցրած պաշտոնից ազատում¦ կարգապահական տույժը կիրա-
ռելու համաձայնություն ստանալու համար կարգապահական տույժը 
կիրառելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից քա-
ղաքացիական ծառայության խորհուրդ դիմում ներկայացնելու դեպ-
քում։ Ծառայողական քննություն անցկացնելու ընթացքում քաղաքա-
ցիական ծառայողի ծառայողական պարտականությունների կատա-
րումը մինչև մեկ ամիս ժամկետով կարող է կասեցվել քաղաքացիա-
կան ծառայողի վարձատրության պահպանմամբ։ §Քաղաքացիական 
ծառայության մասին¦ ՀՀ օրենքով սահմանվում է, որ քաղաքացիա-
կան ծառայողն իր նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու, 
(ներառյալ` քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու) 
որոշումը կարող է բողոքարկել դատական կարգով, որի արդյունքում 
այն անվավեր ճանաչվելու դեպքում վերջինս վերականգնվում է իր 
պաշտոնում դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո` 
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5-օրյա ժամկետում, և հարկադիր պարապուրդի դիմաց ստանում է 
սահմանված հատուցում։ 

Ծառայողական քննության խնդիրն է` ապահովել. 
- քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքների իրա-

կանացումը, 
- ծառայողական կարգապահության ամրապնդումը, քաղաքա-

ցիական ծառայողի կատարած կարգապահական խախտման յուրա-
քանչյուր դեպքի ժամանակին բացահայտումը, որպեսզի քաղաքա-
ցիական ծառայողի նկատմամբ կարգապահական տույժերը կիրառ-
վեն խախտման ծանրությունը և այլ հանգամանքները հաշվի առնե-
լով, ինչպես նաև բացառվեն անհիմն պատասխանատվության են-
թարկելու դեպքերը, 

- կարգապահական խախտումների բացահայտումը և դրանց ա-
ռաջացմանը նպաստող պայմանների վերացում, 

- քաղաքացիական ծառայողների իրավունքների մինչդատական 
պաշտպանությունը, 

- ծառայողական քննությամբ պարզաբանման ենթակա հանգա-
մանքների ժամանակին, լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ պարզա-
բանումը։ 

Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ծառայողներին քաղաքա-
ցիական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն, ապա 
ՀՀ գործող օրենսդրությունը դրա համար առանձնահատկություններ 
չի նախատեսում և պետական գրեթե բոլոր ծառայողները նյութական, 
վարչական կամ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում 
մեկ միասնական կարգով /կարելի է առանձնացնել պետական հա-
տուկ տեսակ հանդիսացող ծառայություն անցնողներին/։ 

Քաղաքացիական ծառայողների պատասխանատվության հարցե-
րի վերլուծության համար կարևորվում է նաև այն, որ, ընդհանրապես, 
պետական ծառայողների բարոյական բարձր հատկանիշները և սահ-
մանված էթիկայի նորմերը խստագույնս պահպանելը նպաստում է 
բնակչության վստահության վերականգնմանը իշխանության ու հան-
րային ծառայողների նկատմամաբ, քանի որ պետական կառավար-
ման համակարգում հարաբերությունների զարգացման վրա էական 
ազդեցություն է ունենում այն, թե քաղաքացիները որքան են վստա-
հում պետական մարմիններին և հանրային ծառայողներին: Այդ 
վստահությամբ է պայմանավորված նաև քաղաքացիների սոցիալա-
կան, իրավական, տնտեսական, նաև բարոյական սպասումների բա-
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վարարումը: Պետական ծառայության մեջ պետության քաղաքակա-
նությունը պետք է ուղղված լինի նաև քաղաքացիների բարոյական 
սպասումները բավարարելուն, որին հասնելու համար առաջնահերթ 
պետք է համարել հանրային ծառայությունում բարոյական հիմքերի 
վերականգնումը: Այս նպատակին հասնելու համար պետք է միավոր-
վեն օրենսդիր և գործադիր մարմինների ջանքերը, անհրաժեշտ մի-
ջոցներ ձեռնարկվեն պետական կառավարման համակարգում բացա-
սական երևույթների հաղթահարման, էթիկայի նորմերի պահպան-
ման ուղղությամբ [2]:  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած պետությունում 
պետական կառավարման համակարգում հրատապ խնդիրների լուծ-
մանը նպաստող արդյունավետ միջոցը տվյալ պետության նախագա-
հի կամ վարչապետի քաղաքական կամքն է: Ցանկացած պետությու-
նում քաղաքական համակարգի կենսունակությունն ու օրինակությու-
նը մեծ մասամբ կախված են նրանից, թե որքանով են պետական 
մարմինները և բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձիք համապատաս-
խանում հասարակությունում իշխող արժեքներին ու իդեալներին, իսկ 
նրանց վարքը հասարակության բարոյական չափորոշիչներին: Այդ 
պատճառով ժամանակակից աշխարհում մեծ թիվ են կազմում այն 
պետությունները, որտեղ հանրային ծառայողների բարոյականության 
խնդրի կարգավորման հարցերն ակտիվորեն քննարկվում և մեծ մա-
սամբ նորմատիվ ամրագրում են ստանում: Այս ոլորտում հաջողութ-
յուններ ունենալու համար անհրաժեշտ պայման է նաև համապատաս-
խան իրավական լուծումներ առաջարկելը հարցի հետ կապված որո-
շակի կարևոր խնդիրների վերաբերյալ, մասնավորապես` իրավական 
կարգավորում տալ հանրային ծառայողների մասնագիտական էթի-
կայի կանոններին, հանրային ծառայողի գործունեության որակի և ա-
ռաջացած հետևանքների համար անձնական պատասխանատվութ-
յան ավելի հստակ կառուցակարգեր մշակել, ինչպես նաև վերահսկո-
ղության գործուն իրավական կառուցակարգեր ամրագրել: Քաղաքա-
ցիական հասարակության ինստիտուտների թույլ զարգացած լինելը, 
հասարակության մի մասի մոտ բարքերի և հոգևոր արժեքների ան-
կումը թույլ չեն տալիս հույսը դնել բարոյական նորմերի մեխանիկա-
կան ազդեցության վրա [3]:  

Քաղաքացիական ծառայողների բարոյահոգեբանական մակար-
դակն անհնարին է դարձնում բարոյական պահանջներին հոժարա-
կամ, առանց հարկադրման որոշակի միջոցների գործադրման հետ-
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ևելը և պահանջում է, որ բարոյական պահանջները լրացվեն իրավա-
կան պատժամիջոցներով: Քաղաքացիական ծառայողը պետք է պա-
տասխանատվության ենթարկվի ոչ միայն ծառայողական պարտակա-
նությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման, սահման-
ված սահմանափակումների չպահպանման, այլև էթիկայի կանոնների 
խախտման համար, որպեսզի ապահովվի քաղաքացիական ծառա-
յողների ծառայողական վարքին և բարոյական չափանիշներին ներ-
կայացվող պահանջների բարձր մակարդակը [4]: Հայաստանի Հան-
րապետությունում քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական 
էթիկայի նորմերի պարտադիր պահպանումը չի գտնվում պահանջվող 
մակարդակի վրա, այսինքն` գիտակցելով դրանց կարևորությունը` 
քաղաքացիական ծառայողներն առանց որոշակի հարկադրանքի մի-
ջոցների կիրառման շատ հաճախ չեն պահպանում մասնագիտական 
էթիկայի կանոնները: Այդ պահանջները պարտադիր դարձնելու հա-
մար անհրաժեշտ է, որ դրանց չպահպանման համար սահմանվի 
առավել խիստ պատասխանատվություն: Միջազգային փորձը ցույց է 
տալիս, որ այն պետություններում, որտեղ էթիկայի կանոնները իրա-
վական ամրագրում են ստացել, և դրանց չպահպանման համար սահ-
մանվել է հնարավորինս խիստ պատասխանատվություն ու կիրառվել 
է, այդ պետություններում առկա է դրական արդյունք: 

Պետական ծառայությունները կարգավորող ՀՀ օրենքներով էթի-
կայի կանոնների խախտման դեպքերում մեծ մասամբ սահմանված է 
պատասխանատվություն, իսկ, օրինակ` քաղաքացիական ծառայութ-
յունում էթիկայի կանոնների խախտման դեպքերում պատասխանատ-
վություն նախատեսված չէ: Սակայն պետք է նշել, որ քաղաքացիա-
կան ծառայողի էթիկայի կանոնները Հայաստանի Հանրապետությու-
նում առաջիններից մեկը իրավական կարգավորում ստացան, մաս-
նավորապես ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը 2002 
թվականի մայիսի 31-ին ընդունեց §Քաղաքացիական ծառայողի էթի-
կայի կանոնները հաստատելու մասին¦ N 13-Ն որոշումը, որով տրվել 
է §քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոն¦ հասկացությունը և 
սահմանվել են քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի կանոնները: 
Ըստ դրա` քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոնները բարոյա-
կանության համընդհանուր սկզբունքների վրա հիմնված, քաղաքա-
ցիական ծառայողների վարվելակերպի, վարքագծի և փոխհարաբե-
րությունների առանձնահատկությունները կարգավորող նորմեր են: 
Էթիկայի կանոնների կիրառումն ապահովելու համար 2004 թվականի 
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դեկտեմբերի 1-ին քաղաքացիական ծառայութան խորհուրդի կողմից 
ընդունված §էթիկայի հանձնաժողովների կանոնադրությունը հաս-
տատելու մասին¦ N 1050-Ն որոշման համաձայն ստեղծվեցին էթիկա-
յի հանձնաժողովներ, որոնց կազմերում ընդգրկվեցին խորհրդի երկու 
ներկայացուցիչ, համապատասխան մարմնի երկու ներկայացուցիչ, 
որոնցից մեկը` քաղաքացիական ծառայող, տվյալ բնագավառի հասա-
րակական միավորումների մեկ ներկայացուցիչ` խորհրդակցական ձայ-
նի իրավունքով և Հայ առաքելական եկեղեցու մեկ ներկայացուցիչ: Նշ-
ված որոշման համաձայն էթիկայի հանձնաժողովները խորհրդակցա-
կան մարմիններ են և գործում են հասարակական հիմունքներով:  

Ինչպես տեսնում ենք, քաղաքացիական ծառայողի կողմից էթի-
կայի կանոնների խախտման դեպքում նա որևէ պատասխանատվութ-
յան չի ենթարկվում: Կարևելի է փաստել, որ էթիկայի հանձնաժողով-
ներն ստեղծվելուց հետո մինչ օրս որևէ դիմում չի ստացվել, թեև էթի-
կայի կանոնների խախտման դեպքում էթիկայի հանձնաժողովին 
հարցեր կարող են ներկայացնել խորհուրդը, համապատասխան 
մարմնի ղեկավարը, համապատասխան մարմնի աշխատողները, 
էթիկայի հանձնաժողովի անդամները, հասարակական միավորում-
ներ, ֆիզիկական և իրավաբանական անձիք: Ասվածը վկայում է այն 
մասին, որ ոչ թե քաղաքացիական ծառայության համակարգում չկան 
էթիկայի կանոնների խախտումներ, այլ, եթե չկա խախտման համար 
պատասխանատվություն, չի լինի նաև պատճառ այդ խախտումները 
ներկայացնելու համար:  

Պետական ծառայությունները կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ 
պետական ծառայողների համար նույնպես սահմանված են վարքագծի 
կանոններ, և դրանց համար սահմանվել է պատասխանատվություն, 
մասնավորապես` դատական ծառայությունում [5], հարկային ծառա-
յությունում [6] և այլն: Այս դեպքում նույնպես չի կարելի ասել, որ այս 
ծառայություններում ևս չկան էթիկայի կանոնների խախտումներ, այլ 
պարզապես կարելի է արձանագրել, որ լուծում է ստացել կարևոր հան-
գամանք համարվող խնդիրը` սահմանվել է պատասխանատվություն: 

Հանրային ծառայության մասին օրենսդրության կիրառումն 
ապահովող իրավական ակտերի անկատարության պատճառով շատ 
հարցեր մնում են չլուծված` ստեղծելով նպաստող միջավայր շեղված 
վարքի դրսևորման համար: Հանրային ծառայողը պետք է գիտակցի, 
որ օրենսդրության չարաշահումն ոչ միայն հանցավոր է, այլև համ-
բավի տեսակետից վտանգավոր, որ չարաշահման դեպքում պատաս-
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խանատվությունն անխուսափելի է: Պետական ծառայության մեջ բա-
րոյական առաջխաղացման պարտադիր պայման է հանդիսանում 
այն, որ պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող յուրա-
քանչյուր անձի համար սահմանվեն բարոյական պահանջներ: Բացի 
այդ` պետությունը պետք է քաղաքացիներին իրազեկի այն մասին, թե 
նրանք ինչպիսի ծառայողական վարք իրավունք ունեն ակնկալել հան-
րային ծառայողներից, ինչպես նաև իրազեկի այն անհրաժեշտ հա-
մարվող գործողությունների մասին, եթե հանրային ծառայողները 
թույլ են տալիս ծառայողական վարքի կանոնների խախտումներ: 

Մի շարք մասնագետներ գտնում են, որ պետական ծառայողը 
չպետք է կատարի §օրենքին ակնհայտ չհամապատասխանող հրա-
մանը¦: §Ակնհայտ անհամապատասխանությունը նշանակում է օրեն-
քի և հրամանի միջև այնպիսի անհամաչափությունը, որը աչքի է 
զարնվում, և դառնում է ակնհայտ ու անվիճելի: Բացի դա §անօրինա-
կան¦ նշանակում է ինչպես հրամանը օրենքին կամ այլ նորմատիվ-
իրավական ակտին չհամապատասխանելը, այնպես էլ դրա արձակ-
ման պահաջվող ձևի և կարգի խախտումը¦ [7]: Պրոֆեսոր Բերգմանը 
նշում է, որ հատկապես ԳԴՀ-ի ծառայողների կարգավիճակում տխուր 
փորձից ելնելով նախատեսված են դրույթներ, որոնք նրանց հնարա-
վորություն են տալիս գրավոր ձևով քննարկել կարգադրությունը և 
պահանջել դրա գրավոր հաստատումը [8]: §Քաղաքացիական ծառա-
յության մասին¦ ՀՀ օրենքի համաձայն` օրենքով սահմանված կարգի 
խախտմամբ հանձնարարականներ տալու դեպքերում քաղաքացիա-
կան ծառայողը պարտավոր է ստացած հանձնարարականի օրինա-
կանության վերաբերյալ իր կասկածների մասին անհապաղ գրավոր 
զեկուցել հանձնարարականը տվողին և նրա վերադասին կամ նրանց 
փոխարինող անձանց։ Եթե վերադասը (նրա բացակայության դեպ-
քում՝ նրան փոխարինող անձը կամ հանձնարարական տվողը) գրա-
վոր հաստատում է տրված հանձնարարականը, ապա քաղաքացիա-
կան ծառայողը պարտավոր է դա կատարել, բացառությամբ այն դեպ-
քերի, երբ հանձնարարականի կատարումը կհանգեցնի ՀՀ օրենսդ-
րությամբ սահմանված քրեական կամ վարչական պատասխանատ-
վության, և այդ մասին գրավոր տեղեկացնել քաղաքացիական ծառա-
յության խորհրդին: Քաղաքացիական ծառայողի կողմից այդ հանձ-
նարարականի կատարման համար պատասխանատվությունը կրում է 
հանձնարարականը գրավոր հաստատած անձը [9]: Նշվածը չպետք է 
դիտարկել որպես պետական ծառայողի բացարձակ ենթակայություն 
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վերադաս ղեկավարին, քանի որ օրենքը պետական ծառայողին ընձե-
ռում է պաշտոնական պարտականություններին համապատասխան 
որոշում ընդունելու իրավունք: Այսպես, օրինակ, Ֆրանսիայում գործ-
նականում գերակայում է ոչ թե §պասիվ ենթարկվելու տեսությունը¦, 
որը ենթադրում է ցանկացած օրինական հրամանի կատարում 
առանց դժգոհության և տատանվելու, այլ §խելամիտ կառավարման 
տեսությունը¦, որը պաշտոնյային տալիս է մինչև հրամանի կատարու-
մը պետին իր առարկությունները ներկայացնելու և նրա համաձայ-
նության դեպքում դրա կատարումը շրջանցելու իրավունք [10]: Դրա 
համար կատարողից անհրաժեշտ է ակնկալել ոչ միայն հրամանի ան-
վերապահորեն կատարում, այլ նաև դրա արդյունավետ կատարման 
համար ցուցաբերվող նախաձեռնություն: 

Վերը նշված պարտականությունների կատարումը հանդիսանում 
է պաշտոնական պարտականությունների բարեխիղճ կատարման 
բաղկացուցիչ մասը, որոնց շարքին պետք է դասել նաև պետական 
մարմնում սահմանված ներքին աշխատանքային կարգապահական 
կանոնների, պաշտոնական հրահանգների և ծառայողական տեղե-
կատվության հետ աշխատելու կարգին հետևելը: Անցնելով պետա-
կան ծառայության` պետական ծառայողը պարտավոր է ենթարկվել 
տվյալ պետական մարմնում սահմանված կանոններին: Ներքին աշ-
խատանքային կարգապահական տիպային կանոնները կարող են լի-
նել յուրաքանչյուր գերատեսչությունում, իսկ հետո դրանց հիման վրա 
մշակվում են այդ գերատեսչության մեջ մտնող կառուցվածքային ստո-
րաբաժանումների կանոնները` հաշվի առնելով մարմինների գործու-
նեության հատկությունները: 

Քաղաքացիական ծառայողի կողմից շեղված վարքագիծ 
(դևիանտ վարք) դրսևորելու համար առկա են մի շարք նպաստող 
պատճառներ: Արևմտյան սոցիոլոգիայում շեղված վարքագծերին տա-
լիս են նաև §դևիանտ¦ անվանումը, որը լայն իմաստով նշանակում է 
հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական նորմերից ցանկացած 
շեղում: Այդ վարքագծի դրսևորման պատճառներից են` 

- հանրային ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողի կողմից 
քաղաքացիների նկատմամբ ձևական վերաբերմունք ցուցաբերելու, ոչ 
բարոյական վարքագիծ դրսևորելու, էթիկայի կանոնների խախտման 
դեպքում հիմնականում օրենսդրությամբ նախատեսված համապա-
տասխան քայլեր չձեռնարկելը, 
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- քաղաքացիական ծառայության ընդունման և ծառայողական 
առաջխաղացման ընթացակարգերում բարոյական հատկությունների 
հիման վրա քաղաքացիական ծառայողների ընտրության մշակված և 
հուսալի կառուցակարգերի բացակայությունը, 

- պետական կառավարման մարմինների միջև լիազորությունների 
և պարտականությունների ոչ հստակ բաժանումը, 

- քաղաքացիական ծառայողների §բարոյական առողջության¦ 
պահպանմանն ուղղված համապատասխան համակարգված ծրագրե-
րի բացակայությունը, 

- քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության ծառայու-
թյանը ոչ համարժեք գործող համակարգը և այլն: 

Խնդիրն ավելի բարդ է, երբ հանրային ծառայության են անցնում 
արդեն շեղված նպատակներ հետապնդող անձիք: Օրինակ` քաղաքա-
ցիական ծառայության համակարգում, որտեղ վարվում է միասնական 
կադրային քաղաքականություն, իսկ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի կողմից իրականացվում է քաղաքացիական ծառայության 
համակարգում ընդգրկված մարմինների կադրային գործի վարման 
մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկողությունը, բազմաթիվ են այն 
դեպքերը, երբ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբա-
ղեցնելու համար քաղաքացիները ներկայացրել են աշխատանքային 
կեղծ ստաժ կամ բարձրագույն կրթության մասին վկայող կեղծ փաս-
տաթղթեր: 

§Հանրային ծառայության մասին¦ ՀՀ օրենքը լայնորեն է անդրա-
դարձել հանրային ծառայողների էթիկայի հարցերին: Մասնավորա-
պես, օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանվել է ոչ միայն ծառայողների, 
այլև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի կանոնների 
հասկացությունը և դրա բովանդակությունը: Ընդ որում` օրենքով 
թվարկված վարքագծի կանոններն սպառիչ չեն և դրանք պետք է 
լրացվեն ու դրանց նկատմամբ հսկողության այլ կառուցակարգեր 
սահմանվեն տվյալ ոլորտի առանձնահատկությունները կարգավորող 
օրենքներով: Հանրային ծառայության վերաբերյալ օրենքի գործո-
ղության ոլորտի մարմիններում, ՀՀ գլխավոր դատախազությունում 
ստեղծվում են հանրային ծառայողի էթիկայի հանձնաժողովներ, 
որոնք պետք է ստուգեն էթիկայի կանոնների պահպանումը: Նշված 
հանձնաժողովների ձևավորման, գործունեության, էթիկայի կանոն-
ների խախտման կապակցությամբ վարույթ իրականացնելու կարգը 
սահմանվում է համապատասխան օրենքներով: Ընդ որում` բարձրաս-
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տիճան պաշտոնատար անձանց համար ստեղծվում է հինգ անդամից 
կազմված առանձին հանձնաժողով, որի կազմավորման կարգը և 
դրա անդամներին ներկայացվող պահանջները, գործառույթները 
սահմանված է նույն օրենքի 8-րդ գլխի հոդվածներով: Բարձրաստի-
ճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը էթիկայի կա-
նոնների խախտման վերաբերյալ կարող է վարույթ հարուցել և դրա 
վերաբերյալ իր եզրակացությունը ուղարկել ՀՀ Նախագահին և բարձ-
րաստիճան պաշտոնատար անձի վերադասին: Եզրակացությունը 
կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: Փաստորեն, հանձնաժո-
ղովը լիազորված չէ պատասխանատվության ենթարկել էթիկայի կա-
նոնները խախտած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին: 

Որպես ամփոփում` կարելի է փաստել, որ հանրային ծառայութ-
յան մասին օրենսդրության կիրառումն ապահովող իրավական ակտե-
րի անկատարության պատճառով շատ հարցեր մնում են չլուծված` 
ստեղծելով նպաստող միջավայր շեղված վարքի դրսևորման համար: 
Հանրային ծառայողը պետք է գիտակցի, որ օրենսդրության չարաշա-
հումը ոչ միայն հանցավոր է, այլև համբավի տեսակետից վտանգա-
վոր, որ չարաշահման դեպքում պատասխանատվությունն անխուսա-
փելի է: Պետական ծառայության բարոյական առաջխաղացման պար-
տադիր պայման է հանդիսանում այն, որ պետության անունից հան-
դես գալու իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր անձի համար սահման-
վեն բարոյական պահանջներ: Բացի այդ` պետությունը պետք է քա-
ղաքացիներին իրազեկի այն մասին, թե նրանք ինչպիսի ծառայողա-
կան վարք իրավունք ունեն ակնկալել հանրային ծառայողներից, ինչ-
պես նաև իրազեկի այն անհրաժեշտ համարվող գործողությունների 
մասին, եթե հանրային ծառայողները թույլ են տալիս ծառայողական 
վարքագծի կանոնների խախտումներ: 
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ЭДУАРД ЗАКАРЯН 
Аспирант Академии государственного 

управления Республики Армения 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

 

Для анализа вопросов ответственности гражданских служащих 
важное значение имеет то, что моральные качества гражданских 
служащих и строгое соблюдание законодательства способствуют 
восстановлению доверия к властям и общественным служащим, так 
как на рзавития отношений в государственно-управленческой сис-
темы существенно влияет тот факт, что насколько граждане дове-
ряют государственным органам и общественных служателей. Низ-
кий уровень моральной культуры, недостаточная развитость или 
полное отсутствие собственной миссии, гражданского долга, а 
также понимания государственной службы в шкале профессиональ-
ных ценностей ведут к серьезным изменениям, что в свою очередь 
способствует нарушению этических норм, столкновению интересов, 
правонарушениям. 

Ключевые слова: государственный служащий, служебный 
экзамен, этические правила, государственная служба.   
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THE FEATURES OF RESPONSIBILITIES OF CIVIL SERVANTS’  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

For analyzing issues of civil servants’ responsibilities it is of high 
importance that the compliance with high moral qualities of civil servants 
and the legislature influence the restoration of public reliance on state 
and public servants, since in the state administration system the 
development of relations is heavily affected by scale of civilians reliance 
on state bodies and public servants. 

The poor level of morals, the insufficient development or total 
absence of the comprehension about one’s own mission, civil duty as 
well as civil service in the gauge of professional values bring about 
serious changes, which themselves stimulate the violation of ethical 
norms, conflict of interests and torts. 

Keywords: civil employee, service examination, ethic rules, 
public service. 
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (սլավոնական)  

համալսարանի ասպիրանտ 

ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

Հոդվածը նվիրված է այն անձանց իրավական կարգավիճակի 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը, ովքեր ժամ-
կետային աշխատանքային պայմանագրով աշխատում են ՀՀ 
դատական ծառայության համակարգում։ Վերլուծվել է նրանց 
իրավական կարգավիճակի արդի հիմնախնդիրները, ժամկետա-
յին աշխատանքային պայմանագրով աշխատողների իրավունք-
ների, պարտականությունների և երաշխիքների յուրահատկութ-
յունները, որոնք, մասնավորապես, դրսևորվում են հետևյալում. 
«ժամանակավոր աշխատողների» աշխատանքի ընդունման, 
դատական ծառայության դասային աստիճանների և խրախու-
սանքի միջոցների չարժանանալու, ամենամյա արձակուրդի 
տևողության սահմանափակման և այլ հարցերում։ Առաջարկ-
վում է ընդլայնել այդ անձանց իրավական և սոցիալական երաշ-
խիքների շրջանակը` նրանց ամբողջ ծավալով վերագրելով դա-
տական ծառայողների ոչ միայն պարտականությունները, այլև 
իրավունքները։ 

Հիմնաբառեր. դատական ծառայություն, իրավական կարգա-
վիճակ, ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր, դատական 
ծառայության դասային աստիճան, ամենամյա արձակուրդ:  

«Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 2006 
թվականի հուլիսի 7-ին, ուժի մեջ է մտել օգոստոսի 5-ին, այսուհետև` 
Օրենք) Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայությանն 
առնչվող իրավահարաբերությունները կանոնակարգող կարևորա-
գույն իրավական փաստաթղթերից մեկն է։ Օրենքն անդրադառնում է 
այնպիսի էական հասկացությունների սահմանմանը, ինչպիսիք են` 
դատական ծառայություն, դատական ծառայության պաշտոն, դատա-
կան ծառայության պաշտոնի անձնագիր և այլն։ Նշվում է, որ դատա-
կան ծառայությունը օրենքով դատարաններին, ինչպես նաև դատա-
կան իշխանության մարմիններին վերապահված լիազորությունների 
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ու գործառույթների իրականացումն ապահովելու նպատակով իրակա-
նացվող մասնագիտական գործունեություն է։ Այն հանդես է գալիս որ-
պես պետական ծառայության առանձին տարատեսակ։ Դատական 
ծառայողներ են համարվում նշված օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատված պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշ-
տոն զբաղեցնող անձինք։ Վերոշարադրյալ և մի շարք այլ օրենսդրա-
կան ձևակերպումների կապակցությամբ, կարծում ենք, գործնակա-
նում որևէ խնդիր չի ծագում։   

Սակայն այդ մոտեցումը փոխվում է, երբ առնչվում ենք այդ նույն 
օրենքի 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի և հատկապես այդտեղ նշված վեր-
ջին ձևակերպման հետ, համաձայն որի` «դատական ծառայություն չի 
համարվում պաշտոնավարումը դատավորի պաշտոնում, ինչպես նաև 
դատարանի նշանակած փորձագետների, մասնագետների, անվճա-
րունակության (սնանկության) գործերով կառավարիչների, ինչպես 
նաև տեխնիկական սպասարկման և պայմանագրային հիմունքնե-
րով առանձին այլ խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող ան-
ձանց գործունեությունը»։ Վերջին արտահայտությունն աչքի է ընկնում 
իր ոչ այնքան հստակ լինելու հատկանիշով, քանի որ միանշանակ և 
պարզորոշ չի երևում, թե խոսքը դատական ծառայողին փոխարինելու 
դեպքում այլ անձանց հետ ժամկետային աշխատանքային պայմանա-
գիր կնքելու, թե բացարձակապես այլ գործունեության մասին է, որն 
ոչ մի ընդհանրություն չունի դատական ծառայության հետ։  

Օրենքի 24-րդ հոդվածը կարգավորում է ժամկետային պայմանա-
գիր կնքելու և դրա հիման վրա համապատասխան գործունեություն 
իրականացնելու հետ կապված հարաբերությունները։ Մասնավորա-
պես, դատական ծառայության պաշտոնը ժամանակավորապես այդ 
պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ժամանակավորապես զբաղեց-
նում է տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված փոխարինող դա-
տական ծառայողը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում նշանա-
կումը կատարվում է մինչև երեք ամիս ժամկետով կադրերի ռեզեր-
վում ընդգրկված այն անձանց թվից, ովքեր համապատասխանում են 
տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված պահանջներին (հարկ ենք 
համարում նշել, որ դատական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը 
փաստաթուղթ է, որը սահմանում է այդ պաշտոնը զբաղեցնող ծառա-
յողի գործառույթները, նրա պաշտոնական իրավունքներն ու պարտա-
կանությունները, շփումներն ու ներկայացուցչությունը, տվյալ պաշ-
տոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների, կարո-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2/2012  
 

  

162 

ղությունների ու աշխատանքային հմտությունների, ինչպես նաև դա-
տական ծառայության համապատասխան փորձի պահանջները)։ 
Երեք ամսից ավելի ժամկետով պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում 
այն համալրվում է տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված պա-
հանջներին համապատասխանող անձի հետ ժամկետային աշխա-
տանքային պայմանագիր կնքելու միջոցով։ 

Մինչ դատական ծառայության համակարգում պայմանագրային 
հիմունքով աշխատող ՀՀ քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի 
հետ կապված հիմնախնդիրներին անդրադառնալը, կարծում ենք, որ 
նպատակահարմար է նախ ներկայացնել «իրավական կարգավիճակ» 
եզրույթի բովանդակությունը։ Այսպես, իրավաբանական գրականութ-
յան մեջ որպես այս կամ այն սուբյեկտի իրավական դրության հիմնա-
կան նկարագիր գործածվում է «իրավական կարգավիճակ» հասկա-
ցությունը։ Սովորաբար օգտագործում են անձի, մարդու և քաղաքա-
ցու, որևէ պաշտոն զբաղեցնող անձի, նաև տարբեր հաստատություն-
ների ու մարմինների իրավական կարգավիճակ հասկացությունները։ 
Գրականության մեջ առկա բազում սահմանումներից, մասնավորա-
պես, կարող ենք նշել այն, որ մարդու և քաղաքացու իրավական 
դրությունը (կարգավիճակը) ողջ ծավալով բնութագրվում է նրա իրա-
վունքների, ազատությունների և պարտականությունների ամբողջութ-
յամբ, որոնցով վերջինս օժտվում է որպես տարաբնույթ իրավահարա-
բերությունների մասնակից [1]։ Ինչ վերաբերում է աշխատողի (այդ 
թվում` պետական կամ համայնքային ծառայողի) իրավական կարգա-
վիճակին, ապա դա վերջինիս իրավունքների, պարտականություն-
ների, լիազորությունների և գործառույթների միասնությունն է։ 

Եվ այսպես, անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչպիսի իրավական 
կարգավիճակ ունի պետական, մասնավորապես, դատական ծառա-
յության համակարգում ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր 
կնքելու միջոցով աշխատանքային գործունեություն ծավալած անձը։ 
Անշուշտ, Օրենքի 24-րդ հոդվածի մեկնաբանությունը (թե՛ առանձին 
վերցրած միայն այդ հոդվածի, թե՛ Օրենքի համակարգային մեկնա-
բանությունը) թույլ է տալիս հանգելու այն մտքին, որ պայմանագրային 
հիմունքով աշխատողը չի համարվում դատական ծառայող, հետևա-
բար նրա վրա չպետք է տարածվեն դատական ծառայողի հիմնական 
իրավունքները, պարտականությունները, սոցիալական երաշխիքները, 
ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները։  
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Հարկ է փաստել, որ ներկայումս ինչպես օրենսդրական մակար-
դակով, այնպես էլ գործնականում դեռևս ամբողջությամբ ճշտված չէ 
ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող աշխատողների իրավա-
կան կարգավիճակը, ինչը հիմք է հանդիսանում բազում բանավեճերի 
և քննարկումների, որոնք, այնուամենայնիվ, դեռևս չեն հանգեցնում 
խնդրի վերջնական լուծմանը և ոչ մի կերպ չեն բացահայտում ժամկե-
տային պայմանագրով աշխատող անձանց յուրահատուկ կարգավի-
ճակից բխող հիմնահարցերն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ 

Իհարկե, այնքան էլ խելամիտ չի լինի վիճարկել պայմանագրային 
աշխատողների դատական ծառայողներ չհանդիսանալու հանգա-
մանքը, ուստի, այդ փաստն ընդունելով որպես անվիճելի իրողություն, 
կվիճարկենք նրանց իրավական կարգավիճակի բավականին սահմա-
նափակ և նեղ ընկալումը։ 

Նախևառաջ փորձենք ներկայացնել քննարկվող անձանց և դա-
տական ծառայողների իրավական կարգավիճակների տարբերութ-
յուններն ու ընդհանրությունները, որի արդյունքում հնարավոր կլինի 
առավել պարզ և հստակ պատկերացնել առկա խնդիրները։ 

 Այսպես, փաստացի ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ դատական 
ծառայողների իրավունքներն ու պարտականություններն իրենց ամ-
րագրումն են ստացել «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
և որևէ այլ ակտով չեն կարգավորվում, իսկ պայմանագրային աշխա-
տողների իրավունքներն ու պարտականությունները մեծամասամբ 
կարգավորվում են գործատուի և աշխատողի միջև կնքվող պայմա-
նագրով։ Առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ բնական է, սակայն 
իրականում ժամկետային աշխատակիցները, ամբողջ ծավալով օժտ-
ված չլինելով դատական ծառայողներին շնորհվող իրավունքներով, 
իրավական և սոցիալական երաշխիքներով, միաժամանակ, գործնա-
կանում պարտավոր են պահպանել Օրենքի այն նորմերը, որոնք վե-
րաբերում են դատական ծառայողների նկատմամբ կիրառվող սահ-
մանափակումներին (օրինակ՝ իրավունք չունեն անձամբ զբաղվել ձեռ-
նարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխա-
տանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշ-
խատանքից, ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել նյութա-
տեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, դա-
տական այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը և այլն [2])։  

Միաժամանակ անհրաժեշտ է քննարկել նաև դատական ծառա-
յության դասային աստիճանի շնորհման հարցում դատական ծառա-
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յողների և ժամկետային աշխատողների միջև գոյություն ունեցող 
տարբերությունները։ Ինչպես հայտնի է, դատական ծառայության 
պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձին օրենքով սահմանված 
փորձաշրջանի ավարտից հետո շնորհվում է դատական ծառայության 
համապատասխան դասային աստիճան։ Սակայն հիմնական դատա-
կան ծառայողին ժամանակավորապես փոխարինող քաղաքացին ոչ 
մի պարագայում չի կարող ակնկալել դասային աստիճանի ձեռքբե-
րում։ Չնայած այս առումով, մի կողմից, կարծում ենք, որ նրանց միջև 
այդպիսի տարանջատումն ունի որոշակի տրամաբանություն և բավա-
րար չափով հիմնավորված ու արդարացված է, սակայն, մյուս կողմից, 
այդպիսի խտրականությունը հանգեցնում է նրան, որ անձը, երկար 
ժամանակ աշխատելով պետական ծառայության համակարգում, ամ-
բողջապես տիրապետելով իր կողմից կատարվող աշխատանքի 
նրբություններին, իր լիազորություններին և գործառույթներին, այդ-
պես էլ չի ստանում որևէ դասային աստիճան։ Իսկ, ինչպես գիտենք, 
դասային աստիճանը պետական ծառայության շրջանակներում մեծ 
կարևորություն ունեցող կատեգորիա է, որը անձին հնարավորություն 
է ընձեռում հետագայում ակնկալել ծառայողական որոշակի առաջ-
խաղացում։ 

Մասնավորապես, դիտարկենք հետևյալ իրավիճակը. անձը, ժամ-
կետային աշխատանքային պայմանագրով կատարել է կրտսեր պաշ-
տոն զբացեղնող անձի համար համապատասխան պաշտոնի անձ-
նագրով նախատեսված պարտականությունները, սակայն նույնիսկ մի 
քանի տարի անց նա չի կարողանա հավակնել առաջատար պաշտո-
նի, քանզի պաշտոնի անձնագրով սահմանված պահանջների շար-
քում նշվում են հետևյալ պահանջները. 

- առաջատար պաշտոն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է դա-
տական ծառայության առնվազն առաջին դասի կրտսեր ծառայողի 
դասային աստիճան,  

- դատական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա աշխա-
տանքային ստաժ։ 

Նշվածներից առաջին պահանջին անձը չի բավարարում, քանի 
որ նրան դասային աստիճան չի կարող շնորհվել, իսկ երկրորդ պա-
հանջին չի բավարարում, որովհետև նույնիսկ անհրաժեշտ քանակով 
տարիների ստաժի առկայության դեպքում այդ ստաժը չի կարող հա-
մարվել դատական ծառայության ստաժ, այն պարզապես կընդունվի 
որպես մասնագիտական (կամ ընդհանուր) աշխատանքային ստաժ։ 
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Այս ամենը վկայում է, որ ժամկետային աշխատողը, կատարելով նույն 
գործառույթներն ու լիազորությունները, որոնք վերապահված են դա-
տական ծառայողին, որոշ դեպքերում ունենալով մասնագիտական 
հմտությունների և գիտելիքների շատ ավելի մեծ պաշար, հետագա-
յում չի կարող ակնկալել դատական ծառայության ավելի բարձր պաշ-
տոնի համար նախատեսված լիազորությունների ստանձնում։  

Բացի այդ, կարևոր ենք համարում նշել նաև այն, որ ծառայողա-
կան պարտականությունները և առանձին առաջադրանքները բա-
րեխղճորեն կատարելու համար դատական ծառայողների նկատմամբ 
կարող են կիրառվել խրախուսանքի տարբեր տեսակներ, մասնավո-
րապես, խրախուսանք` միանվագ դրամական պարգևատրման տես-
քով։ Սակայն ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի հիման 
վրա ՀՀ դատական ծառայության համակարգում աշխատող անձինք 
առհասարակ զրկված են նմանաբնույթ խրախուսանքներից, նույնիսկ, 
եթե նրանց աշխատունակությունն ու աշխատանքի որակը ոչնչով չի 
զիջում դատական ծառայողներին։ Իհարկե, դժվար է հասկանալ այս 
ամենի տրամաբանությունը. ինչպե՞ս կարելի է անձի վրա օրենքի նոր-
մերը տարածել միայն պարտականությունների, սահմանափակումնե-
րի մասով` անտեսելով վերջիններիս պետական ծառայողներ չհա-
մարվելու հանգամանքը, իսկ իրավական և սոցիալական ապահովվա-
ծության հարցին անդրադառնալիս այդ հանգամանքն անվերապահո-
րեն ընդունել և առաջնորդվել միայն այդ գաղափարով։   

Միաժամանակ հարկ ենք համարում անդրադառանալ մարդու 
այնպիսի կարևորագույն և հիմնարար իրավունքի իրականացման 
հետ կապված հիմնահարցին, ինչպիսին հանգստի իրավունքն է։ ՀՀ 
Սահմանադրության 33-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ու-
նի հանգստի իրավունք։ Առավելագույն աշխատաժամանակը, 
հանգստյան օրերը և ամենամյա վճարովի արձակուրդի տևողությունը 
սահմանվում են օրենքով։ Սահմանադրական այդ նորմով ՀՀ աշխա-
տանքային օրենսգիրքը սահմանում է հետևյալ իրավակարգավորում-
ները [3]. ամենամյա արձակուրդն աշխատանքային օրերով հաշվարկ-
վող ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին 
հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ 
Ամենամյա արձակուրդը լինում է նվազագույն, երկարացված և լրա-
ցուցիչ։ Տվյալ հարցի շրջանակներում առանձնակի հետաքրքրություն 
են ներկայացնում ամենամյա նվազագույն և լրացուցիչ արձակուրդներ 
հասկացությունները և դրանց տևողության որոշման հարցը։ Ամենամ-
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յա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային 
շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է։ Ինչ վերաբերում է ամե-
նամյա լրացուցիչ արձակուրդին, ապա, ըստ աշխատանքային 
օրենսգրքի, այն կարող է տրամադրվել` 

• աշխատանքի վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշ-
խատողներին. 

• չնորմավորված աշխատանքային օրով աշխատողներին. 
• հատուկ բնույթի աշխատանքներում աշխատողներին։ 
Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին 

կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն 
տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը։ 

Կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն` դատա-
րանների աշխատակազմերի մասնագետներն ունեն ամենամյա նվազա-
գույն արձակուրդի իրավունք` 4 աշխատանքային օր տևողությամբ [4]։  

Կարծում ենք, որ «դատարանների աշխատակազմերի մասնա-
գետներ» արտահայտությունն միանշանակորեն և հստակորեն ձևա-
կերպված չէ, ինչը գործնականում կարող է հանգեցնել և հանգեցնում 
է վերջինիս ոչ լիարժեք և երկիմաստ մեկնաբանմանը։ Իհարկե, հաս-
կանում ենք, որ կառավարության այդ որոշումն ընդունվել է 2005 
թվականին, երբ «Հայաստանի Հանրապետության դատական դե-
պարտամենտ» պետական կառավարչական հիմնարկն որպես այդ-
պիսին դեռևս գոյություն չուներ, «Դատական ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքը ևս ընդունված չէր, հետևապես «դատական ծառայող» եզ-
րույթի մասին խոսելը խելամիտ չէր լինի, ինչով էլ պայմանավորված է 
կառավարության կողմից «դատարանների աշխատակազմերի մաս-
նագետներ» եզրույթի օգտագործումը։ Սակայն դրա արդյունքում այ-
սօր բախվում ենք բավականին լուրջ խնդիրների հետ, քանզի բարդ է  
հիմնավորել, որ որոշման մեջ խոսքը վերաբերում է միայն դատական 
ծառայողներին, և բացառապես նրանք կարող են օգտվել ամենամյա 
նվազագույն արձակուրդից։ Չէ՞ որ ժամկետային աշխատանքային 
պայմանագրով դատական ծառայողին փոխարինող անձանց ևս կա-
րող ենք համարել «դատարանների աշխատակազմերի մասնագետ-
ներ» և տրամադրել լրացուցիչ 4 աշխատանքային օրերը։ Սակայն այս 
հարցում նույնպես ժամկետային աշխատողների իրավունքներն են-



Իրավագիտություն 
 

  

167 

թարկվում են սահմանափակումների և, ի տարբերություն դատական 
ծառայողների, որոնց մեկ տարվա ընթացքում տրամադրվում է 24 աշ-
խատանքային օր տևողությամբ ամենամյա նվազագույն և լրացուցիչ 
արձակուրդ, պայմանագրային հիմունքով աշխատող ՀՀ քաղաքացի-
ները կարող են ունենալ միայն 20 հանգստյան օրեր։ Կրկին առնչվում 
ենք այնպիսի իրադրության հետ, երբ ժամկետային աշխատողների 
իրավունքների և պարտականությունների միջև առկա չէ անհրաժեշտ 
հավասարակշռությունը, երբ նրանք ունենում են ավելի քիչ իրավունք-
ներ, քան իրենց ուսերին դրված պարտականություններն են։  

Դատական ծառայության համակարգում դատական ծառայողի 
պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող անձի և 
դատական ծառայողի իրավական կարգավիճակների առանձնահատ-
կությունների հանդիպում ենք նաև վերջիններիս աշխատանքային 
գործունեության դադարեցման դեպքում։ Դատական ծառայողները 
պաշտոնից ազատվում են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով և «Դա-
տական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պաշտոնից 
ազատելու հիմքերի առկայության դեպքում։ Ինչ վերաբերում է ժամկե-
տային պայմանագրային հիմունքով աշխատող անձանց, ապա նրանք 
իրենց պարտականությունները կատարում են մինչև հիմնական աշ-
խատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունների վերականգման 
պահը։ Այս առումով Օրենքը սահմանում է, որ ժամկետային աշխա-
տանքային պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է դատական ծա-
ռայողի ծառայության ներկայանալու օրը։ 

Վերոգրյալի հիման վրա գտնում ենք, որ ժամկետային պայմա-
նագրով աշխատանքային գործունեություն ծավալած անձանց վրա 
«Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը պետք է տարածել ոչ 
միայն պարտականությունների և սահմանափակումների (Օրենքի 
30-րդ և 31-րդ հոդվածներ), այլև իրավունքների և երաշխիքների 
մասով` նրանց նկատմամբ կիրառելով Օրենքի 29-րդ և 32-րդ հոդ-
վածներն ամբողջ ծավալով (խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է 
29րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերին և 32րդ հոդ-
վածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերին)։ 

Եվ այսպես, չմոռանալով «դատական ծառայող» կատեգորիայի 
կարևորությունը, անկրկնելիությունը և, որոշ վերապահումներով կա-
րելի է ասել, անփոխարինելիությունը, գտնում ենք, որ պետք չէ անտե-
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սել դատական ծառայողներին ժամանակավորապես փոխարինող, 
նրանց լիազորություններն ու գործառույթներն իրականացնող ան-
ձանց իրավական և սոցիալական երաշխավորվածության հարցը, 
քանզի ինչ-որ չափով նաև նրանց շնորհիվ է, որ դատական ծառայողի 
աշխատանքի ներկայանալու ժամանակավոր անհնարինությունն ան-
գամ չի խոչընդոտում դատական ծառայության համակարգի բնակա-
նոն և անդադար գործունեության իրականացմանը։ 
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СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ СЛУЖБЫ РА НА ОСНОВЕ СРОЧНОГО 

ДОГОВОРА 
Данная статья посвящена изучению особенностей правового 

статуса тех лиц, которые работают в системе судебной службы РА 
на основе срочного трудового договора. Автор проанализировал 
актуальные проблемы их правового статуса, особенности прав, 
обязанностей и гарантий работников по срочному трудовому дого-
вору которые, в частности, проявляются в следующем։ в порядке 
принятия “временных работников” на работу; в непредоставлении 
им классовых чин судебной службы и мер поощрений; в ограни-
чении длительности ежегодного отпуска и в других вопросах. Пред-
лагается увеличить круг правовых и социальных гарантий иссле-
дуемой категории лиц, закрепляя за них не только обязанности, но 
и права судебных служащих в полном объеме. 

Ключевые слова: судебная служба, правовой статус, срочный 
трудовой договор, классовый чин судебной службы, ежегодный 
отпуск. 
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THE PROBLEMS OF LEGAL STATUS OF PEOPLE WHO 
WORK IN THE SYSTEM OF JUDICIAL SERVICE OF RA ON THE 

BASIS OF TEMPORARY CONTRACT 
This article is devoted to the study of features of legal status of the 

people who work in the system of judicial service of RA on the basis of 
temporary labor contract. The author analyzed the actual problems of 
their legal status, the characteristics of the rights, responsibilities and 
guarantees of workers by temporary labor contract, which particularly 
came out in the following։ in the procedure of hiring “temporary workers”; 
in the non-provision of class rank of judicial service and not obtaining of 
rewards; in the restriction of the length of yearly holiday. It is 
recommended to increase the circle of legal and social guarantees of 
investigating category of people fixing for them not only responsibilities, 
but also the rights of the judicial servants in full amount.  

Keywords: judicial service, legal status, temporary labor contract, 
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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 ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ 
Հոդվածում դիտարկված է քաղաքական շուկայի արդիակա-

նացման հիմնախնդիրը, որպես շուկայի հատուկ տեսակի: Զար-
գացող երկրներում կառավարման որակի բարձրացման և քա-
ղաքական ճգնաժամերի հաղթահարման նկատառումներով ա-
ռաջարկվում է ժողովրդավարացնել ընտրական համակարգը: 
Այդ նպատակով իրականացվող առաջարկի և պահանջարկի 
համակարգային վերլուծությունը ՀՀ-ում կապահովի հանրային 
անվտանգություն` նվազագույնի հասցնելով դերակատարների 
շիթային հարաբերությունները իշխանության համար մղվող 
պայքարում: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական շուկա, արդիականացում, քաղա-
քական տարածություն, համախմբում, քաղաքական խթանում, 
քաղաքական իշխանություն, քաղաքական գործընթաց, համ-
բավանիշի (բռենդի) ձևավորում, հանրային անվտանգություն 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային անվտանգության 
ապահովումը բարդ, բազմաշերտ  քաղաքական գործընթաց է: Որ-
պես այդպիսին` այն ենթադրում է ընտրությունների կազմակերպման 
և իրականացման դերակատարների փոխներգործություններ, որոնք 
ժողովրդավարացվող երկրներում դրսևորվում են նրանց կողմից 
առաջարկվող ծրագրային դրույթներում ինքնորոշվածությամբ, ինչ-
պես նաև քաղաքական շուկայում կերպափոխվող արժեքային համա-
կարգի արդիականացման գործընթացով: Վերջինիս ուսումնասիրու-
մը դարձել է հրամայական, քանի որ անհրաժեշտ է պատասխանել 
հետևյալ հարցին. քաղաքական շուկային արդիականացումը ենթադ-
րում է միայն ժամանակակից քաղաքական տեխնոլոգիաների ներդ-
րում, թե՞ հանրային անվտանգության ապահովման նպատակով քա-
ղաքական գործունեության արմատական կերպափոխում: Եթե հետ-
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կոմունիստական «նոր ժողովրդավարների» առաջին սերունդը հեղա-
փոխականացված ընտրազանգվածին  առաջարկում էր անցում ազա-
տական–ժողովրդավարական արժեքներին, ապա քաղաքական զար-
գացման այս փուլում մարքեթինգային հետազոտությունների օգնութ-
յամբ բացահայտվող քաղաքական ծառայությունների պահանջարկը 
ծնում է առաջարկ` «անցում-համախմբում» հարացույցի հաստատ-
ման շրջանակներում: Այն ենթադրում է այնպիսի քաղաքական ապ-
րանքի առք ու վաճառք, որը բացի գծային ազատականացումից, 
կանխում է քաղաքական զարգացման ճգնաժաները՝ ելնելով վերնա-
խավի և ընտրազանգվածի վարքագծում հանրային անվտանգության 
սկզբունքների բնականոն ներդրման անհրաժեշտությունից:  

 Քաղաքականությունում շուկայական հարաբերությունների հաս-
տատումը,- ինչպես նշում է Ս.Պշիզովան,- նախ և առաջ ենթադրում է 
համապատասխան գործունեության մասնագիտացում, այս դեպքում 
նշանակում է ցանկացած` գաղափարախոսական, գաղափարական, 
սոցիալական և այլ շարժառիթների արմատական թուլացում [1, ст.69]: 

Նմանօրինակ մոտեցումն էլ, հնարավորություն է տալիս ՀՀ–ում 
կարևորել կերպափոխվող արժեքային համակարգի և ընտրազանգ-
վածի գիտակցության բնականոն արդիականացման գործընթացը՝ 
առաջարկի և պահանջարկի շուկայում: Միաժամանակ ՀՀ-ում քաղա-
քական շուկայի արդիականացման գործընթացները վկայում են, որ  
ընտրազանգվածի վարքագիծը ենթարկվում է արմատական կերպա-
փոխման` պայմանավորված նրա գործունեության կառավարման և՛ 
ինստիտուցիոնալ, և՛ իրավիճակային դրսևորումներով: Քաղաքական 
գործընթացի այս միտումն, իհարկե, հետկոմունիստական երկրների 
համար ընդհանուր է, սակայն դրա դրսևորումը ՀՀ-ում ավելի բազմա-
շերտ է կապված պատմական հիշողության,  ողբերգական երկրա-
շարժի հետևանքների, գծային ազատականացման արդյունքների, 
ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ: Մի կողմից, 
որոշակի կուսակցության հետ գաղափարական ընդհանրություն ունե-
ցող, ընտրազանգվածը սպառող է և խանութի գնորդի նման առավել 
քննադատորեն է տրամադրված քաղաքական գործիչների նկատ-
մամբ, մյուս կողմից քաղաքական աշխարհում նրա հստակ կողմնո-
րոշվածությունը ենթարկվում է մարքեթինգային տարբեր տեխնոլո-
գիաների ներգործությանը: Դա էլ հնարավորություն է տալիս փաստել 
որ մարքեթինգը պարզապես ռազմական գործողությունների իրակա-
նացման քաղաքակրթական ձև է, որտեղ մարտերը մեծ մասամբ շա-
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հում են բառերով, գաղափարներով և վարժված մտածողությամբ  
[2, ст.4]: Այս համատեքստում ընտրազանգվածը` որպես գնորդ–սպա-
ռող-վաճառող միաժամանակյա իր դերակատարմամբ աստիճանա-
բար արդիականացնելով քաղաքական շուկան կարևորում է հանրա-
յին անվտանգության ժողովրդավարական ապահովման գերակա-
յությունը: Նման ընտրազանգված ձևավորելու նպատակով կուսակ-
ցությունները և քաղաքական գործիչները պարտավոր են իրականաց-
նել իրենց քաղաքական արտադրանքի (ծրագրեր, բուկլետներ, նշա-
նաբաններ, ելույթներ, հանդիպումներ և այլն) պահանջարկի ռազմա-
վարական հետազոտության:  

Դեռևս «սառը պատերազմի» մեկնարկից հետո Է. Դաունսն և Ջ. 
Բյուկենենը մշակեցին նոր պատկերացումներ քաղաքականության 
մասին՝որպես շուկայի նոր տեսակի: Լինելով իրացման ոլորտում շու-
կայական գործունեության և շուկայում հաջողության հասնելու գոր-
ծիքների համախումբ` այն ստիպեց մեղմել պրոպագանդայի կոշտ 
կառուցակարգերը, քանի որ «Վերջինիս է վերաբերում այն, որ 
քվեարկությունը փոխանակվում է լավագույն կառավարությունով» 
[3,ст.29]: Ակնհայտ է, որ մարքեթինգը որպես քաղաքատնտեսական 
գործունեության վերլուծության համակարգ, շատ ավելին է ներառում: 
Ինչպես գրում է Ֆ. Կոտլերը. «Մարքեթինգը` որպես քաղաքական 
գործընթաց, հնարավորություն է տալիս  մարդկանց ստանալ անհրա-
ժեշտը և ցանկալին փոխանակման միջոցով: Եթե ոմանք ենթադրում 
են, որ մարքեթինգը ընդամենը գովազդ և վաճառք է,ապա նկատի 
պետք է ունենան, որ դրանք վաճառքը և գովազդը մարքեթինգային 
այսբերգի վերնամասն են միայն: Չնայած վաճառքը և գովազդը մար-
կետինգի շատ էական երկու բաղադրիչներն են, սակայն, ոչ ամե-
նաէականը: Եթե բավականաչափ աշխատանք է տարվել հասկա-
նալու սպառողի պահանջմունքները, ապա այն վաճառելը հեշտ է  
[4, ст.7]: Այս տեսակետը լիովին կիրառելի է քաղաքական մարքեթին-
գի նկատմամբ, քանի որ նրա  նպատակն է լավ ճանաչել ու հասկանալ 
սպառողին, որ ապրանքը կամ ծառայությունը իր որակական հատկա-
նիշներով համապատասխանի պահանջներին: Դեռևս 1970-ական 
թվականներից Ճապոնիայում որակը դիտարկվեց որպես շուկայում 
ծավալված մրցակցային պայքարի նոր փոփոխական [5, ст.14-15 ]: 
Որակի նմանօրինակ դիտարկումը ձևակերպված է ամերիկացի 
Արմանդ Ֆեյհենբաումի կողմից մշակված որակի համընդհանուր կա-
ռավարում (TQM-Total Qualitiy Managment) մոդելում [5, ст.74-75], որը 
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սպառողի պահանջմունքների բավարարումը դիտարկում է որպես 
գործընթաց: Նման մոտեցումն արմատապես փոխեց գնորդի (ընտրո-
ղի) նկատմամբ մինչ այդ եղած վերաբերմունքը,քանի որ՝ «Շուկայով 
կառավարվող որակի» (Market Driven Quality) հեղափոխական մո-
տեցման միջոցով հիմնավորվեց սպառողին բազմաշերտ տեղեկատ-
վություն հաղորդելու որոշիչ դերը: Արդյունքում ստացված տեղեկատ-
վությունը,ըստ ճապոնացիների ազդում է սպառողի սպասումների 
ձևափոխման գործընթացի վրա և կազմավորում է որակի գործա-
ռույթը՝ QFD – Quality Function Deployment: Այս մոտեցումը կարևորե-
լով բրիտանացի քաղաքական շուկայագետ Լիզ-Մարշմենտը փաս-
տում է, որ դեպի «արդյունքը» կողմնորոշված քաղաքական կուսակ-
ցություններին փոխարինելու են գալիս կուսակցությունները` կողմնո-
րոշված սկզբում դեպի սպառողը, իսկ այնուհետև` դեպի սպառման 
որակը [6, ст.122]:  

Քաղաքական շուկան արտացոլում է ներկայացուցչական ինստի-
տուտների և ամենից առաջ ընտրությունների շրջանակներում քաղա-
քական իշխանության արդիականացման գործընթացը: Այս ձևաչափի 
շրջանակներում քաղաքական սպառողի գիտակցությունն արմա-
տապես փոխելու նպատակով դերակատարն անհրաժեշտ  համա-
գործակցում է նրա հետ` բացահայտելով նրա սպասումները: Սպա-
ռողների «երազանքների» աշխարհն արդյունավետ ներխուժելու հա-
մար անհրաժեշ է միմյանց վրա ազդեցություն ունեցող սերտախմբերի 
(когорты) [7,ст.7] միջոցով բացահայտել ընտրազանգվածի ընդհա-
նուր շահեր և արդիականացնել արժեքները: Դա էլ հենց գործընթա-
ցի առանցքն է, երբ մրցակցային պայքարում իրենց հաջողության 
հնարավորությունների գնահատմանն ի պատասխան ուսումնասիր-
վում է «սպառողների կողմից սպասվող որակը» և ունեցած տեխնոլո-
գիաների սահմաններում բացահայտվում «վաճառքի կետերում»՝ընտ-
րատարածքների որակական այլընտրանքների ռազմավարությունը: 
Այս շրջանակներում հնարավորություն ենք ստանում պատասխանել 
հետևյալ հարցին՝ ինչպե՞ս նվաճել ոչ միայն նոր ընտրազանգված, 
այլև ունեցածների «վստահությունն ապահովել»: Հարցադրմանը հա-
մակարգային պատասխան կարելի է տալ` կարևորելով «որակ» և 
«սպառողի բավարարվածություն» հասկացությունների իմաստը քա-
ղաքական ժամանակի մեջ կերպափոխելու գործընթացը: Ընդ որում 
այս մոտեցման շրջանակներում որակի հետ կապված յուրաքանչյուր 
բնութագիր կարելի է դիտարկել երկու տեսակետից` առաջարկողի և 
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սպառողի , վաճառողի և գնորդի: Եթե գործընթացի առաջին փուլը 
ներառում է որակներ, «որոնք անպայման պետք է լինեն», ապա երկ-
րորդը վերաբերում է որակներին, որոնց փոփոխվող բնութագրերը 
սպառողների կողմից կարող են բարյացակամորեն ընկալվել: Երրորդ 
փուլը  սպասումները գերազանցող «գայթակղիչ», որակներն են, 
որոնք սպառողի համար հանդիսանում են առանձնահատուկ հրա-
պուրիչ, հանուն որոնց կարելի է նույնիսկ ներել թեկնածուի որոշ ոչ 
էական թերություններ: Արդյունքում քաղաքական գործընթացներում 
ի հայտ եկած նորությունների ազդեցության օգտագործմանբ այս մո-
տեցման առանձնահատկությունը սպառողի բավարարվածության 
բնագավառում այն իրականցվում է ոչ միայն «հանճարեղ կռահում-
ների», այլև` նպատակաուղղված հետազոտության և կազմակերպվա-
ծության օգնությամբ:  

Քաղաքական շուկայում հաջողությունը կուղեկցի նրան, ով կկա-
րողանա վերլուծել շուկայի պահանջները. լսել, գնահատել, զարգաց-
նել այն ամենը, ինչը կարող է նպաստել շուկայի բնականոն զարգաց-
մանը, որոշել «Ի՞նչ անել, ե՞րբ և ինչպես»: Սա հանրային անվտան-
գության ապահովման նկատառումներով ենթադրում է ժամանակա-
յին պարամետրերի, գործողությունների հաջորդականության, այլ-
ընտրանքային տարբերակների ռազմավարական տեսակետների 
փոխհարաբերություն: Սակայն, ինչպես նշում է Ռ.Ինգլխարտը`  հա-
րահոս փոփոխվող աշխարհում քաղաքական փոխներգործություն-
ների շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը խոչընդոտում 
է այն հանգամանքը, որ ընտրական մրցակցության ելքը նշանակալի 
չափով կանխորոշված է լինում սոցիալ-դասկարգային ցուցանիշնե-
րով, որոնք ճիշտ է նվազել են, սակայն չեն վերացել: Ելակետ ընդու-
նելով Ռ. Ինգլխարտի մոտեցումը, հանրագումարենք, որ սոցիալ-դա-
սակարգային առավելություններն էլ հենց պարտադրում են ժողովր-
դավարացվող հասարակություններում ընտրազանգվածի վարքագի-
ծը ուսումնասիրելիս կարևորել քաղաքական շուկայում շրջանառվող 
արժեքային համակարգի արդիականացման կառուցակարգերը 
[7,ст.17-18]: 

Հետևաբար, քաղաքական շուկայի արդիականացման գործըն-
թացներում  համակարգային մտածողության (systems thinking) կի-
րառման դեպքում, որակն որոշակի նպատակի հասնելու գործողութ-
յունների ամբողջություն է: Որպես այդպիսին` այն ընտրազանգվածի 
արդարացի պահանջների բավարարման ընդունակություն է, որը 
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ենթադրում է՝ նպատակադրում, կողմնորոշման հիմնավորում, 
ծրագրային դրույթների կատարման կառուցակարգի մշակում, 
ինքնակառավարման (ինքնաօգնության) միջոցով գործընթացին 
մասնակցելու կամք: 

  Որակի մասին մարքեթինգային նոր մոտեցումներն անցում – 
համախմբում հարացույցի շրջանակներում՝ ընդարձակում է ան-
վտանգության պահանջմունքի դերակատարների սոցիալական տա-
րածությունը, ինչով էլ պայմանավորված է ընտրազանգվածի իրավի-
ճակային և կուտակային սպառման տարբերությունները:  

    Եթադրվում է, որ այս մոտեցումը ժողովրդավարացնում է 
քաղաքական դերակատարների  վարքագիծը՝  հիմք ընդունելով վե-
րոնշյալը, թե΄ ընտրազանգվածը և թե՛ նրա կողմից ընտրված թեկնա-
ծուն պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն քաղաքական ներ-
կայի (իրավիճակային սպառում), այլ նաև քաղաքական ապագայի 
(կուտակային սպառում) նկատմամբ:     

Քաղաքական դերակատարների շարժառիթների փոփոխության 
հետևանքով, քաղաքական ակտիվության տիրապետող ձև է դառնում 
քաղաքական ձեռնարկատիրական գործունեությունը` քաղաքա-
կան գործիչները կողմնորոշվում են դեպի բիզնես – ծրագրավորում: 
Ժամանակակից ընտրապայքարի մասնակիցներին, մարքեթինգն ա-
ռաջարկում է շուկայի նվաճման մշակված եղանակների ու մեթոդների 
մի ամբողջ զինանոց, որի կարևորագույն օղակն է հանդիսանում 
ռազմավարական ծրագրավորման ընթացակարգը` ընտրապայքա-
րի լավագույն ռազմավարության և մարտավարության մշակումը, 
որը թույլ է տալիս թեկնածուին հասնելու իր ընտրական նպատակին: 
Այս գործընթացում որոշիչը ռազմավարական բիզնես – ծրագրավո-
րում փոխհարաբերությունն է, որի միջոցով համակարգվում է ինչ-
պես թեկնածուի տնօրինման ներքո եղած պաշարների արդյունավետ 
օգտագործումը, այնպես էլ ընտրողների սպասումները [8, ст.155]: 

Այս սկզբունքներն առավել արդյունավետ կգործեն, եթե ընտրա-
կան նպատակներին հասնելու գործընթացում կարևորվի ռազմավա-
րական բիզնես - ծրագրի հընթացս արդիականացումը, որի բացա-
կայությունն էլ հենց հաջող ելք չի ապահովում: Եթե թեկնածուն և նրա 
թիմը չունեն ռազմավարական բիզնես - ծրագիր, որը նրան հնարա-
վորություն կտա բազմակողմանի վերլուծել քաղաքական իրականութ-
յունը և ըստ այդմ կանխատեսելի դարձնել ընտրազանգվածի վարքա-
գիծը, ապա նրանց գործողություններն անխուսափելիորեն դառնում 
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են քաոսային, հակասական, հավակնոտ և, ի վերջո, նրանց գոր-
ծադրած ջանքերը չեն արդարացնում:  

Նման մոտեցման կողմնակիցները սահմանափակվում էին ընտ-
րարշավների հետազոտությամբ` հետևելով ընտրությունների անց-
կացման ձևերի ու մեթոդների պատմական էվոլյուցիային` մինչ արդի 
ժամանակներից ընդհուպ մինչև հետարդիական` «մարքեթինգային 
հեղափոխության» ժամանակները: Այդ զարգացման ուղղությունն 
որոշող կարևոր գործոնների թվին են դասվում քաղաքական փոխ-
գործողությունների գործընթացի մեջ, զանգվածային լրատվամիջոց-
ների լայնածավալ ներթափանցումը` անցումն աշխատատար քաղա-
քական հաղորդակցությունից կապիտալատարին, հասարակական 
օրակարգի ձևավորման առիթով` տեղեկատվության հեղեղով ռազմա-
վարական կառավարման պրակտիկայի տարածմանը: Ինչպես նշում 
է Պիտեր Դրուկերը. «Մենք տեղեկատվություն ենք հավաքում ոչ թե 
գիտելիք կուտակելու, այլ ճիշտ գործողություններ իրականացնելու 
համար» [9,ст.280]: Ընտրազանգվածի քաղաքական կողմնորոշման 
անկայունության բարձրացման պայմաններում, որպեսզի քաղաքա-
կան գործիչներն իրենց ավելի լավ վաճառեն ընտրողներին, ստիպ-
ված են կիրառել շուկայական տեխնիկա՝ դիմելով հանրային քաղա-
քականության բոլոր ոլորտի արհեստավարժ ծառայություններին, որ-
պեսզի քաղաքական շուկան կառավարելիս և կարգավորելիս կիրա-
ռելով հաղորդակցության նոր ձևեր: Վերջիններս կոչված են օգնելու 
կուսակցություններին և քաղաքական գործիչներին, իրենց կողմը 
գրավելու բազմաքանակ ընտրողների ուշադրությունն ու համակրան-
քը, բացատրելու նրանց քաղաքական ուժերի այլընտրանքային դիր-
քորոշումների էությունը: Քաղաքական շուկայի գործառույթի գլխա-
վոր առանձնահատկությունն այդ փուլում նրանումն է, որ զանգվածա-
յին հաղորդակցության տեխնոլոգիաներն ու գովազդը, օգտագործվել 
են զանգվածների լուսավորման և ուսուցման նպատակով մշակված 
գաղափարախոսության ու քաղաքական դիրքորոշման, առավել ար-
դյունավետ հաղորդակցման համար: 

Ընտրարշավի հաջողության կարևոր պայման է հանդիսանում 
համապատասխան կուսակցության կամ քաղաքական գործիչի կողմ-
նակիցների բարձր ակտիվությունը` թռուցիկներ, բուկլետներ տարա-
ծելու, միտինգներ, ցույցեր և այլն կազմակերպելու ընդունակ կամա-
վորների բանակի առկայությունը: Ընտրարշավներն իրենց խաղային 
տրամաբանությանբ, տեխնոլոգիապես բազմաչափ գործընթացներ 
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են և հենվում են տակտիկական որոշումների ընդունման և պայքարի 
անցկացման միջոցառումներին մասնակցող, տեղի սկզբնական կազ-
մակերպությունների և բաժանմունքների կազմակերպչական ցանցե-
րի վրա: Փաստորեն, քաղաքական շուկայի նորարական գործիքները 
արդիականացնելով՝ ուժեղացնում են կուսակցական կազմակերպու-
թյունների և թեկնածուների տեղեկատվական հաղորդակցության 
հնարավորությունները: Կերպափոխվող հասարակություններում քա-
ղաքական ակտիվության ձևերի մեջ փոփոխությունները տեղի էին 
ունենում բավականին դանդաղ, ինչ պայմանավորված է ագիտա-
ցիայի և պրոպագանդայի ագրեսիվ մեթոդների առկայությամբ` ինչ-
պես վարչարարական իներցիայով, այնպես էլ ներքին տարաձայնութ-
յուններով, որոնք էլ չեն նպաստում Հայաստանի Հանրապետության 
հանրային անվտանգության ապահովմանը:  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЫНКА КАК КОМПОНЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 
Рассматривается проблема модернизации политического рынка 

как особой форма маркетинга. В развивающихся странах для повы-
шения качества управления и преодоления кризисов политического 
развития предлагается демократизировать избирательный процесс. 
Для этого предполагается провести ситемный анализ спроса и 
предложения политического рынка, с помощью чего можно 
обеспечить публичную безопасность РА, минимизируя флюидные 
отношения акторов в процессе борьбы за власть. 

Ключевые слова: политический рынок, модернизация, полити-
ческое пространство, консолидация, политическое мотивация, поли-
тический власть, политический процесс, формирование бренда, 
публичное безопасность. 
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ 
ՀՀ  պետական կառավարման  

ակադեմիայի գ.թ.գ.ա. հայցորդ 
 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 
ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
Հոդվածում դիտարկված է քաղաքական մշակույթի արժե-

քային բազմաչափությունը: Հեղինակն այն կարծիքին է, որ 
ժողովրդավարական համախմբումը նպաստում է քաղաքական 
մասնակցային մշակույթի կայացմանը: Դա էլ իր անցյալ-ներկա-
ապագա բազմաչափ դրսևորումներով ազդում է անձի սոցիալա-
կանացման արժեքային կողմնորոշիչներին` կարևորելով քաղա-
քացիավարական մասնակցության դերը: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական մշակույթ, ժողովրդավարա-
կան համախմբում, մասնակցային քաղաքական մշակույթ, քա-
ղաքացիավարական մասնակցություն, սոցիալականացման 
կողմնորոշիչների արժեքայնություն: 

 

 Քաղաքականությունը արվեստ է, որպես այդպիսին այն ենթադ-
րում է տարբեր մակարդակներում գործող քաղաքականության դերա-
կատարների միջև առկա հարաբերություն, վերաբերմունք, գործո-
ղություն և արդիականանալու հնարավորություններ: Քաղաքակա-
նության փորձն ապացուցում է, որ այս ամենն իրականացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի գիտելիքներ, փոխանցված 
ավանդույթներ և ընդունված վարքի չափանիշները կանոնակարգող 
գործելակերպ, այլ կերպ ասած` քաղաքական մշակույթ: Վերջինս 
դիտարկելով որպես բարդ, բազմաշերտ հասկացություն` ներկայաց-
նենք այն մոտեցումները, համաձայն որի քաղաքական մշակույթը ամ-
փոփում է անցյալը` ֆիքսված քաղաքական սովորույթներում, ներկան` 
արտացոլված քաղաքական իրականությանը իր մասնակցությունը 
ցուցաբերող մարդկանց վարքաբանության մեջ, և ապագան` ներդաշ-
նակած հնարավորիի, ցանկալիի և արժանավորիի հետ [1, էջ 133]: 
Հետևաբար քաղաքական մշակույթի տիպերի արժեքաբանության 
հիմքում ընկած է մարդկանց քաղաքական վարքի շուկայական, 
պետականակենտրոն, եսակենտրոն, ինչպես նաև խմբային և հան-
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րային շահերի վրա կառուցված ձևերի բազմաչափությունը: Միաժա-
մանակ առկա է նաև քաղաքական մշակույթի հետևյալ բաժանումը` 
ավանդական (որը համապատասխանում է հասարակության զար-
գացման երկրագործական փուլին), մոդեռն (որը զարգացնում է իր 
ավանդույթները և արժեքները արդյունաբերական արտադրության 
միջոցների հիման վրա) և հետմոդեռն (որը ձևավորում է նորմերը` ել-
նելով վիրտուալ արժեքների գերակայունությունից, էլեկտրոնային 
ԶԼՄ-երի քաղաքական դերի որակական բարձրացումից, նորագույն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գերակայումից):  

Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման նպա-
տակով քաղաքական դերակատարները ձեռնամուխ են լինում ժողովր-
դավարության որակի բարձրացմանը` «անցում-համախմբում» հարա-
ցույցի գործառման շրջանակներում: Ժողովրդավարական համախմ-
բումը` որպես իշխանական հարաբերություններում հանդուրժողակա-
նության, հումանիզմի, այլախոհության դրսևորման ձև, ենթադրում է`  

• ոչ միայն նոր նորմերի և կառույցների ինստիտուցիոնալացում, այլ պայ-
մանավորված է համագործակցային մշակույթի զարգացմամբ, 

• նոր հաստատվող ժողովրդավարությունը իրավական նորմերով ռացիո-
նալացնում է բյուրոկրատական մեքենան, 

• ոչ միայն ազատական բարեփոխման մոդել (գծային զարգացում), այլ 
բարեփոխումները կարող են ընթանալ բազմատեսակ ձևերի և մոդելնե-
րի յուրօրինակ զուգակցմամբ (վեկտորային զարգացում), 

• ոչ միայն միջազգային դերակատարների կողմից նոր սերնդի ժողովր-
դավարներին ցուցաբերվող օգնություն, այլև ժողովրդվարացվող երկր-
ների` որպես իրավահավասար գործընկերոջ միջազգային անդամակ-
ցություն [2]: Այս գործընթացը հնարավորություն է ընձեռում քաղաքա-
կան դերակատարներին հստակեցնել իրենց սոցիալականացման կողմ-
նորոշիչների արժեքայնությունը: Այս համատեքստում քաղաքական 
մշակույթը իր անցյալ-ներկա-ապագա բազմաչափ դրսևորումներով ազ-
դում է սոցիալականացման կողմնորոշիչների արժեքայնության վրա` 
պարբերաբար կարևորելով քաղաքացիավարական մասնակցության [3, 
էջ 128] դերը ժողովրդավարական համախմբման հաստատման գործըն-
թացում:  

Այս նկատառումներով համեմատական քաղաքական գիտության 
շրջանակներում ուշադրության է արժանի անգլիացի քաղաքագետ  
Ռ. Չիլկոտի կողմից համակարգված հետևյալ սահմանումները` 
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• քաղաքական մշակույթն կառավարման և քաղաքականության 
հետ առնչություն ունեցող տարրերի ամբողջություն է (Ռ. Տակեր). 

• քաղաքական մշակույթը սուբյեկտների վարքագիծը սահմա-
նող պատկերացումների, զգացումների, մոտեցումների ամբող-
ջություն է: Որպես այդպիսին քաղաքական մշակույթը ունի 
քաղաքակրթական չափումներ(Լ. Պայ). 

• քաղաքական մշակույթը այնպիսի խորհրդանիշների, արժեքների 
և փորձարարական համոզմունքների համակարգ է, որի հիմքի 
վրա էլ տեղի է ունենում քաղաքական գործունեություն (Ս.Վերբա): 

Համակարգելով տարբեր քաղաքագետների կողմից տրված այս 
սահմանումները` Ռ.Չիլկոտը քաղաքական մշակույթը դիտարկում է 
որպես տվյալ քաղաքական համակարգի դերակատարների անձնական 
կողմնորոշիչների և տեսակետների ամբողջություն, որոնք իրենց ինս-
տիտուցիոնալ և սոցիալ-հոգեբանական դրսևորմամբ գործառվում են 
«անցում-համախմբում» հարացույցի շրջանակներում [4, ст. 251-252]: 

Քաղաքական մշակույթի նկատմամբ շեշտադրված վերաբեր-
մունք ունի Ռ. Ինգլխարտը, ըստ որի` փոփոխվող աշխարհում փո-
փոխվող արժեքները այնուհանդերձ ժողովրդավարական համախմբ-
ման նկատառումներով ընդունում են մասնակցային քաղաքական 
մշակույթի գերակայությունը, որպես անձի սոցիալականացման, 
ազգային անվտանգության քաղաքականության, ինչպես նաև քաղա-
քացիական հասարակության կայացման պայման: Նրա կարծիքով 
քաղաքական մշակույթը, որպես սուբյեկտիվ ոլորտ, ձևավորում և ի-
մաստավորում է արժեքային փոփոխությունների քաղաքական կողմ-
նորոշիչները` ներառելով մի շարք տարրեր. 

• ճանաչողական - քաղաքական օբյեկտների և մտքերի ճիշտ 
կամ սխալ իմացություն, 

• ակտիվ - քաղաքական օբյեկտների նկատմամբ կապի, կողմ-
նակալության, հակադրվածության և այլ զգացմունքների ամ-
բողջությունը, 

• գնահատող - քաղաքական օբյեկտների մասին մտքերի և դա-
տողությունների ամբողջություն, որոնք սովորաբար օգտա-
գործվում են որպես քաղաքական օբյեկտների և իրադարձութ-
յունների նկատմամբ գնահատման չափանիշներ [5, ст.6-33]: 

Քաղաքական մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը առավել 
ընդգծված բացահայտվեց XX դարի 50-ական թվականներին` գաղու-
թային կարգերի փլուզման արդյունքում առաջացած նորանկախ 
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երկրների քաղաքական զարգացման գործընթացներում, որոնց հա-
մեմատական վերլուծությունը նորովի փաստեց զարգացած և զարգա-
ցող հասարակությունների սոցիալականացման կողմնորոշիչների 
արժեքայնության տարբերությունը: Այս համատեքստում էլ քաղա-
քական մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը ներառելով նա-
խապաշարմունքները, ստերեոտիպերի, ազգային բնավորության, ազ-
գային ոգու, ազգային հոգեբանության կայացման պատմական փոր-
ձը և իշխանության իրականացման ինստիտուցիոնալ կարգը` հիմնա-
վորեց քաղաքակրթության ազդեցությունը «անցում-համախմբում» 
հարացույցի հաստատման վրա: 

Համեմատական քաղաքագիտության շրջանակներում նմանօրի-
նակ մոտեցման օգնությամբ ամերիկացի քաղաքագետ Հ. Ալմոնդը 
նոր մակարդակի բարձրացրեց քաղաքական համակարգի ուսումնա-
սիրումը` առանձնացնելով նրա գործառման ինստիտուցիոնալ, կողմ-
նորոշիչ, մշակութային և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները: Դրանց օգնությամբ էլ բնութագրվում է քաղաքական 
աշխարհի որպիսությունը ուսումնասիրող հատուկ կատեգորիան` քա-
ղաքական մշակույթը, որը ներդաշնակում է քաղաքական համակար-
գի ինստիտուցիոնալ և իրական դերային գործողության մակարդակ-
ները [6, ст.94-101]: Ըստ Հ.Ալմոնդի և Ս.Վերբայի` քաղաքական մշա-
կույթը «պլաստիկ բազմաչափ փոփոխական է», որը «շատ զգայուն 
է» կառուցվածքային փոփոխությունների նկատմամբ, հատկապես` 
ժողովրդագրական, գենդերային, տնտեսական, տեղեկատվահաղոր-
դակցական, որոնք առաջացնում են որոշակի քաղաքական ձևափո-
խություններ, ինչպիսիք են` կուսակցությունների և կուսակցական հա-
մակարգերի վերակառուցումը, նոր հասարակական շարժումների ի 
հայտ գալը և այլն: 

Քաղաքական դերակատարների վարքաբանության ուսումնա-
սիրման նկատառումներով կարևորվեց փոխհարաբերությունների դի-
ցաբանական, խորհրդանշական և մտահայեցողական հիմքերը: 
Այս ամենը հնարավորություն ընձեռեց շահադրդել քաղաքացիների և 
ինստիտուտների միջև տեղի ունեցող փոխհարաբերությունները` հաշ-
վառելով բախումների պատճառները, իշխանության համար պայքա-
րը, ռեսուրսների տեղաբաշխումը և այլն: 

Քաղաքակրթական, աշխարհաքաղաքական, էթնոազգային և սո-
ցիալ-քաղաքական փոխակերպումները նոր տեխնոլոգիաների կիրա-
ռելիության արդյունքում առավել ընգծել են քաղաքական մշակույթի 
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արժեքային բազմաչափությունը: Տվյալ երևույթը ինչպես ամերիկացի 
փիլիսոփա Ուիլյամ Ջեյմսն է նկատել «ծաղկող և տենչացող խառ-
նաշփոթություն» է արտահայտում: Այս նկատառումներով էլ պայմա-
նավորված քիչ հավանական է տալ քաղաքական մշակույթի հստակ և 
«վերջնական» բնութագրություն: Սակայն տեղեկատվա-հաղորդակ-
ցական ցանցայնությամբ պայմանավորված քաղաքական գիտության 
մեջ զարգացվում է այն մոտեցումը, որի համաձայն, քաղաքական 
մշակույթը քաղաքական դաշտի բովանդակության առանձնահա-
տուկ սուբյեկտիվ հատում է, ինչը թույլ չի տալիս նրան բացարձակա-
նացնել տարբեր սուբյեկտիվ վիճակներ` զանգվածային տրամադ-
րություններ, գաղափարներ, ազգի հոգեկան կերտվածք և այլն»  
[7, ст.487-490]: 

Քաղաքական մշակույթը քաղաքական գործունեության ձևաչա-
փերի ամբողջություն է, և մարմնավորելով արժեքային պատկերա-
ցումները քաղաքական զարգացման մասին, ամբողջացնում է պե-
տության և հասարակության փոխհարաբերություններում ամ-
րագրված նորմերն ու ավանդույթները: 

Սահմանման մեջ նախ և առաջ շեշտադրված է վարքի շահադրդ-
ման համակարգը ներկայացնող արժեքային կողմնորոշումների 
կենտրոնական դերը: 

Ձևավորելով մտածողության և դիրքորոշման ծածկագրեր` պատ-
մության հոլովույթում արդիականացող արժեքային կողմնորոշումնե-
րը ենթադրում են մարդու քաղաքական գործունեության իդեալական 
տիպեր: Վերջիններս օժտված են որոշակի ճկունությամբ, որն էլ օգ-
նում է մարդուն հստակեցնել իր վերաբերմունքը սոցիալականացման 
կողմնորոշիչների արժեքայնության նկատմամբ և կերպապափոխվել 
քաղաքական իրականության մեջ` իրատեսորեն արձագանքելով փո-
խություններին: Որպես մարդու ակտիվության կոնկրետ ցուցանիշներ 
արժեքային կողմնորոշումները իրենց խորությամբ և աբստրակտութ-
յամբ հնարավորություն են տալիս վերլուծել արժեքային բազմաչա-
փության տիրույթներում սեփական «Ես»-ի հնարավորությունները: 
Այդ առումով ուշագրավ է «Ես»-ի գործունեությանը է. Ռոզենբաումի 
կողմից տրված հետևյալ կառուցվածքը` քաղաքական նույնականա-
ցում, քաղաքական հավատ, վարչակարգի նկատմամբ կողմնորոշում-
ներ, խաղի կանոնների մշակում, քաղաքական իրականության ընկա-
լունակություն, «մուտք»-ի և «ելք»-ի կողմնորոշումներ: Նշվածից ակն-
հայտ է, որ արժեքային կողմնորոշումները թույլ են տալիս մարդուն 
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կարևորել իր նույնականացումը (ինքնանույնականացում) տարբերա-
կելով այլ համակարգի ներկայացուցիչներից:  

Այդ իմաստով քաղաքական մշակույթում առկա են ռացիոնալ և 
իռացիոնալ բաղադրիչներ: Եթե ռացիոնալը ենթադրում է, որ մարդը 
գործում է համապատասխան իր շահերի, դիրքորոշման, նրանց հաս-
նելու համար խելացի հարաբերակցում նպատակները և միջոցները, 
ապա քաղաքական ոլորտում մարդու կողմնորոշումների չգիտակց-
ված բաղադրիչների առկայությունը կապված է աշխարհին նրա էմո-
ցիոնալ-զգացմունքային ընկալմամբ, մտածողության ճգնաժամային 
նախօրինակներով, նախապաշարմունքների վերարտադրությամբ և 
այլն: Գիտակցության մեջ իռացիոնալը հաճախ մարդկանց վարքի 
հայելային արտացոլման իրավիճակային տրամաբանությունն է հա-
մակարգում: Դա էլ դժվարացնում է պատմության հոլովույթում քաղա-
քական մշակույթի կայացման և զարգացման դիտարկումը: Այս նկա-
տառումներով Հ. Ալմոնդը շեշտադրեց մարդու արժեքային հայացք-
ների կառուցվածքայնությունը` առանձնացնելով նրա ճանաչողական, 
հուզական և գնահատողական մակարդակները [6, ст.98]: Վերջին-
ներս ունեն իրենց դրսևորման հետևյալ տիրույթները` 1) պետական 
կառավարման ինստիտուտներ (ընդգրկելով նորմերը, խորհրդանիշ-
ները, պաշտոնական անձանց գործողությունները), նաև ամբողջութ-
յամբ քաղաքական համակարգի «մուտքեր» և «ելքեր» (իշխանությանը 
տարբեր պահանջների գնահատականները, նրա լուծումների և ն-
րանց իրականացման արդյունավետությունը), 2) քաղաքական աշ-
խարհում «ուրիշների» մասին, կոնկրետ ինքնանույնականացում 
(պատկանելիության գիտակցումը` ազգին, պետությանը, կուսակցութ-
յանը և այլն), քաղաքական հավատք (այսինքն` համոզմունքը դրա-
կան և բացասական գործողությունների հետևանքներում կապված 
մարդու և այլ մարդկանց հետ), սուբյեկտիվ նախընտրություններ քա-
ղաքական խաղի կանոնների և իշխող իրավակարգի տիրույթներում, 
3) սեփական ակտիվություն (իշխանության ինստիտուտների վրա 
ազդելու վստահություն): Դրանցից յուրաքանչյուրում քաղաքական 
մշակույթը նախապայմաններ է ստեղծում ժողովրդավարական հա-
մախմբման համար` նպաստելով քաղաքական գործունեության աշ-
խարհայացքային, քաղաքացիական և քաղաքական կողմնորոշիչնե-
րի զուգամիտմանը: Եթե քաղաքականության մասին մարդու աշխար-
հայացքային կողմնորոշումը կառուցվում է աշխարհի նկատմամբ 
ունեցած մարդու անհատական ընկալման արժեքաբանության վրա, 
ապա քաղաքացիականի սահմաններում մարդը հենվում է ոչ միայն 
իր իրավունքների և ազատությունների, այլև համակեցության 
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կանոնների վրա: Քաղաքական մշակույթի գործառույթների նորա-
րացումը համադրվում է ժողովրդավարական համախմբման միջոցով 
իշխանության իրականացման մշակույթի` նույնականացման, կողմնո-
րոշման, ծրագրավորման, ադապտացման, սոցիալականացման, հա-
ղորդակցման և այլ հատկանիշների հետ: 

Հ. Ալմոնդի և Ս. Վերբայի կողմից պատմական տարբեր պայման-
ներում քաղաքական մշակույթի դասակարգման երեք տիպերից 
(ծխական (անգլ. parochial), հպատակային (անգլ. subject), մասնակ-
ցային (անգլ. participant)) յուրաքանչյուրը յուրովի ընդարձակում է հա-
սարակության համախմբման սոցիալական տարածությունը: Սակայն 
ժողովրդավարական համախմբման հաստատման այս բարդ գործըն-
թացում գերակա է մասնակցային քաղաքական մշակույթը: Վեր-
ջինս ենթադրում է, որ քաղաքացին ոչ միայն տեղեկացված է, այլև 
գիտակցելով քաղաքական գործունեության խաղային բնույթը` որո-
շակի պահանջներ է ներկայացնում քաղաքական համակարգի ինս-
տիտուտներին և պայմանավորված պահանջների կատարումից ա-
ջակցություն է ցույց տալիս քաղաքական լիդերներին, էլիտային: Արդ-
յունքում ձևավորվում է «քաղաքացիական մշակույթը, որի սահման-
ներում շատ քաղաքացիներ քաղաքականության մեջ կարող են լինել 
ակտիվ, սակայն շատերը խաղում են «հպատակ»-ի դեր: Ավելի կար-
ևոր է այն փաստը, որ նույնիսկ նրանց մոտ, ով ակտիվորեն է կատա-
րում քաղաքացիական դերը, ծխականների և հպատակների որակնե-
րը ամբողջությամբ չեն փոխարինված: Ճիշտ է մասնակցային դերա-
կատարումը ներառում է նշված` ծխական և հպատակային ձևերը, 
սակայն ակտիվ քաղաքացին պահպանելով իր ավանդական ոչ քա-
ղաքական կապերը, անհրաժեշտության դեպքում միաժամանակ նաև 
հպատակ է» [6 ст. 108]: Փաստորեն` մասնակցային քաղաքական 
մշակույթը, որպես ժողովրդավարական համախմբման արժեքային 
համակարգի գերակայություն, ներառում է փոխհամաձայնեցված և 
բևեռացված քաղաքական մշակույթների շրջանակներում գործու-
նեություն ծավալող դերակատարներին: Փոխհանաձայնեցված մշա-
կույթում քաղաքացիները համախմբվում են նորարարական արժեք-
ների տիրույթում` աններդաշնակ և ներդաշնակ սպառնալիքներին 
պատասխանելու համար: Այս ամենն ենթադրում է քաղաքացիների 
աջակցություն` կառավարող վարչակարգի այն որոշումների նկատ-
մամբ, որոնք միտված են ազգային անվտանգության ապահովման 
քաղաքականությանը և հասարակության ապագային:  
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В статье рассмотрена ценностная многогранность политической 

культуры. По мнению автора демократическая консолидация 
способствует состоянию участнической политической культуры. А 
это своим прошлым-настоящим-будыщим многогранным проявле-
нием воздействует на ценностные ориентиры социализации личнос-
ти, придавая важное значение роли цивилиархическому участию.  
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The thesis reviews the value multidimensionality of political culture. 
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ԿԱՐԵՆ ՇԱՔԱՐՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի  ասպիրանտ 

ԱՋ ԿԵՆՏՐՈՆԱՄԵՏ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԿՈՒՄԸ 
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

(1991-2002) 
Աջ կենտրոնամետ կուսակցությունները 1950-1991 ընթաց-

քում անցկացված 11 խորհրդարանական ընտրություններից 8-
ում գրավել են առաջին տեղը: Սակայն 1991-2002-ին Թուրքիայի 
կուսակցական համակարգի առանձնահատկություններից մեկը 
հանդիսացավ հենց աջ կենտրոնամետ կուսակցությունների ան-
շեղ անկումը, ինչի հետ զուգընթաց գրանցվեց ձայների անցում 
դեպի ծայրահեղ աջ հատվածը ներկայացնող կուսակցություն-
ներ: Դրա հիմնական պատճառներն էին կուսակցական համա-
կարգի մասնատվածությունը, թույլ կոալիցիոն կառավարություն-
ները, որոնք չէին կարողանում լուծել Թուրքիայի առջև ծառա-
ցած լուրջ տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական խնդիր-
ները, ինչպես նաև բևեռացման համեմատաբար բարձր մակար-
դակը և ընտրազանգվածի փոփոխականությունը: 

Հիմնաբառեր. աջ կենտրոնամետ կուսակցություններ, բևեռա-
ցում, ընտրազանգվածի փոփոխականություն, ընտրություններ: 

 

1946-ին բազմակուսակցական համակարգին անցնելուց ի վեր աջ 
կենտրոնամետ կուսակցությունները Թուրքիայի խորհրդարանում և 
կառավարությունում ունեցել են ներկայացվածության բարձր մակար-
դակ: Նախ դեմոկրատական կուսակցությունը (ԴԿ), հետո «Արդա-
րություն» կուսակցությունը (ԱԿ) և, այնուհետև, «Մայր հայրենիք» կու-
սակցությունը (ՄՀԿ) գերակայող դիրք են ունեցել կուսակցական հա-
մակարգում: Ռազմական միջամտությունները, կուսակցությունների 
գործունեության արգելումը և այլ ոչ ընտրական գործոններ կարողա-
ցել են միայն ժամանակավորապես թուլացնել դրանց կշիռը կուսակ-
ցական համակարգում: Աջ կենտրոնամետ կուսակցությունները (ԴԿ, 
ԱԿ և ՄՀԿ) 1950-1991թթ. ընթացքում անցկացված 11 խորհրդարանա-
կան ընտրություններից 8-ում գրավել են առաջին տեղը: Սակայն 
1991-2002 թվականներին Թուրքիայի կուսակցական համակարգի 
առանձնահատկություններից մեկը հանդիսացավ հենց աջ կենտրո-
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նամետ կուսակցությունների անշեղ անկումը, ինչի հետ զուգընթաց 
գրանցվեց ձայների անցում դեպի ծայրահեղ աջ հատվածը ներկայաց-
նող կուսակցություններ: Եվ չնայած, որ 1990-ականներին աջ կենտրո-
նամետ կուսակցությունները մասնակցել են բոլոր կոալիցիոն կառա-
վարություններին` նրանք արդեն չունեին այդտեղ դոմինանտ դեր:  

Եթե դիտարկենք խորհրդարանական ընտրությունների արդ-
յունքները սկսած 1950-ից, ապա կտեսնենք, որ Թուրքիայում կենտրո-
նամետ աջ կուսակցությունները միշտ ստացել են ձայների ընդհանուր 
քանակի մոտ 35 տոկոս և ավելին [4, pp. 228-240]: Սակայն 1990-ա-
կաններին աջ հատվածի գրանցած արդյունքները պարզորոշ ցույց են 
տալիս աջ կենտրոնամետ հատվածի անկումը: 1991թ. խորհրդարա-
նական ընտրություններից առաջ երկրում կար երկու խոշոր կենտրո-
նամետ աջ կուսակցություն, որոնց գաղափարախոսությունները հիմ-
նականում նույնն էին: Սա հետևանքն էր նրա, որ 1980թ. ռազմական 
հեղաշրջումից հետո բոլոր այլ կուսակցությունների հետ միասին ար-
գելվեց նաև «Արդարություն» կուսակցության գործունեությունը:  
1983-ին հիմնադրված ՄՀԿ-ն կարողացավ օգտվել ԱԿ-ի հետնորդ 
հանդիսացող «Ճշմարիտ ուղի» կուսակցության (ՃՈՒԿ) նկատմամբ 
բանակի կիրառած արգելքներից և իր կողմը գրավել աջ կենտրոնա-
մետ ընտրազանգվածի մի մասը [1, pp. 3-11]: 1987թ. ընտրություննե-
րին ՄՀԿ-ն ստացավ ձայների 36 տոկոսը [7]: Սակայն հաջորդ 1991թ. 
խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցությունն ունեցավ 
ձայների էական կորուստ 36 տոկոսից մինչև 24: Մինչդեռ ՃՈՒԿ-ը 
1987թ. իր 19 տոկոսի փոխարեն 1991թ. ստացել էր ձայների 27 տոկո-
սը: Այսպիսով, 1991թ. աջ կենտրոնամետ հատվածի ձայների գումարը 
կազմեց 51 տոկոս: Մյուս կողմից ծայրահեղ աջ կուսակցությունների 
բլոկն այս ընտրություններում ստացել է ձայների 16.7 տոկոսը, ինչը 
բարձր ցուցանիշ էր, եթե համեմատենք նախորդած երեք տասնամյա-
կում գրանցված արդյունքներին [8]: 1995թ. ընտրությունների արդ-
յունքում ՄՀԿ-ն և ՃՈՒԿ-ը ստացել են համապատասխանաբար 19.6 և 
19.2 տոկոս: Ձայների ընդհանուր գումարը կազմել է 38.8 տոկոս: Այս 
ցուցանիշն այդքան էլ ցածր չէր աջ կենտրոնամետ հատվածի ավան-
դաբար ստացած ձայների համեմատ, սակայն հատկանշական էր 
այն, որ ծայրահեղ աջ կուսակցությունները առաջին անգամ Թուր-
քիայի պատմության ընթացքում կարողացել էին ստանալ ձայների 
ընդհանուր քանակի 29.6 տոկոսը [9]: 1999-ին Թուրքիայի քաղաքա-
կան դաշտի աջ կենտրոնամետ հատվածը գրանցեց 25.2 տոկոս ցու-
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ցանիշը: Դրանից ՄՀԿ-ն ստացել էր 13.2, իսկ ՃՈՒԿ-ը 12 տոկոս ձայ-
ներ: Ի հակադրություն դրա` ծայրահեղ աջ հատվածը ստացավ ձայ-
ների 34.9 տոկոսը [10]: Փաստորեն գրանցվում էր աջ կենտրոնամետ 
կուսակցությունների հեղինակության աստիճանական նվազում: Դրա 
հետ միասին այս կուսակցությունների ընտրազանգվածը հիմնակա-
նում շարժվում էր դեպի ծայրահեղ աջ հատված: Կարելի է նշել մի քա-
նի հիմնական գործոն, որոնք պատճառ հանդիսացան դրա համար: 

1991-2002 թթ. շրջանում Թուրքիայի կուսակցական համակարգը 
ցուցադրեց մի շարք առանձնահատկություններ: Դրանցից ամենա-
կարևորը կուսակցական համակարգի մասնատվածության բարձր 
մակարդակն էր: Կար երեք բլոկ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր մեջ նե-
րառում էր երկու կուսակցություն` ՄՀԿ-ն և ՃՈՒԿ-ը գրավում էին քա-
ղաքական դաշտի կենտրոնամետ աջ հատվածը, Սոցիալ- դեմոկրա-
տական ժողովրդական կուսակցությունը, որը հետագայում միավոր-
վեց Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության հետ, և Ժողով-
րավարական ձախ կուսակցությունը (ԺՁԿ)` սոցիալ-դեմոկրատական 
ձախ հատվածը և «Բարօրություն» կուսակցություն/«Առաքինություն» 
կուսակցությունը և Ազգայնական շարժում կուսակցությունը (ԱՇԿ) 
ներկայացնում էին, համապատասխանաբար, իսլամիստական և ազ-
գայնական ծայրահեղ աջ հատվածը: Մեկ առաջատար կուսակցութ-
յան բացակայությունը բարդացնում էր կայուն կառավարությունների 
ստեղծումը: 1991-ի ընտրությունները ազդարարեցին 1983-ին ձևա-
վորված առաջատար կուսակցությամբ բազմակուսակցական համա-
կարգի ավարտը: Հաջորդած տասնամյակի ընթացքում առաջին տե-
ղը գրավող կուսակցության ներկայացվածությունը խորհրդարանում 
գնալով պակասում էր: Այսպես, 1991-ին կոալիցիոն ավագ գործընկեր 
ՃՈՒԿ-ը վերահսկում էր մանդատների 32 տոկոսը, 1995-ին «Բարօ-
րություն» կուսակցությունը (ԲԿ)` 28 տոկոսը, իսկ 1999-ին ԺՁԿ-ն` ըն-
դամենը 24 տոկոսը [8], [9], [10]: Կուսակցական համակարգի մաս-
նատվածությունը, որը տեղ գտավ 1990-ականներին, բերեց կոալի-
ցիոն կառավարություններ ձևավորելու անհրաժեշտության: Կոալի-
ցիոն թույլ կառավարությունները չէին կարողանում լուծել այն լուրջ 
տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական խնդիրները, որոնք հառ-
նել էին Թուրքիայի առջև: Դրանց անարդյունավետ գործողություն-
ները իրենց ազդեցությունն ունեցած աջ կենտրոնամետ հատվածի 
կուսակցությունների թուլացման վրա, քանզի վերջիններս մաս էին 
կազմում այդ կառավարությունների:  
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Հաջորդ առանձնահատկությունը բևեռացման համեմատաբար 
բարձր մակարդակն էր: 1990-ականներին աջ-ձախ գաղափարական 
բևեռացումը իր տեղը զիջեց աշխարհիկ-իսլամամետ բևեռացմանը 
Թուրքիայի հասարակության մեջ և քաղաքական կյանքում: Այն հատ-
կապես ուժեղացավ 1994 և 1995 թվականներին ԲԿ-ի հաջողությունն-
ներից հետո: Քաղաքական բևեռացումը ևս աջ կենտրոնամետ հատ-
վածի թուլացման պատճառներից էր: Կուսակցությունների ղեկավար-
ները գաղափարապես բևեռացված պայքարում չէին խորշում իրենց 
մրցակիցների վրա հարձակումներ գործելուց: Զրպարտությունն ու վի-
րավորանքները դարձել էին քարոզչության անբաժանելի մասը: Այն, 
որ քաղաքական դաշտում հայտնվել էին երկու աջ կենտրոնամետ 
կուսակցություն, որոնք ընտրազանգվածին ներկայացնում էին գրեթե 
նույնանման ծրագրեր, բերում էր նրան, որ քաղաքական դաշտում գո-
յատևելու համար յուրաքանչյուրն աշխատում էր վերացնել մյուսին: 
Դրանք խուսափում էին որևէ հարաբերություն ստեղծել միմյանց մեջ 
[12]: Սա բացասաբար էր անդրադառնում աջ կենտրոնամետ հատ-
վածի կուսակցությունների վրա, քանզի ընտրազանգվածի շրջանում 
նվազեցնում էր նրանց հեղինակությունը:  

Ընտրազանգվածի անկայունությունը և փոփոխականությունը ևս 
1990-ականների Թուրքիայի կուսակցական համակարգի հատկու-
թյուններից էին: Դա ազդում էր ոչ միայն աջ կենտրոնամետ, այլ բոլոր 
կուսակցությունների վրա: Սա կուսակցական համակարգը կերպափո-
խելու ուղղությամբ 1980-ի ռազմական վարչակազմի ձեռնարկած քայ-
լերի արդյունքն էր: 1982-ի սահմանադրությունը և 1983-ին ընդունված 
«Քաղաքական կուսակցությունների մասին» օրենքը միտված էին թու-
լացնելու կուսակցությունների կապը հանրության հետ [5, s. 48]: Սա 
իր հերթին թուլացնում էր ընտրողների մոտ կուսակցական պատկա-
նելության զգացումը և որպես հետևանք աճում էր «լողացող ձայների» 
քանակը: 1990-ականներին Թուրքիայում ընտրական փոփոխակա-
նությունը եղել է մոտ 20 տոկոս [2, p. 366]:  

Սրա հետ կարող ենք նշել, որ 1990-ականներին Թուրքիայում 
գրանցվել է աջ կենտրոնամետ հատվածի ձայների աստիճանական 
անցում դեպի ծայրահեղ աջ հատված: 1990-ական թվականներին 
ԲԿ-ի վերելքի պատճառներից են չափավոր կուսակցություններից 
կազմավորված կառավարությունների անհաջողությունները, ազգայ-
նականության ու այլատյացության աճը, ԲԿ-ի կուսակցական լավ 
կազմակերպությունը և այլն [3]: Իսկ 1999-ի ընտրություններում  
ԱՇԿ-ի գրանցած հաջողության պատճառների շարքում ի թիվս մի քա-
նի կարևոր գործոնների, որոնցից էր, օրինակ՝ քրդական շարժման 
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ակտիվացման հետ ազգայանական տրամադրությունների աճը, 
հարկ է նշել հենց այն, որ 1995-1999թթ. ընթացքում վեց թույլ կոալի-
ցիոն կառավարություն ունենալը ևս մղեց աջ ընտրազանգվածին նա-
խընտրել ԱՇԿ-ն: ԱՇԿ-ն իրեն ներկայացնում էր որպես չափավոր աջ 
կենտրոնամետ կուսակցություն և խուսափեց ծայրահեղական հռետո-
րաբանությունից նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ: Դրա 
համար ԱՇԿ-ը առաջնորդն անընդհատ խոսում էր «նոր և չփորձված» 
ԱՇԿ-ի մասին: Սա փորձ էր ներկայացնել ԱՇԿ-ն որպես այլընտրանք 
1990-ականներին իշխանությունը կիսած կուսակցություններին, որոն-
ցից հասարակությունը հիասթափություն էր ապրել [6, pp. 200-221]:  

2002-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում 1991-
2002թթ. կուսակցական համակարգի հիմնական դերակատարներից 
շատերը դուրս մնացին ընտրական և խորհրդարանական քաղաքա-
կանությունից: «Առաքինություն» կուսակցության պառակտումից հետո 
կուսակցության չափավոր թևի կողմից ստեղծված Արդարություն և 
զարգացում կուսակցության (ԱԶԿ) գրանցած հաղթանակի արդյուն-
քում ձևավորվեց խորհրդարանական մեծամասնություն,որը ամենա-
մեծն էր Թուրքիայում 1987-ից ի վեր: Ընտրություններում չափազանց 
վատ արդյունքներ գրանցեցին ԺՁԿ-ն, ՄՀԿ-ն և ԱՇԿ-ն, որոնք 
մտնում էին կոալիցիոն կառավարության կազմի մեջ 1999-ի ընտրու-
թյուններից հետո: ԺՁԿ-ի ձայներն ընկան 22.3-ից 1.2-ի: Ընտրություն-
ները ցուցադրեցին Թուրքիայի երկու հիմնական աջ կենտրոնամետ 
կուսակցությունների` ՄՀԿ-ի և ՃՈՒԿ-ի ընտրական աջակցության 
անկման շարունակականությունը: Եթե 1991-ին ՄՀԿ-ն և ՃՈՒԿ-ը 
միասին ստացել էին ձայների 51 տոկոսը, ապա 2002-ին` միայն 14.6 
տոկոսը [11]: ԱԶԿ-ի որդեգրած գաղափարական չափավորությունը, 
ինչպես նաև ՄՀԿ-ի և ՃՈՒԿ-ի մի շարք նախկին անդամների ան-
ցումն այդ կուսակցություն, նպաստեցին նրան, որ կենտրոնամետ կու-
սակցություններին աջակցող շատ ընտրողներ իրենց ձայնը տան 
ԱԶԿ-ին: Միաժամանակ ԱԶԿ-ի իսլամիստական լինելը նույնպես 
նպաստեց ընտրազանգված մոբիլիզացնելու գործին. իսլամական 
գործոնը ամենակարևորն էր 2002-ի ընտրազանգվածի կողմնորոշ-
ման հարցում: Կուսակցության առավելություններից էր նաև դրա նո-
րաստեղծ լինելը: ԱԶԿ-ի այդ ժամանակ դեռ զերծ էր կոռուպցիոն կամ 
այլ վարկաբեկող դեպքերից [12]: 2002-ի ընտրություններով ավարտ-
վեց կուսակցական համակարգի մասնատվածությունը: Այս ընտութ-
յունները հանգեցրին երկկուսակցական խորհրդարանի և միակու-
սակցական մեծամասնական կառավարության ձևավորման [13]: 
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Правоцентристские партии в Турции выиграли 8 из 11-и парла-

ментских выборов проведенных в пероид с 1950-ого по 1991г. Но в 
1991-2002гг. одной из особенностей партийной системы Турции 
стал постепенный спад правоцентристких партий. Главными причи-
нами этого явились высокая степень раздробленности партийной 
системы. слабые коалиционные правительства, сравнительно 
высокая степень поляризации, а также волатильность электората. 
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THE EROSION OF THE TURKISH CENTER-RIGHT IN THE  
TURKISH PARTY SYSTEM (1990-2002) 

 
Turkish center right parties have won 8 elections out of 11 during 

1950-1991. However, in 1991-2002, this was followed up by a sharp 
erosion of the same center right parties. One of the most important 
reasons was the high level of division in the party system. The non-
productive activity of weak coalition governments further weakened the 
coalition member center right parties. Moreover, this process was 
accelerated by relatively high degree of polarization, volatility of 
electorate and corruption scandals.  
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ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարան, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 
 

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդվածում հոգեբանական տեսանկյունից ներկայացված է 
Ժամանակի կառավարում հիմնախնդիրը: Ժամանակի կառա-
վարումը դիտարկվում է որպես աշխատանքի արդյունավե-
տությունը բարձրացնող, ինչպես նաև աշխատանքային սթրեսի 
մակարդակն իջեցնող գործոն: Այն ներկայացվում է իբրև անձի 
պերցեպտիվ, կոգնիտիվ և հուզակամային ոլորտների առանձ-
նահատկություններով պայմանավորված երևույթ: 

Հիմնաբառեր. ժամանակի կառավարում, ժամանակի 
ընկալում, սթրես: 

 

Ա Գուրևիչը նշում է, որ ժամանակակից մարդը «շտապող մարդ 
է», որը ժամանակը դարձրել է պաշտամունք [9]: Այսօր արդիական 
և խիստ կարևոր է համարվում ժամանակի կառավարման երևույթի 
գիտական վերլուծությունը: Հոգեբանական մի շարք հետազոտու-
թյունները փաստում են, որ ժամանակի ճիշտ կառավարումից է 
կախված աշխատանքային արդյունավետությունը, հոգնածության 
նվազեցնումը, հանգստի ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպումը:  

Ժամանակի կառավարումը (Time Management) տեսական և 
կիրառական գիտության միջառարկայական ոլորտ է, որը նվիրված է 
մարդկային կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում ժամա-
նակի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդրի ուսումնասիրմանը 
[5]: Կառավարում եզրույթի կիրառումը նշված համատեքստում կա-
րող է դառնալ այն դիրքորոշման պատճառ, որ ժամանակի կառա-
վարման հիմնախնդիրը պետք է դասակարգվի ժամանակակից 
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գիտության տնտեսագիտական դիսցիպլինների բլոկին: Ի սկզբանե 
ժամանակի կառավարման օրինաչափությունների ուսումնասիրմամբ 
զբաղվել է ընդհանուր մենեջմենթը: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ 
ժամանակի կառավարման հիմնախնդիրը շատ ավելի լայն բնույթ 
ունի և դժվար է տեղավորվում միայն տնտեսագիտության ոլորտի 
սահմաններում, այն ունի միջառարկայական կապեր մի շարք այլ 
գիտությունների հետ, ինչպիսիք են` փիլիսոփայությունը, հոգեբա-
նությունը, սոցիոլոգիան, կենսաբանությունը, ֆիզիկան և այլն: 
Թվարկված բոլոր գիտությունների սահմաններում կան բազմաթիվ 
գիտելիքներ ժամանակի ֆենոմենի մասին, որոնք անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել ժամանակի կառավարումն արդյունավետ դարձնելու 
համար:  

Խոսելով ժամանակի կառավարման մասին` անհրաժեշտ է հաս-
կանալ, որ անհնար է կառավարել այն երևույթը, որը չես ճանաչում: 
Այդ պարագայում ժամանակի կառավարման հիմնախնդիրը շատ 
սերտորեն կապվում է պերցեպտիվ այնպիսի գործընթացի հետ, 
ինչպիսին ժամանակի ընկալումն է:  

Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում ժամանակը չի 
արժևորվել այնպես, ինչպես այժմ և, հետևապես, մեծապես 
փոփոխության է ենթարկվել ժամանակի ընկալման օրինաչափու-
թյունները մարդկանց մոտ, ինչը պայմանավորված է այնպիսի 
գործոններով, ինչպիսիք են գլոբալ տեղեկատվական տարածության 
ստեղծումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգործությունը 
մարդու գործունեության բոլոր ոլորտների վրա [2]: 

Ժամանակի խնդիրը մարդու կյանքում հատուկ կարգավիճակ 
ունի և միշտ հանդիսացել է փիլիսոփայական ռեֆլեքսիայի կենտրո-
նական թեմաներից մեկը: Այն ամենը, ինչ շարժվում, գործում, 
մտածում է, այդ ամենը կապված է ժամանակի հետ: Ժամանակի 
վերաբերյալ հետազոտությունների քանակն աճում է երկրաչափա-
կան պրոգրեսիայավ: Հետազոտողները կապեր են բացահայտում 
ժամանակի ընկալման առանձնահատկությունների և ցանկացած այլ 
որակների միջև, սակայն ժամանակի ընկալման հետ կապված 
բազիսային խնդիրները շատ հաճախ մնում են չբացահայտված: 
Մինչ այսօր, օրինակ, բացակայում է ժամանակի մեկ միասնական 
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հայեցակարգ, ինչպես նաև «ժամանակ» հասկացության այնպիսի մի 
սահմանում, որն ամբողջությամբ կարտացոլեր այդ երևույթի բոլոր 
առանձնահատկությունները:  

Հոգեկան ժամանակի հարցը փիլիսոփայական-գնոսեոլոգիկ 
գրականության մեջ ավելի խորն է դիտարկվել, քան հոգեբանական 
տեսական և փորձարարական հետազոտություններում [4]: 

Ժամանակի ընկալումն ունի անհատական բնույթ: Բազմաթիվ 
հետազոտությունների (Բ.Ի. Ցուկանով, Ս.Վ. Զիմինա, Ի.Ա. Մուսինա) 
համաձայն մարդկային պոպուլյացիայի մեծ մասը գերագնահատում 
է ժամանակային տևողությունները, այսինքն` ժամանակը: Այդ 
տվյալների հավաստիությունը ստուգելու նպատակով 90 հետազո-
տվողների հարցման արդյունքում ստացանք հետևյալ տվյալները` 
հետազոտվողների 40 % որակավորվեց որպես ճշգրիտ, 35,5 % 
գերագնահատում էին ժամանակային ինտերվալները, 21.4 % 
թերագնահատում էին ժամանակը: Ինչպես երևում է մեջբերված 
տվյալներից ստացված արդյունքները չեն հակասում արտասահ-
մանյան հետազոտությունների տվյալներին: Հասկանալի է, որ 
ժամանակի կառավարման հմտությունները յուրաքանչյուր նշված 
խմբի համար պետք է կառուցվեն ժամանակի ընկալման անհատա-
կան առանձնահատկությունները հաշվի առնելով:  

Ըստ տեսաբան Դրակերի մենեջերի ամենակարևոր կարողու-
թյունն արդյունավետությունն է, իսկ դրա բարձրացման առաջին 
միջոցը ժամանակի ճիշտ կառավարումն է, որի բաղկացուցիչ տար-
րերից է հումանիզացումը [5]: Հումանիզացումը կապված է ժամա-
նակի կառավարման այնպիսի տեսակի հետ, ինչպիսին անհատա-
կան կառավարումն է, որը իր հերթին կապված անձնային աճի և 
ինքնաիրացման հետ: Եթե ժամանակի կառավարման մյուս երկու 
տեսակները` դերայինը և սոցիալականը, մարդուն «արտաքին 
ժամանակին» ադապտացնելու միջոցներ են, ապա անհատականն 
ուղղված է «ներքին ժամանակի» տիրապետմանը, կազմակերպմանն 
ու վերահսկմանը: «Ներքին ժամանակի» կարևոր առանձնահատ-
կությունն անձնային ինքնորոշումն է` սեփական արժեքների գիտակ-
ցում, կյանքի արժանի նպատակների ընտրություն: Կարելի է նշել, 
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որ ժամանակի կառավարման հումանիզացումը նշանակում է այդ 
երևույթը հոգեբանության առարկա դարձնելը:  

Ժամանակի կառավարման հիմնական գործառույթներն են գոր-
ծունեության ընթացքում նպատակադրումը, պլանավորումը, վերա-
հսկումը, կանխատեսումը, որոշումների կայացումը, որոնք բոլորն էլ 
մի կողմից կապված են անձի կոգնիտիվ ոլորտի առանձնահատկու-
թյունների հետ, իսկ մյուս կողմից նրա հուզակամային բնութագրիչ-
ների հետ: Այդ ամենը ևս խոսում է այն փաստի մասին, որ առանց 
հոգեբանական գիտելիքի ժամանակի կառավարմանը նվիրված 
ցանկացած տեսական կամ կիրառական վերլուծություն թերի կարող 
է համարվել: 

Հարկ է հասկանալ, որ ժամանակի կառավարման հնարավորու-
թյունները ոչ միայն կբարձրացնեն աշխատանքի արդյունավետու-
թյունը, այլև, ինչը պակաս կարևոր չէ, թույլ կտան պահպանել 
աշխատողների հոգեկան առողջությունը, նվազեցնել սթրեսածին 
իրավիճակները մարդու համար, ինչպես նաև խոչընդոտել ժամա-
նակից շուտ մասնագիտական այրման երևույթի երևան գալուն: 
Ցանկացած աշխատանքային իրավիճակ կարող է հավանական 
սթրեսի աղբյուր հանդիսանալ: Աշխատանքային իրավիճակի մեր 
ընկալմամբ է պայմանավորված որոշակի սթրեսային ախտանիշների 
ի հայտ գալը: Հոգեբանական մի շարք հետազոտությունների համա-
ձայն, աշխատանքում ի հայտ եկող ամենատարածված սթրեսածին 
իրավիճակները տասն են, որոնց շարքում առաջին տեղերում են 
ժամանակի բաշխման և կառավարման, ինչպես նաև սահմանված 
ժամանակի մեջ տեղավորվելու անկարողությունը [6]: Ինչպես 
երևում է վերը նշվածից, տվյալ պարագայում սթրեսը շրջանցելու 
լավագույն միջոցը ժամանակի կառավարման հմտություներն են: 
Պետք է նշել, որ հոգեբանական և սոցիալական բնույթի սթրեսոր-
ները երբեք անմիջապես չեն ներգործում մարդու վրա, այլ գործում 
են միջնորդավորված` ի հայտ բերելով սթրեսորի պատկերը և 
իրավիճակի մեկնաբանությունը, որոնք մշտապես սուբյեկտիվ բնույթ 
են կրում: Դա է պատճառը, որ աշխատանքային գործունեությունը 
կարող է հանդես գալ ոչ այնքան որպես սթրեսի պատճառ, այլ 
որպես առիթ: Ընդ որում` սթրեսի իրական պատճառները 
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պայմանավորված են անձնային առանձնահատկություններով, մաս-
նավորապես առկա դիրքորոշումներով, կարծրատիպերով, դրդա-
պատճառներով, նպատակներով, ընկալման առանձնահատկություն-
ներով: Սակայն, մյուս կողմից, սթրեսի հաղթահարման գործըն-
թացում առաջնային գործոնը ևս անձնայինն է, մասնավորապես 
անձի կայունությունը: Ժամանակի ընկալման և սթրեսի ու տագնա-
պայնության կապի բացահատմանը նվիրված մեր հետազոտության 
համաձայն, վերոհիշյալ փոփոխականների միջև կոռելյացիոն կապ է 
հայտնաբերված: Անձի մոտ տագնապայնության և սթրեսի մակար-
դակի աճմանը համապատասխան նկատվում է ժամանակային տևո-
ղության ընկալման և գնահատման փոփոխություն` հօգուտ ժամա-
նակի գերագնահատմանը [1]: 

Վերոնշյալով հնարավոր է կատարել եզրակացություններ. 
• ժամանակի կառավարումն ոչ միայն անձի աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնող միջոց է, այլև նրա սթրեսա-
կայունությունը բարձրացնող և տագնապայնության աստիճանը 
իջեցմանը նպաստող գործոն, 

• ժամանակի կառավարման ռազմավարությունը պետք է 
մշակվի յուրաքանչյուր անձի անհատական (պերցեպտիվ, կոգնի-
տիվ, հուզակամային և այլն) առանձնահատկությունները հաշվի 
առնելով: 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 

 
В данной статье проблема Управления временем представлена 

в психологическом ракурсе. Управление временем рассматри-
вается как фактор влияющий на эффективность работы, а также как 
фактор снижающий уровень рабочего стресса. УВ представлено как 
явление, обусловленное перцептивными, когнитивными, эмоцио-
нальноволевыми индивидуальными особенностями личности. 

Ключевые слова: управление временем, воспривтие времени, 
стресс. 
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THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES  

OF TIME MANAGEMENT 

The article presents the problem of time management from the point 
of view of psychology. Time Management is viewed as an increasing 
factor of labor productivity, as well as a decreasing factor of labor stress 
level. It is presented as a phenomenon emerged by person’s perceptive, 
cognitive and emotional personal peculiarities. 

Keywords: Time management, time perception, stress. 
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