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Հարավռուսաստանյան ինստիտուտի ասպիրանտ 

 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՈՒԴԻՏԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳ 

Հոդվածում դիտարկվել է հանրային աուդիտը որպես պետական 
գնումների քաղաքականության կառուցակարգ՝ ուղղված իշխանության 
կառույցների գործունեության թափանցիկության բարձրացմանը:  

Հիմնաբառեր. պետական պատվեր, թափանցիկություն, կոռուպ-
ցիա, հանրային աուդիտ:   
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ANASTASIA MOROZOVA  
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PUBLIC AUDIT AS THE MECHANISM OF REALIZATION OF THE 

PUBLIC PROCUREMENT POLICY 
 

In the article public audit as the mechanism of the public procurement 
policy directed on increase of transparency of actions of power structures is 
considered. 

Keywords: state order, transparency, corruption, public audit. 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 03.04.2013 թ.   
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ԻՍՄԱԻԼ ԲԱՅԽԱՆՈՎ  

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու,  
Չեչնիայի Հանրապետության  

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ 
 
 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հոդվածում ներկայացվում են միջազգային դիտորդական ինստի-

տուտների ձևավորման առանձնահատկությունները, զարգացման պատ-
մությունը: 

Ընտրությունների ժամանակ կարևորվում է միջազգային դիտորդա-
կան առաքելությունների դերը հատկապես այն երկրներում, որոնք չունեն 
երկարատև ժողովրդավարական ավանդույթներ: Միջազգային դիտոր-
դական առաքելությունների ներկայությունը բարձրացնում է ընտրական 
գործընթացի հրապարակայնությունը և թափանցիկության մակարդակը, 
ինչպես նաև նպաստում այդ գործընթացի նկատմամբ ազգային և մի-
ջազգային վստահության ամրապնդմանը:  

Հիմնաբառեր. ընտրություններ, ժողովրդավարություն, միջազգային 
կազմակերպություններ, ընտրական գործընթացներ, դիտորդական ա-
ռաքելություն: 

 
ISMAIL BAYKHANOV  

Candidate of political science, Chairman of the 
Election Commission of the Chechen Republic 
 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF INTERNATIONAL  
ELECTION OBSERVATION INSTITUTE 

 
The article describes the peculiarities of the formation of international 

election observation institute and its development process. 
The role of international election observation mission is of utmost 

importance during the elections, especially in those countries which do not 
have long-lasting democratic traditions. International election observation 
missions raise the publicity of election processes and the level of 
transparency, as well as conduce to the fostering of national and 
international confidence towards those processes. 

Keywords: Elections, democracy, international organizations, electoral 
processes, observation missions. 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման 

 վարչության պետի տեղակալ, 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ 
ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար, 
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր 

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
ԵՃՇՊՀ կառավարման և տեխնոլոգիայի 

դեպարտամենտի ղեկավար, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Շուկայական հարաբերությունների ներկա փուլում հանրապե-
տությունում էապես կարևորվում է բնական մենաշնորհների ոլորտ-
ների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, տնտեսա-
կան նոր միջավայրի պայմաններում նրանց կառավարման և վե-
րահսկման սկզբունքորեն նոր մոտեցումների մշակումն ու ներդրումը: 
Մենաշնորհների առաջացման հիմնական պատճառների, տնտե-
սության ժամանակակից մենաշնորհացման առանձնահատկություն-
ների, դրանց, այդ թվում՝ բնական մենաշնորհների էության, տնտե-
սության զարգացման գործում տեղի ու դերի, Հայաստանում գործող 
բնական մենաշնորհների և տնտեսական մրցակցության պաշտպա-
նության մասին օրենսդրության, նշված մենաշնորհների զարգաց-
ման միտումների ու բնական մենաշնորհ հանդիսացող ոլորտների 
կառավարման ու կարգավորման ոլորտներում զարգացած շուկայա-
կան տնտեսություն ունեցող երկրների փորձի վերլուծության արդյուն-
քում հոդվածում հիմնավորվել է հանրապետությունում բնական մե-
նաշնորհների պետական կառավարման հայեցակարգի մշակման, 
կառուցվածքային բարեփոխումների և ապապետականացման գոր-
ծընթացի խորացման անհրաժեշտությունը: Հոդվածում միաժամա-
նակ հիմնավորվում է, որ հանրապետության բնական մենաշնորհնե-
րի ոլորտների հաջող տնտեսավարումը պայմանավորված է կառուց-
վածքային, կազմակերպական, օրենսդրական, ֆինանսական, տեխ-
նիկական հիմնախնդիրների համաժամանակյա իրականացմամբ` 
հաշվի առնելով բնական մենաշնորհի որևէ ոլորտի տնտեսության 
մյուս ճյուղերից առանձին վերցրած արդյունավետ գործելու անհնա-
րինությունը: 

Հիմնաբառեր. բնական մենաշնորհ, մրցակցություն, ոլորտ, 
կառավարում, կարգավորում: 
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Ինչպես զարգացած, այնպես էլ շուկայական տնտեսության անցնող 
երկրներում կարևորվում են բնական մենաշնորհների պետական կար-
գավորման հիմնախնդիրները, որոնց լուծումների վերաբերյալ առկա են 
կառավարման տարբեր մոտեցումներ և սկզբունքներ։ Ներկայում «պե-
տություն-բնական մենաշնորհներ» հարաբերությունները կարելի է հա-
մարել աշխարհի երկրների մեծ մասի համար ոչ միայն տնտեսական, 
այլև սոցիալական և քաղաքական հնչեղություն ունեցող կարգավորման 
ոլորտ, որտեղ առնչվում են երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու, պետա-
կան տարբեր կառավարչական (կարգավորման) կառույցների ու ձեռ-
նարկատերերի շահերը [1]։  

Հարաբերությունների այս հարթությունում պետական կարգավոր-
ման նպատակն այն է, որ գտնվի նշված շահերի լավագույն համակցութ-
յուն և եթե մինչև 1970-80-ական թվականների սկիզբը բնական մենաշ-
նորհները շատ երկրներում համարվում էին պետական ձեռնարկատի-
րության բնագավառ, ապա XX դարի վերջերին պատկերը զգալիորեն 
փոխվեց։ Այդ ժամանակահատվածում աշխարհն ականատես եղավ 
էլեկտրաէներգետիկայի, գազամատակարարման, կապի, հեռահաղոր-
դակցման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և մենաշնորհ հանդի-
սացող այլ ոլորտների մասնավորեցման բազմաթիվ գործարքների։ Սա-
կայն բնական մենաշնորհների անցումը մասնավոր սեփականատերե-
րին իր հետ բերեց բազմաթիվ դժվարություններ և հակասություններ, 
որոնց կարգավորման համար անհրաժեշտ էին նոր մեթոդներ ու կառու-
ցակարգեր։  

Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնահարցերը 
միշտ էլ հրատապ են եղել անցումային տնտեսությամբ երկրների, այդ 
թվում՝ մեր հանրապետության համար։ Իրավիճակի առանձնահատկութ-
յունն այն է, որ դեռևս ամբողջովին արմատախիլ չեն արվել նախկին 
վարչահրամայական համակարգի կառավարման արմատները, իսկ շու-
կայական ենթակառուցվածքներն էլ վերջնականապես չեն ձևավորվել, և 
չի գործում շուկայական ինքնակարգավորումը։ 

Շուկայական տնտեսությանը բնորոշ առավելությունների ամրագրումը 
հանրապետության տնտեսական համակարգում անհնար է պատկերաց-
նել առանց նախկին վարչահրամայական տնտեսակարգի համապա-
տասխան համակարգային և կառուցվածքային վերափոխումների իրա-
կանացման։ Այս առումով անցումային բոլոր երկրներում կարևորությունը 
տրվում է բազմաձև սեփականատիրական հարաբերությունների կազ-
մավորման գործընթացներին։ Տնտեսական իրավիճակի վատթարացու-
մը, ազգային արտադրության կառուցվածքային տեղաշարժերը, առկա 
սոցիալական հիմնախնդիրները կարևորում են տնտեսական համակար-



40

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  2 /2013 
 

  

գի և, մասնավորապես, բազմաձև սեփականատիրական համակարգի 
օրգանական զարգացման, պետական ձեռնարկատիրության նոր հայե-
ցակարգի մշակման անհրաժեշտությունը։ Ներկա փուլում արդիական է 
հանրապետության տնտեսական համակարգի հիմնախնդիրների հաղ-
թահարմանն ուղղված տնտեսական համապատասխան քաղաքակա-
նության մշակումն ու իրականացումը, որը պետք է հաշվի առնի տնտե-
սական արմատական վերափոխումների արդյունքում ձևավորված սե-
փականատիրական հարաբերությունների համակարգի առանձնահատ-
կությունները և կառուցվածքային վերափոխումների հետագա միջոցա-
ռումների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև հանրապե-
տության տնտեսական համակարգում առկա մի շարք անհամամասնութ-
յունների հարթեցման ուղիները։ 

Անցած տարիներին անցումային տնտեսություններում ընթացող սո-
ցիալ-տնտեսական արմատական վերափոխումների գործընթացներն ա-
ռաջ քաշեցին ազգային տնտեսությունների պետական կարգավորմանն 
առնչվող մի շարք տեսական և գործնական հիմնահարցերի վերաիմաս-
տավորելու անհրաժեշտություն։ Կտրուկ անցումը կենտրոնացված պլա-
նային տնտեսակարգից «ազատ շուկայական»-ին` առաջացրեց նոր հիմ-
նախնդիրներ և անցումային երկրների զգալի մասում հանգեցրեց ար-
տադրության ծավալների կրճատման, կենսամակարդակի անկման, գոր-
ծազրկության աճի։ Ներկայում տնտեսության պետական միջամտությանն 
առնչվող տեսական մոտեցումները միանգամայն այլ են, քան 15-20 տարի 
առաջ։ Առկա են ծայրահեղ բևեռներ՝ մեկ կողմից հնարավորին չափով 
անհրաժեշտ է նվազեցնել պետության դերը, մյուս կողմից՝ պետությունը 
դիտվում է որպես հասարակական բարեկեցությունն ապահովող առանց-
քային քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների սուբյեկտ։ Ներկա 
փուլում անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատել պետության տնտեսական միջամ-
տության մասշտաբները և՛ որպես խոշոր սեփականատիրոջ, և՛ որպես 
ազգային շահեր արտահայտողի։ Խնդիրը պետության տնտեսական մի-
ջամտության աստիճանի որոշումն է և տնտեսության վրա ներազդման մե-
թոդների ու գործիքակազմի ընտրությունը և կենսագործումը [2]։ 

Ժամանակակից տնտեսագիտական մի շարք վերլուծություններում 
ընդգծվում է պետության և տնտեսության անխզելիության գաղափարը։ 
Ինչպես ցույց տվեց պատմական փորձը, կենսագործունեության 
բնականոն պայմանների ստեղծումը սերտորեն կապված է պետական 
տնտեսական քաղաքականության ակտիվացման հետ։ Տնտեսության 
մասշտաբով համակարգային վերափոխումները, ճգնաժամային իրավի-
ճակի հաղթահարումը, տնտեսական արդյունավետության և ազգային 
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արտադրողների մրցունակության բարձրացումն իրականացվում են պե-
տության տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը համընթաց։ 

Պետության տնտեսական գործունեության ակտիվացման անհրաժեշ-
տությունն անցումային տնտեսություններում թելադրված է առկա սոցիալ-
տնտեսական և քաղաքական իրավիճակով։ Վերջին տարիների փորձը 
ցույց տվեց, որ պետության տնտեսական անուղղակի միջամտության 
սկզբունքներն ու մեթոդներն արդյունավետ կարող են գործել թե՛ անցու-
մային և թե՛ զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում։ 

Անցումային տնտեսության վերափոխումների քաղաքականության 
գաղափարախոսությունը փոփոխության ենթարկեց ինչպես պետական 
տնտեսական կարգավորման կառուցակարգերը, այնպես էլ պետական 
ձեռնարկատիրության մասշտաբները։ Զանգվածային ապապետակա-
նացման գործընթացների իրականացումը կարճ ժամանակահատվածում 
էականորեն կրճատեց պետական ձեռնարկատիրության մասշտաբները։ 
Այս գործընթացը միանգամայն համահունչ էր իրականացվող տնտեսա-
կան ազատականացման քաղաքականության գաղափարախոսական 
հիմնադրույթներին։ 

Անցումային տնտեսություններում ստեղծված իրավիճակը պայմա-
նավորում է պետական ձեռնարկատիրության և կարգավորման զգալի 
ազդեցության անհրաժեշտությունը, հատկապես տնտեսական համա-
կարգի վերափոխման սկզբնական շրջանում։ Վարչահրամայական 
տնտեսությանը բնորոշ արտադրության կենտրոնացման բարձր մակար-
դակն զգալիորեն դժվարացնում է արդյունավետ շուկայական տնտե-
սությանն անհրաժեշտ համապատասխան տնտեսական միջավայրի 
ձևավորումը։ Հետևաբար, խոշոր տնտեսական կազմակերպությունների 
ապամենաշնորհացումը, տնտեսական նոր հարաբերությունների պայ-
մաններում նրանց գործունեության վերահսկման կառուցակարգերի կա-
յացումը և կառավարման արդյունավետության բարձրացումը ներկա-
յումս և առաջիկայում հանդես են գալիս որպես պետական տնտեսական 
քաղաքականության գերակա ուղղություններ։ 

Անցումային երկրներում շուկայական տնտեսության ձևավորումը շա-
րունակում է բախվել առանձնահատուկ բնույթի մենաշնորհների հետ։ Այդ 
մենաշնորհները ձևավորվել են ոչ շուկայական միջավայրում և իրենց 
կազմավորման գործընթացով զգալիորեն տարբերվում են մրցակցային 
միջավայրում արտադրության կենտրոնացման արդյունքում ձևավորված 
մենաշնորհային կառուցվածքներից։ Անցումային տնտեսություններում մե-
նաշնորհային առանձին կառուցվածքների առկայությունն արդյունք է կա-
ռավարման վարչահրամայական համակարգի գործունեության առանձ-
նահատկությունների։ Տնտեսական պաշարների բաշխման և կառավար-
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ման շուկայական սկզբունքների բացակայության պայմաններում ներդ-
րումների կենտրոնացված տեղաբաշխումը հանգեցրեց յուրատեսակ 
տեխնոլոգիական մենաշնորհների ձևավորմանը։  

Պետական ձեռնարկատիրությունը և անմիջական վերահսկողությու-
նը հիմնավորող առավել հայտնի փաստարկը կապված է անկատար շու-
կաների առկայության հետ։ Եթե կատարյալ մրցակցային միջավայրում 
տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության նպատակները կարող են 
համընկնել հասարակական շահերի հետ (սմիթյան «անտեսանելի ձեռ-
քի» օգնությամբ), ապա ոչ կատարյալ մրցակցային շուկայի պայմաննե-
րում առավելագույն շահույթի ստացմանն ուղղված գործունեությունը կա-
րող է ուղղակիորեն հանգեցնել տնտեսական իրավիճակի ապակայու-
նացման։ Ոչ կատարյալ շուկաների առաջացումը պայմանավորված է 
արտադրության ընդլայնմանը զուգընթաց տնտեսական ծախսերի աճող 
տնտեսման էֆեկտով, երբ արտադրության միջին ծախսերը նվազում են 
արտադրության մասշտաբների մեծացմանը զուգընթաց։ Այս դեպքում 
մրցակցող ձեռնարկությունների առկայությունը տնտեսապես արդարաց-
ված չէ, քանի որ շուկայի բաժանումը հանգեցնում է միջին տնտեսական 
ծախսերի աճի։ Տվյալ դեպքում նպատակահարմար է մենաշնորհային 
դիրք զբաղեցնող ձեռնարկության գործունեությունը։ 

Տնտեսական ազատականացման գաղափարախոսության դրսևո-
րումները վերջին տարիներին ներթափանցեցին ավանդաբար պետա-
կան սեփականություն հանդիսացող ոլորտներ, որոնք արտադրատնտե-
սական և տեխնոլոգիական գործունեության կազմակերպման առանձ-
նահատկությունների պատճառով գրականության մեջ ստացել են §բնա-
կան մենաշնորհներ¦ անվանումը։ Բնական մենաշնորհի ոլորտներում 
երկարաժամկետ միջին ծախսերը նվազագույնի են հասցվում միայն այն 
ժամանակ, երբ մեկ ձեռնարկություն ողջ շուկային կամ նրա հիմնական 
մասին սպասարկում է ամբողջությամբ։ Սովորաբար դրանք արտադրա-
կան ենթակառուցվածքի ոլորտներն են։ Այդ ճյուղերում ապրանքի ար-
տադրության (ծառայության մատուցման) արդյունավետ նվազագույն 
մասշտաբը մոտ է այն քանակին, որի հանդեպ շուկան ցանկացած գնի 
դեպքում պահանջարկ է ներկայացնում և որն էլ բավարար է արտադ-
րության ծախսերը հոգալու համար։ Այսինքն` տվյալ դեպքում արտադ-
րության կազմակերպումը մի քանի ձեռնարկությունների կողմից հան-
գեցնում է նրան, որ յուրաքանչյուր դեպքում արտադրության մասշտաբ-
ները կլինեն արդյունավետության մակարդակից ցածր։ Հետևաբար, 
բնական մենաշնորհների հիմքում ընկած են արտադրության տեխնոլո-
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գիայի և սպառողներին սպասարկման առանձնահատկությունները, 
որոնց արդյունքում մրցակցությունն անհնար է կամ ցանկալի չէ։ Բնա-
կան մենաշնորհների թվին են պատկանում ջրամատակարարման, գա-
զամատակարարման, էներգամատակարարման, հեռախոսակապի և 
մյուս ծառայությունները [3]։ 

Անցումային շրջանում առաջնային տնտեսական միջոցառումներին 
(գների և առևտրի ազատականացում, զանգվածային մասնավորեցում) 
հաջորդող ժամանակահատվածում կառուցվածքային վերափոխումների 
իրականացումը բնական մենաշնորհի ոլորտներում, այդ ոլորտների աս-
տիճանական դուրսբերումը պետության խնամակալությունից ապապե-
տականացման (հիմնականում օգտագործման իրավունքի մասնավորեց-
մամբ) նախապատրաստական փուլի քայլեր էին։ Ներկա փուլում մեր 
հանրապետությունում, ինչպես նաև անցումային այլ երկրներում 
կարևորվում է բնական մենաշնորհների պետական կառավարման հայե-
ցակարգի մշակման, կառավարման նույնականացման, կառուցվածքային 
վերափոխումների խորացման և ապապետականացման գործընթացը: 
Դրանց իրականացումը պետք է նպաստի այդ ճյուղերի ֆինանսական վի-
ճակի կայունացմանը և տնտեսական արդյունավետության բարձրաց-
մանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցումը շուկայական տնտե-
սությանն ուղեկցվեց պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման 
ու բաժնետիրացման խոշորամասշտաբ գործընթացներով, որոնք առա-
ջին պլան մղեցին տնտեսության պետական կարգավորման համակար-
գի ձևավորման հետ կապված նոր հիմնահարցեր, հատկապես այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են բնական մենաշնորհները։  

Շուկայական տնտեսության կարգավորման ժամանակակից կառու-
ցակարգի հիմնական բաղադրիչ տարրերից է հակամենաշնորհային 
օրենսդրությունը, որը XX դարի երկրորդ կեսին ընդունվել էր գրեթե բո-
լոր արդյունաբերական զարգացած երկրներում, որտեղ, ինչպես ցույց 
տվեց փորձը, չկարգավորվող տնտեսական աճը հանգեցնում է շուկաների 
մենաշնորհացմանը և տնտեսության մրցակցային հիմքի քայքայմանը։ 
Այս նոր գործող օրենսդրությունը, որը պաշտպանում է մրցակցությունը 
մենաշնորհ դիրք ունեցողների քայքայիչ ազդեցությունից, ուղղված էր 
նաև շուկայական տնտեսության կարգավորմանը։ 1990-ական թվական-
ներին տնտեսական քաղաքականության կատարված արմատական փո-
փոխությունների կապակցությամբ հակամենաշնորհային օրենսդրությու-
նը, որը վերահսկողություն է սահմանում մենաշնորհային գործունեութ-
յան, շուկայում տիրապետող դիրք ունեցող ձեռնարկությունների, 
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տնտեսավարող սուբյեկտների միավորումների և այլնի վրա, մշակվել ու 
կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ԱՊՀ անդամ երկրնե-
րում և այլ հետկոմունիստական պետություններում։ Ակնհայտ է, որ  
2000 թվականին ընդունված օրենքն իր մեջ ներառում էր արևմուտքի 
երկրներից փոխառնված մի շարք գաղափարներ, որոնք մրցակցային 
շուկայական համակարգի ապահովման և մենաշնորհային չարաշահում-
ների կանխարգելման հարուստ փորձ էին կուտակել [4]։ 

Մեր երկրի համար, որին ժառանգություն է մնացել նախկին ԽՍՀՄ-ի 
վարչահրամայական հսկա մենաշնորհների մեկ ողջ համալիր, կարևոր-
վում է տնտեսության ապամենաշնորհացման խնդիրը, տնտեսական 
մրցակցության ձևավորումը և շուկայում գործող մենաշնորհների դերի 
ուժեղացման բացառումն այն ոլորտներում, որտեղ դա տնտեսապես 
հիմնավորված չէ։ Բնական մենաշնորհի ոլորտներում իրականացվող 
կառուցվածքային վերափոխումներին վերաբերող վերլուծությունները 
ձեռք են բերում ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական հնչեղութ-
յուն, դրանք մշտապես գտնվում են հասարակության ուշադրության 
կենտրոնում (այդ ոլորտների գործունեությանն առնչվում է ամբողջ 
բնակչությունը)։ Այդ պատճառով էլ չափազանց արդիական է բնական 
մենաշնորհի ոլորտներում առկա դժվարությունների վերլուծությունը և 
դրանց հաղթահարման ուղիների որոշումը։  

Շուկայական հարաբերություններին անցնելու փուլում hանրապե-
տությունում կարևորվում են բնական մենաշնորհի ոլորտների գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացման, տնտեսական նոր միջա-
վայրի պայմաններում նրանց կառավարման և վերահսկման սկզբունքո-
րեն նոր մեթոդների մշակումն ու ներդրումը։ Մեր հանրապետության 
բնական մենաշնորհի ոլորտներում տնտեսական գործունեությանն 
առնչվող հիմնախնդիրները հիմնականում բնորոշ են այլ երկրներում առ-
կա հիմնախնդիրներին։ Տնտեսական արմատական վերափոխումների և 
շուկայական հարաբերություններին անցնելու շրջանում բնական մենաշ-
նորհի ոլորտները ներկայացնող պետական ձեռնարկությունները կազ-
մավորվեցին փակ բաժնետիրական ընկերությունների։ Տնտեսական ան-
բարենպաստ միջավայրն իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ նաև 
բնական մենաշնորհի ոլորտների գործունեության վրա։  

Սոցիալ-տնտեսական նոր պայմաններում հանրապետության բնա-
կան մենաշնորհի ոլորտներին բնորոշ են տնտեսական գործունեության 
կազմակերպումն արտադրական հզորությունների թերբեռնվածության 
ռեժիմում, մատուցված ծառայությունների դիմաց հսկայական չափերի 
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հասնող թերվճարումները, տարիների ընթացքում կուտակված հսկայա-
կան պարտքերը, գործունեության կարգավորման և վերահսկման կառու-
ցակարգերի անկատարությունը։ Նշված հիմնախնդիրների լուծման հրա-
տապությունը, նաև բնական մենաշնորհի ոլորտների աստիճանական 
զարգացման համար համապատասխան նախադրյալների ստեղծման 
անհրաժեշտությունը պայմանավորում են պետության գործուն ազդե-
ցությունն ու տնտեսական դերի ուժեղացումը նշված ճյուղերում։ Ի տար-
բերություն տնտեսության մրցակցային ոլորտներում պետության անուղ-
ղակի և սահմանափակ տնտեսական միջամտության (հստակ և կայուն 
«խաղի կանոնների» սահմանում` գնային վերահսկողության բացակա-
յություն և այլն) սկզբունքի` բնական մենաշնորհի ոլորտներում պետութ-
յունը, ելնելով դրանց կարևոր սոցիալ-տնտեսական նշանակությունից, 
պետք է կարգավորի մատուցվող ծառայությունների սակագները, պաշտ-
պանի սպառողների շահերը, առանձին ոլորտների գործունեության և 
զարգացման հեռանկարները հաշվի առնելով՝ սահմանի ռազմավարա-
կան զարգացման ուղղվածությունը, մշակի և իրականացնի գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող համալիր մի-
ջոցառումներ։ Այդ պատճառով էլ մեծ նշանակություն ունի բնական մե-
նաշնորհների և մրցակցության կարգավորման վերաբերյալ ինչպես 
լիարժեք օրենսդրական բազայի ստեղծումը, այնպես էլ այդ ոլորտների 
կառավարման կատարելագործման և նոր, արդյունավետ համակարգի 
կիրառումը։ Ընդ որում` տնտեսությունում մենաշնորհների և մրցակցային 
միջավայրի ձևավորման ու կարգավորման հարցերը պահանջում են 
դրանց նվիրված տեսությունների և տարբեր երկրներում կուտակված 
փորձի ուսումնասիրություն, Հայաստանի Հանրապետությունում բնա-
կան մենաշնորհի ոլորտների ներկա վիճակի վերլուծություն ու դրա բա-
րելավման ուղիների ընտրություն։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր երկրին 
բնորոշ առանձնահատկությունները յուրօրինակ մոտեցումներ են պահան-
ջում` կապված նրա զարգացման աստիճանի, ներուժի առկայության հետ։ 

Այժմ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է տնտեսական նոր 
հարաբերությունների ձևավորման և վերափոխումների փուլում, երբ ան-
չափ կարևորվում է հասարակական արտադրության արդյունավետութ-
յան բարձրացման ինտենսիվ գործոնների դերը։ Դրանց ձևավորման 
գործում իրենց որոշակի տեղն ու դերն ունեն բնական մենաշնորհի 
ոլորտների արդյունավետ ու նպատակային կառավարումը և կարգավո-
րումը, որոնք ավելի լայն հնարավորություն կստեղծեն հանրապետութ-
յունն արտաքին աշխարհի հետ կապելու և դրանով իսկ տնտեսության 
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կենսունակությունն ու անկախությունը, այդ թվում` տնտեսական ան-
վտանգությունն ապահովելու համար։  

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ հանրապետության բնական մենաշնոր-
հի ոլորտների հաջող տնտեսավարումը պայմանավորված է կառուցված-
քային, կազմակերպական, օրենսդրական, ֆինանսական, տեխնիկա-
կան հիմնախնդիրների համաժամանակյա իրականացմամբ, և, որ բնա-
կան մենաշնորհի որևէ ոլորտ տնտեսության մյուս ճյուղերից անկախ 
առանձին վերցրած չի կարող արդյունավետ գործել։ 
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FEATURES OF NATURAL MONOPOLY MANAGEMENT 
 

The development of approaches on introduction of effective approach 
to the market relations, on incensement of efficiency of activity of subjects 
of natural monopoly, economic conditions of rational management in new 
environmental conditions are reflected in the article. 

At the same time the following issues are considered in the article: the 
main reasons for monopolies, including essence of natural monopoly, their 
role and place in the economic development processes, natural monopolies 
in Armenia; the legislation on protection in the economic competition; 
tendencies of development of the mentioned monopolies and management 
and regulation of fields of natural monopoly. In the article the experience of 
the countries with the developed market economy are also analyzed. are 
presented The concept of natural monopolies’ public administration and  
structural reforms necessary for strengthening and deepening of process of 
denationalization are presented in the paper. The statement of successful 
economic activity in the field of natural monopoly depending in 
simultaneous actions on structural, organizational, legal, financial, technical 
problems, impossibility of effective process in any field separately from 
other sectors of the economy  are considered in the article. 

Keywords: natural monopolies, competition, field, management, 
regulation. 
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ՎԱՉԵ ՔԱԼԱՇՅԱՆ  

Հայ պետական ծառայողների միության նախագահ,  
ԵՊՀ մասնագիտական վերապատրաստման բաժնի վարիչ, 

քաղաքական գիտությունների թեկնածու  

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ  

ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ՀՀ պետական կառավար-
ման համակարգի բարեփոխումներին և կատարված ինստիտուցիո-
նալ վերափոխումների արդյունավետության խնդիրներին: Գնահատ-
ման ընդհանրական չափանիշին կիրառական բնույթ հաղորդելու 
նպատակով վերանայվել է գիտական տեսության մեջ ընդունված 
«կառավարում» հասկացությունը` այն տարանջատելով «ղեկավա-
րում» կատեգորիայից և դրանց բովանդակային տարբերություննե-
րից ելնելով ներմուծվել են նոմինալ և պոտենցիալ արդյունավետութ-
յան գաղափարները: Արդյունավետության տնտեսագիտական և 
նպատակային ձևաչափների համեմատական վերլուծության արդ-
յունքներով առաջ է քաշվել «նպատակադրում-նպատակի նվաճում» 
պարադիգմայիի շրջանակներում արդյունավետության հաշվարկման 
համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական բանաձև: Վերջում ամփո-
փելով որոշակի մեկ օրինակի` նախարարական կոմիտեների համար 
կիրառելով առաջադրված մաթեմատիկական մեթոդը թվային տես-
քով հաշվարկվել է արդյունավետության մակարդակը: 

Հիմնաբառեր. կառավարում, ղեկավարում, արդյունավետություն, 
գնահատում, մաթձևաչափավորում, բարեփոխումներ, նպատա-
կադրում-նվաճում պարադիգմա: 

Հանրապետությունում իրականացվող պետական կառավարման 
համակարգի բարեփոխումների գործընթացի փուլերն ընդգրկում են նա-
խարարությունների, գերատեսչությունների, ինչպես նաև տարածքային 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսու-
հետև` ՏԻՄ) վերակառուցումը: Պետական կառավարման բարեփոխում-
ներն իրականացվում են երեք ուղղությամբ.  

 պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային և գոր-
ծառութային վերափոխումներ, 

 քաղաքացիական ծառայության ներդնում, 
 ֆինանսական կառավարման բարեփոխումներ: 

Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների իրակա-
նացումն ապահովելու համար նախապատրաստվել է «ՀՀ պետական 
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կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հայե-
ցակարգը» [1], hամաձայն որի.  

բոլոր նախարարություններում, կառավարությանն առընթեր մար-
միններում կատարվել է գործառութային վերլուծություն, բացահայտվել 
են կրկնվող, ավելորդ, տվյալ մարմնին ոչ բնորոշ գործառույթները, ինչ-
պես նաև դրանք իրականացնող ստորաբաժանումները, 

բոլոր նախարարություններում (բացառությամբ արտաքին գործերի, 
մասամբ էլ` պաշտպանության նախարարությունների), տարածքային կա-
ռավարման մարմիններում ներդրվել է քաղաքացիական ծառայություն` 
տարանջատելով քաղաքական, հայեցողական և սպասարկող պաշտոն-
ները քաղաքացիական ծառայողներից, որպես բարձրագույն քաղաքա-
ցիական ծառայող ճանաչելով նախարարության, մարզպետարանի, կա-
ռավարությանն առընթեր մարմնի աշխատակազմերի ղեկավարներին: 

Նախարարություններում, կառավարությանն առընթեր մարմիննե-
րում և օրենքով ստեղծված հանձնաժողովներում ու խորհուրդներում 
ստեղծվել են համապատասխան կառավարչական հիմնարկներ, որոնք 
գլխավորում են աշխատակազմի ղեկավարները: Այս քայլով տարան-
ջատվել են հիմնարկի ղեկավարի գործառույթները պետական մարմնի 
ղեկավարի գործառույթներից: 

Նախարարություններում, ըստ իրենց ունեցած գործառույթների տե-
սակների, ձևավորվել են առանձնացված ստորաբաժանման կարգավի-
ճակով գործակալություններ և տեսչություններ, որոնք մասնագիտացած 
են ծառայությունների մատուցման, կանոնակարգման և վերահսկողա-
կան ու տեսչական գործառույթների իրականացմամբ: 

Նախարարություններում վերացել են «կոլեգիալ» կառավարման 
մարմինները, դրանք փոխարինվել են նախարարի կողմից ստեղծվող 
տարբեր խորհրդակցական հանձնաժողովներով կամ խորհուրդնե-
րով, որոնք կառավարման գործառույթ չունեն: 

Կառավարությանն առընթեր գերատեսչությունների զգալի մասը` 
շուրջ 21 մարմին, ընդգրկվել է համապատասխան նախարարությունների 
կազմում կամ կառուցվածքում` որպես գործակալություն կամ տեսչութ-
յուն, կամ էլ կառուցվածքային ստորաբաժանում: 

Նախարարությունների, կառավարությանն առընթեր մարմինների 
համակարգում գործող բազմաթիվ հիմնարկներ վերակազմավորվել են 
ըստ իրենց ունեցած գործառույթների` պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպությունների, դրանցից տարանջատվել են կառավարչական գոր-
ծառույթները և վերապահվել համապատասխան կառավարման մարմին-
ներին: 
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Միասնականացվել է նախարարությունների կառավարման կառուց-
վածքը` դրանցում ձեւավորվել են քարտուղարություններ, վարչություննե-
րի և բաժնի իրավակազմակերպական կարգավիճակ ունեցող ստորա-
բաժանումներ: Որպեսզի կարողանանք գնահատել կառավարման հա-
մակարգի ներկայացված բարեփոխումների որակական մակարդակը, 
անհրաժեշտ է փոփոխված վիճակը գնահատել ոչ միայն ձեռք բերված 
տնտեսական արդյունքից ելնելով, այլ նաև հանրային կառավարման հա-
մակարգի ընդհանրական նպատակների հասանելիության և իրագործ-
վածության տեսանկյունից:  

Պետության ներուժը` վերջինիս կողմից համընդհանուր միջոցառում-
ների արդյունավետ իրականացման կարողությունն է: Այդպիսի կարո-
ղությունների սակավության պայմաններում, երբ պետությունը իր վրա է 
վերցնում չհիմնավորված մեծաքանակ խնդիրների լուծումը և գործառույթ-
ների իրականացումը, հանգեցնում է խիստ բացասական` ոչ ցանկալի 
հետևանքների և երևույթների առաջացմանը: Պետական բարեփոխումնե-
րի, մասնավորապես` պետական կառավարման համակարգի բարեփո-
խումների արմատական խնդիրներից է պետական ինստիտուցիոնալ կա-
ռույցների օպտիմալացումը, պետության կողմից իրականացվող գործա-
ռույթների համապատասխանեցումը պետության ներուժին: 

Այս առումով ստորև կներկայացնենք արդյունավետության գնա-
հատման տնտեսագիտական և նպատակադրում - նվաճում պարադիգ-
մայով բնորոշված մեթոդների համեմատական տարբերությունները և 
կիրառման հնարավորությունները ՀՀ պետական կառավարման համա-
կարգի բարեփոխումների արդյունավետության գնահատման մեջ: 

Արդյունավետության գնահատման չափանիշերն ու կիրառման 
մեթոդները 

Արդյունավետության գնահատման ընդհանուր չափանիշի շրջա-
նակներում, որը հանդես է գալիս իբրև միևնույն նպատակին միտված 
մասնավոր հարցերով բազմազան առանձին որոշումների ամբողջության 
արդյունավետության բնորոշման ուղենիշ, կիրառվում են քաղաքական 
կառավարման տեսությունում մշակված պրագմատիկ ենթաչափանիշ-
ները: Այս իմաստով, ցանկացած գործունեության արդյունավետության 
բնորոշման համար կիրառական է հետևյալ բանաձևը [2, ст. 21]` 

Ü
²~¾ , (1.1) 

որտեղ Է-ն արդյունավետությունն է, 
Ա-ն` արդյունքը,  
Ն-ն` նպատակը:  
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Այստեղ հարկ է նշել մեթոդաբանական բնույթի մեկ անհրաժեշտ 
պայման ևս` «Ամեն մի որոշակի որոշման արդյունավետությունը պետք է 
բնորոշվի այդ որոշման բովանդակությամբ և արդյունքներով պայմանա-
վորված չափանիշին համապատասխան» [3, էջ 73]: Այսինքն` յուրաքանչ-
յուր չափանիշի ընտրության դեպքում հարկ է ցուցաբերել առանձին մո-
տեցում` ելնելով որոշման կայացման և իրագործման ժամանակ առկա 
որոշակի իրավիճակից: Օրինակ, եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի 
որոշմանը, որը կապված է կառավարող սուբյեկտի կողմից պաշարների 
հայթայթման կամ դրանց վերաբաշխման հետ, ապա այս դեպքում արդյու-
նավետության գնահատման «ռեսուրսային ապահովածություն – ծախսեր – 
արդյունքներ» չափանիշի կիրառումը կարիք ունի էական ճշգրտման: Դա 
բխում է նրանից, որ որոշման իրագործման արդյունքն այս դեպքում 
հանդիսանում է հենց ռեսուրսային ապահովածության հաստատումը, 
իսկ ծախսերի դերում հանդես են գալիս որոշակի ձևի և տեսակի կապի-
տալի (քաղաքական, սոցիալական, տեղեկատվական և այլն) օգտագոր-
ծումը: Ավելի շուտ, նմանօրինակ դեպքերում կառավարչական գործու-
նեության արդյունավետությունը հարկ է բնորոշել «նպատակ-արդյունք-
շահեր» ձևաչափով կամ «ծախսեր-շահույթ» չափանիշով, որի հիման 
վրա է կայացվում ռեսուրսների բաշխման մասին որոշումը: Ի տարբե-
րություն (1.1) հավասարումով բնորոշված արդյունավետության «նպա-
տակ-արդյունք-շահեր» բանաձևի, որը շատ հաճախ անվանում են արդ-
յունավետության տեղեկատվական ձևաչափ` «ծախսեր-շահույթ» պա-
րադիգմայի շրջանակներում, որն անվանում են արդյունավետության 
տնտեսագիտական ձևաչափ, արդյունավետությունը բնութագրվում է 
հետևյալ բանաձևով [4, 5]` 

E= Benefit
Expenditure

 (1.2) 

որտեղ E-ն արդյունավետությունն է, 
Benefit-ն` արդյունքը, 
Expenditure–ը` ծախսերը: 
Նույն աշխատությունում պետական կառավարման պարագայում 

արդյունքը ներկայացվում է իբրև երկրի Համախառն ներքին արդյունք 
(ՀՆԱ), իսկ ծախսերի բաղադրիչները բացահայտվել են որպես`  
ԱՎ + ՆԾ + ՀՄԱ + Ն*Դ, որտեղ [5] `  

ԱՎ-ն պետական կառավարման համակարգում աշխատողների աշ-
խատանքի վարձատրության, այդ թվում նաև` պարգևների, հավելավ-
ճարների ու սոցիալական արտոնությունների ու պարտադիր սոցիալա-
կան վճարների գումարն է, 



53

Հանրային կառավարում 
 

  

ՆԾ-ն` նյութական ծախսերն են, որ կատարվել են կառավարման 
գործընթացում, 

ՀՄԱ-ն` հիմնական միջոցների ամորտիզացիան է` ներառյալ վարչա-
կան շենքերի ու կառավարման տեխնիկական միջոցների մաշվածքը, 

Ն-ն` կառավարման ոլորտին անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների 
ձեռքբերման ու շենքերի կառուցման համար կատարված ներդրումներն են, 

Դ-ն` դիսկոնտավորման գործակիցն է: 
Համեմատելով արդյունավետության գնահատման տնտեսագիտա-

կան և նպատակային այս երկու մոտեցումները` պարզ է դառնում, որ 
նպատակադրում-նվաճում պարադիգմայի շրջանակներում շատ ավելի 
դժվար է թվային մակարդակով հաշվարկներ կատարելը, քան` տնտեսա-
գիտական ձևաչափի պարագայում, չնայած որ հենց նպատակային 
ձևաչափն է առավել կիրառական թվում հանրային կառավարման որա-
կի գնահատման համար: Այս բացը լրացնելու համար մեր կողմից վերա-
նայվել է գիտական տեսությունում ընդունված և Ֆայոլի կողմից առա-
ջադրված ու դասական համարվող կառավարման փուլերի տրամաբա-
նությունը1, հստակորեն սահմանազատելով «Կառավարում» և «Ղեկավա-
րում» կատեգորիաների եզրաբանությունը քաղաքագիտական համա-
տեքստում: Մասնավորապես, դիտարկելով «Կառավարումը» իբրև նպա-
տակների սահմանում և/կամ նպատակային վեկտորի կառուցում, իսկ 
«Ղեկավարումը» սահմանված նպատակների ու կայացված որոշումների 
որակյալ իրագործում: Այս տեսանկյունից, ակնհայտ է դառնում, որ (1.1) 
բանաձևում նպատակներն ու արդյունքները կառավարման որակը գնա-
հատելիս համապատասխանեցվում են որոշումների նախագծերի և 
դրանց հիմքի վրա կայացված որոշումների հետ, իսկ ղեկավարման որա-
կի գնահատման պարագայում համապատասխանաբար` կայացված որո-
շումների և դրանց հիմքով իրականացված որոշումների հետ: 

Ելնելով պետական կառավարման արդյունավետության չափման և 
գնահատման շարադրված եղանակներից` ստորև, որոշակի մեկ օրինա-
կով կներկայացնենք վերը ներկայացված վարչաքաղաքական բարեփո-
խումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականաց-
ված ինստիտուցիոնալ վերափոխման գործոնային ազդեցությունը գոր-
ծադիր իշխանության արդյունավետության փոփոխման վրա: Մասնավո-
րապես, ինչպես արդեն վերը ընդգծել էինք` պետական կառավարման 
հայեցակարգով վերանայվեց և վերացվեց նախարարություններում կոլե-
գիալ որոշումների կայացման ինստիտուտը, փոխարենն առաջարկելով 

                                            

 
1 http://www.managementstudyguide.com/taylor_fayol.htm 
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ՀՀ վարչապետին ստեղծելու խորհրդատվական բնույթի մարմիններ 
մասնագիտական և ռազմավարական բնույթի հարցերով մինչ կառավա-
րության որոշման կայացումն եզրահանգումներ և քննարկումներ իրա-
կանացնելու նպատակով:  

ՀՀ վարչապետի որոշմամբ 2008-ին ստեղծվեցին նախարարական 
կոմիտեներ, որոնք ընդգրկում են` ֆինանսատնտեսական, սոցիալական, 
տարածքային զարգացման և բնապահպանական, ինչպես նաև, պե-
տաիրավական ոլորտները [6]: Նախարարական կոմիտեների նպատակ-
ներն ու խնդիրները սահմանվել են նույն որոշմամբ և ներառում են 
առանձին ոլորտների զարգացման համար անհրաժեշտ ռազմավարութ-
յան, դրա իրականացման և համակարգված վերահսկման միասնական 
մոտեցումների ձևավորման, անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագ-
ծերի, ծրագրերի մշակման աշխատանքների արդյունավետ կազմակեր-
պումը: Բոլոր կոմիտեներն անմիջականորեն ղեկավարվում են ՀՀ վար-
չապետի կողմից: Այժմ, շարադրված «նպատակ-արդյունք-շահեր» ձևա-
չափի շրջանակներում կառավարության արդյունավետության վրա նա-
խարարական կոմիտեների ստեղծման ազդեցությունը գնահատելու հա-
մար վերաձևակերպենք (1.1) հավասարումը, հաշվի առնելով փորձնա-
կան տվյալների մաթեմատիկական մշակման մեթոդաբանությունը, որը 
ներկայացված է [7, ст.35] աշխատությունում, կստանանք հետևյալ հա-
վասարումների համակարգը ` 

Ապ = 1

1

p

n
p

n

Ï .n

Ý .n

à

à
 (2.1) 

 

Ան = 1
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Ç .n

Ï .n

à

à
  (2.2) 

որտեղ Ոն – ն ներկայացնում է կառավարության մեկ նիստի քննարկ-
մանը ներկայացվելիք որոշումների նախագծերի թիվը, 

Ոկ-ն` կառավարության մեկ նիստի կողմից հաստատված և ընդուն-
ված որոշումների թիվն է, 

Ոի-ն` իրականացված որոշումների թիվն է, 
p-ն` տվյալ ժամանակահատվածում կայացված նիստերի քանակն է: 
Ապ-ն` մեր կողմից անվանվել է պոտենցիալ արդյունավետություն, 

իսկ` Ան-ն` նոմինալ կամ ադեկվատ արդյունավետություն: Ակնհայտ է, 
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որ ինչքան մոտ եղան միմյանց Ապ և Ան արժեքները (չափված միև-
նույն ժամանակահատվածում), այնքան արդյունավետ կարելի է հա-
մարել տվյալ գերատեսչության ընդհանրական արդյունավետությունը: 
Ընդ որում, ելնելով «Կառավարման» և «Ղեկավարման» հասկացություն-
ների սահմանազատման մեր կողմից առաջադրված մոտեցումից, կարե-
լի է պնդել, որ Ապ-ն` պոտենցիալ արդյունավետությունն օրինաչափված 
է կառավարման որակի հետ, իսկ` Ան- ն` նոմինալ կամ ադեկվատ արդ-
յունավետությունը` ղեկավարման: 

Աղյուսակ 11 

Նիստի 
համարը 

օրակարգում 
նախատեսված 
հարցերի թիվը 

օրակարգում 
ընդգրկված 
լրացուցիչ 

հարցերի թիվը

հաստատված 
օրակարգում 

հարցերի թիվը

օրակարգից 
հարցերի հան-

ման կամ 
հետաձգման 

մասին 
Մինչև նախարարական կոմիտեների ստեղծումը 

1-ին 
եռամսյակ 

    

2008 N 1 28 1 29  
2008 N 2 23 5 28 1 հարց հանվել է 
2008 N 3 26 5 31  
2008 N 4 26 2 28  
2008 N 5 28 4 32  
2008 N 6 33 3 36 4 հարց հանվել է 
2008 N 7 25 1 26  
2008 N 8 22 2 24  
2008 N 9 25 0 25 1 հարց հանվել է 
2008 N 10 25 5 30  
2008 N 11 30 4 34  
2008 N 12 30 1 31  

 
2-րդ 
եռամսյակ 

    

2008 N 13 33 3 36 1 հարց հանվել է 
2008 N 14 28 0 28  
2008 N 15 28 7 35  
2008 N 16 22 3 25 2 հարց հետաձգվել է  
2008 N 17 1 0 1  
2008 N 18 23 3 26  
2008 N 19 34 14 48 2 հարց հանվել է 
2008 N 20 30 7 37  

                                            

 
1 Տվյալները մշակվել են ՀՀ կառավարության կայք էջում տեղադրված տեղեկատվության 

հիման վրա, տես` http://www.gov.am/am/: 



56

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  2 /2013 
 

  
2008 N 21 35 6 41  
2008 N 22 22 9 31 1 հարց հետաձգվել է 
2008 N 23 29 4 33  
2008 N 24 37 13 50  
2008 N 25 30 4 34 1 հարց հանվել է 
Նախարարական կոմիտեների ստեղծումից հետո (նույն ժամանակահատվածում) 

1-ին 
եռամսյակ 

    

2009 N 1 44 1 45  
2009 N 2 25 5 30  
2009 N 3 22 11 33  
2009 N 4 26 3 27  
2009 N 5 1 0 1  
2009 N 6 18 5 23 1 հարց հանվել է 
2009 N 7 19 10 29  
2009 N 8 21 19 40  
2009 N 9 25 3 28  
2009 N 10 23 1 24  
2009 N 11 23 9 32  
2009 N 12 29 7 36  
2009 N 13 26 6 32  
   380 1 
2-րդ 
եռամսյակ 

    

2009 N 14 31 10 42 1 հարց հանվել է 
2009 N 15 35 18 53 1 հարց հանվել է 
2009 N 16 31 6 37  
2009 N 17 42 6 48 1 հարց հանվել է 
2009 N 18 37 10 47  
2009 N 19 23 7 30  
2009 N 20 37 6 43  
2009 N 21 19 12 31  
2009 N 22 28 12 40 1 հարց հանվել է 
2009 N 23 27 5 32  
2009 N 24 27 5 32  
2009 N 25 24 3 27  
2009 N 26 47 11 58  
   520 4 

 
Օգտվելով (2.1) հավասարումից և նրանում տեղադրելով Աղյուսակ 1-ում 

արտացոլված արժեքները` կստանանք մինչ նախարարական կոմիտեների 
ստեղծումը Ա1պ= 0,9833, իսկ նախարարական կոմիտեների ստեղծումից 
հետո` Ա2պ= 0,9944: Ակնհայտ է, որ Ա1պ<Ա2պ ինչը վկայում է նախարա-
րական կոմիտեների ստեղծման դրական ազդեցությունը ՀՀ կառավա-
րության պոտենցիալ արդյունավետության վրա: Իմ կողմից առաջարկ-



57

Հանրային կառավարում 
 

  

վող վերը նկարագրված մեթոդաբանությամբ կարելի է նաև հակադարձ 
խնդիրը լուծել, այսինքն պոտենցիալ արդյունավետության փոփոխություն-
ների ժամանակահատվածում վերլուծել տարաբնույթ գործոնների ազդե-
ցությունն ընդհանրական արդյունավետության վրա, դրանք համադրելով 
պոտենցիալ արդյունավետության փոփոխման դինամիկայի հետ:  

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական կառավարման համակարգում 
ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը հնարավո-
րություն է ստեղծել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության մի-
ջոցով հաշվառել թե՛ որոշման նախագծերը և թե՛ արդեն իսկ կայաց-
ված որոշումներն ու դրանց իրականացման կատարողականների 
հաշվառումը, ներկայացված մաթձևաչափավորման հիման վրա կա-
րելի է ստեղծել համակարգչային ծրագիր, որը թույլ կտա անընդհատ 
վերլուծել կառավարման համակարգի արդյունավետության փոփո-
խությունները, դրանք օրինաչափելով զանազան գործոնների ազդե-
ցության հետ: 
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METHODS AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF  
ASSESSMENT OF THE REFORMS OF THE PUBLIC  

ADMINISTRATION SYSTEM IN THE RA 

 This article describes the reforms of the public administration system 
of the Republic of Armenia and the problems of the effectiveness of the 
implemented institutional transformations. With the goal of providing 
practical application to the general criteria of assessment, the notion of 
Governance common in the scientific theory has been reviewed and 
separated from the category of Administration, and, due to the differences 
in their meanings, the concepts of nominal and potential effectiveness have 
been introduced. Based on the results of comparative analysis of the 
economic and target models, a mathematical formula has been introduced 
necessary for calculating the effectiveness in the framework of the 
paradigm goal setting - goal achievement. In the end, summarizing the 
example of ministerial committees, the level of effectiveness has been 
calculated at the numeral level based on applying the mathematical method 
introduced.  

Keywords: governance, administration, effectiveness, assessment, 
mathematical modeling, reforms, paradigm goal setting – goal achievement. 
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 Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  
 

ԳՐԻՇԱ ԳՍՊՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հանրային 

կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, 
աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու  

ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄՆ ՈՒ 
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱԿՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում և քննարկվում են հետճգնաժամային 
տնտեսական աշխուժացման փուլում դրամավարկային և հարկա-
բյուջետային քաղաքականությունների զուգակցման հիմնախնդիր-
ներն ու անհրաժեշտությունը: Հիմնավորվում է, որ նշված քաղաքա-
կանությունների արդյունավետ համակարգումը տնտեսական աճի և 
գների կայունության ապահովման անհրաժեշտ պայմանն է, և 
իրականացվում է երեք մակարդակով: 

Կարճաժամկետ համակարգումն անկման փուլում ունի խթանող 
ուղղվածություն, երկարաժամկետ համակարգումն ուղղված է տնտե-
սական կայունության և հավասարակշիռ աճի ապահովմանը: 

Չհամակարգված մակրոտնտեսական քաղաքականությունը կա-
րող է չեզոքացնել առանձին` չզուգակցված իրականացվող քաղա-
քականություններից որևէ մեկի դրական արդյունքները և վտանգել 
մակրոտնտեսական նպատակների իրագործումը: 

Հիմնաբառեր. դրամավարկային, հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանություն, համակարգում, երկարաժամկետ տնտեսական աճ, 
տնտեսության խթանում, համակարգման կառուցակարգ: 

XXI դարասկզբի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժա-
մի հետևանքների հաղթահարման ու նոր ճգնաժամի տնտեսական դի-
մակայման, ինչպես նաև մակրոտնտեսական կայունության ապահով-
ման տեսանկյունից խիստ կարևոր է դրամավարկային և հարկաբյուջե-
տային քաղաքականությունների արդյունավետ համադրումն այնպես, որ 
դրանցից յուրաքանչյուրի պրակտիկ իրագործումը չբերի մյուսի արդ-
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յունքների չեզոքացման և չվտանգվի մակրոտնտեսական քաղաքակա-
նության նպատակների իրականացումը:  

ՀՀ տնտեսությունը, բնութագրվելով կարճաժամկետ մակրոտնտե-
սական հավասարակշռության պայմաններով, առանց պետական ակ-
տիվ, բազմակողմանի տնտեսական միջամտության չի կարող հասնել 
հասարակության առջև դրված նպատակներին, հետևաբար դրամավար-
կային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների արդյունավետ 
զուգակցումն անհրաժեշտություն է, որը թույլ կտա բացառել այն բոլոր 
բացասական հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ երկու քաղա-
քականությունների չհամաձայնեցված միջոցառումների պատճառով [1]: 

Բարձր տնտեսական աճի ապահովումը գանձարանային մարմիննե-
րի խնդիրն է, իսկ գնաճի ցածր մակարդակի համար պատասխանատու 
է ՀՀ կենտրոնական բանկը (այսուհետև` ԿԲ): Կարճաժամկետում գների 
ցածր մակարդակը, իսկ երկարաժամկետում գների կայունությունը կար-
ևոր նախապայման են տնտեսական աճի ապահովման համար: 

Համակարգման արդյունավետությունը մեծապես կախված է երկ-
րում դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների` 
տնտեսության վրա ունեցած ազդեցության չափից: Եթե հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության ազդեցությունն ավելի ուժեղ է, ապա ԿԲ-ի 
գործողությունները կչեզոքացվեն կառավարության գործողություններով, 
և գնաճային ճնշումները կուժեղանան: Հակառակ դեպքում ճնշումներ 
կլինեն տնտեսական աճի նվազման ուղղությամբ:  

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություն իրա-
կանացնող մարմինների տարաձայնությունները կարող են վերաբերել ոչ 
միայն նպատակներին և տնտեսության վերաբերյալ ձևաչափերին, այլև 
ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումներին: 

Կարճաժամկետ համակարգման տեսանկյունից կարևոր նշանակու-
թյուն ունի նաև քննարկվող քաղաքականությունների ուղղվածություննե-
րի համատեղելիությունը: Եթե երկրի տնտեսությունը գտնվում է անկման 
փուլում, ապա իրականացվող քաղաքականությունները պետք է լինեն 
խթանող, այսինքն` ընդհանուր մակրոտնտեսական քաղաքականության 
ուղղվածությունը պետք է լինի այդպիսին [2]: 

Երկարաժամկետ համակարգումը համապատասխան մարմինների 
կողմից այնպիսի քաղաքականության իրականացումն է, որը կապահովի 
երկարաժամկետում տնտեսական կայունություն և հավասարակշիռ աճ:  

Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների 
համակարգումն ուղղված է երկարաժամկետում տնտեսության զարգաց-
ման համար բարենպաստ տնտեսական պայմանների ստեղծմանը: Դրա-
նով է պայմանավորված ուշադրության կենտրոնացումն այն հանգաման-
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քին, որ դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունները 
գործում են տարբեր ժամանակային միջակայքերում: Սովորաբար հար-
կաբյուջետային քաղաքականության դեպքում որոշման ընտրությունից 
մինչև տնտեսության վրա ազդեցությունը պահանջում է առավել երկար 
ժամանակ, քան դրամավարկային քաղաքականության դեպքում: 

 Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների 
չհամակարգումը գործնականում ունենում է հետևյալ դրսևորումները` 

1. միասնական քաղաքականություն իրականացնող մեկ մարմին, 
2. չհամակարգված քաղաքականություններ, 
3. առաջնորդ-հետևորդ փոխհարաբերություններ, 
4. մեկ մարմինը հետևում է չարձագանքող կանոնի [3]: 
Միասնական քաղաքականություն իրականացնող մարմնի դեպքում 

դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրա-
կանացումը կենտրոնանում է մեկ մարմնի ձեռքում, ինչը սովորաբար են-
թադրում է ԿԲ-ի ենթակայություն կառավարությանը: Դրա հետևանքով 
հնարավոր է, որ գների կայունությունը զոհաբերվի բարձր տնտեսական 
աճ ձեռք բերելուն, քանի որ գոյություն ունի կայուն հակադարձ կապ ԿԲ-
ի անկախության և գնաճի մակարդակի միջև: ԿԲ-ի անկախության զո-
հաբերումը կարճաժամկետում կհանգեցնի գնաճի բաձր մակարդակի, 
որն էլ երկարաժամկետում կզսպի տնտեսական աճը: 

«Չհամակարգված քաղաքականությունների» կառուցակարգի դեպ-
քում քաղաքականություն իրականացնող մարմիններից որևէ մեկը մյու-
սի նկատմամբ գերակա դիրք չունի, արդյունքում դրանք վարում են այս-
պես կոչված չհամակարգված քաղաքականություններ, որոնց` տնտե-
սության վրա արդյունավետ ազդելու հնարավորությունը խիստ ցածր է:  

Առաջնորդ-հետևորդ փոխհարաբերությունների կառուցակարգը 
գտնվում է վերը նշված երկու ծայրահեղ տարբերակների միջև: Համա-
ձայն այս կառուցակարգի` քաղաքականություն իրականացնողներից մե-
կը իրականացնում է իր միջոցառումները, իսկ մյուսը որոշում է իր գոր-
ծողությունները` հաշվի առնելով առաջինի քաղաքականությունը: Կառու-
ցակարգը կարող է տարբեր կերպ գործել, նայած թե ով է առաջնորդը: 
Եթե ԿԲ-ն է առաջնորդը և եթե, օրինակ, կրճատում է փողի առաջարկը ի 
պատասխան առաջարկի շոկի հետևանքով առաջացած գնաճային 
ճնշումների, ապա դրան ֆինանսների նախարարությունն արձագանքում 
է այնքան ավելի ագրեսիվ, որքան մեծ է փողի առաջարկի կրճատումը, 
քանի որ փողի առաջարկի զգալի կրճատումը հանգեցնում է տնտեսա-
կան աճի նվազմանն ու գործազրկության աճին, և իրականացնում է ընդ-
լայնող հարկաբյուջետային քաղաքականություն` հարկադրույքների ի-
ջեցմամբ: Երկու քաղաքականությունների ուղղությունների կտրուկ փո-
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փոխությունը հանգեցնում է թողարկման մակարդակի տատանումների, 
որը կարող է բերել հասարակության բարեկեցության նվազմանը: 

 Այն դեպքում, երբ առաջնորդ է ֆինանսների նախարարությունը, 
ԿԲ-ն իրազեկվելով հարկաբյուջետային քաղաքականության կիրառվող 
և սպասվելիք ուղղությունների մասին, իրականացնում է համապատաս-
խան դրամավարկային միջոցառումներ` ուղղված համախառն պահան-
ջարկի նախընտրելի մակարդակի պահպանմանը: 

Հետևորդի համար առաջնորդի գործողությունների ազդեցության 
շրջանակը սահմանափակելու եղանակներից է «չարձագանքող կանոնի» 
սահմանումը: Օրինակ` առկա է արձագանքող կանոն, եթե ֆինանսների 
նախարարությունը կրճատում է ծախսերը, երբ տոկոսադրույքները 
բարձրանում են և եթե հետևորդը` ԿԲ-ն գիտե, որ ֆինանսների նախա-
րարությունը հետևում է այդ կանոնին, ապա կարող է ստիպել կառավա-
րությանը կրճատել ծախսերը` բարձրացնելով տոկոսադրույքները: 

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության կար-
գավորման հիմնական ոլորտը բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորումն է 
և դրամական բազայի կառավարումը: Դիտարկենք փողի բազայի կա-
ռուցվածքը: Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ ԿԲ-ից դուրս կանխիկը 
կազմում է փողի բազայի 75%-ը, ընդ որում, կանխիկի միջին տարեկան 
աճը կազմել է 25% (չհաշված 2008 և 2009թթ, երբ կանխիկի ծավալը 
կրճատվել է համապատասխանաբար 1.6 և 6.9 տոկոսային կետերով): 

Աղյուսակ 1 [4] 
Փողի բազայի կառուցվածքը (մլն դրամ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Փողի բազա 282997 427118 449731 511678 507552 671271 

ԿԲ-ից դուրս կանխիկ 226841 350274 344503 320670 348165 398777 

պարտադիր պահուստ-
ներ (դրամով) 31322 37445 38519 40450 57516 163177 

պարտադիր պահուստներ 
(արտարժույթով) 23629 38421 65914 148673 88237 102513 

 
Փողի բազայի ծավալը 2007-ին` 2006-ի համեմատ կրկնապատկվել 

է, սակայն հետագա տարիներին աճի տեմպերը նվազել են` կազմելով 
տարեկան միջինը 17%: Փողի բազայի աճը տեղի է ունեցել հիմնականում 
ԿԲ-ից դուրս կանխիկի տարեկան միջինը 13.8 տոկոսային կետով աճի 
հաշվին: Ինչ վերաբերում է պահուստներին, ապա արտարժութային պա-
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հուստների աճի տեմպերը գերազանցել են արժութային պահուստների 
աճի տեմպերին, սակայն ծավալային առումով դրանք չեն գերազանցել 
արժութային պահուստներին: Դրամով պահուստների ծավալը կտրուկ 
ավելացել է 2011-ին` նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 2.8 անգամ: 

Դրամավարկային քաղաքականության ուղղվածությունն ազդում է 
բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման հնարավորությունների վրա` փո-
փոխելով պետական պարտքի սպասարկման ծախսերը, ընդլայնելով 
կամ սահմանափակելով ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրները: ՀՀ 
պետական պարտքը 2006-ից սկսած աճման միտում է ցուցաբերել: ՀՀ 
պետական պարտքը 2009-ին 2008-ի համեմատ թռիչքային աճ է ունե-
ցել` ավելանալով 686.1 մլրդ դրամով կամ մոտ 2.17 անգամ: Արտաքին 
պետական պարտքը նույն ժամանակում աճել է շուրջ 88%-ով, իսկ ներ-
քին պարտքը` 48%-ով: Արդյունքում, պետական պարտքի տեսակարար 
կշիռը ՀՆԱ-ում 2009-ին 2008-ի համանման ցուցանիշի համեմատ ավե-
լացել է 24.6 տոկոսային կետով` կազմելով 41.0%: 2010թ. իրավիճակը ա-
վելի վատթարացավ, քանի որ ՀՆԱ-ի կազմում պետական պարտքի տե-
սակարար կշիռը հասավ 47.2%-ի: Պարտքի կտրուկ աճը հիմնականում 
պայմանավորված էր իրական տնտեսությունը պաշտպանելու նպատա-
կով միջազգային պահուստների և բյուջեի պակասուրդի ավելացմամբ, 
ինչպես նաև դրամի արժեզրկմամբ: Այդ ժամանակ կառավարությունն 
ստիպված էր արտաքին աղբյուրներից ներգրավել նաև ոչ արտոնյալ փո-
խառություններ, որոնց մի մասն ուղղվել է մասնավոր հատվածին` զուտ 
վարկավորման գործառնությունների միջոցով: 

2006-2011թթ. ՀՀ արտաքին պարտքը կազմել է պետական պարտքի 
(84.1-93.6)%, իսկ ներքին պետական պարտքի տեսակարար կշիռը պետա-
կան պարտքի կառուցվածքում չի գերազանցել 18%-ը: Պետական բյուջեի 
պակասուրդը ևս կտրուկ աճել է 2009-ին` նախորդ տարվա 0.7%-ից հաս-
նելով 7.6%-ի, իսկ հետագա տարիներին` նվազել : 
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երկրների համար պարտքի բեռի առավելագույն սահմանը 48% է: Այս 
հարաբերակցության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 2007-
2008թթ.` 9%, որից հետո կտրուկ աճել է` 2010-ին կազմելով 28%, իսկ 
2011-ին` 30%, որը, սակայն, չի հասնում նվազ պարտքի բեռ ունեցող 
երկրների շեմային մեծությանը: ՀՀ-ում ամբողջական պահանջարկի 
կարգավորմամբ զբաղվում է քաղաքականություն իրականացնող մեկ 
մարմինը, իսկ մյուսը հետևում է որոշակի կանոնի կամ իր գործունեութ-
յան ծրագրերով պահանջարկը կառավարող մարմնի համար կանխատե-
սելի վարքագիծ է դրսևորում` իր գործողությունները կանխատեսելի 
դարձնելով ամբողջական պահանջարկը կառավարող մարմնի համար: 

Պատճառն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հարկաբյու-
ջետային քաղաքականությունը տնտեսության վրա ազդում է ավելի կարճ 
ժամանակային լագով և ավելի ուժեղ, քան դրամավարկային քաղաքակա-
նությունը: Համաձայն վերոնշյալ կառուցակարգի` քաղաքականություննե-
րի զուգակցման կառուցվածքում առավել ակտիվ դերակատարում ունի 
դրամավարկային քաղաքականությունը, իսկ հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը, սահմանափակվելով որոշակի կանոնով, առավել կան-
խատեսելի է դառնում կենտրոնական բանկի համար, որն էլ իրականաց-
նում է տնտեսության ամբողջական պահանջարկի կառավարումը: 

ՀՀ-ում առկա են քաղաքականությունների համակարգման որոշակի 
խնդիրներ, որոնք ավելի շատ կարճաժամկետ բնույթ ունեն: Այդպիսի 
խնդիրներից մեկը կապված է բյուջեի արտարժութային միջոցների (ար-
տաքին վարկեր, դրամաշնորհներ, սեփականաշնորհման միջոցներ) 
ստացման և ծախսման հետ: Ստացված արտարժութային միջոցները 
փոխարկվում են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից` մեծացնելով ԿԲ-ի զուտ արտաքին 
ակտիվները, փոխարկված միջոցների հաշվին, կարճ ժամկետում, կա-
տարվում են մեծածավալ ծախսեր: ԿԲ-ն փողի բազան ծրագրված մա-
կարդակում և տատանումների թույլատրելի միջակայքում պահելու հա-
մար հիմնականում արտարժութային ներխուժումների միջոցով ներքա-
շում է իրացվելիության մի մասը, ինչը կարճ ժամանակահատվածում 
հանգեցնում է դրամի արժևորման:  

Գնաճ-տնտեսական աճ հավասարակշռությունն այն անկյունաքարն 
է, որի վրա հիմնվում է դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունների համակարգումը, քանի որ եթե համաձայնություն չա-
պահովվի այդ հարցում, ապա հետագա փոխհամաձայնեցված գործո-
ղությունները կլինեն անիմաստ: 

Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների 
համակարգման հաջորդ խնդիրը պարզելն է, թե դրանք ինչ ազդեցու-
թյուն կարող են ունենալ տնտեսության վրա: Դա պայմանավորված է այն 
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հանգամանքով, որ երբեմն քաղաքականությունների զուգակցում ընդ-
հանրապես անհրաժեշտ չէ, քանի որ հնարավոր է, որ քաղաքականութ-
յունններից որևէ մեկը տնտեսության վրա ընդհանրապես ազդեցություն 
չունենա կամ այդ ազդեցությունը լինի շատ աննշան: Այն դեպքերում, 
երբ երկու քաղաքականությունն էլ տնտեսության վրա ունեն որոշակի 
ազդեցություն, ապա կարևոր է տնտեսության իրական հատվածի փոփո-
խականների վրա դրանց ազդեցության չափի բացահայտումը: Վերջինս 
անհրաժեշտ է հատկապես դրամավարկային և հարկաբյուջետային քա-
ղաքականությունների համակարգման համապատասխան կառուցա-
կարգի ընտրության համար: Կառուցակարգի  ընտրությունը ենթադրում 
է նաև համապատասխան միջոցառումների մշակում, որոնք կապահովեն 
դրանով սահմանված սկզբունքների սահուն կիրառումը: Մակրոտնտե-
սական կայունության ապահովման ոլորտում դրամավարկային և հար-
կաբյուջետային քաղաքականությունների զուգակցման անհրաժեշտութ-
յունը պայմանավորված է նրանով, որ գների մակարդակի, ազգային ար-
ժույթի փոխարժեքի կայունությունը, շուկայական տոկոսադրույքների 
մակարդակը ազդում են տնտեսության իրական հատվածի կարևորա-
գույն բնութագրիչների վրա: 
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կառավարման ամբիոնի վարիչ, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
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Կորպորատիվ կառավարման կատարելագործումը հանդիսանում է 
վարկային կազմակերպությունների մրցունակության և արտաքին 
ցնցումների բացասական հետևանքների ռիսկի նվազեցման կարևորա-
գույն պայմաններից մեկը: Կորպորատիվ կառավարման կատարելա-
գործման հիմնահարցերը ստացան առանձնահատուկ կարևորություն 
գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի լույսի ներքո, որի արդյունքում ակնհայ-
տորեն ապացուցվեց, որ շահառուների վստահության չարաշահումը կա-
րող է հանգեցնել զգալի տնտեսական և սոցիալական կորուստների: 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական ճգնաժամ, կորպորատիվ կառավա-
րում, Բազելյան համաձայնագիր, տնօրենների խորհուրդ, ռիսկ-մենեջ-
մենթ, փոխհատուցման փաթեթ, ոչ գործադիր տնօրեն, տնօրենների 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Պետության տնտեսական քաղաքականության անբաժանելի ու 
կարևորագույն բաղադրատարրերից է բնական պաշարների ողջա-
միտ օգտագործմանն ու շրջակա միջավայրի պահպանությանն 
ուղղված քաղաքականությունը, որն իրականացվում է բնօգտա-
գործման տնտեսական կառուցակարգի միջոցով: Հոդվածում փորձ 
է արվել վերլուծել այս առումով ՀՀ-ում հիմնական լծակ հանդիսա-
ցող հարկային քաղաքականությունը, գործող բնօգտագործման և, 
մասնավորապես, ընդերքօգտագործման ոլորտի տնտեսական կար-
գավորումները, կատարել որոշ համեմատություններ: Անդրադարձ է 
կատարվել օրենսդրական դաշտի փոփոխություններին, վիճակագ-
րական տվյալներին և կատարվել են որոշ եզրահանգումներ: 

Հիմնաբառեր. բնապահպանական վճար, բնօգտագործման 
վճար, տնտեսական կառուցակարգ, ռոյալթի, կոնցեսիոն վճար:  

Պետությունը, ի դեմս պետական մարմինների, շահագրգիռ է նրա-
նում, որ բնական պաշարներն օգտագործվեն կանոնավոր և համա-
կարգված, և այդ է պատճառը, որ կիրառվում են բնապահպանական ու 
բնօգտագործման վճարներ, որոնց նպատակը ոչ միայն պետական եկա-
մուտների համալրումն է, այլև բնական պաշարների օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացումն ու տնտեսավարման պայմանների 
հավասարեցումը: 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է առանձնացնել բնօգտագործման 
տնտեսական կառուցակարգի 3 տեսակ [1, ст. 490-492]. 

 փոխհատուցող կամ «փափուկ», որը սահմանում է ընդհանուր 
բնապահպանական սահմանափակումներ և ուղղված է բացասական 
հետևանքների վերացմանը, այլ՝ ոչ թե պատճառների առաջացմանը, 

 խթանող, որի գործողության հիմքում ընկած են շուկայական գոր-
ծիքներ: Այն նպաստում է նոր տեխնոլոգիաներով արտադրության զին-
մանը, թույլ է տալիս բարելավել բնական պաշարների օգտագործումն ու 
պահպանությունը, 

 կոշտ կամ «ճնշող», որի դեպքում օգտագործվում են վարչական 
ու շուկայական գործիքներ, և հարկային, վարկային քաղաքականության 
միջոցով ճնշվում, սահմանափակվում է որոշ ճյուղերի զարգացումը` ընդ-
հանուր առմամբ նպաստելով բնական պաշարների տնտեսմանը: 
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Իրականում այս 3 կառուցակարգերը մաքուր ձևով հանդես չեն գա-
լիս, անխուսափելի է դրանց համադրումը, այս կամ այն տեսակի գե-
րակշռումը՝ կախված տվյալ երկրի բնապահպանական քաղաքականութ-
յունից, առաջնահերթություններից և առկա խնդիրներից:  

ՀՀ-ում բնօգտագործման տնտեսական կառուցակարգը կարգավոր-
վում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին», 
«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին», «Ընկերութ-
յունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային 
օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքներով, «Ընդերքի մասին» օրենսգրքով 
և դրանցից բխող այլ իրավական ակտերով: 

Oրենսդրությամբ բնապահպանական վճարը սահմանվում է. «բնա-
պահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 
դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե, իսկ օ-
րենքով նախատեսված դեպքերում` համայնքի բյուջե վճարվող պարտա-
դիր վճար», իսկ բնօգտագործման վճարը` «պետական սեփականություն 
համարվող բնական պաշարների արդյունավետ, համալիր օգտագործ-
ման, ինչպես նաև բնական պաշարների օգտագործումը փոխհատուցելու 
նպատակով այդ պաշարների օգտագործման և (կամ) իրացման համար 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար» [2]:  

Բնապահպանական վճար նախատեսված է վնասակար նյութերն 
օդային և ջրային ավազան արտանետելու, արտադրության ու սպառման 
թափոնները շրջակա միջավայրում տեղադրելու և շրջակա միջավայրին 
վնաս պատճառող ապրանքների համար, իսկ բնօգտագործման վճար՝ 
ջրօգտագործման համար, պինդ օգտակար հանածոների մարված պա-
շարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդյու-
նահանված պաշարների, կենսապաշարների օգտագործման և արդյու-
նահանված մետաղական օգտակար հանածոների ու դրանց վերամշակ-
ման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար (ռոյալթի): 

ՀՀ-ում բնօգտագործման վճարներն զգալիորեն գերազանցում են 
բնապահպանական վճարներին՝ ընդհանուրի մեջ կազմելով համապա-
տասխանաբար 85.6% և 14.4% [3], իսկ բնօգտագործման վճարների գե-
րակշիռ մասն են կազմում ընդերքօգտագործման վճարները:  

Ֆրանսիայում, որի հարկման համակարգը ընդերքօգտագործման 
ոլորտում համարվում է արդյունավետներից մեկն աշխարհում, երկրա-
բանական ուսումնասիրության և արդյունահանման գործունեությունը 
ներառում է 3 հարկատեսակ՝ շահութահարկ, կազմակերպության տարե-
կան շրջանառության նկատմամբ պրոգրեսիվ հարկ (գանձվում է կենտ-
րոնական իշխանության կողմից) և տեղական իշխանությունների օգտին 
գանձվող արդյունահանող գործունեության նկատմամբ հարկ, ընդ որում, 
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որն ամենակարևորն է, հարկման դրույքաչափներն ու բազան, ինչպես 
նաև տեղական հարկը յուրաքանչյուր տարի հաստատվում են խորհրդա-
րանի կողմից:  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ ընդերքօգտագործման ոլորտում կիրառվող 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներին, նշենք, որ համա-
ձայն գործող օրենսդրության՝ լեռնաարդյունահանող իրավաբանական 
անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոնների տեղադրման 
համար բնապահպանական վճար սահմանված է 0 դրամ դրույքաչափ 
[4], իսկ ռոյալթին կիրառվում է մետաղական օգտակար հանածոների 
օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև մետաղական 
օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված 
արտադրանքի իրացումից ստացվող բարձր շահութաբերության համար: 

Ռոյալթիի հաշվարկման բազա է համարվում հանքարդյունաբերութ-
յան արտադրանքի՝ մետաղի խտանյութի իրացումից հասույթը և ռոյալ-
թիի համար սահմանվում է հաշվարկման բազայի նկատմամբ արժեքա-
յին տոկոսային դրույքաչափ, որի մեծությունը որոշվում է հետևյալ բա-
նաձևով [5]` 

R = 4 + [Շ/(Հx8)]x100,  
որտեղ 
R – ն ռոյալթիի դրույքաչափն է տոկոսով, 
Շ – ն՝ շահույթն է նախքան հարկումը և որոշվում է որպես ռոյալթիի 

հաշվարկման բազայի ու «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահ-
մանված նվազեցումների (բացառությամբ ֆինանսական գործունեության 
գծով ծախսերի և նախորդ տարիների հարկային վնասների) դրական 
տարբերություն, 

Հ – ն՝ արտադրանքի իրացումից հասույթն է` առանց ավելացված 
արժեքի հարկի: 

Նախքան օրենսդրական փոփոխությունները նախատեսված էին ռո-
յալթիներ և կոնցեսիոն վճար, ընդ որում՝ սահմանվում էր ռոյալթի՝ տվյալ 
ժամանակահատվածում իրացված մետաղական օգտակար հանածոնե-
րի համախառն արժեքի 1%-ի չափով, լրացուցիչ ռոյալթի՝ շահութաբե-
րության նորման 25%-ը գերազանցելու դեպքում՝ ևս 0.1% (գերազանցող 
յուրաքանչյուր 0.8%-ի համար): Իսկ կոնցեսիոն վճարը հանդիսանում էր 
տարեկան միանվագ վճար և սահմանվում էր ուսումնասիրության լիցեն-
զիայի կամ ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիայի դեպքում ընդերքի 
հատկացված տեղամասի յուրաքանչյուր քառակուսի կիլոմետրի համար 
նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը, հանքարդյունահանման լի-
ցենզիայի կամ հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի դեպքում՝ 
հիսունապատիկը: 
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Այսպիսով, ընդերքի մասին նոր օրենսգրքով սահմանված են ընդեր-
քօգտագործման վճարների հետևյալ տեսակները [6]. 

1. բնապահպանական՝ բնապահպանական միջոցառումների իրա-
կանացման համար, 

2. բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի 
համալրման (ռեկուլտիվացիոն)` ընդերքօգտագործման ընթացքում 
խախտված հողերի վերականգնման համար, 

3. մշտադիտարկումների իրականացման` օգտակար հանածոյի 
արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած 
արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնք-
ների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման համար,  

4. բնօգտագործման (բացառությամբ մետաղական օգտակար հա-
նածոների)` պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարնե-
րի օգտագործման համար, 

5. ռոյալթի (մետաղական օգտակար հանածոների)` պետական սե-
փականություն համարվող բնական պաշարների օգտագործման համար,  

6. ընդերքօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման պետա-
կան տուրք: 

Եթե դիտարկենք ՀՀ-ում բնական պաշարների օգտագործման և շր-
ջակա միջավայրի պահպանման համար վճարների դինամիկան, ապա, 
ընդհանուր առմամբ, այն դրսևորում է աճի միտում, մասնավորապես, 
2001-2011թթ. վճարներն ավելացել են 4.5 անգամ, 2011 թվականին գե-
րազանցել են նախորդ տարվա ցուցանիշը 34%-ով, իսկ հարաբերակ-
ցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ չի գերազանցում 0.3%-ը, մինչդեռ զարգա-
ցած և զարգացող երկրներում այդ հարաբերակցությունը կազմում է մի-
ջինը 2.3%, օրինակ՝ Ավստրալիայում՝ 1.8%, Կանադայում՝ 1.28%, Թուր-
քիայում՝ 3.9%, Նիդեռլանդներում՝ 3.8%, Գերմանիայում՝ 2.2%, Ֆրան-
սիայում՝ 1.8%, Չիլիում՝ 1.1%, Դանիայում՝ 4% [7]:  

Սակայն վճարների աճը միակողմանի է բնութագրում բնօգտագոր-
ծումը, և սխալ կարող է լինել դրա հիման վրա եզրակացություններ անե-
լը, քանի որ դժվար է գնահատել բնությանն հասցված իրական վնասը և 
բնական պաշարների օգտագործման արդյունավետությունը: Հատկա-
պես հանքարդյունաբերության ոլորտում ակնհայտ են բացասական 
հետևանքները. առկա է մոտ 2 տասնյակ պոչամբար (միայն Սյունիքի 
մարզում՝ 9), որոնց ազդեցությունն արդեն իսկ փաստվում է հետազո-
տությունների միջոցով, համաձայն որոնց՝ ծանր մետաղներն ու այլ վնա-
սակար նյութեր սննդային շղթայի միջոցով անցնում են մարդուն, դեգ-
րադացնում բուսական ու կենդանական աշխարհը: Բացի այդ, անխնա 
շահագործվում է պետության բացառիկ սեփականություն համարվող, 
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չվերականգնվող բնական պաշարը՝ ընդերքը՝ պետական բյուջեն համալ-
րելով համեմատաբար փոքր եկամուտներով և ապահովելով ընդհանուր 
զբաղվածների ընդամենը 1.3%-ը: 

Եվրոպական երկրների բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների համակարգերի հետ համեմատելիս պարզ է դառնում, որ եթե 
բնապահպանական վճարների դեպքում երբեմն որոշակի վճարատե-
սակների գծով Հայաստանում գործող դրույքաչափները համադրելի են, 
ապա բնօգտագործման վճարների դրույքաչափներն զգալիորեն զիջում 
են, ինչն էլ Հայաստանում հանգեցնում է բնական պաշարների գերշա-
հագործմանը և այդ ոլորտներում գերշահույթների առաջացմանը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների դրույքաչափների ցածր մակարդակը հնարավորութ-
յուն չի տալիս օգտագործել տնտեսական կառուցակարգերի կարևորա-
գույն «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքը, քանի որ այն չի շահագրգռում 
տնտեսավարող սուբյեկտներին ներդնել նոր, ժամանակակից մաքրող 
սարքավորումներ՝ դրանով իսկ փորձելով նվազեցնել արտանետումների 
ծավալը, հետևաբար և բնապահպանական և բնօգտագործման վճարնե-
րի չափը: Այսօր Հայաստանում ստեղծվել է մեկ իրավիճակ, երբ շրջակա 
միջավայրը աղտոտողներին առավել շահավետ է իրականացնել իրենց 
գործունեությունը՝ էական ուշադրություն չդարձնելով բնապահապանա-
կան սահմանափակումներին, քանի որ վերջիններս՝ դրամական արտա-
հայտությամբ, էական ազդեցություն չեն թողնում նրանց գործունեության 
վրա [8, էջ 12-13]: 

Ինչպես տեսանք, ՀՀ բնօգտագործման տնտեսական կառուցակար-
գի հիմնական տարրերն են շրջակա միջավայրի աղտոտման և բնօգտա-
գործման վճարները, սակայն մեզ մոտ բացակայում են այնպիսի տար-
րեր, ինչպիսիք են՝ բնապահպանական ֆոնդերը, ծրագրերը, աղտոտ-
ման իրավունքի վաճառքը, բնապահպանական ապահովագրությունը և 
այլն, որոնք լայնորեն կիրառվում են միջազգային պրակտիկայում: Առա-
վել կարևորվում է բնապահպանական ֆոնդերի ստեղծումը, որոնք ավե-
լի հասցեական կդարձնեն հավաքագրված բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարները:  

Մեր կարծիքով գործող բնօգտագործման, այդ թվում՝ ընդերքօգտա-
գործման վճարները, ինչպես նաև բնապահպանական վճարները սահ-
մանվել են խիստ ցածր, համարժեք չեն ներկայիս բնապահպանական 
մարտահրավերներին, չեն ապահովում անհրաժեշտ մուտքեր պետական 
գանձարան (հետևաբար նաև անհրաժեշտ ծախսեր այդ ուղղությամբ)՝ 
այդպիսով խոչընդոտելով նաև ապագա սերունդների իրավունքները: 
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One of the inseparable and important elements of the economic policy 
of Government is the policy directed toward reasonable use of natural 
resources and protection of the environment, which is implemented through 
the economic mechanism of the use of natural resources. In this article an 
attempt is made to analyze the main tool is being used in this sphere in the 
RA - tax policy, to discuss current economic regulations about use of 
natural resources, particularly in the subsoil use sector. Some comparisons 
have been made; legislative changes and statistical data have been 
considered and some conclusions made. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ 
ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության արդարա-
դատության նախարարության համակարգում գործող դատական 
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում կա-
տարողական վարույթներով պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառ-
քով իրացնելու, գնահատելու իրավական և իրավակիրառ հիմնախն-
դիրների հետազոտությանը: Վերլուծվել են նաև նշված փուլում պար-
տապանի գույքի գնահատման և իրացման հետ կապված արդի հիմ-
նահարցերը և կատարողական վարույթով նշված փուլում կողմերի 
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքով 
ամրագրված իրավունքների պատշաճ իրականացման խնդիրները: 
Հոդվածում տրվել են նշված խնդիրների առնչությամբ համահունչ 
լուծումներ: 

Հիմնաբառեր. հարկադիր կատարող, հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայություն, կատարողական վարույթ, վարույթի կող-
մեր, ողջամիտ գին, ուղղակի վաճառք: 

 
Իրավունքների հարկադիր պաշտպանության անհրաժեշտություն 

հաճախ ծագում է, մասնավորապես, երբ դատարանը կայացնում է վճիռ, 
դատավճիռ կամ որոշում, որով իրավունքի սուբյեկտների վրա դրվում է 
պարտականություն՝ պահանջատիրոջ (պարտատիրոջ) օգտին կատարե-
լու որոշակի գործողություններ՝ բռնագրավել գույքը, այն հանձնել, վճա-
րել պարտքը, նաև կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը, 
կատարել պայմանավորված աշխատանքը կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի 
գործողությունների կատարումից՝ դադարեցնել տան կառուցումը, վերա-
կառուցումը, ապօրինի տիրապետումը և այլն, բայց պարտապանը հո-
ժարակամ չի կատարում այլն: 

Հայցվորի (կամ պահանջատիրոջ) դատական ակտով վերականգն-
ված խախտված իրավունքը կամովին պատասխանողի (կամ պարտա-
պանի) կողմից չվերականգնելու դեպքում, դրանց կենսագործումը ներ-
պետական օրենսդրությամբ վերապահված է ՀՀ արդարադատության 
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նախարարության աշխատակազմի դատական ակտերի հարկադիր կա-
տարումն ապահովող ծառայությանը (այսուհետև՝ Ծառայություն)։ Կամո-
վին չկատարված դատական ակտի պահանջի կատարմանը հասնելու 
համար, պահանջատիրոջ պահանջով, իսկ օրենքով նախատեսված 
դեպքերում նաև առանց դրա, օրենքով սահմանված հիմքով, սահման-
ված ժամկետում և կարգով, վերոնշյալ դատական ակտերով պահանջա-
տիրոջը տրվում է կատարողական թերթ («Դատական ակտերի հարկա-
դիր կատարման մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, այսուհետև՝ Օրենք)։ 
Կատարողական թերթը՝ ներպետական օրենսդրությամբ, ըստ էության, 
հանդիսանում է այն բացառիկ փաստաթուղթը, ինչը հիմք է տալիս Ծա-
ռայության համապատասխան պաշտոնատար անձին՝ հարկադիր կա-
տարողին, հարուցելու կատարողական վարույթ և ձեռնամուխ լինել կա-
տարողական թերթում ամրագրված պահանջատիրոջ խախտված իրա-
վունքի կամ իրավունքների վերականգմանը, այսինքն` դատական ակտի՝ 
դատավճռի, վճռի կամ որոշմամբ սահմանված պահանջի կատարմանը։ 

Կատարողական թերթը պահանջատիրոջ կողմից հարկադիր կա-
տարման նպատակով ներկայացվում է Ծառայության համապատասխան 
ստորաբաժանում, ինչի հիման վրա հարկադիր կատարողը, Օրենքով 
սահմանված հիմքով և կարգով, հարուցում է կատարողական վարույթ՝ 
դատական ակտով ամրագրված (կամ սահմանված) պահանջը կամ պա-
հանջները կատարելու համար։ 

Կատարողական վարույթն այնպիսի իրավական կարգավորման հա-
մալիր ինստիտուտ է, որն իր մեջ միավորում է իրավունքի տարբեր ճյու-
ղերին վերաբերող նորմեր, ինչը և, վերջին հաշվով, որոշում է կատար-
ման կապակցությամբ պետական իշխանության իրավասու մարմնի լիա-
զորությունները 1, էջ 548: 

Եթե խոսքը վերաբերում է պարտապանից հօգուտ պահանջատիրոջ 
որոշակի գումար բռնագանձելու վերաբերյալ դատական ակտի հիման 
վրա տրված կատարողական թերթին, ապա ստանալով կատարողական 
թերթը, հարկադիր կատարողը հարուցում է կատարողական վարույթ 
(Օրենքի 30-րդ հոդված)` հիմք ընդունելով օրենքով ամրագրված հարկա-
դիր կատարման միջոցները (Օրենքի 5-րդ հոդված), հայտարարում է 
պարտապանի գույքի հետախուզում և պարտապանին սեփականության 
իրավունքով պատկանող գույք, գույքային իրավունքներ, դրամական մի-
ջոցներ, արժեթղթեր հայտնաբերելու, դրանց գտնվելու վայրը, կազմն ու 
քանակը պարզելու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով և եղա-
նակով համապատասխան հարցումներ է ուղարկում գույքի, գույքային 
իրավունքների, արժեթղթերի գրանցում (հաշվառում) իրականացնող 
կազմակերպությունների, իրավասու պետական մարմինների, իսկ դրա-
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մական միջոցներ հայտնաբերելու նպատակով ՀՀ գործող բոլոր առևտ-
րային բանկերին (Օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)։ 

Արդյունքում, եթե կատարված հարցումներով հայտնաբերվել է պար-
տապան՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին սեփականության 
իրավունքով պատկանող գույք, գույքային իրավունքներ, արժեթղթեր և 
դրամական միջոցներ, որոնց վրա օրենքով սահմանված կարգով հնա-
րավոր է տարածել բռնագանձում, ապա այս պարագայում հարկադիր 
կատարողը բացառությամբ հայտնաբերված դրամական միջոցների, 
որոնք գնահատման կարիք չունեն, պետք է կատարողական թերթով 
սահմանված գումարի պահանջը բավարարելու համար բռնագանձում 
տարածի պարտապանի գույքի, գույքային իրավունքների կամ արժեթղ-
թերի վրա։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այս պարագայում հարկադիր կատա-
րողը պարտապան ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գույքի վրա 
բռնագանձում տարածելիս պետք է, նախ և առաջ, պարզի իրացման են-
թակա գույքի արժեքը։ Օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. 
«պարտապանի գույքի գնահատումը և իրացումը կատարվում են սույն 
օրենքով և «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով»։ 

Հարկադիր կատարողը պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տա-
րածելու նպատակով. անշարժ գույքի, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերը, 
փայը), մշակութային արժեք հանդիսացող գույքի, ինչպես նաև իր հայե-
ցողությամբ գնահատման առումով առավել բարդություն ներկայացնող 
գույքի շուկայական արժեքն որոշելու համար նշանակում է ապրանքագի-
տական փորձաքննություն, կայացնում է համապատասխան որոշում և 
դրա կատարումը հանձնարարում է համապատասխան արտոնագրված 
կազմակերպությանը։ Բացի օրենքով նախանշված վերոնշյալ գույքերից, 
մնացած բոլոր գույքերի շուկայական արժեքն որոշելու և ապրանքագի-
տական փորձաքննություն նշանակելու իրավունքն օրենսդիրը վերապա-
հել է հարկադիր կատարողին: Նշենք, որ Օրենքի իմաստով բռնագանձում 
տարածելն ենթադրում է գույքի վրա արգելանք դնելը, այն առգրավելը և 
հարկադիր կարգով իրացնելը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք)։ 

Վերոգրյալը հիմք է տալիս պնդելու, որ ըստ դատական ակտի որո-
շակի գումարի բռնագանձման վերաբերյալ յուրաքանչուր կատարողա-
կան թերթի կատարումն անհնար է պատկերացնել առանց պարտապա-
նին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի իրացման արժեքի 
որոշման, ուստի այն կարելի է դասել կատարողական վարույթի կարևո-
րագույն փուլերի թվին։ Ելնելով վերոգրյալ մոտեցումից` պարտապանի 
գույքի հարկադիր իրացման գործընթացն իրավվամբ ընդգրկվում է կա-
տարողական վարույթի կարևորագույն և կենտրոնական փուլում:  
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Օրենքն ենթադրում է պարտապանի գույքի իրացման երկու եղանակ՝ 
1) ուղղակի վաճառք և 2) հարկադիր աճուրդ։ 

Պարտապանի գույքի որոշ տեսակներ, բացառությամբ անշարժ գույ-
քի, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերը, փայը), ինչպես նաև մշակութային 
արժեք հանդիսացող գույքի, որոնք գնահատվում և իրացվում են բացա-
ռապես հրապարակային սակարկություններով («Հրապարակային սա-
կարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 30րդ հոդված), հարկադիր կա-
տարողն իրավունք ունի իրացնել նաև այլ եղանակով, ինչն օրենսդիրը 
սահմանել է որպես «ուղղակի վաճառք»։ 

«Ուղղակի վաճառք» գույքի իրացումն է որոշակի գնորդի, որն իրա-
կանացնում է հարկադիր կատարողը` կատարողական թերթին համա-
պատասխան: Օրենսդիրը սահմանել է նաև գույքի այն տեսակները, 
որոնք հարկադիր կատարողն իրավունք ունի իրացնել ուղղակի վաճառ-
քով, դրանք են՝ շուտ փչացող, պահպանման էական ծախսեր պահան-
ջող (օրինակ` ընտանի կենդանիներ), սակավարժեք, օգտագործմանը 
պիտանի դարձնելու համար էական ներդրումներ պահանջող, սահմա-
նափակ շրջանառության և յուրահատուկ հատկանիշներով գույքը, ինչ-
պես նաև oգտագործված կենցաղային իրերը: 

Ուշագրավ է, որ օրենսդիրը վերոնշյալ հոդվածում նախատեսելով 
«oգտագործված կենցաղային իրեր» վերտառությամբ եզրույթը, որևէ 
մեկնաբանություն չի ներկայացրել, թե որոշակի ի՞նչ հատկանիշներով 
գույք է նկատի ունեցել դրա տակ, այն դեպքում, երբ մեկ այլ հոդվածում 
սահմանում է, որ գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման 
առարկաների վրա արգելվում է տարածել բռնագանձում (Օրենքի 51րդ 
հոդված): Արդյունքում ունենք բովանդակության նման, սակայն Օրենքով 
իրարամերժ և հակադիր երկու եզրույթներ՝ «oգտագործված կենցաղա-
յին իրեր» և «գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առար-
կաներ», որոնց կիրառման շուրջ միատեսակ իրավակիրառ պրակտիկա 
նման պայմաններում հնարավոր չէ ձևավորել: 

Հատկանշական է, որ գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնելու գինը, 
ըստ Օրենքի, որոշում է հարկադիր կատարողը և որպես գույքի ուղղակի 
վաճառքի գին, սահմանում է գույքային շրջանառության սովորական 
մասնակցից տվյալ տեսակի գույքի համար ակնկալվող ողջամիտ գինը: 
Պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնելու համար հարկադիր 
կատարողը, նախ կիրառում է արգելանք, լուծում է դրա (կամ դրանց) 
պահատվության հարցը, ապա գնահատում է և կայացնում համապա-
տասխան որոշում՝ «պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքով իրաց-
նելու մասին»: 
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Պարտապանի գույքի իրացման այս եղանակում օրենսդիրը չի սահ-
մանել և հնարավորություն չի ստեղծել նախատեսելու այն որոշակի չա-
փորոշիչները կամ այն սկզբունքները (օրենսդրական կամ ենթաօրենսդ-
րական մակարդակի), որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ հարկադիր 
կատարողի կողմից պարտապանի գույքի շուկայական արժեքի հնարա-
վոր և ճշգրիտ որոշման համար։ 

Օրենքում օգտագործված «ողջամիտ» եզրույթը նշանակում է՝ խելա-
ցի դատող 3, 3-րդ հատոր, էջ 560, ողջախոհ, խելամիտ, խոհեմ, բանա-
կան, չափավոր, առողջ դատողությամբ տրված 4, 2-րդ հատոր, էջ 522, 
առողջ դատողությամբ արված, առողջ դատողության վրա հիմնված 5, 
2-րդ հատոր, էջ 1133, գիտակից, բարեխոհ, բարեմիտ 6, էջ 516: Ակն-
հայտ է, որ «ողջամիտ» եզրույթը, ըստ էության և ըստ բովանդակային 
բացատրության, որևէ որոշակի չափանիշ չի բովանդակում, այն շատ 
տարածական է և վերացարկված: Օրենսդիրը տվյալ պարագայում հնա-
րավորություն է տվել հարկադիր կատարողին ելնել իր համար նախընտ-
րելի չափորոշիչներից և շուկայական հարաբերություններում ունեցած իր 
սուբյեկտիվ պատկերացումներից կամ գիտելիքներից, ինչը, իմ կարծի-
քով, յուրաքանչյուր հարկադիր կատարողի համար միանգամայն սուբ-
յեկտիվ են և ոչ միանշանակ։ 

Ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` «ողջամիտ գինը կարող է լինել 
միայն դրա արագ վաճառքի գինը, այսինքն` լիկվիդացիոն արժեքը, քա-
նի որ միայն նման ձևով է հնարավոր ապահովել գրավի առարկայի 
արագ իրացումն ու գրավառուի պահանջների բավարարումը» 7, էջ 4: 
Իսկ լիկվիդացիոն արժեքը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տա-
րածքում, ելնելով որոշակի գույքի պահանջարկից և այլ օբյեկտիվ պատ-
ճառներից, կարող է լինել տարբեր: 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի մեջբերված որոշումն էլ իր հերթին վկա-
յում է, որ ողջամիտ գին եզրույթի քաղաքացիաիրավական շրջանառութ-
յունում գործող միակ չափորոշիչը գույքի արագ վաճառքի՝ լիկվիդացիոն 
արժեքն է, հետևաբար, մեր կարծիքով, հարցի կարգավորումն ավելի 
քան հրատապ և կարևոր է:  

Տվյալ փուլում հաշվի չի առնվել և օրենսդրորեն չի ամրագրվել նաև 
պարտապանի գույքի գնհատման հետ կապված կատարողական վարույ-
թի կողմերի դիրքորոշմամբ պայմանավորված կարծիքի կամ առաջար-
կությունների լուծման հարցը: Օրինակ, եթե կատարողական վարույթի 
կողմերից մեկն ողջամիտ է գտնում մեկ այլ գին, քան նախատեսել է 
հարկադիր կատարողը, կամ թեպետ տվյալ գույքը գտնվում է պարտա-
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պանի հասցեում, սակայն այն ձեռք է բերվել համատեղ ապրող մեկ այլ 
անձի կողմից: Իհարկե օրենսդիրը նախատեսել է կատարողական վա-
րույթի կողմերին միջնորդություններ անելու, բանավոր և գրավոր բա-
ցատրություններ տալու, ծագող բոլոր հարցերի վերաբերյալ փաստարկ-
ներ և նկատառումներ ներկայացնելու, կատարողական վարույթին մաս-
նակցող այլ անձանց միջնորդությունների, փաստարկների և նկատա-
ռումների դեմ առարկելու իրավունքով (Օրենքի 8-րդ հոդված), սակայն 
չի նախատեսել դրանց իրականացման համապատասխան կառու-
ցակարգեր: Կատարողական վարույթի կողմերը, չհամաձայնվելով հար-
կադիր կատարողի առաջարկած կամ սահմանած գնին, կարող են միայն 
դատական կամ վերադասության կարգով բողոքարկել հարկադիր կա-
տարողի կայացրած «պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնե-
լու մասին» որոշումը, իսկ իրացվող գույքի սեփականության վերաբերյալ 
վեճ ծագելու դեպքում միայն դատական կարգով: Կատարողական վա-
րույթի կողմերը տվյալ դեպքում զրկված են վարչական կարգով (վերա-
դասությամբ) բողոքարկման իրավունքից, քանի որ ինչպես հարկադիր 
կատարողին, այնպես էլ նրա վերադասին օրենսդիրն իրավունք չի վե-
րապահել քննության առնել և, ըստ համապատասխան հիմքերի, լուծել 
հարցը: Հաշվի առնելով ներկայում դատարանների և, մասնավորապես, 
մասնագիտացված վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, 
դատական գործերի երկարաժամկետ դատաքննությունը, սույն հարցի 
վարչարարությամբ լուծման օրենքով սահմանված կարգի առկայությունը, 
բնականաբար, ավելի դյուրին և արդյունավետ լինելով հանդերձ, 
կնպաստի ինչպես Ծառայության գործառույթների իրականացմանը, 
այնպես էլ կատարողական վարույթի կողմերի իրավունքների իրացմանը: 

Բողոք ներկայացնելու այլընտրանքային տարբերակը սոսկ առաջին 
հայացքից է թվում առավել ժողովրդավարական, մինչդեռ վարչական 
կարգով բողոքարկման արդյունավետ ու երաշխավորված համակարգեր 
ներդնելու պարագայում իրավունքների վարչական կարգով պաշտպա-
նության փուլ նախատեսելն առավել հուսալի է դարձնում իրավունքների 
պաշտպանությունը՝ ընդհանրապես 8, էջ 432: Այն միաժամանակ օբ-
յեկտիվորեն կնպաստի վարչական մարմինների պատասխանատվութ-
յան բարձրացմանը: 

Հարկադիր կատարողի կայացրած պարտապանի գույքն ուղղակի 
վաճառքով իրացնելու մասին որոշումը հավակնում է վարչական ակտ 
կոչվելուն, քանի որ այն պարունակում է «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածով սահմանված 
վարչական ակտին բնորոշ բոլոր տարրերը, իսկ Ծառայությունը՝ ինչպես 
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արդեն նշեցինք, հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության գոր-
ծադիր իշխանության հանրապետական մարմնի՝ արդարադատության 
նախարարության կազմում գործող վարչարարություն իրականացնող 
պետական մարմին: 

Հետևաբար, հարկադիր կատարողի կայացրած «պարտապանի 
գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնելու մասին» որոշումը վարչական ակտ 
է, քանի որ համապատասխանում է նշված օրենքի` վարչական ակտին 
ներկայացվող բոլոր պահանջներին: Վարչական ակտի հասցեատերերը, 
տվյալ դեպքում կատարողական վարույթի կողմերը, վարչական ակտը 
կարող են բողոքարկել վերադասության կամ դատական կարգով: 

Վերադաս մարմիններին կամ պաշտոնատար անձանց այդ որոշում-
ները վարչական կարգով բողոքարկելիս քաղաքացիները և կազմակեր-
պությունները ոչ միայն իրականացնում են պետական պաշտպանութ-
յուն, անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության նկա-
տառումներով իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց դիմումներ կամ առաջար-
կություններ ներկայացնելու, այլև ողջամիտ ժամկետում պատասխան 
ստանալու իրենց իրավունքը (ՀՀ Սահմանադրության 27.1. հոդված): 
Իհարկե, դա քաղաքացիներին չի զրկում իրավական հարցի լուծման 
խնդրով հետագայում դատարան դիմելու իրավունքից 9, էջ 214: 

Ընդ որում` վարչական ակտի բողոքարկմամբ վարչական մարմնի 
գործողությունը կամ անգործությունը կարող է համապատասխանաբար 
դադարեցվել կամ վերացվել, եթե ընդունված վարչական ակտն առ ոչինչ 
է կամ անվավեր: Հատկանշական է, որ վարչական ակտի առ ոչինչ լինե-
լու կամ անվավեր ճանաչվելու հիմքերը հստակ սահմանված են «Վար-
չարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
համապատասխանաբար 62-րդ և 63-րդ հոդվածներում և դրանց ման-
րամասն ուսումնասիրությունը փաստում է, որ հարկադիր կատարողի 
կայացրած «պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքով իրացնելու մա-
սին» որոշումը միայն իրացվող գույքի գնի անհամաձայնության հիմքով 
վարչական կամ դատական կարգով բողոքարկելիս անհեռանկար է և 
ուղղակի անիմաստ, քանի որ եթե չեն խախտվել վարչական ակտին 
բնորոշ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 
ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջները, ապա այն չի կարող լինել առ ո-
չինչ կամ ճանաչվել անվավեր: Ասվածից հետևում է, որ կատարողական 
վարույթի կողմերը պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքի եղանակով 
իրացնելիս զրկված են գնահատված գույքի արժեքի վերաբերյալ իրենց 
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կարծիքը կամ առաջարկությունն իրականացնելու իրավունքից, երրորդ 
անձինք զրկված են պարտապանի հասցեում (հասցեն ըստ կատարման 
թերթի կամ ըստ հաշվառման) արգելադրված գույքի նկատմամբ իրենց 
սեփականության իրավունքի հետ կապված վեճը վարչական կարգով լու-
ծելու հնարավորությունից, իսկ «պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառ-
քով իրացնելու մասին» որոշման բողոքարկումը վարչական կամ դատա-
կան կարգով անհեռանկար է, ինչը հանգեցնում է նաև ՀՀ Սահմանադ-
րության 18-րդ հոդվածով սահմանված. պետական այլ մարմինների 
առջև անձանց իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների 
իրավունքի խախտմանը: 

Սահմադրական նորմերը գործում են անմիջականորեն, ուստի պե-
տությունը պարտավոր է ոչ միայն ճանաչել, պահպանել և պաշտպանել 
իրավունքները և ազատությունները, այլև ստեղծել պետական-իրավա-
կան այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք արդյունավետ ձևով կարող են 
կանխել, վերացնել դրանց ցանկացած, այդ թվում՝ պետական մարմին-
ների և պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող խախտումները, վե-
րականգնել խախտված իրավունքներն ու ազատությունները 9, էջ 207: 

Ըստ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մա-
սին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի` «1. Վարչական մարմիններին արգելվում 
է անհավասար մոտեցում ցուցաբերել միատեսակ փաստական հանգա-
մանքների նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման որևէ հիմք: 
2. Եթե վարչական մարմինն որևէ հայեցողական լիազորություն իրակա-
նացրել է որոշակի ձևով, ապա միանման դեպքերում հետագայում ևս 
պարտավոր է իր այդ հայեցողական լիազորությունն իրականացնել նույն 
ձևով»: Ելնելով վերոնշյալ օրենքի մեջբերված հոդվածից` հարկադիր կա-
տարողը պետք է միատեսակ և հավասար մոտեցում ցուցաբերի միատե-
սակ դեպքերում, այսինքն` պարտապանի գույքն ուղղակի վաճառքի ներ-
կայացնելու յուրաքանչյուր դեպքում օգտագործել գույքի գնահատման 
միատեսակ և հավասար մոտեցում, համանման չափորոշիչներ, ինչը 
տվյալ պարագայում անհնար է, քանի որ բացակայում են օրենքով սահ-
մանված հստակ կողմնորոշիչները։ 

Նմանատիպ մոտեցումը ռիսկային և խոցելի է դարձնում օրենքի 
միատեսակ մեկնաբանումը և գործնական կիրառումը` օբյեկտիվորեն 
առաջ բերելով հնարավոր կամայականություններ, չարաշահումներ և 
կոռուպցիոն ռիսկեր։ 

Սույն հոդվածը բազմակողմանի և արդյունավետ, իսկ առաջարկվող 
լուծումներն իրատեսական դարձնելու համար, փորձենք անդրադառնալ 
Ռուսաստանի Դաշնության «Կատարողական վարույթի մասին» դաշնա-
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յին օրենքի և համանուն ծառայության՝ Ռուսաստանի դատական պրիս-
տավների ինստիտուտի կողմից ուսումնասիրվող հարցի վերաբերյալ առ-
կա մոտեցումներին։ «Կատարողական վարույթի մասին» ՌԴ օրենքի 85-
րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն. «Այն իրերը, որոնց արժեքը նախնա-
կան գնահատմամբ գերազանցում է երեսուն հազար ռուբլի արժեքը 
(մոտ 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք կամ 415.000 ՀՀ դրամին համար-
ժեք), դատական ակտերի հարկադիր կատարողն իր նախաձեռնությամբ 
գույք գնահատելիս պարտավոր է նաև ներգրավել գնահատողի, եթե 
պարտապանը կամ պարտատերը համաձայն չեն հարկադիր կատարողի 
կողմից իրականացված գույքի գնահատմանը։ Դատական ակտերի հար-
կադիր կատարողի կողմից գնահատված գույքի արժեքը վիճարկող կա-
տարողական վարույթի կողմը, կրում է հրավիրված գնահատողի ծախ-
սերի հատուցման բեռը։ 

Առանց հրավիրված փորձագետի` հարկադիր կատարողի իրակա-
նացված գույքի գնահատումը կատարողական վարույթի կողմերի կող-
մից կարող է բողոքարկվել սույն դաշնային օրենքով սահմանված կար-
գով (վերադասությամբ) կամ վիճարկվել դատարանում, գույքի գնհատ-
ման վերաբերյալ ծանուցումն ստանալուց ոչ ուշ քան տասնօրյա ժամկե-
տում» 10, 85-րդ հոդված։ 

Ինչպես երևում է ՌԴ «Կատարողական վարույթի մասին» օրենսդ-
րությունն ավելի լայն հնարավորություններ է նախատեսել կապված 
քննարկվող հարցի կամ, ավելի ստույգ, պարտապանի գույքի գնահատ-
ման և իրացման հարցերի շուրջ: 

Դիցուք` «Կատարողական վարույթի մասին» ՌԴ օրենքով պարտա-
պանի գույքի արժեքն որոշելու հարցում հարկադիր կատարողի իրա-
վունքի նկատմամբ սահմանվել է որոշակի ցենզ (չափանիշ), գնահատ-
ված գույքի արժեքի անհամաձայնության դեպքում վարույթի կողմերը իրա-
վունք ունեն պահանջել իրականացնել փորձաքննություն, ինչպես նաև 
անհրաժեշտության դեպքում վերադասության կարգով բողոքարկել գույ-
քի արժեքի որոշումը: 

Այսպիսով, առաջին հայացքից խնդիրը վերաբերում է կատարողա-
կան վարույթի միայն որոշակի փուլին, սակայն դա միայն առերևույթ, 
քանի որ հարցի ավելի խորը վերլուծությունը հանգեցնում է կատարողա-
կան վարույթի հիմնական խնդրի՝ կատարողական թերթով սահմանված 
կամ դատական ակտով որոշված քաղաքացիաիրավական և վարչաի-
րավական հարաբերությունների սուբյեկտների խախտված իրավունքի 
կամ իրավունքների ժամանակին, լրիվ և ամբողջական վերականգմանը, 
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ի հաշիվ կատարողական վարույթի երկու կողմի, ինչպես նաև այլ մաս-
նակիցների իրավունքների սահմանադրորեն երաշխավորված և հավա-
սարակշիռ իրավունքների պահպանմամբ: 

Միաժամանակ հարկ եմ համարում նկատել, որ դատական ակտերի 
հարկադիր կատարումն ապահովող իրավական նորմերը միաժամանակ 
ուղղված են և՛ քաղաքացիական, և՛ վարչական իրավահարաբերություն-
ներում օրինականության ապահովմանը, իրավախախտումների նախա-
կանխմանը, դատական որոշումների կայունության ամրապնդմանը և 
վերջին հաշվով, նպաստում են արդարադատության և իրավակիրառ 
գործունեության նպատակների իրականացմանը։ Հիշյալ նորմերի պա-
հանջները չպահպանելը, օրինական ուժի մեջ մտած և հարկադիր կա-
տարման հատկանիշ ձեռք բերած դատական վճիռների ու որոշումների 
կատարման ձգձումը, դրանց կատարմանը խոչընդոտելը վնաս է հասց-
նում քաղաքացիների և կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրի-
նական շահերին, բացասական է անդրադառնում օրենքի և դատարան-
ների հեղինակության վրա, ինչպես նաև նսեմացնում ու կասկածի տակ է 
դնում արդարադատությունը ընդհանրապես 1, էջ 550։ 

Եզրափակելով` նշենք, որ վերոնշյալ նյութի ուսումնասիրությամբ և 
վերլուծությամբ, կարծում եմ անհրաժեշտ է վերանայել «Դատական ակ-
տերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի «ուղղակի վաճառքի» 
փուլում պարտապանի գույքի արժեքի որոշման, ըստ անհրաժեշտության 
համապատասխան մասնագետի կամ փորձագետի ներգրավման, ինչ-
պես նաև վերադասության կարգով բողոքարկման վարչական հարցերը, 
ներդնել համապատասխան ընթացակարգեր և լրացնել անհրաժեշտ ի-
րավական նորմերով, փորձելով ավելի մատչելի և ապահով դարձնել կա-
տարողական վարույթի կողմերի, ինչպես նաև մասնակիցների իրավա-
բանորեն ամրագրված իրավունքների իրականացումը` ստեղծելով 
դրանց իրականացման համապատասխան երաշխիքներ։ 
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SEVERAL ISSUES ON VALUATION AND SALE OF THE DEBTOR'S 

ESTATE IN THE ACT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS 
 

The article is dedicated to the research done on actualizing direct sale 
of the debtor’s estate and evaluating and assessing the legal issues in the 
service of Compulsory execution operating in the system of the Ministry of 
Justice of the Republic of Armenia. During the given period the current 
issues related to the distribution of the debtor's property assessment and 
problems concerning the proper exercise of rights that are enshrined in the 
Judicial Enforcement State Law have also been analyzed in the process of 
enforcement proceedings. Consistent solutions to these issues have been 
represented in this work. 

Keywords:  enforcement officer, Compulsory Enforcement Service, 
enforcement proceedings, the parties of the proceedings, reasonable price, 
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ՎԱՀԵ ՄԻՍԱԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

 ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Վերջին տարիներին ՀՀ-ում օրենսդրության բարեփուխումների 
գործընթացը, ի թիվս այլնի, կոչված է նպաստելու թերություններից 
զերծ և Եվորպական Միության (այսուհետև` ԵՄ) օրենսդրությանը 
համաձայնեցված օրենսդրություն մշակելու միջոցով իրավական նա-
խադրյալներ ստեղծել ԵՄ սահուն ինտեգրվելու համար: Մասնավո-
րապես, այսօր փորձ է արվում խնդիրը լուծել ՀՀ քրեական դատա-
վարության նոր օրենսգրքի նախագծում, ուր առանձնահատուկ 
ուշադրություն է դարձվում նաև այն հարցերին, որոնք չնայած կար-
գավորված են ՀՀ օրենսդրությամբ, սակայն ժամանակակից միջազ-
գային չափորոշիչների տեսանկյունից ենթակա են վերանայման: 
Սույն հոդվածում դիտարկվում է հանցագործության զոհի իրավունք-
ների պաշտպանության երաշխիքների իրավական կարգավորման 
հիմնախնդիրը: 

Հիմնաբառեր. Եվրոպական Միություն, Եվրոպական Խորհուրդ, 
շրջանակային որոշում, պայմանագիր, օրենք, հանցագործության 
զոհ, իրավապահ մարմին: 

 
Միջազգային պրակտիկայի ուսումնասիրությունը փաստում է` թե´ 

ԵՄ-ն, թե´ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկզբնա-
պես իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել էին առավելապես մեղադր-
յալների իրավունքների պաշտպանությանը, իսկ հանցագործության զոհի 
իրավունքների պաշտպանության հարցը հիմնականում երաշխավորվում 
էր ներպետական օրենսդրությամբ: Սակայն վերջին տարիներին ազգա-
յին և միջազգային իրավունքում տեղի ունեցած առաջադիմական զար-
գացումը, այդ թվում նոր ընդունված համաձայնագրերը inter alia, խթա-
նեցին հանցագործությունից տուժած անձանց իրավունքների պաշտպա-
նության նոր երաշխիքների ձևավորման գործընթացը, որի արդյունքում 
տուժողի իրավունքների պաշտպանության հայեցակարգը իր կարևո-
րությամբ այսօր չի զիջում մեղադրյալի իրավունքների պաշտպանության 
ինստիտուտին:  

Լիսաբոնի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ԵՄ իրավա-
սության մեջ մտավ նաև հանցագործության զոհին վերաբերող օրենքնե-
րի ընդունումը: Այս հարցում ԵՄ լիազորությունների ընդարձակման 
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պատճառը այն էր, որ նախկինում ԵՄ անդամ երկրների քրեական ար-
դարադատության համակարգը որպես կանոն առավելապես աշխատում 
էր հանցագործներին հայտնաբերելու և պատժելու խնդրի լուծման ուղ-
ղությամբ` հաճախ անտեսելով տուժողների իրավունքները և օրինական 
շահերը: Մինչդեռ ԵՄ Եվրոպական ընկերակցության ստեղծման վերա-
բերյալ հիմնադիր պայմանագրի (այսուհետև` Պայմանագիր) 31-րդ և 34 
(2b)-րդ հոդվածները ԵՄ Խորհրդին լիազորեցին ընդունել որոշումներ և 
լուծել հանցագործության զոհի իրավունքների պաշտպանության հետ 
կապված խնդիրները1:  

ԵՄ տարածքում գործող օրենսդրությունների տարբերությունները 
երբեմն թույլ չէին տալիս ապահովել հանցագործության զոհի պաշտպա-
նության սկզբունքի լիարժեք իրականացումը: Այդ իսկ պատճառով Եվրո-
պական հանձնաժողովն առաջարկեց իրավական փաթեթ, որն ուղղված 
էր ապահովելու հանցագործության զոհի իրավունքների պաշտպանութ-
յան նվազագույն երաշխիքները ԵՄ ողջ տարածքում:  

Հանձնաժողովի բազմաթիվ նախաձեռնությունների արդյունքում 
2001թ. Եվրոպական Խորհուրդը ընդունեց հիմնարար որոշում [1], որը 
վերաբերում էր «քրեական արդարադատությունում տուժողի դերին»:  

Այս փաստաթուղթը մեծ կարևորություն է ներկայացնում, քանի որ 
վերջապես հենց այս որոշմամբ ձևակերպվեցին մի շարք սահմանումներ, 
այդ թվում` ով է հանդիսանում «հանցագործությունից տուժած անձ», որն 
է «հանցագործությունից տուժողին օգնություն ցուցաբերող կազմակեր-
պությունը» (victim support organization), «քրեական գործ», «քրեական 
արդարադատություն», «մեդիացիան քրեական գործերում» (mediation in 
criminal cases):  

Առանձնակի նշանակություն ունի հանցագործությունից տուժած ան-
ձանց շրջանակն որոշելու խնդիրը, քանի որ անդամ պետություններից 
յուրաքանչյուրն իր քրեական դատավարության օրենսգրքում սահմանում 
է, թե ով է համարվում հանցագործությունից տուժած անձ, հանցագոր-
ծության զոհ, և շատ դեպքերում այդ սահմանումները լիովին տարբեր-
վում են: Հնարավոր է, որ ստեղծվի այնպիսի իրադրություն, երբ մեկ ան-
դամ պետությունում անձը ճանաչվի տուժող, իսկ մեկ այլ պետությունում` 
ոչ: Այս իրավիճակը շտկելու համար Խորհուրդը ձևակերպել է մեկ բնո-
րոշում, որը պետք է ընդունվի բոլոր անդամ պետությունների կողմից: 

                                            

 
1 Լիսաբոնի պայմանագիր. Հռոմի պայմանագիր՝ «Եվրոպական տնտեսական 
ընկերակցության հիմնադրման պայմանագիր» (TEEC), կնքվել է 25.03.1957-ին, ուժի մեջ 
է մտել 1958թ. հունվարի 1-ից, 1993-ին վերանայվել է: Մաաստրիխտի պայմանագրով և 
2009թ. Լիսաբոնի պայմանագրի կնքումից հետո վերանվանվել է «Եվրոպական 
Միության գործունեության պայմանագիր»: 
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Համաձայն այդ բնորոշման` «Տուժող է համարվում ֆիզիկական 
անձը, ով կրել է վնաս, այդ թվում` ֆիզիկական կամ բարոյական 
հուզական տանջանքներ, տնտեսական կորուստ, որոնք ուղղակիո-
րեն առաջացել են անդամ պետության քրեական օրենսդրությամբ 
արգելված գործողության կամ անգործության հետևանքով» [1, h. 1]: 

Ասվածի համատեքստում պետք է ընդգծել, որ ՀՀ քրեական օրենսդ-
րության համաձայն «տուժող է ճանաչվում այն անձը, ում քրեական 
oրենuգրքով չթույլատրված արարքով անմիջականորեն պատճառվել է 
բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաu: Տուժող է ճանաչվում 
նաև այն անձը, ում կարող էր անմիջականորեն պատճառվել բարոյա-
կան, ֆիզիկական կամ գույքային վնաu, եթե ավարտվեր քրեական 
oրենuգրքով չթույլատրված արարքի կատարումը» [2, h. 58]:  

Առաջին հայացքից թվում է, թե էական տարբերություն չկա սահմա-
նումների մեջ: Սակայն կարևորն այստեղ «անդամ պետության քրեական 
օրենսդրությամբ արգելված» արտահայտությունն է, որը թույլ է տալիս ա-
պահովել տուժողների իրավունքների պաշտպանությունը ԵՄ ողջ տա-
րածքում: Նախկինում, եթե անձը տուժել էր այնպիսի հանցագործությու-
նից, որը մեկ այլ երկրի տարածքում հանցագործություն չէր համարվում 
և արգելված չէր օրենքով, գնալով հենց այդ երկիր, զրկվում էր իր` որ-
պես տուժողի իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունից և 
բոլոր երաշխիքներից: Բնականաբար, սա հանդիսանում էր խոչընդոտ և 
անձին ակամա ստիպում էր մնալ միայն այն պետության տարածքում, 
որտեղ տվյալ արարքը համարվում էր հանցագործություն, հետևաբար, 
անուղղակիորեն սա նաև խոչընդոտում էր անձանց ազատ տեղաշարժ-
վելու իրավունքի իրականացմանը: 

Նույնիսկ, եթե անտեսենք ազատ տեղաշարժվելու սկզբունքի երաշ-
խավորման անհրաժեշտությունը, հանցագործությունից տուժած անձի 
համար պետք է անվերապահ ապահովվի իր պաշտպանության բոլոր ե-
րաշխիքները, որտեղ էլ որ նա գտնվի: Հենց այդ նպատակով էլ Խոր-
հուրդը «հանցագործությունից տուժած անձ» հասկացության վերաբերյալ 
տվեց վերը նշված սահմանումը: 

ԵՄ վերոնշյալ որոշումը սահմանում է նաև տուժողի իրավունքների 
որոշակի, կանխորոշված շրջանակ, որը պարտադիր է բոլոր անդամ պե-
տությունների համար: Մասնավորապես տուժողներն իրավունք ունեն 
վարույթն իրականացնող մարմնի հետ հենց առաջին իսկ շփումից 
սկսած պահանջել և հնարավորինս իրենց համար հասկանալի լեզվով 
ստանալ իրենց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ տեղե-
կատվություն, որը պետք է ներառի հետևյալը. 

 ծառայությունների կամ կազմակերպությունների տեսակները, որոնց 
նրանք կարող են դիմել օգնություն ստանալու նպատակով, 

 օգնության տեսակը, որը նրանք կարող են ստանալ, 
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 իրավախախտման փաստի վերաբերյալ հայտնելուց հետո սկսվող 
ընթացակարգերը և դրանց առնչությամբ նրանց դերը, 

 ինչպես և ինչպիսի հանգամանքներում նրանք կարող են ստանալ 
պաշտպանություն, 

 ինչ ծավալով և ինչպիսի պայմաններով նրանք իրավունք ունեն 
ստանալ.  

 իրավաբանական խորհրդատվություն, 
 իրավաբանական օգնություն, 
 այլ ցանկացած տեսակի խորհրդատվություն [1, h. 6], 
 պահանջները, որոնց պետք է բավարարեն, որպեսզի ստանան 

փոխհատուցում, 
 եթե նրանք հանդիսանում են այլ պետության քաղաքացի, ցան-

կացած հատուկ միջոցառումներ, որոնք հասանելի են նրանց իրենց իրա-
վունքները պաշտպանելու համար: 

Ասվածի հետ մեկտեղ ԵՄ անդամ պետությունները պարտավոր են 
նաև տուժողներին հայտնել իրենց կողմից վարույթն իրականացնող 
մարմինների որոշումների բողոքարկման հետևանքների, քրեական գործի 
ընթացքի, դատարանի դատավճռի մասին: Կարևոր է այն, որ անդամ պե-
տությունները պարտավոր են տուժողներին կասկածվող կամ մեղադրվող 
անձի ազատ արձակվելու վերաբերյալ տեղեկացնել, եթե մտահոգություն 
կա, որ դա կարող է վտանգել տուժողների անվտանգությունը: 

Հարկ է նշել, որ տեղեկատվություն ստանալու նշված իրավունքը, 
վերը նշված համատեքստով բացակայում է ՀՀ քրեական օրենսդրությու-
նում, ինչը վարույթն իրականացնող մարմնին չի պարտավորեցնում քայ-
լեր ձեռնարկել տուժողի արդեն նշված իրավունքների պաշտպանության 
ուղղությամբ:  

Մասնավորապես, քրեական գործի մանրամասների մասին տեղե-
կատվություն ստանալու իրավունքի հետ կապված ՀՀ քրեական դատա-
վարության օրենսգիրքը սահմանափակ կարգավորումներ է նախատե-
սում: Այսպես, համաձայն վերջինիս 59-րդ հոդվածի` տուժողը իրավունք ունի. 

«(…) 8) ծանոթանալ քննչական և այլ դատավարական գործողութ-
յունների արձանագրություններին, որոնց նա մաuնակցել է և դիտողութ-
յուններ ներկայացնել արձանագրությունում գրառումների ճշտության և 
լրիվության կապակցությամբ, քննչական և այլ դատավարական գործո-
ղությանը մաuնակցելու, դատարանի նիuտին ներկա գտնվելու դեպքում 
պահանջել նշված գործողության կամ դատարանի նիuտի արձանագ-
րության մեջ գրառումներ կատարել այն հանգամանքների մաuին, որոնք 
իր կարծիքով, պետք է նշվեն, ծանոթանալ դատական նիuտի արձանագ-
րությանը և ներկայացնել դրա մաuին իր դիտողությունները. 
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 9) նախաքննության ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր 
նյութերին, դրանցից պատճեններ հանել և գործից դուրu գրել ցանկա-
ցած ծավալի ցանկացած տեղեկություններ»: 

Այսինքն` տուժողը կարող է ծանոթանալ նախաքննության ընթաց-
քում միայն այն դատավարական գործողությունների արձանագրություն-
ներին, որոնց նա մասնակցել է, իսկ այլ տեղեկատվություն ստանալու ի-
րավունք նա չունի: Մնացած տեղեկությունները կարող է ստանալ միայն 
նախաքննության ավարտից հետո: Կարծում ենք նման իրավակարգավո-
րումը էականորեն նվազեցնում է տուժողի իրավունքների և երաշխիքնե-
րի պաշտպանության հնարավորությունը:  

Այս հարցի առնչությամբ որպես դրական օրինակ կարելի է վկայա-
կոչել Մեծ Բրիտանիայի փորձը: Բրիտանական ոստիկանությունը հիմն-
վում է 2006թ. ընդունված Հանցագործության զոհի համար ազգային 
օրենսգրքի վրա [6], որտեղ ամրագրված են տուժողներին օգնություն 
ցուցաբերելու հետ կապված բոլոր հիմնական դրույթները: Այդ օրենքում 
հստակ ամրագրված են տուժողի իրավունքները և դրանց համապա-
տասխան ոստիկանության աշխատակիցների պարտականությունները: 
Ըստ օրենքի` տուժողներն իրավունք ունեն ստանալ տեղեկատվություն. 

ա) օգնություն տրամադրող կազմակերպությունների վերաբերյալ, 
բ) գործի վերաբերյալ` ոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ, 
գ) երբ է մեղադրյալը ձերբակալվել, հանձնվել դատարանին և 

պատժվել (սա հանդիսանում է ոստիկանի պարտականությունը), 
դ) երեխաների կամ այլ հատուկ խմբի տուժողների համար պետք է 

հնարավորություն լինի ցուցմունք տալ մեղադրյալի բացակայությամբ 
(օրինակ տեսանկարահանման միջոցով): Ցուցմունք տալու եղանակը 
պետք է որոշվի նախօրոք փորձագետի առաջարկի հիման վրա, 

ե) հստակ տեղեկատվություն` արդյոք տուժողը փոխհատուցում 
ստանալու իրավունք ունի, թե` ոչ, 

զ) երբ է հանցագործն ազատ արձակվելու, 
է) տուժողի իրավունքը հեշտորեն հրաժարվելու կամ ընդունելու այս 

կամ այն ընկերության կողմից տրամադրվող օգնությունը: 
Հանցագործությունից տուժած անձանց իրավունքերի պաշտպանու-

թյան կապակցությամբ Գերմանիայում Մեծ Բրիտանիայի օրինակով, 
նույնպես պարտավորվում են տրամադրել բոլոր վերը նշված տեղեկութ-
յունները, ինչը նախատեսված է ոստիկանների համար ընդունված հրա-
հանգներում: Ի դեպ` հրահանգում հատուկ կետ է նախատեսված, համա-
ձայն որի` ոստիկանը տուժողի հետ խոսելիս պետք է հաշվի առնի այն, որ 
նա գտնվում է անհավասարակշիռ հոգեկան վիճակում, հետևաբար, հան-
գիստ, վստահություն ներշնչող ձայնով և տրամադրվածությամբ պետք է 
զրուցել տուժողի հետ և բացատրել նրան իր բոլոր իրավունքները [9]: 
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Հանցագործության զոհի իրավունքների պաշտպանության գործում 
մեծ դերակատարում ունեն համապատասխան մասնագիտացված կազ-
մակերպությունները: 

Հանցագործության զոհին օգնություն ցուցաբերելու համար ԵՄ-ում 
գոյություն ունի «Weisser Ring» (Սպիտակ օղակ) կազմակերպություննե-
րի ցանց [10]: Այն մասնագիտացված հասարակական կազմակերպութ-
յուն է, որի աշխատակիցը կամ կամավորն ուղեկցում է տուժողին ողջ 
դատավարության ընթացքում: 

Կարծում ենք` ՀՀ-ում նույնպես անհրաժեշտ է նման կազմակեր-
պություններ ստեղծել կամ նույնիսկ առանձին ստորաբաժանում պետա-
կան իրավասու մարմիններում: 

Հարկ ենք համարում անդրադառնալ տուժողի ևս մեկ այլ իրավուն-
քին` անձնական տվյալների և կյանքի պաշտպանությանը: Ցանկացած 
քրեական գործում տուժողի տվյալները չպետք է հրապարակվեն առանց 
նրա համաձայնության, չպետք է հրապարակվի տուժողի բնակության 
հասցեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հասցեի հրապարակումը 
բխում է արդարադատության շահերից: Տուժողի անձնական տվյալներն 
առաջին հերթին գաղտնի պետք է պահել մեղադրյալներից: Այս իրա-
վունքի ապահովման համար մի շարք երկրներում, օրինակ` Գերմանիա-
յում, հասցեի գաղտնիության պահանջն ամրագրված է քրեական դա-
տավարության օրենսգրքով [4, հոդված` 68a]: 

Առավել կարևորը թերևս այլ անդամ պետություններում բնակվող 
տուժողների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդրի լուծումն է, 
քանի որ ինչպես արդեն նշել ենք, հիմնական դժվարություններն առա-
ջանում էին հենց այս ոլորտում:  

ԵՄ Խորհրդի որոշմամբ հստակ սահմանված է պարտականություն, 
համաձայն որի` ցանկացած իրավասու մարմին, եթե ստանում է հաղոր-
դում հանցագործության կատարման վերաբերյալ, և հայտնի է նաև դրա 
կատարման վայրը, ապա գործն ուղարկվում է հանցագործության կա-
տարման վայրի իրավասու մարմիններին, և գործի քննությունը ընթա-
նում է հանցագործության կատարման վայրի ներպետական օրենսդ-
րության համաձայն: Տարբեր անդամ պետությունների իրավասու մար-
մինների միջև տեղեկատվության փոխանակման համար հիմք է հանդի-
սանում 1959թ. ապրիլի 20-ին ընդունված «ԵՄ անդամ պետությունների 
միջև քրեական հարցերով փոխօգնության վերաբերյալ» համաձայնա-
գիրը [5]:  

Հանցագործությունից տուժած անձանց իրավունքների պաշտպա-
նության կարևոր երաշխիք է հանցավոր ոտնձգության վերաբերյալ 
նրանց կողմից ներկայացված հաղորդումն ընդունելը և համապատաս-
խան ընթացք տալն իրավապահ մարմինների կողմից: Այս հարցին առա-
վել խիստ մոտեցում է ցուցաբերվում Ֆինլանդիայում, որտեղ ոստիկան-
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ները պարտավոր են ընդունել ցանկացած անձի կողմից կատարված 
հայտարարությունը` անկախ դրա կատարման եղանակից: Տուժողը կա-
րող է հանցագործության կատարման մասին հաղորդել պարեկային ոս-
տիկանին` զանգով, ֆաքսով, կապի այլ միջոցներով, նույնիսկ այլ անձի 
միջոցով: Հանցագործության մասին հաղորդում կարելի է ներկայացնել 
ոստիկանության ցանկացած բաժնում [11]: 

Ի տարբերություն Ֆինլանդիայի` ՀՀ-ում այս իրավունքը սահմանա-
փակ է: Նախ` հաղորդում պետք է տալ հանցագործության կատարման 
վայրի ոստիկանություն, երկրորդ` կախված հաղորդում տալու սուբյեկտից 
տարբերակում է դրված հաղորդում տալու եղանակների միջև [2, հ 176, 177]: 

Հաշվի առնելով և ամփոփելով վերոգրյալը` կարծում ենք, որ տուժողի 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն առավել արդյու-
նավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է օրենսդրական և կազմակեպ-
աիրավական բնույթի հետևյալ միջոցառումների ձեռնարկումը. 

 համապատասխան փոփոխություններ կատարել ՀՀ քրեադատա-
վարական օրենսդրության մեջ տուժողների իրավունքների ընդլայնման 
կապակցությամբ: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է հստակեցնել տուժո-
ղի` գործի նախնական քննության ընթացքում տեղեկատվություն ստա-
նալու իրավունքը (օրինակ` նախատեսել, որ տուժողը կամ նրա ներկա-
յացուցիչը կարող են գործի նյութերին ծանոթանալ նախաքըննության 
ընթացքում, այլ ոչ թե դրա ավարտման պահից): Անհրաժեշտ է նախա-
տեսել նաև, որ տուժողը պարբերաբար պետք է տեղեկացվի գործի 
քննության ընթացքի, հատկապես տեղեկատվություն տրամադրվի այն 
մասին, թե ինչպիսի պատիժ է կիրառվել մեղադրյալի նկատմամբ, երբ է 
նա ազատ արձակվելու, եթե հիմնավոր կասկած կա, որ վերջինիս ա-
զատ արձակմամբ կարող են վտանգվել տուժողի իրավունքները և իրա-
վաչափ շահերը, 

 ընդունել հանցագործության զոհի իրավունքների պաշտպանութ-
յան մասին համապատասխան օրենք, որը կամրագրի հանցագործութ-
յունից տուժած անձանց օգնություն ցուցաբելու վերաբերյալ հիմնական 
դրույթներ,  

 ստեղծել զոհերի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպա-
նությամբ զբաղվող համապատասխան մասնագիտացված կազմակեր-
պություններ, օժտել նրանց այդ ոլորում համապատասխան իրավասութ-
յան շրջանակով, ինչպես Մեծ Բրիտանիայում («Victim Support»,), ԵՄ-ում 
(«Weisser Ring» կազմակերպությունների ցանց): Նշված կազմակերպութ-
յունները պատասխանատու են լինելու հարցերի որոշակի շրջանակի հա-
մար: Մասնավորապես պարտավոր են. 

 տուժողին տրամադրել նրա իրավունքների պաշտպանության վե-
րաբերյալ տեղեկատվություն, 
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 ուղեկցել տուժողներին քրեական դատավարության ողջ ընթաց-
քում, եթե դա անհրաժեշտ է, 

 տուժողների խնդրանքի դեպքում օգնել նրանց նաև քրեական 
դատավարության ավարտից հետո, 

 ոստիկանության կամ վարույթն իրականացնող մարմիններում 
ունենալ հատուկ մասնագետներ, հատկապես առանձին տեսակի հանցա-
գործություններից (օրինակ` բռնաբարությունից) տուժած անձանց նկատ-
մամբ հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերելու անհրաժեշտությունից ելնելով, 
քանի որ այդպիսի հանցագործություններից տուժած անձինք շատ հա-
ճախ նախաքնության կամ դատարանում գործի քննության ընթացքում, 
եթե նրանց նկատմամբ չցուցաբերվի համապաստախան մասնագիտա-
կան մոտեցում, կարող են ենթարկվել կրկնակի վիկտիմիզացման:  
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In RA in the recent years the process of legal developments is calling to 

promote for making legal precondition in order to integrate fluently in EU 
avoiding lack of legislation approximated to EU legislation. Particulary today 
an attempt has been made to solve this problem in Draft of New Criminal 
Procedure Code. Special attention is given to those problems which are 
regulated in RA legislation but due to modern international standards are 
liable to review. In this article problems of legal regulation guarantees of 
victim's rights protection are observed. 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական 

կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի վարիչ, 
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Ռուս-հայկական (սլավոնական) 

 համալսարանի հայցորդ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄԸ 
ՀԵՏԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 Հոդվածում ուսումնասիրված է պետության ինստիտուտի արդի 
կերպափոխումները` պայմանավորված հետարդիական տարրա-
միտված և անորոշություններով հղի անցումներով: Վերջիններս էլ, 
հեղինակների կարծիքով տեղեկատվահաղորդակցական ցանցերի 
գործառման պայմաններում կանխորոշել են քաղաքական, սոցիա-
լական, տնտեսական և ռազմավարական կառավարման բացա-
ռիկությունը: Պայմանավորելով հետխորհրդային տարածքում նոր 
անկախացած պետությունների (նաև ՀՀ-ի) ձևավորման, զարգաց-
ման և կերպափոխման առանձնահատկությունները՝ ուսումնասիր-
ված է վեկտորային և բազմավեկտորային զարգացման մարտահ-
րավերների բազմակողմանիությունը: Հեղինակների կարծիքով այս 
բազմաշերտ արժեքաբանության մեջ, որը Պլատոնից ձգվում է 
մինչև Հեգել, Կանտ և մեր օրերը պետության ինստիտուտը ուսում-
նասիրել են որպես հանրային շահի մարմնավորում և անվտան-
գության երշխավոր: Առաջարկված է պետության ինստիտուտի կեր-
պափոխումը հետարդիականության անցման պայմաններում ու-
սումնասիրել արդարություն, ազատություն և սահմանադրությու-
նից՝ սահմանադրականություն անցման հասկացությունների գոր-
ծառման տիրույթներում:  

Հիմնաբառեր. պետության ծագում, հասարակական դաշինք, 
պատմության ավարտ, զանգվածների վերելք, երրորդ ալիք, ազգ-
պետություն, հետարդիական բացառիկություն, մարգինալություն, 
պատրանքային հեղափոխականացվածություն, օտարում:  

Պետության ծագումը մարդկության զարգացման օրինաչափ գործ-
ընթաց է: Դ. Կոլան պետության ծագման վերաբերյալ գրում է. «Պետութ-
յունը (Etat) լատինական ծագում ունեցող stare բառից է` իր մեջ ներառում 
է կայունության և հիմնականության գաղափարը: «Պետություն» հասկա-
ցությունը (հուն. Polis), որը միաժամանակ նաև քաղաք է կամ (koinonia 
politike)՝ քաղաքացիական և քաղաքական, հասարակական, լատինական՝ 
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(Imperium) կայսրություն, իշխանություն, իսկ տիրոջն ենթակա 
(dominium), քաղաք՝ Civitas, Urbs, այստեղից էլ՝ հանրային գործ (res 
publica)»: Պլատոնը պետությունն ընկալում էր որպես արդարության կա-
ռավարիչ [1, с. 282]:  

Ազգ-պետություն գաղափարախոս Ն. Մաքիավելին տիրակալին դի-
տարկել է որպես կես գազան, կես մարդ, որն օժտված է աղվեսի և առ-
յուծի հատկանիշներով. «…տիրակալը գիտակցաբար պետք է ընտրի 
աղվեսին և առյուծին, քանի որ առյուծն անընդունակ է խույս տալ որո-
գայթներից, իսկ աղվեսը` պաշտպանվել գազաններից: Հետևաբար անհ-
րաժեշտ է լինել և՛ աղվես` որոգայթները բացահայտելու, և՛ առյուծ` գայլե-
րին վախեցնելու համար» [2, с. 280]: Պետությունն այն կարգի, միասնու-
թյան և օրինականության ընդհանուր կարգավորիչն է, որը Ժ.-Ժ. Ռուս-
սոն սահմանել է որպես «volonte generale» կամ «համընդհանուր կամք» 
[3, c. 10-11]:  

Այս իմաստով ուշագրավ է Մ.Վեբերի այն մոտեցումը, թե պետութ-
յունն հարկադրանքի իրավասության և շարունական վարչական կազմա-
կերպման, գերիշխանության մենաշնորհ ունեցող միակ կառույցն է, իսկ 
«…ուժի կիրառության մենաշնորհ ունենալն արդի պետության համար 
հարկադրական իրավասության ու շարունակական կազմակերպման 
հատկանիշ» [4, p. 156 ]: Վեբերյան մոտեցման շրջանակում պետությունը 
քաղաքական իշխանության ամբողջություն է, որն իր հայրախնամ ու ար-
դարադատ գերիշխանությամբ առաջին հերթին պարտավոր է հանրային 
անվտանգություն ապահովել՝ ծավալելով պայմանագրային հարաբե-
րություններ: Այսպիսով պետությունը հաստատությունների մի կառուցա-
կարգ է, որը կազմավորվում է հենց պետության աշխատակազմով և բյու-
րոկրատիայով: Այստեղից էլ պետությունն իր տարածքում օժտված լինե-
լով օրինաստեղծ մենաշնորհով՝ ապահովում է ընդհանուր քաղաքական 
մշակույթի ստեղծման տեսլականի գործընթացը: Հետևաբար, հետար-
դիական ժամանակաշրջանի քննադատական դիրքերից ելնելով, պետա-
կան իշխանությունը գործառական, իրավական և ինստիտուցիոնալ 
տեսանկյուններից սահմանելիս առաջ եկող ամենաակնառու հիմնախն-
դիրներն ունեն պատմական և մշակութային բնույթ: Պատմականի 
հաղթահարման նպատակով Ֆ. Ֆուկույաման պնդում է, որ «պատմու-
թյան ավարտի» էությունը հիմնային ազատական արժեքները և ժողովր-
դավարության սկզբունքները մարմնավորող պետական կարգի որոշիչ, 
բայց ոչ բացարձակ ունիվերսալացման մեջ է: 

Ուստի պետության հետարդիական կերպափոխումների տեսանկյու-
նից «չնայած ազատականությունն ու ժողովրդավարությունը սերտորեն 
կապված են միմյանց, այդուամենայնիվ, դրանք առանձին հասկացություն-
ներ են» [5, с. 85], որի մեջ կարելի է առանձնացնել մշակութային ինք-
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նությունն արդիականացնող երկու բաղադրիչ՝ ինստիտուցիոնալ և ար-
ժեքային: Ինստիտուցիոնալ բաղադրիչը քաղաքական և պետական 
կարգերի կազմակերպման գերիշխող ձև է դարձել ընտրության ազա-
տության վրա հիմնված ժամանակակից պոլիարխիկ ժողովրդավարու-
թյան միջոցով: Սակայն փաստենք, որ առաջին՝ ժողովրդավարությունը 
բնաշրջման (էվոլյուցիայի) է ենթարկվում քաղաքակրթական զարգաց-
ման շրջանակներում, ուստի երկրորդ՝ գոյություն չունի ժողովրդավա-
րացման երկու բացարձակ միատեսակ փորձ: Այդ գործընթացը յուրա-
քանչյուր պետության մեջ իրականացվում է իր զարգացման ազգային-
պատմական-մշակութային առանձնահատկություններով: Միևնույն ժա-
մանակ ժողովրդավարացումը, համաձայն Ա. Պշևորսկիի, «արդյունքների 
անորոշություն է ընթացակագերի որոշակիության պայմաններում» [6, с. 73], 
որին բնորոշում է պետական կարգի կազմակերպման (բոլոր ազգային 
ձևաչափերի համար ընդհանրության իմաստով) այնպիսի համապար-
փակ (ունիվերսալ) ընթացակարգեր և կառուցակարգեր, որոնք և պայ-
մանավորում են նրա էական տարբերությունն այդպիսի կարգերի կազ-
մակերպման այլ ձևերից [7, с. 124]: Պետական իշխանության ժողովրդա-
վարացման միջոցով ընդհանրական հաղթարշավն սկսվեց Հարավային 
Եվրոպայում աջ ավտորիտար վարչակարգերի անկումով և առաջին հեր-
թին Պորտուգալիայում ու Իսպանիայում, դրանից հետո XX դարի 80-ական 
թվականներին ժողովրդավարությանն անցան Լատինական Ամերիկան 
և Հարավարևելյան Ասիան, իսկ 1990թ. փետրվարին սկսվեց Հարավա-
յին Աֆրիկայի ապարտեիդական վարչակարգի կազմաքանդումը [5, с. 
44-46]: Արդեն XX դարի վերջին «Freedom House» կողմից անցկացված 
«Freedom in the World» հետազոտության շրջանականերում պետություն-
ների ինքնիշխանությունը կարևորվեց էլեկտորալ ժողովրդավարության 
համատեքստում: Վերջինս գծային ազատական ժողովրդավարությունից 
տարբերվում է նրանով, որ ենթադրում է մրցակցային բազմակուսակցա-
կան համակարգի և համընդհանուր ընտրական իրավունքի առկայութ-
յուն, գաղտնի քվեարկության պայմաններում ազատ ու արդար ընտրութ-
յունների անընդհատ անցկացում, նախընտրական քարոզչության թա-
փանցիկությամբ և բոլոր կուսակցությունների համար զանգվածային տե-
ղեկատվության միջոցների հասանելիություն, ինչպես նաև քաղաքացիա-
կան իրավունքների առկայություն: Սկզբունքորեն կարևոր է, որ էլեկտո-
րալ ժողովրդավարություն չեն համարվում այն պետությունները, որոնք, 
համաձայն «Freedom House» գնահատականի, սահմանադրականություն 
են ամրագրում ավտորիտար տիպի քաղաքական վարչակարգերի միջո-
ցով: Որպես օրինակ կարող են ծառայել հետխորհրդային այն պետու-
թյունները, որոնցում դեռևս իշխում են ավտորիտար տիպի քաղաքական 
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վարչակարգեր, մասնավորապես՝ Բելառուսը, Ադրբեջանը, Թուրքմենս-
տանը, Ղրղըզստանը և այլն:  

Վերոգրյալը հնարավորություն է տալիս ընդհանրացնել, որ հետար-
դիականության բացառիկությունը հանգեցրեց «պատմության ավարտի» 
հետևյալ մեկնաբանությանը. 1) հրաժարում պետության էտատիստական 
ընկալումներից որպես հասարակական զարգացման բարձրագույն արդ-
յունք և նպատակ, 2) մարդուն և հասարակությանը ծառայելու պետութ-
յան նշանակության ընկալման վերակողմնորոշում, բայց ոչ թե համա-
տարած պետական հայրիշխանության միջոցով, այլ պետական իշխա-
նության էության և որպես հետևանք պետության գործերի կառավարման 
նպատակների ու մեթոդների փոփոխության հիման վրա: Արդյունքում 
հետարդիականության տիրույթներում պետությունն սկսեց մեկնաբանվել 
գաղափարաարժեքաբանական և կառուցվածքատեխնոլոգիական 
տեսանկյունից:  

Գաղափարաարժեքաբանական տեսանկյունից արդի պետությու-
նը, ունենալով պայմանագրային բնույթ, դիտարկվում է որպես հասարա-
կական դաշինքի վրա հիմնված մարդկանց քաղաքական միավորում, ո-
րի միջոցով մարդիկ՝ կնքելով «հասարակական դաշինք» իրենց ազա-
տության և իշխանության մի մասը փոխանցում են պետությանը: Պայա-
մանագրային պետության մեջ միայն նրա քաղաքացիներն են համար-
վում իշխանության աղբյուր և ինքնիշխանության կրող: Կառուցված-
քատեխնոլոգիական տեսանկյունից պետությունը կերպափոխվում է 
լիազորությունների և գործողությունների մեջ իրավական շրջանակներով 
սահմանափակված, իր քաղաքացիների պահանջների և շահերի բավա-
րարաման, նրանց պետական ծառայություններ մատուցելու համար նա-
խատեսված կառավարման ինստիտուտի: Սրան համապատասխան XX 
դարի 80-ական թթ. կեսերից աշխարհի շատ երկրներում սկսվում են 
պետական կառավարման համալիր և խոշորածավալ բարեփոխումներ, 
որոնցից առավել հաջողներն անցկացվում են «նոր պետական կառավա-
րում» (New Public Management) ձևաչափով: Այս ձևաչափը հիմնվում է 
պետության դերի և նշանակության և քաղաքացիների ու պետական իշ-
խանության փոխհարաբերությունների միջև ազատական մոտեցման 
վրա: Այս առումով ուշագրավ է, որ Խ. Գասսետի համոզմամբ «զանգ-
վածների վերելքը» սկիզբ դրեց սոցիումում կապերի արմատական կեր-
պափոխմանը, նրա դասակարգային, սոցիալական միջնապատերի 
փլուզմանը: Այս ֆոնոմենը փլուզեց սոցիալական կառուցվածքի հիմքը՝ 
աստիճանակարգությունը (հիերարխիան), ինչն էլ նպաստեց սոցիալա-
կան ցանցի զարգացման միջոցով հետարդիական արժեքների շրջաբեր-
մանը: Զանգվածները հնարավորություն ստացան իրականացնել այնպի-
սի գործառույթներ, որոնք առաջ պատկանում էին միայն բացառապես 
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ընտրյալ փոքրամասնությանը, իսկ ինքնիշխանությունը դուրս եկավ մե-
կուսացված իրավական մտքի շրջանակներից և արմատացավ շարքային 
մարդու գիտակցության մեջ: Զանգվածների սոցիալական էներգիան 
դուրս է պրծել, բայց այն չլինելով դեռևս բավականին կարգավորված 
աստիճանական զարգացման համար, ունի ինչպես ստեղծագործական, 
այնպես էլ կործանարար, պատրանքային, մարգինալ, ահաբեկչական, 
ապակառուցողական ներուժ: Այդ պատճառով «զանգվածների վերելքը 
կարող է կանխորոշել անցումը մարդկության նոր, դեռևս չտեսնված 
կազմակերպական ձևին, կարող է նաև հանգեցնել աղետի» [8, c. 27-28]: 
Ցավոք Խ.Գասսետի կանխատեսումներն արդարացան, քանի որ զանգ-
վածային հասարակությունը «վարակված» լինելով հավասարապաշտու-
թյան, դասակարգայնության (ԽՍՀՄ), ազգային բացառիկության, արիա-
կանության (ֆաշիստական Գերմանիա), պետականապաշտության (Մու-
սոլինիի Իտալիան) գաղափարներով ծնեցին տոտալիտարիզմ: Ակնհայտ 
է որ «զանգվածների վերելքի» բացասական հետևանքներից խուսափել 
հնարավոր է միայն անդեմ զանգվածից, հնազանդ և լռակյաց ժողովր-
դից դեպի ոչ զանգվածային քաղաքացիական հասարակության հաս-
տատման միջոցով: Այսօր ակնհայտ է, որ միայն քաղաքացիական հա-
սարակության (որի հիմնական արժեքը մարդու իրավունքներն ու ազա-
տություններն են, իսկ շարժիչ ուժը՝ իր քաղաքացիական և քաղաքական 
պատասխանատվությունը գիտակցող անհատների ինքնակազմակեր-
պումը և սոցիալական ակտիվությունն է) կայացումն է հնարավորություն 
տալիս օգտագործել «զանգվածների վերելքի» ստեղծագործական ներու-
ժը՝ իրականացնելով անցումը հետարդիական դարաշրջան: Վերջինիս 
զարգացման որակապես նոր տեխնոլոգիական այս հիմքն ապագայա-
գետ Է. Թոֆֆլերն անվանեց «երրորդ ալիք»՝ հասկանալով նոր քաղա-
քակրթության ծնունդը, որի ընթացքում հեղափոխական փոփոխություն-
ներ են կրում տեխնոսֆերան, ինոսֆերան, սոցիոսֆերան և իշխանական 
ոլորտը [9, с. 26 ]: Այս նոր քաղաքակրթության մեջ պետության ինստի-
տուտի կերպափոխման տեսանկյունից սկզբունքային կարևորություն է 
ստանում այն, որ «Առաջացող քաղաքակրթությունը մեզ համար վար-
քագծի նոր կանոններ է մշակում, և մեզ դուրս է բերում ստանդարտաց-
ման, սինխրոնացման ու կենտրոնացվածության սահմաններից, էներ-
գիայի, փողի և իշխանության կուտակման ձգտումների սահմաններից: 
Այս նոր քաղաքակրթությունը, քանի որ այն հակասում է հնին, կթոթա-
փի բյուրոկրատիան, կնվազեցնի ազգային պետության դերը, կնպաստի 
հետիմպերիալիստական աշխարհի կիսաինքնավար տնտեսությունների 
աճին: Սա քաղաքակրթություն է աշխարհի մասին իր պատկերացումնե-
րով, ժամանակի, տարածության, տրամաբանության և պատճառակա-
նության իր սեփական մեթոդներով» [9, с. 33-34 ]:  
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Լինելով նոր էներգետիկայի և նոր նյութերի տեխնոլոգիաների 
ստեղծման, սինթետիկ տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնված քաղա-
քակրթություն` այն, հիմնվում է տեղեկատվահաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների (այսուհետև` ՏՀՏ) հեղափոխության վրա, որն էլ թույլ 
տվեց Մ. Կաստելսին ինտերպրետացիայի ենթարկել երրորդ ալիքը՝ որ-
պես տեղեկատվատեխնոլոգիական հեղափոխություն [10, с. 49-80]: Այս 
կերպափոխման բացառիկությունն այն է, որ անցումային պետություննե-
րի բնակչությունը հնարավորություն է ստացել ճանաչել այս ամենը ռեֆ-
լեքսորեն՝ այսինքն` անմիջականորեն իր զգայական օրգանների միջոցով 
գնահատել իր սեփական կյանքի որակից տարբերվող կյանքի ձևերը: Այս 
տիրույթներում ՏՀՏ-ի ստեղծած ցանցային ենթակառուցվածքները սո-
ցիալական համակարգին ավելացնում է հաղորդակցության բացարձակ 
նոր մակարդակ՝ դառնալով արդի սոցիումի «նյարդային համակարգը», 
որում յուրաքանչյուր մարդ «նեյրոնի» դեր է կատարում և գեներացնում իր 
կենսագործունեության համար անհրաժեշտ տեղեկատվահաղորդակցա-
կան ազդակներ: Այս առումով Է. Թոֆֆլերը գրում է «… աշխարհով մեկ 
սլացող երկրորդ ալիքի դարաշրջանի առանցքային քաղաքական միավո-
րը՝ ազգ-պետությունը, տրոհվում է ներքևից և վերևից ազդող ճնշումից: 
Որոշ ուժեր ձգտում են ազգ-պետության մակարդակից քաղաքական իշ-
խանությունը տեղափոխել ներազգային տարածաշրջանների և խմբերի 
մակարդակ: Մյուս ուժերը փորձում են այն բարձրացնել ազգամիջյան 
գործակալությունների և կազմակերպությունների մակարդակ» [9, . 500]: 

Պետության ինստիտուտի «ներսից» կերպափոխման առանցքային 
միտումը իշխանության ապակենտրոնացումն է, որը համարժեք ուղեկց-
վում է ապազանգվածայնացմամբ, սոցիա-տնտեսական բազմազանու-
թյան աճով և սեգմենտացմամբ: Իշխանության կենտրոնացումն այլևս չի 
աշխատում, քանի որ կենտրոնացված իշխանությունն անկարող է հա-
մարժեք և օպերատիվ արձագանքել մասնավոր, խմբային և տեղական 
շահերի աճող ծավալներին ու բազմազանությանը: «Դրսից» ճնշման ներ-
քո պետության ինստիտուտի կերպափոխումները նախապայմանավոր-
ված են նրանով, որ, ինչպես նշում է Ս. Հանթինգթոնը. «Պետական իշ-
խանությունները զգալի չափով կորցրել են իրենց երկիրն ու երկրից հոսող 
փողերի հոսքի վերահսկման հնարավորությունը և առավել մեծ դժվա-
րությունների են բախվում գաղափարների, տեխնոլոգիաների, ապրանք-
ների և մարդկանց հոսքերի վերահսկման գործում: Կարճ ասած պետութ-
յան սահմանները դարձել են առավելապես թափանցիկ: Բոլոր այս փոփո-
խությունները հանգեցրին նրան, որ շատերը կոշտ պետության` «բիլիարդի 
քար» աստիճանական մահվան և միջնադարը հիշեցնող բարդ, բազմաձև 
և բազմամակարդակ միջազգային կարգի առաջացման ականատես են 
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դառնում: Սա այն պետությունն էր, որը նորմի համընդհանուր ճանաչում 
էր ստացել 1648թ. Վեսթֆալյան հաշտությամբ» [ 11, с. 37]:  

Ուստի ազգ-պետությունները, որոնց սահմաններն առաջացել են 
տարածքների և ռեսուրսների համար մղվող պերմանենտ պատերազմ-
ների արդյունքում, սպառեցին իրենց գերիշխող նշանակությունը՝ պայ-
մանավորված նաև XX դարի վերջի այնպիսի ֆենոմենով, ինչպիսին գլո-
բալացումն է: Վերջինս դիտարկելով որպես սոցիալ-տեխնոլոգիական և 
ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի հեղափոխության ֆենոմենի բնա-
կան արդյունք, ակնհայտ է դառնում, որ այն արտահայտելով հետար-
դիական աշխարհակարգի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական 
կառուցվածքի փոփոխությունները, պայմանավորում է որակական նոր 
փոփոխությունների համակարգի ստեղծման անհրաժեշտություն:  

Եթե մինչև գլոբալացումն աշխարհը բաղկացած էր ազգային ինք-
նիշխանության սկզբունքի բացարձականացման վրա ազգային պետութ-
յունների ամբողջությունից, իսկ միջպետական հարաբերությունները` 
ազգային շահերի նախապատվության վրա, ապա հետարդիական կեր-
պափոխման արդյունքում. «համարյա բոլոր ազգային պետություններն 
աստիճանաբար միահյուսվել են գլոբալ վերաձևավորումների և գլոբալ 
հոսանքների առավել խոշոր ձևաչափի գործառական մասնիկների հետ: 
Ազգամիջյան կառուցվածքները և հարաբերությունները ընդգրկել են 
մարդկային գործունեության համարյա բոլոր բնագավառները: Ապրանք-
ները, կապիտալը, մարդիկ, գիտելիքը, կապը և զենքն այնպես, ինչպես 
հանցագործությունները, աղտոտող նյութերը, նորաձևությունը և հավա-
տալիքներն արագ հատում են տարածքային սահմանները: «Մեկուսաց-
ված քաղաքակրթության» կամ ուղղակի պետությունների միջազգային 
հանրույթի կարգավիճակից աշխարհը վերածվեց գլոբալ, ներքուստ 
փոխկապացված համակարգի` իր փոխանակման ինտենսիվ ձևաչափե-
րով և իշխանության, հիերարխիայի ու անհավասարության արտահայտ-
ված ձևերով» [12, с. 58]: 

Այս համակարգում տեղի է ունենում արդի պետության ինստիտուտ-
ների «միջազգայնացում», քանի որ ազգային պետությունները «խոց-
վում» են և դառնում են այնպիսի համաշխարհային տարածությունների 
բաղկացուցիչ մաս, ինչպիսիք են` ապրանքների, արտադրության և ծա-
ռայությունների համաշխարհային շուկան, անդրսահմանային տեղե-
կատվահաղորդակցական տարածությունը, միջազգային իրավական 
տարածությունը: Ստեղծվում են իշխանական և քաղաքական լիազորութ-
յուններով օժտված պետության սահմաններից դուրս ու հեռավորություն-
ներից անկախ գործող միջազգային քաղաքական ինստիտուտներ և կա-
ռուցվածքներ: Հետարդիական անցման պայմաններում պետության ինս-
տիտուտի կերպափոխական փոփոխությունների անխուսափելիությունը 
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պայմանավորված է ոչ միայն նրանով, որ անհրաժեշտ ապակենտրո-
նացման արդյունքում պետության գործառույթների և խնդիրների մի մա-
սը պետության ներսում փոխանցվում է տարածաշրջանային կամ տեղա-
կան մակարդակ, իսկ մյուս մասը գլոբալացման արդյունքում «վերև» է 
բարձրանում` ձեռք բերելով անդրսահմանային բնույթ, այլև նրանով, որ 
հետարդիական անցումն ուղեկցվում է հին և նոր քաղաքակրթության 
կոշտ բախումներով, որն իր մեջ մեծ վտանգ է պարունակում` ծնելով 
նոր, անցյալում անհայտ մարտահրավերներ և սպառնալիքներ` մասնա-
վորապես ահաբեկչությունը և կրոնական արմատականությունը, մարգի-
նալությունը, պատրանքային հեղափոխականացվածությունը և օտարու-
մը: Հետարդիականացումը մարտահրավեր է նետել նոր անկախացած 
պետություններին, որոնք որակյալ պետական կառավարումը կարող են 
իրականացնել միայն նպատակամետ գիտավերլուծական հարացույցի 
շրջանակներում: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

  
1.  .,  / .  .: 

. . . .- .:   , - , 2001.- 
XXII . 394 

2.  ., . - -  , “  - ”, 2004: 
3.  . .,   . . .: -

; 1998: 
4. Weber Max, “The Fundamental Concepts of Sociology.” In The 

Theory of Social and Economic Organizations, ed Talkott Parsons, N. Y.: 
Free Press, 1964. 

5.  .,     . .: . 2007: 
6.  .,   .   

       . 
. . . /  .  ., .: , 2000 : 
7.  . .,   // : 

 /  . . . . .: , 2007:  
8. - -  .,  : ՕՕՕ « . », 2002. 
9.  .,  . .: . 2004: 
10.  .,  : ,   

. .: - . 2000. 
11.  .,  . .: , 2005: 
12.  .,  .,  .,  

: , , . .: , 2004: 
  



114

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  2 /2013 
 

 

  
.   

     
  ,  

  ,  

   
-  ( ) 

,  
 

 
     

   
 

      
 ,   -

,    . -
,      –

    -
, ,    -

.       
 ,   -

,        
  (    ). ,   

   ,    
    ,    ,  

       
 .    

       
 ,       

. 
 :  ,  

,  ,  ,  , - , 
 , ,  -

, .   
  



115

Քաղաքագիտություն 
 

  

MARIAM MARGARYAN 
Doctor of Sciences (Political Science) Professor, 

Head of the Chair of Political Management and Political 
Analysis of the Public Administration Academy of the RA 

 
VAROUZHAN HARUTYUNYAN 

PhD Degree Applicant of the  
Russian-Armenian (Slavonic) University 

 
 

TRANSFORMATION OF STATE INSTITUTION IN THE PROCESS  
OF POSTMODERN TRANSITION 

 
The article comprehensively studies contemporary transformations of 

the state institution, which are conditioned by postmodern transitions 
fraught with divergence and uncertainties. The latters – as the authors 
believe – in the conditions of the informative-communication net functioning 
have predetermined the exclusiveness of political, social, economic 
and strategic administration. Causing the peculiarities of shaping, 
development and transformation of newly independent states (including the 
RA) on the post-soviet territory, the thoroughness of vectoral and 
multivectoral development challenges was studied. The authors believe 
that in this multi-layer evaluation coming from Plato to Hegel, Kant and to 
our days, the state institution has been studied as an incarnation of public 
interest and guarantee for security. It is suggested to study the 
transformation of state institution in the postmodern transition in the 
sphere of practicing the concepts of justice, liberty and transition from 
constitution to constitutionality.  
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masses, the third wave, nation-state, post-modern exclusiveness, 
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ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության  

բաժնի պետ, 1-ին դասի խորհրդական, 
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ  

ԱՄՆ ԱՐԴԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԸ ԵՎ ՀԱՅ-
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում ներկայացվում է այն կարծիքը, որ ԱՄՆ-ն աշխար-
հում փաստացի այն եզակի երկրներից է, որ կարող է թույլ տալ 
իրականացնել գլոբալ ռազմական միջամտություն: Ամերիկյան զին-
ված ուժերի հիմնական խնդիրներից են ամերիկյան ազգային շա-
հերի պաշտպանումն ու զարգացումը: Միևնույն ժամանակ հիմնա-
վորված է, որ ԱՄՆ-ը կարևորում է անվտանգության և գործողութ-
յունների ազատության ապահովումը, դաշնակիցների ու գործընկեր 
երկրների առջև ստանձնած պարտավորությունները: Այս համա-
տեքստում հեղինակը հիմնավորել է մոտեցում, որ hայ-ամերիկյան 
ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի համար կարևոր 
նշանակություն ունի՝ նպաստելով ու ապահովելով մեր երկրի շուրջ 
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության պահպանումը: 

Հիմնաբառեր. անվտանգություն, փոխգործակցություն, պաշտ-
պանական բարեփոխումներ, քաղաքական երկխոսություն, ռազմա-
վարություն, տարածաշրջան, քաղաքականություն, երկրի պաշտ-
պանություն, միջազգային խաղաղություն, խաղաղապահ առաքե-
լություն:  

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հավակնում են միանձնյա հա-
մաշխարհային լիդերի դերին, վերջինս աշխարհի արևմտյան կիսագն-
դում միանձնյա իշխող, ռազմական և արդյունաբերական առումով բա-
վականին զարգացած գերտերություն է: XX դարի երկրորդ կեսին Միաց-
յալ Նահանգներին հաջողվեց լիովին չեզոքացնել կամ թուլացնել հավա-
նական հակառակորդներին, իրեն ենթարկել մրցակիցներից շատերին և 
սեփական ուժի հիման վրա ազդեցիկ դաշինքներ ստեղծել ինչպես Եվրո-
պայում, այնպես էլ այլ տարածաշրջաններում:  

ԱՄՆ-ի համար ռազմական անվտանգության խնդիրը պատմականո-
րեն ոչ անհրաժեշտ «շռայլություն» է: Տրամաբանական է, որ երկու օվ-
կիանոսներով պաշտպանված Ամերիկայից չի պահանջվում տարածքի 
պաշտպանությունը հատկացնել շատ պաշարներ: ԱՄՆ-ի ռազմական 
բյուջեն արդեն մեկ տասնամյակ է, ինչ պահպանվում է ստանդարտ մա-
կարդակով և վերջին տարիներին կազմում է երկրի համախառն ներքին 
արտադրանքի միջին հաշվով 2.8 տոկոսը: Մինչ այժմ Ամերիկայի ռազ-
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մական ծախսերը (ավելի քան 400, իսկ մոտ հեռանկարում` 500 միլիարդ 
դոլար), ընդհանուր բացարձակ ծավալով համեմատելի չեն ոչ միայն 
ռազմական առումով հզոր առանձին պետությունների, այլև դրանց ռազ-
մական ընդհանուր ծախսերի հետ [1]: 

Այժմ ամերիկյան քաղաքականության հաջող իրականացումը կապ-
վում է սեփական ժողովրդի ձեռք բերված մակարդակը պահպանելու, 
ԱՄՆ-ի և աշխարհի զարգացած երկրների օգտին հաստատված աշխար-
հակարգի կայունությունն ապահովելու հետ: Այդ նպատակն ամրագր-
ված է ԱՄՆ-ի ռազմական ստրատեգիայի, «Պաշտպանության վիճակի 
մասին քառամյա զեկուցագրի» մեջ, որտեղ նշվում է. «Որպես գլոբալ տե-
րություն Միացյալ Նահանգները կարևոր աշխարհաքաղաքական շահեր 
ունեն աշխարհում» [2]: Հարկ է նշել, որ զեկուցագրի այդ հատվածում 
ԱՄՆ-ը սահմանված է ոչ թե «միակ գերպետություն», ինչպես նախկի-
նում ընդունված էր ամերիկյան քաղաքական հռետորաբանության մեջ, 
այլ «գլոբալ տերություն», որն ողջ աշխարհը հայտարարում է իբրև իր 
աշխարհաքաղական շահերի ոլորտ: 

Ըստ ամերիկյան փորձագետների` համաշխարհային մասշտաբով 
ԱՄՆ-ի առաջատար դերակատարությունը կպահպանվի մինչև 2015 
թվականը: Տնտեսական, տեխնոլոգիական, ինչպես նաև ռազմական ու 
դիվանագիտական ոլորտներում Միացյալ Նահանգների գլոբալ ազդե-
ցությունն իրեն հավասարը չի ունենա` ինչպես առանձին պետություննե-
րի, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների մեջ [3]: Այդ հզո-
րությունը ոչ միայն ապահովում է Ամերիկայի գերիշխանությունը, այլև 
վերջինիս դարձնում է համաշխարհային զարգացման հանգուցային դե-
րակատարներից մեկը: 

Սակայն, Միացյալ Նահանգներում վերջին ժամանակներս վերանայ-
վեց ազգային հզորության բաղադրիչների դերը: ԱՄՆ-ը 2011թ. փետր-
վարին հրապարակեց իր նոր Ազգային ռազմական ռազմավարությունը, 
որը վերջին անգամ փոխվել էր 2004 թ.: Դաշնային օրենսդրությանը հա-
մաձայն` նշված ռազմավարությունը ենթակա է փոփոխման յուրաքանչ-
յուր երկու տարին մեկ, սակայն գործնականում բոլոր փոփոխություննե-
րը կատարվում են ըստ անհրաժեշտության: Մոտ 20 էջից բաղկացած` 
Ամերիկայի նոր Ազգային ռազմական ռազմավարությունում նշված է, որ 
«…տեսանելի ապագայում ԱՄՆ-ը աշխարհում կշարունակի մնալ որպես 
տնտեսական և ռազմական գերհզոր պետություն»: Աշխարհում ԱՄՆ-ի 
առաջնորդի դերի պահպանման համար ամերիկյան զինված ուժերի 
ներդրումը կախված կլինի ոչ այնքան այդ ուժերի գերիշխող ռազմական 
հզորությունից, որքան տարբեր հակամարտությունների լուծման ընթաց-
քում դրանց կիրառման նոր ձևեր ու մեթոդներ օգտագործելուց: Պենտա-
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գոնի ռազմական փորձագետների կարծիքով` պետությունների բարգա-
վաճումն ու նրանց միջև հարաբերությունների ընդլայնումը հնարավոր է 
միայն մոլորակի բնակչության անվտանգության և միջազգային կայու-
նության պահպանման, երկրների միջև տարածքային նախահար-
ձակման և հակամարտությունների բացակայության, ինչպես նաև դեպի 
բնական պաշարներ ու համաշխարհային կիբերտարածության ազատ 
հասանելիության ապահովման միջոցով: Վերջինիս միջոցով կապա-
հովվի նաև համաշխարհային շուկաների կայունությունը: 

Պենտագոնը ձևափոխված ռազմավարության մեջ անդրադառնում է 
ամերիկյան բանակի տեղին և դերին երկրի անվտանգության ապահով-
ման գործում: Նոր ռազմական ռազմավարությամբ երկրի ազգային անվ-
տանգության նպատակների իրականացումը պետք է կատարվի ռազմա-
կան միջոցների և «փափուկ միջոցների» խելամիտ համատեղ գործարկ-
մամբ: Նոր փաստաթղթում, որը կանոնակարգում է զորքերի կիրառումը 
տարբեր իրավիճակներում, ներկայացվում է երեք հիմնական ուղղութ-
յուն: Նախ և առաջ շեշտվում է այն, որ երկրի համակողմանի ազգային 
անվտանգության ապահովման համար միացյալ ուժերի ղեկավարության 
առաջնորդական դերը հաճախակի ոչ պակաս կարևոր է, քան այդ ուժե-
րի մարտական հնարավորությունները: Նոր ռազմավարության երկրորդ 
կարևոր դրույթն այն է, որ ըստ ամերիկյան բարձրաստիճան զինվորա-
կանների` ԱՄՆ-ի զինված ուժերը պետք է բոլոր միջոցներով խորացնեն 
իրենց կապերը դաշնակիցների հետ և անվտանգության նկատառումնե-
րից ելնելով միջազգային ասպարեզում նոր և ամենատարբեր ուժերի հետ 
գործընկերության հարաբերությունների հաստատման համար հնարա-
վորություններ ստեղծեն: Դրանից բացի` ԱՄՆ-ի զինված ուժերը պետք է 
լիարժեք պատրաստ լինեն միջազգային իրավիճակի փոփոխման աճող 
տեմպերին և ապագայում իրավիճակի անորոշության աստիճանի բարձ-
րացմանը: Գործնականում դա նշանակում է հակառակորդների նկատ-
մամբ ժողովրդավարական, տնտեսական և մշակութային ներգործութ-
յան լծակների լայն կիրառում: Ըստ ռազմավարության հեղինակների` 
դրանով ԱՄՆ-ի դերը միջազգային ասպարեզում էլ ավելի կբարձրանա` 
լավ օրինակ ծառայելով նաև մյուս դաշնակից երկրների համար: 

ԱՄՆ ղեկավարությունը, ՆԱՏՕ-ի կազմի դաշնակիցների հետ 
խորհրդակցություններ անցկացնելուց հետո, 2012 թվականի հունվարի 
5-ին հրապարակեց «Պաշտպանության ռազմավարության պլան» նոր 
փաստաթուղթը, որը կոչված է ապահովելու Միացյալ Նահանգների 
ռազմական գերակայությունն առավել համապարփակ և արդյունավետ 
զինված ուժերի օգնությամբ` ունակ լինելով հակազդել արդիականության 
գլոբալ մարտահրավերներին: Նշված փաստաթղթով զարգացվում են 
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նաև զինված ուժերի կիրառման ճկունության և գործընթացների հետ 
ռազմական ջանքերի համակարգման հարցերը: Այս փոփոխությունները 
պայմանավորված են երկու հիմնական գործոնով, նախ` միջազգային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ կապված առկա բյուջետային 
ճնշումը և երկրորդ` ռազմաքաղաքական ու ռազմավարական իրավի-
ճակների էական փոփոխությունները: Նոր ռազմավարությունն ուղղված 
է երկրի պաշտպանությանը հատկացվող միջոցների հավասարակշռված 
կրճատմանը մոտագա 10 տարիների կտրվածքով, որը, իհարկե, չի կա-
րելի դիտարկել թե երկիրը ստիպված կլինի ընտրել ազգային անվտան-
գության և ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման երկու կարևոր ու-
ղությունների միջև: Միաժամանակ, նոր ռազմավարությունը Պենտագո-
նին հնարավորություն է ընձեռում վերանայել ինչպես սպառնալիքների 
ռազմական ուժով արձագանքման միջոցների կազմին, այնպես էլ ռազ-
մական ուժի տեղաբաշխմանը վերաբերող հարցերը: Ներկայումս ամե-
նահավանական սպառնալիքներն ԱՄՆ ռազմաքաղաքական ղեկավա-
րությունից չեն կարող պահանջել պատրաստություն միաժամանակ եր-
կու խոշոր տարածաշրջանային պատերազմներ վարելու համար (ինչը 
նախատեսվում էր նախկին ռազմավարական մոտեցումներով): 

Պենտագոնում ներկայացնելով նոր ռազմավարությունը` ԱՄՆ նա-
խագահ Բ. Օբաման նշեց, որ այժմ ԱՄՆ-ը մտնում է անցումային շրջան. 
«Իրաքում և Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների ավարտին 
մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ցամաքային զորքերի թվաքանակի կրճա-
տում: Մենք կշարունակենք ազատվել սառը պատերազմի շրջանից մնա-
ցած համակարգերից, որպեսզի ունենանք ապագայի զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ միջոցները»: Փաստաթղթում ձևակերպվում են ԱՄՆ-ի 
համար առաջիկա 10 տարիների ռազմական քաղաքականության հիմ-
քում ընկած ռազմավարական մոտեցումները` ԱՄՆ ազգային անվտան-
գության ռազմավարությանը համապատասխան [4]: 

Ազգային անվտանգության վերաբերյալ այդ նոր պաշտոնական 
փաստաթղթի հիմնական էությունն այն է, որ ազգային բնույթի բոլոր 
գործողությունները և արտերկրում իրականացվող նախաձեռնություննե-
րը պետք է միանշանակ բխեն ազգային շահերից ու ծառայեն հօգուտ 
ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը: Ընդգծվում է «անհաղթահարելի 
հարց չկա» սկզբունքը` առանձնացնելով ընդունակ ու ավելի կատարյալ 
ազգի գաղափարը և դրանով պայմանավորված ԱՄՆ անհամեմատելի 
առաջատար դերակատարությունն աշխարհում (նաև գրագետ ու ճկուն 
արտաքին քաղաքականության, դաշնակցային գործընկերության վրա 
հիմնված), Ամերիկան պետք է ունակ լինի դիմակայելու XXI դարի բոլոր 
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մարտահրավերներին` դրա համար «կայուն հիմքեր ստեղծելով տանը, 
տարածելով դրսում»: 

ԱՄՆ «Պաշտպանության ռազմավարության պլանը» պաշտոնապես 
ներկայացվում է` «Պահպանելով ԱՄՆ համընդհանուր կառավարումը և 
XXI դարի պաշտպանական առաջնահերթությունները» անվանումով, 
որը կազմված է ներածությունից, համընդհանուր անվտանգությանն 
սպառնացող միջավայրի նկարագրությունից, ԱՄՆ ԶՈՒ առաջնային 
առաքելություններից, 2020 թվականի Միացյալ ուժերին ընդհառաջ մի-
ջոցառումների համախմբից և վերջաբանից: Ներածության մեջ նշվում է, 
որ վերջին 65 տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ն առաջատար դիրք է ունեցել 
ողջ աշխարհում (հատկապես միջազգային անվտանգության ապահով-
ման գործում): Այդ փաստաթղթում ներկայացվում են հիմնական ռազմա-
կան առաքելությունները, որոնք իրականացնում է և նախատեսում է 
նաև ապագայում իրականացնել Ամերիկայի պաշտպանության նախա-
րարությունը: 

Նշվում է նաև, որ ԱՄՆ պետք է ունակ լինի դիմակայելու բոլոր գլո-
բալ մարտահրավերներին` մարտունակ և արդիական զինված ուժերով 
հանդերձ և այլ ուժային կառույցների հետ համաձայնեցված փոխգոր-
ծակցությամբ: Ընդգծվում է, որ ներկայումս պաշտպանության բնագա-
վառի պաշարների և անվտանգության առաջնահերթությունների փոխա-
դարձ ազդեցությունը շատ զգայուն բնույթ է կրում [5]: 

Փաստորեն, ամերիկյան վարչակազմի կողմից ընդունված Պաշտ-
պանական ռազմավարության պլանը նախատեսում է ԱՄՆ-ի գերտե-
րության ազդեցությունն աշխարհում պահպանել նաև գործընկերների 
հնարավորությունների օգտագործման ճանապարհով: Նախատեսվում է 
նաև կատարելագգործել ԱՄՆ միջուկային ներուժը և «Արագ գլոբալ 
հարվածի» հայեցակարգի շջանակներում պլանավորվում է ճշգրիտ ոչն-
չացման ոչ միջուկային կարողությունների հետագա զարգացումը, որոնք 
ունակ կլինեն վերացնել հակառակորդի ռազմական օբյեկտները հաշ-
ված րոպեների ընթացքում` հնարավորին հեռավոր դիրք ունենալով: 
Արդյունքում, հաշվի առնելով աշխարհում տնտեսական և ընդհանրա-
պես ռազմավարական իրավիճակի փոփոխությունները, նախատեսվում 
է կրճատել ամերիկյան ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում և ռազ-
մական պաշարները կենտրոնացնել ասիական ուղղությամբ: 

ԱՄՆ հետ բազմատարր համագործակցության զարգացումը Հայաս-
տանի համար առաջնային նշանակություն ունի պետականության, ազ-
գային անվտանգության ամրապնդման գործում: Պատահական չէ, որ 
անկախացումից ի վեր համաեվրոպական արժեքներից բխող ժողո-
վրդավարական պետության կառուցման Հայաստանի որդեգրած ուղե-
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գծում այդ հարաբերությունները՝ ՀՀ-ՌԴ և ՀՀ-Եվրամիություն հարաբե-
րությունների հետ մեկտեղ, առանցքային դեր են կատարում՝ որպես մի-
ջազգային հարաբերությունները ձևավորող հիմնական բևեռներ [6]: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության 
անկախությունը ճանաչել է 1991 թ. դեկտեմբերի 25-ին: Երկու երկրների 
միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թ. 
հունվարի 7-ին: Հայաստանը մեծապես կարևորում է ԱՄՆ հետ համա-
գործակցությունը ռազմաքաղաքական և անվտանգության ոլորտներում: 
1997-ից ի վեր ՀՀ ԱԳՆ և ԱՄՆ պետքարտուղարության միջև տեղի են 
ունենում խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկվում են մի-
ջազգային անվտանգությանն ու ռազմավարությանն առնչվող` երկուս-
տեք հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրներ: Երկխոսության ներկա-
յիս օրակարգն ընդգրկում է երեք հիմնական ուղղություններ` 

 երկկողմ քաղաքական-ռազմական համագործակցություն, 
 տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ, 
 գլոբալ անվտանգության խնդիրներ, ինչպիսիք են` արտահան-

ման վերահսկողությունը և չտարածումը, միջազգային ահաբեկչության 
դեմ պայքարը և այլն: 

Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, այդ թվում նաև պաշտպանա-
կան բնագավառի, վերջին տարիներին էական առաջընթաց են ապրել: 
Քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և մյուս ոլորտներում համա-
գործակցությանը զուգընթաց լուրջ զարգացում են ապրել հայ-ամերիկ-
յան ռազմաքաղաքական հարաբերությունները: Այսօր այդ հարաբերութ-
յուններն ընթանում են մի շարք ուղղություններով, իրականացվում են 
տարբեր ծրագրեր, մասնավորապես, միջազգային ռազմական ուսուցում 
և վարժանք ծրագիրը, «Համատեղ կոնտակտային խումբ» ծրագիրն 
ԱՄՆ եվրոպական հրամանատարության հետ, Նահանգային գործընկե-
րության ծրագիրը Կանզաս նահանգի հետ և այլն: Այս բոլոր ծրագրերը 
մեկ առանցքային նպատակ են հետապնդում. օգտագործել Հայաստանի 
գործընկերների փորձն ու խորհրդատվությունը պաշտպանական բարե-
փոխումները ճիշտ ուղղորդելու, դրանք միջազգային չափանիշներին և 
ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան իրականացնելու հա-
մար: Այդ ծրագրերից Հայաստանը ցանկալի արդյունքներ է ակնկալում, 
մասնավորապես, փոխգործակցելիության հնարավորությունների ընդ-
լայնում, զինված ուժերի համակարգում քաղաքացիական տարրի ճիշտ և 
նպատակային ներմուծում, օժանդակություն անվտանգության և պաշտ-
պանական հայեցակարգերի մշակման ուղղությամբ, քաղաքացիական 
վերահսկման կառուցակարգերի ստեղծում և այլն: 
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ԱՄՆ-ի հետ ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի զին-
ված ուժերի համար ոչ միայն ռազմական նշանակություն ունի, այլև կար-
ևորվում է ռազմաքաղաքական տեսանկյունից, քանի որ նպաստելով ՀՀ 
ԶՈՒ մարտական կարողությունների բարձրացմանը, այն անկյունաքա-
րային դեր է կատարում Հայաստանի ռազմական քաղաքականության 
կառուցակարգում հավասարակշռությունը պահպանելու համար: ԱՄՆ 
հետ հարաբերություններով է մեծամասամբ պայմանավորված ՀՀ հա-
մագործակցության զարգացումը թե՛ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում և թե՛ 
եվրոպական երկրների հետ երկկողմանի ձևաչափերով: Հայ-ամերիկյան 
հարաբերություններում (ռազմական ոլորտին ոչ այդքան մեծ ազդեցութ-
յամբ) կարևոր դերակատարություն ունի հայկական Սփյուռքը, որը 
Միացյալ Նահանգներում ներկայացված է բազմաթիվ կազմակերպութ-
յուններով և կենտրոններով: 

Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ` ԱՄՆ-ը ներգրավված 
է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 
խնդրում և իր նպաստն է բերում այդ ուղղությամբ տարվող միջնորդա-
կան ջանքերին: Հայաստանը կարևորում է նաև տարածաշրջանում կա-
յունության և անվտանգության հաստատումը, ինչպես նաև տարածա-
շրջանային համագործակցության կայացմանն ուղղված ԱՄՆ կողմից 
գործադրվող ջանքերը [7]: Միացյալ Նահանգները ճանաչում են Ադրբե-
ջանի տարածքային ամբողջականությունը և գտնում են, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը կողմերի միջև բանակցությունների 
խնդիր է` հակամարտության տևական և ամբողջական քաղաքական 
հանգուցալուծմանը հասնելու նպատակով: Միացյալ Նահանգները հաս-
տատակամ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կար-
գավորման որոնմանը` Մինսկի խմբի գործընթացի միջոցով: 

ՀՀ-ԱՄՆ ռազմական կապերի լիարժեք զարգացման որոշ սահմա-
նափակումներ հիմնավորվում են ռազմաքաղաքական շարժառիթներով: 
Եթե քաղաքական և դիվանագիտական բնագավառներում Հայաստանի 
որդեգրած փոխլրացման քաղաքականությունն որոշակի հնարավորութ-
յուն է ընձեռում հավասարակշռված ուղեգիծ իրականացնել Ռուսաստա-
նի և ԱՄՆ-ի միջև, ապա զուտ ռազմական համագործակցության բնա-
գավառում նույնն իրականացնելը բավականին դժվար է՝ Ռուսաստանի և 
ԱՄՆ-ի ռազմական ստանդարտների, մարտավարական և ռազմավարա-
կան հայեցակարգերի արմատական տարբերության պատճառով [8]: 
Տարածաշրջանում մշտապես առկա ռազմաքաղաքական որոշակիորեն 
լարված իրադրության, պահպանվող թուրքական սպառնալիքի պայման-
ներում հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը, ՀՀ-ում ռու-
սաստանյան ռազմակայանների առկայությունն առավել համապատաս-
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խանում է անվտանգության շահերին, միաժամանակ նվազեցնելով ԱՄՆ 
հետ զուտ ռազմական բնույթի համագործակցության ծավալման իրատե-
սական հնարավորությունները: 

Փաստորեն, ՀՀ-ԱՄՆ ռազմական համագործակցության ենթա-
տեքստում ՀՀ զինված ուժերը մասնակցում են միջազգային կայունութ-
յան և անվտանգության ապահովման գործողություններին: Հայ-ամերիկ-
յան պաշտպանական համագործակցության լայն շրջանակում կարևոր է 
նաև Հայաստանի ներգրավվումը խաղաղապահ գործընթացներին, քանի 
որ զուտ ռազմականից բացի, դա նաև քաղաքական մեծ նշանակություն 
ունի: Թեև ՀՀ ռազմական համակազմը խաղաղապահ գործողություննե-
րին մասնակցում է բազմազգ դիվիզիայի հրամանատարության ներքո, 
սակայն Հայաստանի գործնական և անմիջական մասնակցությունն այդ 
գործընթացներին առավելապես հայ-ամերիկյան պաշտպանական փոխ-
գործակցության կայուն զարգացման արդյունք է: Հայաստանն ԱՄՆ-ի 
հետ համագործակցում է նաև միջազգային ահաբեկչության, զանգվա-
ծային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի ոլորտում, համընդ-
հանուր անվտանգությանն առնչվող մի շարք այլ հարցերում: Հայաստա-
նի Հանրապետության միջազգային ռազմաքաղաքական ու ռազմատեխ-
նիկական համագործակցության առաջնահերթ ուղղություններից է նաև 
երկկողմ ռազմական համագործակցության զարգացումն ԱՄՆ-ի հետ՝ 
պաշտպանական բարեփոխումների իրականացման, փոխգործակցելի 
ստորաբաժանումների ստեղծման, միջազգային կայունացման և խաղա-
ղապահ գործողություններին մասնակցության ուղղությամբ: Ռազմական 
ոլորտում համագործակցությունը հիմնականում ուղղված է ՀՀ զինված 
ուժերի կապի միջոցների արդիականացմանը և ԱՄՆ ռազմակրթական 
հաստատություններում հայ սպաների վերապատրաստմանը:  
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THE CONTEMPORARY/ MODERN MILITARY POLICY 

REFERENCE POINT OF THE USA AND ARMENIAN-AMERICAN 
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In the paper it is introduced an opinion that the USA de facto is the 
country in the world which can manage global military interference. 
According to the American expert views, the key task of the American 
Armed Forces is to protect their national interests and push them forward. 
At the same time, it is justified that the United States highlighted the 
assurance of the security and its freedom of actions, in particular, handling 
responsibilities for the allies and partners. In this context, the author 
justifies approach that the Armenian-American military co-operation is of 
primary importance for Armenia, promoting and ensuring the preservation 
of our country in the military and political balance. 
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ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  

Հոդվածում այն դրույթն է զարգացվում, որ ժամանակի արժեքային 
փոփոխություններին հավասարարժեք չարձագանքող կրթությունը ոչ 
միայն չի նպաստում անձի կողմից քաղաքական ազատության կար-
ևորմանը, այլև օտարում է նրան սոցիալական իրականությունից: 
Շարունակական կրթությունը՝ որպես համակարգային ամբողջութ-
յուն, ներառում է՝ նորարարական գիտելիքներ, հմտություններ, 
արժանիքներ, որոնք հիմնված են ինքնակարգապահության, ինք-
նաարդիականացման, հանդուրժողականության, այլակարծության և 
սոցիալականացման վրա: Հեղինակը գտնում է որ շարունակական 
կրթության միջոցով միաժամանակ կարելի է արդիականացնել ազ-
գային ինքնությունը և՛ ՀՀ-ում, և՛ ԼՂՀ-ում, և՛ Սփյուռքում: Այս եռա-
միասնության միջոցով առաջարկված է ՀՀ ազգային անվտանգութ-
յան ապահովման (այսուհետև՝ ԱԱԱ) համատեքստում շարունակա-
կան կրթության իրականացնել համացանցում՝ նորարացնելով գի-
տելիքները, հմտությունները և կարողությունները: Այս մոտեցման 
հետարդիականության տեքստը, հեղինակի կարծիքով, ենթադրում է 
ոչ միայն Հայաստանի անդամակցությունն անդրազգային կազմա-
կերպություններին, այլև հայկական ցանցի ռեսուրսների բազմակող-
մակի օգտագործում՝ նպաստելով «Հայկական աշխարհի» նախագծի 
իրականացմանը:  

 Հիմնաբառեր. շարունակական կրթություն, ազգային անվտան-
գության ապահովում, բնականոն արդիականացում, մարդասիրա-
կան արժեքներ, ինքնակարգապահության, համագործակցության 
մշակույթ, մրցունակություն, անձի քաղաքական ազատություն, մաս-
նագիտական որակավորում, ռազմավարական ընտրանի, Սփյուռք, 
«Հայկական աշխարհ»: 

Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԱ քաղաքականությունն իր մեջ 
ներառելով քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, մարդասիրական 
և բնապահպանական ոլորտներում հարաբերական անկախության մեջ 
գործառող ծրագրեր, ենթադրում է ինչպես համագործակցության, այն-
պես էլ մրցունակ, նորարարության ընդունակ, փոփոխություններից չվա-
խեցող և շարունակական կրթությունը կարևորող քաղաքացիներ: Վեր-
ջինս որպես «...մասնագիտական կրթության հենքի վրա հիմնական 
կրթական ծրագրերից դուրս մասնագիտական որակները կատարելա-
գործող, մասնագիտական վերաորակավորումն ապահովող, անձի մաս-
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նագիտական որակավորումն անընդհատ լրացնող կրթությունը» [1, էջ 3], 
իր օրենսդրական ամրագրմամբ համադրում է ինչպես ազգային, այն-
պես էլ համապարփակ արժեքների արդիականացման գործընթացը: 
ԴԵռևս XX դարի 80-ականներին Ա. Թոֆլերը (1928-2006) վստահեցնում 
էր, որ ժամանակի արժեքային փոփոխություններին հավասարարժեք 
չարձագանքող կրթությունը, շարունակում է համապատասխանել արդ-
յունաբերական հեղափոխությունների և մարգինալ հոծ զանգվածների 
շահերը [2, с. 298-300]: Ուստի շարունակական կրթության հիմնախն-
դիրների ուսումնասիրումը ՀՀ ԱԱԱ համատեքստում` գլոբալացման գոր-
ծընթացներին մրցունակ մասնակցությամբ հայ տեսակին տեղ ու դեր ա-
պահովելու հրամայականն է: Մոտեցումն արդիական է, քանի որ «Գի-
տակրթական համակարգի կառավարման արդյունավետությունը, միջազ-
գային ներգրավվածության ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև յու-
րաքանչյուրի համար մասնագիտական կրթության ոչ լիարժեք մատչելիու-
թյունն սպառնալիքներ են ազգային անվտանգության համար» [3, էջ 5-6]: 
Ակնհայտ է, որ հայության մի մասը, ապրելով բարդ աշխարհաքաղաքա-
կան տիրույթներում, իսկ մյուս մասը, պատմական հոլովույթով պայմա-
նավորված, հայրենի սահմաններից դուրս, հայ «Ես»-ին նետած մար-
տահրավերներին պատասխանելու նպատակով պարտավոր է հարահոս 
արդիականացնել ազգային ինքնությունը և՛ ՀՀ-ում, և՛ ԼՂՀ-ում, և՛ Սփ-
յուռքում: Այս եռամիասնության մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ունի Սփ-
յուռքը, որը. «…փաստացի գոյություն ունի որպես համաշխարհային էթ-
նոմշակութային-տեղեկատվական, գործարարական ցանց` բաղկացած 
մոտ տասը միլիոն քաղաքականապես ակտիվ, կիրթ և Ամերիկայի ու 
Եվրոպայի տնտեսական, ֆինանսական ու քաղաքական կյանքին սեր-
տորեն ինտեգրված մարդկանցից: Նա արդյունավետ օղակ է դարձել 
հայ-ամերիկյան, հայ-ֆրանսիական, հայ-ռուսական, հայ-արաբական, 
հայ-իրանական և այլ կապերի զարգացման, ինչպես նաև այդ համեմա-
տաբար փոքր, բայց դինամիկ ու լավ կազմակերպված աշխարհասփյուռ 
համայնքների ցանցի ընդհանուր աշխարհաքաղաքական շրջանակնե-
րում (Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և նրա սահմաններից 
դուրս)` հօգուտ փոխադարձ ազգային ռազմավարական շահերի իրակա-
նացվող երկկողմ համագործակցության սերտացման գործում» [4, էջ 49-
50 ]: Առաջարկվող մոտեցումն արդիական է, քանի որ շարունակական 
կրթությունը՝ որպես համակարգային ամբողջություն, ներառում է՝ նորա-
րարական գիտելիքներ, հմտություններ, արժանիքներ, որոնք հիմն-
ված են ինքնակարգապահության, հանդուրժողականության, այլակար-
ծության և սոցիալականացման վրա: Շարունակական կրթությունը ՀՀ 
ԱԱԱ հիմնարար գործընթաց է, որտեղ անձի սոցիալականացման արժե-
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քայնությունը պայմանավորված է կառավարող ընտրանու իրականաց-
րած իշխանության մշակույթի հետ. «Եթե նրանք քաղաքացու դերը 
գլխավորապես պատկերացնում են զուտ որպես պատրաստակամության 
և համագործակցության դրսևորում, ապա կարող են խրախուսել նմանօրի-
նակ վարքը և ուսուցանել օրենք ու կառավարում: Բայց եթե նրանք քա-
ղաքացու դերը սահմանում են ավելի մասնակցային լեզվով, ապա ման-
կավարժները պետք է ուսուցանեն սովորողներին, թե ինչպես ազդել 
հանրային գործերի վրա և ինչպես քննարկել հանրային քաղաքակա-
նությունը» [5, էջ 46-47: Արդյունքում՝ մրցունակ մասնակցության պայ-
մաններում հայ «Ես»-ը հնարավորություն է ստանում մասնակցել աշխա-
տանքի միջազգային նոր բաժանմանը և ինքնության բնականոն արդիա-
կանացման միջոցով որդեգրել «Գիտությունն ուժ է» կարգախոսը: Վե-
րոնշյալը հնարավորություն է տալիս պահպանել համակեցության կա-
նոնները (modus vivendi) և, մրցունակ համագործակցելով այլոց հետ, 
նպատակամետ կերպով պատասխանում է գլոբալ ինովացիոն գործըն-
թացներին:  

Հաշվի առնելով զարգացող երկրների շարունակական կրթական 
համակարգի բարեփոխումների փորձը՝ փորձագետներն իրավացիորեն 
գտնում են, որ այս գործընթացում ազգային ինքնության արդիականաց-
ման հիմնախնդիրը և անձի սոցիալականացումը հնարավոր չէ տարան-
ջատել պետության քաղաքականությունից, որի հիմնական պարտակա-
նությունը սեփական քաղաքացիներին առաքինի դարձնելն է՝ մտավոր 
կրթությամբ ու բարոյական կարգավարժությամբ, նրանց մտքերը լուսա-
վորելով, սրտերը մաքրելով և նրանց՝ սեփական իրավունքներն ու պար-
տականություններն ուսուցանելով [5, էջ 49]: Ելակետ ընդունելով այս 
դրույթը՝ անհրաժեշտ է ազգային կրթական համակարգ մուտքագրել ժո-
ղովրդավարական այնպիսի արժեքներ, որոնք հնարավորություն կտան 
հային պատասխանելու ժամանակի մարտահրավերներին և իր քաղա-
քացիական դիրքորոշմամբ ապահովելու ազգային անվտանգությունը: 
Այս առումով անհրաժեշտ է պատմության հոլովույթում ձևավորված ազ-
գային լավագույն ավանդույթները՝ արարող սկիզբ, աշխատասիրութ-
յուն, համագործակցություն, ոգեղենականություն և այլն, զուգամիտել 
Արևմուտքի կրթագիտական նորարարություններին, որոնք կշա-
հադրդեն ազգային «Ես»-ին կրթական նոր մեթոդների որդեգրման: 
Կրթության նորարարացման տեսաբաններ Դ. Բելլը, Թ. Պարսոնսը, Ս. 
Մոսկովիչին, Պ. Բուրդիյեն, Մ. Ֆուկոն, Մ. Կաստելսը և այլք ստեղծել են 
ինքնաարդիականացում ենթադրող ուսումնական նորարարական ծրագ-
րերի նախագծեր, որոնց հիմքում ընկած են կրթական տարածքներն 
ընդհանրացնող բազմաչափ հարաբերությունները: Ելակետ ընդունելով 
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մարդկային ռեսուրսների ռացիոնալ կառավարումը` շարունակական 
կրթության միջոցով կարելի է զարգացնել համագործակցության մշա-
կույթի այնպիսի ցանց, որը ներառում է նորարական, շարունակական, 
ազատ և թափանցիկ քննարկումների, տարաբնույթ գաղափարների 
նպատակադրված ուսուցում: Այս բազմամակարդակ գործընթացում գե-
րակա է կրթական համակարգի որակի բարձրացման դերը, քանի որ 
այն հնարավորություն է տալիս ճյուղավորել ցանցը՝ մրցունակ կրթութ-
յան միջոցով բարձրացնել ազգի կենսունակությունը և ընդարձակել ազ-
գային վիրտուալ տարածությունը: XX դարի վերջին տասնամյակից 
սկսած` համացանցի և նորագույն տեխնոլոգիաների լայն տարածմանը 
զուգընթաց, կրթական համալիր կառույցը (դպրոց, բուհ, հետբուհական 
միավորումներ, շարունակական կրթական նախագծեր), ձևավորելով 
միասնական բազմամշակութային տարածք, կառուցվածքային առումով 
վերաճել է գլոբալ ինստիտուտի: Այս առումով արդյունավետ է արդիա-
կանությունը ոչ թե որպես պատմական շրջան, այլ որպես դիրքորոշում 
դիտարկելու մոտեցումը: Այս գաղափարն առաջ քաշած Մ. Ֆուկոն «դիր-
քորոշում» հասկացության միջոցով դիտարկում է այժմեականության 
նկատմամբ վերաբերմունքի բազմաչափությունը, որը միաժամանակ 
ցույց է տալիս որոշակի պատկանելություն և հանդես գալիս որպես 
խնդիր: Ուստի պետք է ոչ միայն տարբերել արդիականության շրջանը 
մինչարդիականության և հետարդիականության շրջաններից, այլև հաս-
կանալ, թե արդիականության դիրքորոշումն ինչպես է հակադրվում «հա-
կաարդիականին»: Այս տեսանկյունից, ըստ Մ. Ֆուկոյի, արդիականու-
թյունը տարբերվում է նորաձևությունից, այսինքն` ժամանակի հոսանքին 
տրվելուց: Արդիականությունը ոչ թե զգայականությունն է արագահոս 
ներկայի հանդեպ, այլ` ներկայի հերոսացման կամքը: Լինել արդիական, 
նշանակում է ոչ թե ընդունել ինքդ քեզ այնպես, ինչպիսին դու դարձել ես 
ժամանակի հոսքում, այլ` վերաբերվել ինքդ քեզ որպես բարդ ու ծանր 
աշխատանքի օբյեկտի [6, с. 132-149 ]: Ակնհայտ է, որ ազգային և գլոբալ 
մակարդակներում շարունակական կրթության բազմակողմանի իրակա-
նացումը նոր պահանջներ է ներկայացրել ուսուցիչին, որը պետք է շա-
հադրդված լինի և՛ գիտելիքների, և՛ քաղաքացիական արժեքների նորա-
րարության ընկալմամբ: Այս ամենն էլ ԱԱԱ օրակարգում գերխնդիր է 
դարձրել նոր արժեշահային համակարգը, իրենց վարքի շահադրդման 
մաս դարձրած ուսուցիչների պատրաստումը, որը ենթադրում է մի կող-
մից շարունակական վերապատրաստում և ատեստավորում, մյուս կող-
մից՝ նոր ուսումնական ծրագրերում մասնագիտական ու համագործակ-
ցային մշակույթի արժեքայնության ամրագրում: Գլոբալ կրթական հա-
մակարգի սկզբունքների մշակման այս նոր գործընթացներն ենթադրում 
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են մրցունակ մասնագետներ, որոնք, մասնակցելով աշխատանքի մի-
ջազգային նոր բաժանմանը, գիտաարտադրական համալիրներում քիչ 
ռեսուրսային ծախսերով կկարողանան արտադրել ցածր ինքնարժեքով 
որակյալ ապրանքներ: Խորհրդային տարիների արտադրական գերհա-
մալիրների փոխարեն փոքր, ճկուն ու շարժուն, ժամանակի պահանջնե-
րին համապատասխանող նպատակամետ արդիականացվող արտադ-
րական միավորները պետք է կարողանան նոր տեխնոլոգիաների ներդր-
ման միջոցով, շարունակական կրթության օգնությամբ իրենց կառուց-
վածքի մեջ ներգրավել մրցունակ աշխատուժ [ 7, էջ 116-117 ]: Ժամանա-
կի հրամայականն է, որ աշխարհասփյուռ հայն էլ գլոբալ մարտահրա-
վերներին պատասխանի այնպես, ինչպես մայր մտնող երկրի կարգա-
խոսն է՝ ճապոնական ինքնություն և արևմտյան տեխնոլոգիաներ:  

Գլոբալացման գործընթացում ազգային ինքնության արդիականաց-
ման գործում հավասար մասնակցություն ունեն բազմաչափ փոխհարա-
բերությունների մեջ գտնվող հասարակության քաղաքական համակար-
գի այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսիք են ընտանիքը, դպրոցը, եկեղե-
ցին, պետությունը և այլն: Հայ ազգային կրթական համակարգը պետք է 
նպաստի նաև հայրենիք-Սփյուռք համագործակցությանը, հատկապես՝ 
ՌԴ-ում և Արևմուտքի այն երկրներում, որտեղ առավել մեծ է ուծացման 
վտանգը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ստեղծել շաբաթ-կիրակնօրյա 
դպրոցներ, հայորդյաց տներ` ապահովելով դասագրքերով, դասավանդ-
ման համացանցով: Կրթությունն ու գիտությունը, որպես ազգային ինք-
նության պահպանման գրավական դիտարկող հայի համար առաջար-
կում ենք ուղենիշ դարձնել հոգևոր Հայաստանի միֆը: Մեսրոպ Մաշտո-
ցին առաջին հայ քաղաքագետ դիտարկող Պարույր Սևակը գրել է. «Այն 
ժամանակվա մեր «այո՛»-ն կամ «ո՛չ»-ը բախտորոշ նշանակություն 
ուներ... Այն ժամանակ «հայ քրիստոնյա» կոչվելով՝ մերոնք կարողացան 
համընդհանուրի մեջ մասնավորվել, համանմանության մեջ տարբերակ-
վել...» [8, էջ 169-170]: Պետության կորստի պայմաններում, հայ ժողովր-
դի գոյատևումն առնչելով հոգևոր սկզբին՝ Մ. Մաշտոցը համակարգեց 
հոգևոր Հայաստանի գաղափարաբանությունը, քանի որ ժողովրդի կեն-
սագործունեությունն ի սկզբանե հենվել է ոգեղենական արժեքաբանութ-
յան վրա (օր.՝ հայ դիցարանում Տիրը գրի և գրականության հովանա-
վորն էր, իսկ ազատատենչ Հայկ Նահապետը, ամբողջացնելով հայի աշ-
խարհաընկալման հավաքական կերպարը, ընդվզեց բաբելոնյան աշտա-
րակաշինության դեմ՝ հանուն ինքնության և անվտանգութան):  

Ուծացումից խուսափելու և ազգային անվտանգություն ապահովելու 
նպատակով, հայը դարերի հոլովույթում, իր կուռ կրթական համակարգի 
օգնությամբ կարողացել է բյուրեղացնել իր արժեքները և դիմակայել ժա-
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մանակի ավերումներին ու օտար զավթիչների ապակառուցողական քա-
ղաքականությանը: Հայ ուսուցչապետ Մեսրոպ Մաշտոցն ստեղծեց 
դպրոցների և կրթության կազմակերպման լայն ցանց, որի օգնությամբ 
«... «բաժանի՛ր, որ տիրես» քաղաքականության մշտահարույց հարցին 
տվեց «մերձեցի՛ր, որ չտիրեն» պատասխանը...» [8, էջ 183]: Ակնհայտ է, 
որ ուսուցչապետը, ժամանակի հրամայակամով թելադրված ցանկացել է 
Հայաստանը դարձնել հոգևոր և աշխարհիկ դպրության կենտրոն: Կար-
ևորելով այդ համակարգի գերակայությունն ազգային ինքնության կա-
ռուցակարգում` Վ. Տերյանն իր ժամանակին գրել է. «Ազգը միայն արտա-
քին ուժերի զորությամբ, իրերի արհեստական դասավորությամբ չի 
ստեղծվում, այլև իր անդամների ներքին մտավոր-հոգեկան կապով» [9, 
էջ 242]: Մեծ բանաստեղծի այս եզրահանգումը համապատասխանում է 
մրցունակ մասնակցության միջոցով տեղ ու դեր ապահովել սեփական 
տեսակին նոր աշխարհակարգի ճարտարապետության կերտման գործ-
ընթացին: Արդյունքում նոր աշխարհակարգի կայացման գործընթացում 
էթնիկ «Ես»-ն իր անվտանգության նկատառումներով ընդգրկվում է «... 
գլոբալ հասարակություն, որը բավարարվում է «աշխարհի քաղաքացի», 
«մարդու իրավունքներ», «հանդուրժողականություն», «կրոնը բացառա-
պես անհատական ընտրություն», «ընդհանրական մոտեցումներով»` 
«բոլորը բոլորի հետ» [10, p. 286 ] երկխոսության միջոցով շեշտադրելով 
շահերի առավելագույն բավարարման տրամաբանությունը: 

Ակնհայտ է, որ շարունակական կրթությունը նպաստելով փոխգոր-
ծակցության կառուցակարգերի զարգացմանն աշխարհի տարբեր հատ-
վածներում բնակվող և գործունեություն ծավալող «Հայկական աշխար-
հի» ներկայացուցիչները միավորվում են ռազմավարական անվտան-
գության ապահովման նոր շարժումների մեջ: Ընդ որում համացանցը, 
բլոգոսֆերան և սոցիալական վիրտուալ ցանցերը մեծ հնարավորություն-
ներ ունեն «Հայկական աշխարհի» առջև ծառացած խնդիրների լուծման 
գործընթացում: Սոցիալական ցանցերում և բլոգներում շփումներն ողջ 
աշխարհի հայերի միջև վառ արտահայտված ինքնության վիրտուալ նո-
րարացման միտում ունի` հատկապես երիտասարդության շրջանում: 
Վերջին տարիներին ակտիվացել են նոր խմբային ինքնությունների 
ձևավորման գործընթացները, որոնց զգալի մասն ընթանալով սոցիալա-
կան ցանցերի վիրտուալ տարածության տիրույթում, առաջ է գալիս ոչ 
միայն ինքնության, այլև՝դիրքորոշումների վիրտուալացման վտանգ: 
Հատկապես ինքնիրացման իրական հնարավորությունների սահմանա-
փակությունն սպառնում է համացանցը վերածել ինքնիրացման եզակի 
միջոցի: Հաճախ առնչվում ենք կրկնակի վիրտուալացման հետ, երբ են-
թադրյալ կամ ցանկալի (օր.` արևմտականացում) ինքնության շրջանակ-
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ներում ընդարձակվում է վիրտուալ տարածությունը: Անկասկած, նման 
սոցիալական ցանցերն իրականության վերափոխման զգալի ներուժ են 
պարունակում, սակայն իրականության դանդաղընթաց փոխակերպումը 
կարող է հանգեցնել հերթական մեկուսացված ծայրամասերի ստեղծմա-
նը` դրանք վերածելով խորհրդանշական իշխանության և խորհրդանշա-
կան պայքարի կենտրոնների: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է կար-
ևորել «Հայկական աշխարհի» տարբեր ուղղություներով ընթանալու հե-
ռանկարները: Այս հայեցակետային մոտեցումը հետարդիականության 
համատեքստը տեղափոխում է ՀՀ-ԼՂՀ-Սփյուռք հարաբերությունների 
դաշտ: Այսինքն` առաջնահերթ է դառնում ոչ թե Հայաստանի անդամակ-
ցությունն անդրազգային կազմակերպություններին, այլև հայկական 
ցանցի ռեսուրսների օգտագործումը: Այս հնարավորության լիարժեք օգ-
տագործումը պահանջում է ուշադրություն դարձնել ինչպես ցանցի մյուս 
միավորների, այնպես էլ գլխավոր-կազմակերպիչ միավորի (ՀՀ-ի) շրջա-
նակներում հասարակության ցանցային կառուցվածքի զարգացմանը: 
Կենտրոնաձիգ-ավտորիտար կառավարման համակարգով օժտված 
միավորը չի կարող արդյունավետ փոխներգործության մեջ մտնել ցանցի 
այլ միավորների հետ. այն անընդհատ ձգտելու է փոխանակման անհա-
մաչափ հարաբերությունների պահպանմանը: Նույն կերպ պահանջվում 
է կարևորել բազմակենտրոն սոցիումի քաղաքացիավարացման հիմնա-
խնդիրը` այն որպես ձևաչափ ցանցի մյուս հատվածների հետ համագոր-
ծակցության ընդարձակման համար: Այլապես ցանցապետության հեռա-
նկարները խիստ մշուշոտ են, քանի որ պահանջվում է հրաժարում ինք-
նիշխանության ազգային-պետական մակարդակի որոշ իրավասություն-
ներից` հօգուտ համազգային-վերպետական աստիճանի: Ընդ որում` պե-
տությունից օտարման ենթակա իրավասությունների քանակը սահմանա-
փակ է և անհնար է դրանք միաժամանակ «փոխանակել» և՛ սփյուռքյան, 
և՛ միջազգային կառույցների հետ: Ուստի, գտնվելով տարբեր քաղա-
քակրթական հարթություններում, ինտեգրվելով և արդիականացնելով 
սեփական արժեքային համակարգը` հայ անհատը գլոբալ քաղաքացիա-
կան հասարակությունում ուրույն դերակատարում ունի, իսկ ինքնանույ-
նականացման հնարավորությունների, փոխշահավետ հիմքերով անվ-
տանգության մակարդակի ամրապնդման և շահերի պաշտպանության 
երաշխիքների առկայության դեպքում վստահաբար կավելացնի «Հայկա-
կան աշխարհի» ներուժը: Սա հնարավորություն է տալիս պաշտպանել 
հայկական տեսակետն ամենատարբեր գործընթացներում, ազդեցութ-
յուն գործել կայացվող որոշումների վրա, հանդես գալ գլոբալ քաղաքա-
կան դաշտում` որպես դերակատար. «... «Հայկական աշխարհ» նախա-
գիծը հնարավորություն կտա օգտագործելու ինչպես հայկական, այնպես 
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էլ ոչ հայկական ռեսուրսները` մեծացնելով հայության էթնիկական նույ-
նականության արդիականացման հնարավորությունները» [7, էջ 117-118]: 
Կիրթ, մրցունակ, մարտահրավերներին պատասխանող, համագործակ-
ցության հակված, բազմաբևեռ աշխարհում հայկական քաղաքակրթութ-
յան ներկայացող հայ մարդու կերտումը «Հայկական աշխարհի» գերա-
կա գործառույթն է:  

Հանրագումարենք՝ շարունակական կրթության հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրումը ՀՀ ԱԱԱ համատեքստում, ընդարձակում է հայ ընտրա-
նու բոլոր տեսակների համագործակցային պատասխանատվությունը, 
քանի որ հենց ընտրանին է որպես նորմերի և արժեքների հիմնական 
հաղորդակ կերպափոխում, հարմարեցնում և արդիականացնում է հայ 
«Ես»-ն ՀՀ – ԼՂՀ- Սփյուռք տիրույթներում: Հայ անհատը, ընդգրկվելով 
տվյալ հասարակության ընտրանիներից որևէ մեկում, միաժամանակ 
կարող է իրականացնել նաև «Հայկական աշխարհի» կայացման գործա-
ռույթներ: Լինելով գլոբալ հասարակության բաղկացուցիչ` որոշակի դե-
րակատարում կարող է ունենալ այդ հասարակության հումանիստական 
զարգացման գործընթացի վրա: Այդ դերակատարումն ընդարձակելով 
ԱԱԱ տարածությունը` հնարավորություններ կստեղծի տարբեր քաղա-
քակրթական չափումներում հայկականի ներկայացման, համագործակց-
ության մշակույթի սերմանման, սեփական ազատության համակարգի 
վերաիմաստավորման, համաշխարհային հանրության հետ համարժեք 
արդիականացման համար:  
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CONTINUOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL 
SECURITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
In the article the provision has been developed that education, which is 

not equally responding to the system of values, does not favor the 
importance of political liberties by an individual, but alienates him/her from 
the social reality.  

As a systemic complex, continuous education includes innovative 
knowledge, skills, and assets, which are based on self-discipline, self-
modernization, tolerance, altruism and socialization. We believes that by 
means of continuous education it will be possible to modernize national 
identity in the RA, NKR and Diaspora simultaneously. This triunity suggests 
realization of continuous education through Internet in the context of the 
NSS RA by innovating knowledge, skills and competences. We believe that 
the postmodernizational context of this approach assumes not only 
affiliation of Armenia to transnational organizations, but comprehensive use  
of resources of the Armenian Net, as well, by contributing to realization of 
"Armenian World" project. 

Keywords: continuous education, providing National Security, natural 
(regular) modernization, human values, self-discipline, culture of 
cooperation, competitiveness, political liberties of an individual, professional 
qualification, strategic elite, Diaspora, "Armenian World". 
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

 ակադեմիայի հայցորդ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱՅԻ 
ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ 

Հոդվածում դիտարկված են քաղաքական մշակույթի բովան-
դակության մեկնության կերպափոխման հրամայականները եռաչափ 
(անցյալ-ներկա-ապագա) քաղաքական ժամանակում: Բացահայտ-
վել է արժեքային կողմնորոշումների դերը շահադրդման կառուցա-
կարգերի արդիականացման գործընթացում:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական մշակույթ, քաղաքական հերմենև-
տիկա, քաղաքական թաքնահարուցություն, քաղաքական տեքստ, 
արժեքային կողմնորոշումներ, քաղաքական լսարան:  

 Քաղաքական մշակույթը տվյալ երկրի հասարակական ոլորտում 
մարդկանց վարքի կերպերի ամբողջություն է և մարմնավորելով իրենց 
արժեքային պատկերացումները քաղաքական աշխարհի զարգացման ի-
մաստների և նպատակների մասին` պահպանում է պետության ու հա-
սարակության փոխհարաբերությունների ամրագրված նորմերը և ավան-
դույթները: Սահմանման մեջ նախ և առաջ արտահայտված է արժեքային 
կողմնորոշումների կենտրոնական դերը, որոնք համակարգելով արդիա-
կանացնում են շահադրդման կառուցակարգերը և՛ ակնհայտ, և՛ թաքնա-
հարույց: Ռուս քաղաքագետ Ի. Ա. Իսաևի կարծիքով «Քաղաքականութ-
յան թաքնահարույց (эзотеричность) բնույթը ոչ թե չտեղեկացված 
մարդկանց համար փակ լինելու մեջ է, այլ այն մոտիվներում, որոնց մի-
ջոցով քաղաքականությունը հիմնավորում է իր հավակնությունները իշ-
խանությանը» [1, ст. 9, 10]: Քաղաքական սուբյեկտների վարքաբանութ-
յան ուսումնասիրման նկատառումներով անհրաժեշտ է կարևորել այդ 
աշխարհում փոխհարաբերությունների դիցաբանական, խորհրդանշա-
կան և մտահայեցողական հիմքերը: Այս ամենը հնարավորություն է 
տալիս քաղաքացիների և ինստիտուտների միջև տեղի ունեցող փոխհա-
րաբերությունները կարևորելով շահադրդել նրանց վարքը և լուսաբանել 
առկա քաղաքական գործընթացների պատճառները` իշխանության հա-
մար պայքարը, ռեսուրսների տեղաբաշխումը և այլն: Ուշագրավ է ամե-
րիկացի քաղաքագետներ Հ. Լասուելլի և Ա. Կապլանի «Իշխանություն և 
հասարակություն: Քաղաքական վերլուծության կառուցվածքը» դասա-
կան աշխատությունում առաջարկված քաղաքական խորհրդանիշների 
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հայեցակարգը` որպես իշխանության միջոցների և նպատակների 
հստակեցման կարևորագույն «միջնորդ»:  

Իշխանության թաքնահարույց բնույթը հիմնականում դրսևորվում է 
տեքստերի և այլ նյութերի բարդ խորհրդանշանային համակարգերում: 
Այս տիրույթում տեքստն ավանդական ընկալմամբ հանդես է գալիս որպես 
արձանագրված նշանների համակարգ: Դրանով իսկ տեքստը նոր պայ-
մաններում և առանց փոփոխությունների մշտապես կարող է վերարտա-
դրվել: Հատկապես կրկնվողականությունն է, որ ապահովում է տեքստի 
մշակութային կյանքի երկարակեցությունը: Մշակույթի հասունության 
մակարդակի վկայությունը նրա տեքստային թաքնահարույց բնույթի 
մեջ է և հակառակը, մշակույթի տեքստային բնութագրիչները և նրա 
կրկնվողականությունը հասունության հատկանիշներն են [2, ст. 81]:  

Քաղաքակրթության զարգացման ընթացքում քաղաքական կառա-
վարման տարբեր միավորներ մշակել են քաղաքական մշակույթի յուօրի-
նակ տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մարդու վարքում արտացոլում 
է որոշակի արժեքների, նորմերի և կարծրատիպերի, իշխելու ձևերի ու 
կառավարողների հետ փոխհարաբերությունների, և նույնպես այլ տար-
րերի գերակայությունը, որոնք դասավորվում են աշխարհագրական, 
մենթալիթետային, հոգևոր-քաղաքակրթական, տնտեսական ու այլ գոր-
ծոնների տակ: Քաղաքական մշակույթի տիպաբանության հիմքում ըն-
կած են հետևյալ գործոնները` տարբեր քաղաքական համակարգերի ա-
ռանձնահատկությունը, երկրների և շրջանների զարգացվածության 
աոանձնահատկությունները, քաղաքական խաղում քաղաքացիների 
կողմնորոշումները, մշակութային կապերի նկատմամբ քաղաքական ար-
ժեքների բաց կամ փակ լինելը, մարդու ընդհանուր մշակութային վարքի 
առանձնահատկությունները և այլն [3, ст. 94-101]:  

Այս բարդ և բազմաշերտ գործոնների դրսևորմամբ է հիմնականում 
պայմանավորված բանավոր և գրավոր խոսքի նկատմամբ քաղաքական 
հռետորության կողմնորոշվածությունը, որից ելնելով էլ քաղաքական 
մշակույթները բաժանվում են բանավոր և գրավոր քաղաքական մշա-
կույթի [4, ст. 22]: Օրինակ` անգլո-ամերիկյան քաղաքական մշակույթը՝ 
ձևավորվելով պատմական հոլովույթում, ունի վառ արտահայտված և՛ 
բանավոր, և՛ գրավոր բնութագրիչներ, իսկ հայկական (ռուսական, հետ-
խորհրդային) քաղաքական մշակույթը նույնքան վառ արտահայտված 
գրավոր տեքստի մշակույթ: Բանավոր քաղաքական մշակույթները ձևա-
վորվել են հրապարակային խոսքի և ակտիվ լսարանին ուղղված անհա-
տական ելույթների հիման վրա: Դեռ վաղ ժամանակներից այդ մշա-
կույթներում լսարանը եղել է քաղաքական գործընթացների ակտիվ 
մասնակից, իսկ բանավոր խոսքը ձևվորվել և հաստատվել է մինչ լրագ-
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րության մեծ դարաշրջանը (մինչև XVIII դ.), երբ քաղաքական կյանքը 
դարձավ մամուլի քննարկման հիմնական առարկա: Հռետորության` վի-
ճաբանության, երկխոսության, ճարտասանության արվեստները համար-
վում են ԱՄՆ-ի կրթական համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչը, ո-
րոնք ներգրավված են դեռ դպրոցական ծրագրերում:  

Հայկական քաղաքական մշակույթը դարեր շարունակ կողմնորոշ-
վում էր դեպի գրավոր խոսքը: Մեր պատմության հիշողության հուշա-
մատյանների վրա դրոշմված չեն նշանավոր քաղաքական գործիչների և 
հայտնի փաստաբանների ճառեր, հասարակական գործիչների ելույթ-
ներ: Մենք հեշտությամբ կարող ենք նշել քաղաքական գրողների և որոշ 
քաղաքական տեքստեր, օրինակ` Եղիշե Չարենց, Լեռ Կամսար,Պարույր 
Սևակ և այլն: Սակայն հայի և՛ պատմական, և՛ ներկա հիշողությունը չի 
կարող հիշատակել քաղաքական հռետորների կամ նրանց հայտնի քա-
ղաքական ճառերը: Բացառությամբ կարող ենք նշել, ԽՍՀՄ-ի փլուզման 
և վերակառուցման ժամանակ «հարթակի տղաների» մի քանի քաղաքա-
կան ելույթներ: 

Քաղաքական հռետորության ամենագլխավոր աղբյուրը հանրային և 
քաղաքական քննարկումներն են, որոնք ՀՀ-ում մինչ այսօր թույլ են 
զարգացած: Տրոհված և մարգինալ քաղաքական դերակատարները, ել-
նելով իրենց շահերից, խաղարկում են հրապարակային հանրային-քա-
ղաքական քննարկումների անցկացումը և այլակարծության տպագրու-
թյան հրատարակումը:  

Հանրային քննարկումները սահմանափակվում էին հավաքույթնե-
րում, իսկ խորհրդային ժամանակներում նաև խոհանոցային խոսակ-
ցություններում (խոհանոցային այլախոսության): Երկուսի պարագայում 
էլ բացակայում էր լսարանը որպես ագիտացիայի և մոբիլիզացիայի 
ռազմավարության հիմնական մաս: Սակայն երկխոսության արվեստը 
զարգանում էր իր բնույթով` մասնավոր և գիտական` քննարկումների 
տեսքով:  

Կենդանի հրապարակային խոսքն ընդունակ է առաջացնել անհամե-
մատելի մեծ արձագանք և շարժունակություն, քան գրավոր խոսքը: Այդ 
իսկ պատճառով ԱՄՆ-ում տարբեր մակարդակի նախընտրական ար-
շավների ժամանակ հիմնական շեշտը դրվում է ընտրողների հետ անմի-
ջական կապ հաստատող տարբեր բնույթի ելույթների, հանրահավաքնե-
րի, հանդիպումների, պրես-կոնֆերանսների և այլ հրապարակային մի-
ջոցառումների վրա: Այսպիսով հռետորը իր հրապարակային խոսքով 
կարող է պասիվ և անտարբեր լսարանին ավելի հեշտ աշխուժացնել, 
քան տեքստով հետաքրքրացնել անտարբեր ընթերցողին: Բանավոր 
խոսքի դեպքում նախաձեռնությունը պատկանում է հռետորին, որը իրա-
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վիճակով պայմանավորված հնարավորություն ունի ելույթի ժամանակ 
ճարտասանական հնարքներ կիրառելով` ակտիվացնել և լսարանին 
մասնակից դարձնել ներկայացվող նյութի ճշտության ապացուցմանը: 
Բանավոր խոսքը հռետորին հնարավորություն է տալիս վերահսկել լսա-
րանի վրա ազդեցության աստիճանը` որոշ հատվածներում հասցնելով 
այն առավելագույնի: Ի տարբերություն բանավոր խոսքի` գրավոր խոս-
քում նախաձեռնողը ընթերցողն է, նա է որոշում, երբ սկսել, երբ վերջաց-
նել, տեքստի որ հատվածն ուշադիր կարդալ, որը բաց թողնել:  

Սակայն գրավոր տեքստն ունի նաև իր առավելությունները: Նրա 
տեղեկատվական հագեցվածությունը բավականին բարձր է: Գրավոր 
տեքստի համար անթույլատրելի և անընդունել է տեքստի բովանդակութ-
յան տրամաբանության բացակայությունը, քանի որ ընթերցողը, եթե 
կորցնի բովանդակության տրամաբանական իմաստը, այստեղ զգաց-
մունքայնությունը չի կարող փրկել իրավիճակը:  

Քաղաքական տեքստերի ուշադիր կարդալու կարողությունը քաղա-
քականության նկատմամբ գիտակցված մոտեցման անհրաժեշտ պայ-
ման է: Տեքստերի ընտրման և ուշադիր ընթերցման, արտահայտված 
բառերի և տեսակետների հետևում ենթադրվող, իսկ երբեմն թաքնված 
իմաստը տեսնելու կարողությունը և ոճաբանական, հռետորական, գրա-
ֆիկական պատկերների իմաստային նշանակության գիտակցումն անհ-
րաժեշտ մասնագիտական որակ է լրագրողի, քաղաքագետի, վերլուծա-
բանի և քաղաքական գործընթացներում դերակատարություն ունեցող 
սուբյեկտների համար: Քաղաքագետը ոչ միայն պետք է կարևորի տվյալ 
երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների բնույթը, ծավալը և 
ներգրավված դերակատարների շահերը, այլ նաև հասկանա, թե ինչպես 
են հասարակական համակարգի տարբեր խմբեր ընկալում ու գնահա-
տում քաղաքական գործընթացները, և ինչպես կարելի է ռացիոնալաց-
նել նրանց հայացքները:  

Քաղաքագետը տեքստին նայելով անհրաժեշտ է որ հասկանա, թե 
ում է հասցեագրված տվյալ տեքստը և նրա հնարավոր արձագանքը հա-
սարակության կամ տվյալ լսարանի կողմից: Այդ իսկ պատճառով քաղա-
քագետի համար կարևոր է իմանալ տվյալ հասարակությունը և նրա բո-
լոր սոցիալական շերտերը, քաղաքական համակարգը և քաղաքա-
կան մշակույթը: Քաղաքական գործիչը քաղաքական գործընթացի վրա 
ազդեցություն ունենալու հետաքրքրված կողմ է, իսկ հետաքրքրված կող-
մը, ըստ բնորոշման, չի կարող լինել անաչառ կողմ: Լիովին անաչառ կա-
րող են լինել միայն այն մարդկանց մտորումները, որոնք չեն մասնակցում 
տվյալ քաղաքական գործընթացին: Իսկ քաղաքական գործընթացներում 
կոմպետենտ են միայն գործընթացի իրական մասնակիցները: 
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«Քաղաքական տեքստ» հասկացության ներքո նախ և առաջ 
հասկանում ենք այնպիսի տեքստ, որն ուղղված (կամ հասցեագրված) 
լինելով պոտենցիալ զանգվածային լսարանին, ներկայացնում և ամ-
փոփում է գոյություն ունեցող արդի քաղաքական խնդիրները: Ավելի 
լայն իմաստով, քաղաքական տեքստերի նպատակն է ազդել քաղաքա-
կան իրավիճակի, քաղաքական ուժերի տեղաբաշխման, քաղաքական 
դերակատարների, երևույթների, իրադարձությունների, խնդիրների վե-
րաբերյալ հասարակական կարծիքի վրա: Արդի քաղաքական խնդիրները` 
լինելով քաղաքական գործընթացների բաղկացուցիչ, կարող են ուղղա-
կիորեն վերաբերել իշխանական գործառույթների բաշխմանը և վերա-
բաշխմանը, քաղաքական իշխանության նվաճմանը, հասարակության 
քաղաքական կառուցվածքին ու քաղաքական կառավարմանը:  

Քաղաքական տեքստն ունի ռազմավարական և մարտավարական 
խնդիրներ: Ռազմավարական մոտեցման տեսանկյունից յուրաքանչյուր 
քաղաքական տեքստ, կատարելով ուշադրության ներգրավման, լսարանի 
համախմբման, առաջադրված խնդիրների ճշգրտության և լսարանի կող-
մից նրանց լուծման ուղիների ընդունման, գաղափարախոսական գործա-
ռույթներ, նպատակաուղղված է ընթացիկ քաղաքական իրավիճակի փո-
փոխությանը կամ աջակցմանը: Որպես կանոն քաղաքական տեքստերը 
կապված են ընտրական, իշխանության բաշխման, ուժերի վերադասա-
վորվածության կամ այլ քաղաքական գործընթացների հետ (երթեր, տա-
րաբնույթ քաղաքական գործողություններ, հանրահավաքներ, թռուցիկ-
ներ և այլն): Սակայն տեքստերը բացի ռազմավարական բնույթից, ունեն 
նաև մարտավարական բնույթ: Յուրաքանչյուր տեքստ ունի իմաստային 
կշիռ և իրականացնում է իր առջև դրված խնդրի լուծումը:  

Հայազգի ռուս քաղաքագետ Ա.Գ. Ալթունյանի կարծիքով տեքստը 
դառնում է քաղաքական, եթե այն սկսում են ընդունել այդպիսին քաղա-
քական գործընթացի հիմնական սուբյեկտները` ժողովրդավարական 
համակարգերում քաղաքական լսարանը, իսկ ավտորիտար համակար-
գերում իշխանությունը և նրա ինստիտուտները [4, ст. 22]: Իրենց կա-
ռուցվածքով և հրատապությամբ միանման քաղաքական տեքստերը 
տարբեր քաղաքական համակարգերում և քաղաքական մշակույթներում 
հասցեագրված լսարանի կողմից կարող են տարբեր կերպ ընկալվել ու 
արժանանալ տարբեր գնահատականների: Այժմեական իշխանության 
սուբյեկտների մասին շրջանառվող ասեկոսեները, անեկդոտները, մա-
մուլում տպագրվող զվարճալի պատմվածքները կարող են ազդեցություն 
ունենալ իշխանության հեղինակության վրա այնքանով, որքանով այն 
կարող է այդպես դիտարկել ներկայացնողը և լսարանը: Ա.Գ. Ալթունյանը 
իր «Քաղաքական տեքստերի վերլուծություն» գրքում անդրադառնում է 
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խորհրդային ժամանակներում հայտնի մեկ անեկդոտի, որտեղ ճուտն ի-
րեն համարում էր քաղաքական բանտարկյալ այն հիմքի վրա, որ 
կտցհարելով իրեն պարսատիկով հարվածել պատրաստվող պիոների 
հետույքը հայտնվել էր բանտում ՝ որպես քաղաքական բանտարկյալ: 
Այստեղ անհեթեթ տեքստը քաղաքական հումորի միջոցով բացահայ-
տում է իշխանության անձեռնահասությունը, քանի որ իշխանությունը սո-
վորական կռվարարին և խուլիգանին, իր սխալ վերաբերմունքով, դարձ-
րել էր քաղաքական ընդդիմախոս` միաժամանակ բարձրացնելով նրա 
հեղինակությունը [4, ст. 13]: 

Ժողովրդավարական համակարգերում ընդդիմախոսների կողմից 
շրջանառության մեջ դրված անեկդոտները կառավարող ընտրանու մա-
սին միայն այն ժամանակ են դառնում քաղաքական տեքստ, երբ լսարա-
նը համաձայնվում է այն ընդունել որպես այդպիսին: Բոլոր տեքստերը 
գրվում և հասցեագրված են որոշակի նպատակային լսարանի համար: 
Ուստի համընդհանուր քաղաքական տեքստ կարող է գործառվել միայն 
ներքին և արտաքին սպառնալիքների, արտակարգ իրավիճակների, քա-
ղաքական ճգնաժամերի ժամանակ: Իհարկե, այն կարող է իր մեջ ներա-
ռել տարաբնույթ շահեր ներկայացնող մի քանի նպատակային խմբերի, 
սակայն այս պարագայում տեքստը պետք է որոշակի հարթության մեջ 
չեզոքացնի այդ շահերը և ներկայացնի այդ խմբերին միավորող հա-
մընդհանուր շահային արժեքային համակարգ:  

Քաղաքական տեքստերի գործառույթների տարբերությունը կախ-
ված է տարբեր քաղաքական համակարգերում քաղաքականության 
սուբյեկտների և լսարանի միջև փոխներգործության բնույթից ու տվյալ 
քաղաքական մշակույթի որպիսությունից: 

Քաղաքական տեքստում կարևոր նշանակություն ունի հեղինակի 
կերպարը` ինչպես է նա ներկայանում որպես անձ, որպես որոշակի սո-
ցիալական, քաղաքական խմբի ներկայացուցիչ, որպես ողջ ժողովրդի 
անունից: Հայտնի է, որ խորհրդային պաշտոնական քաղաքական տեքս-
տերում նվազագույնի էր հասցված տեքստի անհատական անձնավորու-
մը: Անկախ նրանից, թե ում կողմից են կատարվում պաշտոնական հա-
ղորդագրությունները, նրանցում գերակայում էր կոլեկտիվ հեղինակութ-
յան կերպարը: Վերակառուցման ժամանակներից տեքստի անհատա-
կան անձնավորումը վերադարձավ քաղաքական տեքստերում:  

Քաղաքական տեքստի հիմնական ձևերն են գովազդը, կոչերը, 
թռուցիկները, քաղաքական ելույթները, լուրերը, հրապարակախոսութ-
յունները, տեղեկատվական հոդվածները և այլն:  

Կախված լսարանի ու քաղաքական սուբյեկտների միջև փոխազդե-
ցության բնույթից և մշակույթից` տարբեր քաղաքական համակարգերում 
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քաղաքական հռետորները տարբեր կերպ են ազդում լսարանի վրա: 
Քաղաքական խնդիրները ձևակերպող և համակարգող քաղաքական 
տեքստը միշտ բովանդակում է իրականության այս կամ այն ընկալումը և 
նրա իմաստավորումը: Որևիցե խնդրի կարևորումը, նրա լուծման ուղի-
ների առաջարկումը և սոցիալ-քաղաքական իրականության մեջ յուրա-
քանչյուր նպատակաուղղված գործունեության և նրա գնահատման փոր-
ձը ենթադրում է գիտակցել այս աշխարհի ձևավորման տրամաբանութ-
յունը և նրանում գործող օրինաչափությունները: Այդ իսկ պատճառով 
քաղաքական խնդիրների և նրանց լուծման ուղիների յուրաքանչյուր 
նկարագրություն իր մեջ ներառում է աշխարհայացքային ու գաղափա-
րախոսական բաղկացուցիչներ, այսինքն` քաղաքական տեքստի հեղի-
նակի իրականության ընկալման որպիսությունը:  

Որպես գաղափարախոսական բացառիկություն` ժամանակակից 
քաղաքական տեքստի առանձնահատկությունը կայանում է իրականու-
թյան ընկալման և ընդունման խնդրի համադրելի մեկնաբնության մեջ: 
Բնաշրջման (Էվոլյուցիոն) զարգացող ընթացք ունեցող հասարակության 
մեջ գոյություն ունի գաղափարախոսական և հայեցակարգային հստակ 
նշագծված դաշտ: Յուրաքանչյուր գաղափարախոսական ու աշխարհա-
յացքային հայեցակարգ իմաստավորված ու հարաբերակցված է այլ հա-
յեցակարգերի, կուսակցությունների հետ և ունի առանցքային հասկա-
ցությունների, բանաձևերի, խորհրդանիշների, կարգախոսների ամբող-
ջություն: Այս պարագայում քաղաքական լսարանի յուրաքանչյուր ակտիվ 
մասնակցի համար մեծ դժվարություն չի առաջանա նշագծված գաղա-
փարական դաշտում մատնանշել տվյալ հայեցակարգի տեղը և դերը: 

Որպեսզի հասկանալի լինեն տեղի ունեցող իրադարձությունները, 
անհարեժշտ է, որ մարդը փորձի գտնել զուգահեռներ և կարողանա կող-
քից դիտել իրադարձությունը: Անհրաժեշտ է տիրապետել ոչ միայն փաս-
տերի, այլ նաև խորհրդանիշների և կերպարների լեզվին: Վերջիններիս 
համակարգային մեկնաբանությունն ու գնահատողական տեքստի մշա-
կումը հնարավորություն են տալիս հասկանալ քաղաքական գործու-
նեության որպիսությունը և նշանակությունը:  
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,  
բժշկական գիտությունների թեկնածու 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

Հոդվածում քննարկվում է կառավարչի անձի հոգեբանական 
ասպեկտները, որոնք ուսումնասիրվում են կառավարման հոգեբա-
նության և մենեջմենթի շրջանակներում: Կառավարչի անձի ուղղ-
վածության տակ հասկանում են կայուն պահանջմունքների, շահերի, 
հակումների, համոզմունքների, իդեալների, աշխարհայացքի և այլնի 
համակարգը, որոնք բնորոշում են նրա վարքագծի հիմնական ուղ-
ղությունները: Մենեջերի հոգեբանական ռեսուրսների տակ ենթադ-
րում են հոգեբանական բնութագրերի համակարգ, որոնք կայուն 
կերպով դրսևորվում են ոչ միայն գործարար շփման ընթացքում ղե-
կավարի վարքագծի ոճում, այլև նրա մտածելակերպում, որոշումների 
ընդունման և իրականացման, կառավարչական սխեմաների որոն-
ման անհատական առանձնահատկություններում և այլն: 

Հիմնաբառեր. անձի ուղղվածություն, հոգեբանական բնութագ-
րեր, կառավարչի անձ, կառավարչական հատուկ որակներ, վար-
քագիծ, կոնֆորմիզմ, համակարգային մտածողություն, հոգեբանա-
կան ռեսուրս: 

 
Մենեջերի անձի հոգեբանական ասպեկտների ուսումնասիրումն 

ամենաբարդն ու ամենակարևորն է մենեջերի և մենեջմենթի բնույթի 
ըմբռնման համար: Մենեջերի անձի վերաբերյալ ունեցած հստակ պատ-
կերացումները հնարավորություն են ընձեռում պատրաստելու կադրեր, 
որոնք կարող են էապես ազդել կառավարման արդյունավետության 
վրա: Կառավարչի անձի մասնագիտական պատրաստվածության խնդի-
րը քննարկվում է մենեջմենթի շրջանակներում, իսկ նրա հոգեբանական 
ասպեկտները՝ կառավարման հոգեբանության:  

 Մենեջերի հոգեբանական ռեսուրսները ներառում են գործարար 
վարքագծի ոճը և դրա հետ կապված մտածելակերպը: Դրանք կարող են 
նկարագրվել մի շարք կայուն բնութագրերի ամբողջությամբ, որոնց ար-
տաքին դրսևորումը հեշտ է բացահայտել մենեջերի պրակտիկ գործու-
նեության վերլուծության ժամանակ [2]: Այդ ամբողջությունը ներառում է 
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այնպիսի բնութագրեր, ինչպիսիք են` իրավասությունը, աշխատունա-
կությունը, գործնականությունը, կազմակերպվածությունը, գործնական 
պատասխանատվությունը, ռիսկերին պատրաստ լինելը, համակարգա-
յին մտածողությունը, օրինապահությունը և կոնֆորմիզմը:  

Պրակտիկ գործունեության մեջ կայուն կերպով դրսևորվող հոգեբա-
նական ռեսուրսների աղբյուրը կառավարչի անձն է, նրա ուղղվածութ-
յունը, կայունությունը, կառուցվածքը: 

Անկախ բովանդակության այն առանձնահատկություններից, որոնք 
«անձ» հասկացությանը վերագրում են տարբեր հեղինակներ, «Հոգեբա-
նություն» գիտության մեջ ձևավորվել է անձի ուղղվածության մասին կայուն 
պատկերացում, որն ինքնին անձի առավել կարևոր հատկանիշներից է 
[1]: Անձի ուղղվածություն ասելիս, որպես կանոն, հասկանում ենք հիմնա-
կան պահանջմունքների, շահերի, հակումների, համոզմունքների, իդեալ-
ների, աշխարհայացքի և այլնի համակարգը, որը բնորոշում է նրա վար-
քագծի հիմնական ուղղությունները: Անձի ուղղվածության դրսևորման 
կարևորագույն ձևերից են կենսագործունեության այս կամ այն ոլորտում 
նրա վարքագծի առանձնահատկությունները: Այս դեպքում կարելի է խոսել 
«անձի կառավարչական ուղղվածություն» հասկացության մասին: 

Անձի կայունությունը ևս մեկ հիմնական բնութագիր է, որն անքակ-
տելիորեն կապված է անձի ուղղվածության հետ: Անձի կայունությունը 
դրսևորվում է նրա գործողությունների հաջորդականության և կանխա-
տեսելիության, նման իրավիճակներում նրա արձագանքի կրկնվող նույ-
նության մեջ: Կայունության բարձր ցուցանիշներով բնութագրվող անձի 
վարքագիծը զգալիորեն օրինաչափ բնույթ է կրում. նրա արարքներն ու 
վարքագիծը կարող են մեծ հավանականությամբ կանխատեսվել: Եվ 
եթե խոսենք մենեջերի կառավարչական ուղղվածության մասին, ապա 
կարելի է դրա հետ կապել ղեկավարի գործողությունների և հակազդում-
ների համապատասխան կանխատեսելիությունը` այդպիսով բնութագրե-
լով ղեկավարման ոճը: Անձի կառուցվածքը պատկերվում է որպես կայուն 
կերպով դրսևորվող անձի հիմնական բաղադրիչների համակարգ, որն իր 
մեջ ներառում է ընդունակությունները, խառնվածքը, բնավորությունը, կա-
մային հատկանիշները, հույզերը և մոտիվացիան [1]: 

Հոգեբանական ռեսուրսների աղբյուրներն սկսվում են անձի ձևա-
վորման աղբյուրից, իսկ այն բաժանվում է երեք հիմնական ենթահամա-
կարգերի` 
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 անձի բնածին հատկանիշներ ու որակներ. 
 անձի ձեռքբերովի հատկանիշներ ու որակներ. 
 արտաքին (սոցիալ-էկոլոգիական) գործոններ: 

Փոխազդելով միմյանց` դրանք ձևավորում են անձը` որպես բնատուր 
և ձեռքբերովի հատկանիշների ու որակների ամբողջություն: Դրա արդ-
յունքում մենք ստանում ենք անձի արտաքին դրսևորումները՝ մտածո-
ղության և վարքագծի տեսքով: Նայած այն բանին, թե ինչ սոցիալական 
դեր է կատարում, անձը դրսևորում է տարբեր վարքագիծ, սակայն նրա 
բնավորության, գործելակերպի առանձնահատկությունները տարբեր 
ոլորտներում տարբեր կերպ են անդրադառնում նրա գործունեությանը: 
Դիտարկենք անձին՝ որպես մենեջերի:  

Մենեջերի հոգեբանական ռեսուրսներ ասելիս ենթադրում են հոգե-
բանական բնութագրերի համակարգ, որը մշտապես դրսևորվում է ոչ 
միայն գործարար շփման ընթացքում ղեկավարի վարքագծի ոճում, այլև 
նրա մտածելակերպում, որոշումների ընդունման և իրականացման, կա-
ռավարչական սխեմաների որոնման անհատական առանձնահատկութ-
յուններում և այլն: 

Մենեջերի գործունեությունն իր մեջ ներառում է ոչ միայն ենթակա-
ների կառավարում, այլ նաև գործողությունների ու պարտականություն-
ների լայն շրջանակ, որը պահանջում է անձի հոգեբանական ռեսուրս-
ներ: Դրանք ընդհանուր գործնական բնութագրերն են, որոնք կարող են 
կիրառվել ցանկացած աշխատողի, այդ թվում նաև մենեջերի և շարքա-
յին մասնագետի գործունեության գնահատման ժամանակ: Սակայն 
դրանց հետ մեկտեղ կան նաև հատուկ կառավարչական բնութագրեր, ո-
րոնց էությունը կարևոր է բացառապես մենեջերի համար` անկախ աս-
տիճանակարգում (հիերարխիայում) նրա զբաղեցրած դիրքից, աստիճա-
նակարգի տիպից և ճյուղային առանձնահատկություններից: Թվարկ-
վածներից զատ կարևոր են նաև այն բնութագրերը, որոնք պայմանա-
վորված են աստիճանակարգում ղեկավարի զբաղեցրած դիրքով, այդ 
աստիճանակարգի տիպով, ճյուղի առանձնահատկություններով և, որ-
պես կանոն, զգալիորեն ավելի քիչ նշանակություն ունեն առաջին և երկ-
րորդ խմբերի համեմատությամբ: Աշխատանքային գործունեության մեջ, 
որքան էլ առկա են անձնային առանձնահատկությունները, գոյություն ու-
նեն մի շարք ընդհանուր հոգեբանական բնութագրեր, որոնց օգնութ-
յամբ կարելի է նկարագրել ցանկացած աշխատողի, այդ թվում նաև մե-
նեջերի ու մասնագետի գործնական վարքագծի ոճը: Նման բնութագրե-
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րն արտահայտվում են ոչ թե աշխատողի առանձին արարքներում, այլ 
հենց նրա գործունեության ընթացքում: Որպես ծառայություն մատուցող 
անձ՝ կառավարչի գործունեության ունիվերսալ բնութագրիչներից են ի-
րավասությունը, գործնականությունը, աշխատունակությունը և կազմա-
կերպվածությունը: Այս շարքը կարելի է շարունակել, սակայն գործնա-
կան հատկանիշների նկարագրության լիարժեք բնութագրեր դժվար է 
ստանալ:  

Ընդհանուր առմամբ իրավասու մասնագետը որևէ ոլորտում բանի-
մաց, իրազեկ, հեղինակավոր աշխատողն է: Իրավասու կառավարիչը 
կարող է, անկախ իր պատասխանատվության ոլորտի փոփոխությունից, 
առավելագույն արդյունավետությամբ կիրառել իր կուտակած գիտելիք-
ները: Այդպիսի բազմաբնույթ (ունիվերսալ) բնութագրերից է նաև գործ-
նականությունը, ինչը դրսևորվում է միայն երկարատև, կայուն գործու-
նեության ընթացքում: Գործնականությունը դիտարկվում է որպես այն-
պիսի որակ, ինչպիսիք են` ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, 
կշռադատվածությունը: Մյուս կարևոր հատկանիշն աշխատունակութ-
յունն է, ինչն ինքնին ինքնուրույն նշանակություն չունի, սակայն կարևոր 
ապահովող դեր է կատարում: Ո՛չ մասնագիտական իրավասությունը, ո՛չ 
գործնականությունը չի կարող ամբողջովին իրականացվել, եթե այդ 
հատկանիշները կրողը դրա համար անհրաժեշտ աշխատունակություն 
չունի: Այս հատկանիշի առկայությունը նախ և առաջ պետք է ապահովի 
բնականոն` ինտենսիվ, հավասարաչափ արդյունավետ աշխատանքի 
հնարավորություն, ինչը լիովին համապատասխանում է աշխատողին 
ներկայացվող պահանջներին ու աշխատանքի պայմաններին: Եթե իրա-
վասությունը, գործնականությունը և աշխատունակությունը կարող են 
դիտարկվել որպես աշխատողի հիմնական միջոցներ, որոնք անմիջա-
կանորեն օգտագործվում են նրա կողմից իր գործունեության ընթաց-
քում, ապա կազմակերպվածությունն այնպիսի հատկանիշ է, որը կարող 
է դրանք միավորել միասնական համակարգում` ապահովելով դրանց ա-
ռավել արդյունավետ օգտագործումը: 

Կազմակերպվածությունն ինքնին ունիվերսալ բնութագիր է, որը կա-
րող է ազդել ցանկացած մարդկային գործունեության հաջողության վրա, 
սակայն դրված լինելով աշխատակցի վերոնշյալ բնութագրերում՝ այն 
հանգեցնում է անձի նոր համակարգային հատկանիշների դրսևորման. 
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նրա աշխատանքն ավելի արդյունավետ է դառնում, ընդլայնվում են լուծ-
վող խնդիրների թիվն ավելացնելու հնարավորությունները [3, 4]: 

Կառավարչի անձը պետք է օժտված լինի հատուկ կառավարչական 
որակներով, ինչպիսիք են` գործնական պատասխանատվությունը (ընդ-
հանուր առմամբ այն կարող է բնութագրվել որպես պարտքի բարձր 
զգացում ունենալ), իր պարտականությունները կատարելու պատրաս-
տակամությունը և ձգտումը, աշխատակցի կողմից սեփական գործողութ-
յունների ու դրանց հետևանքների մասին հաշվետվություն տալու պար-
տավորության գիտակցումը: Եվ այս բոլոր հատկանիշներն անձի մոտ 
դրսևորվում են` անկախ նրա գործունեության որոշակի պայմաններից և 
ընդհանրապես անկախ նրանից, թե արդյոք նրա ընթացիկ գործունեութ-
յունը կապ ունի՞ մենեջմենթի հետ: Այստեղ կարևորվում է ղեկավարի աշ-
խատանքը. այն պատասխանատվություն է դառնում ոչ թե ընդհանրա-
պես, այլ դառնում է գործունեության արդյունքների համար պատասխա-
նատվություն: 

Մենեջերի պատասխանատվությունը ներառում է ոչ միայն սեփա-
կան գործողությունների, այլև ենթակա աշխատողների գործողություն-
ների արդյունքների, ինչպես նաև արտադրական գործընթացի այն ընդ-
հանուր արդյունքի համար պատասխան տալու պատրաստակամությունն 
ու պարտավորությունը, որը համարվում է որպես ղեկավարվող ստորա-
բաժանման բոլոր աշխատակիցների անհատական գործունեության 
ավարտ: 

Այսպիսով, մենեջերի գործնական պատասխանատվությունը՝ որպես 
նրա հոգեբանական ռեսուրսներից մեկի բաղադրատարր, ներառում է իր 
պարտականություններն այնպես կատարելու գիտակցված պատրաստա-
կամությունն ու ձգտումը, որպեսզի ամբողջությամբ իրականացնի իր 
կողմից հռչակված պատասխանատվությունը կառավարման արդյունք-
ների համար, ինչպես նաև կառավարվող արտադրական գործընթացի 
արդյունքների, սեփական գործողությունների, իր ենթակաների գործո-
ղությունների և դրանց հետևանքների համար: 

Անորոշության պայմաններում աշխատելու և ոչ միայն պատասխա-
նատվության, այլև դրա իրականացման հետ կապված բոլոր ռիսկերը 
ստանձնելու գիտակցված պատրաստակամությունը մենեջերի անձին 
հատուկ ևս մեկ հատկանիշ է: 

Կառավարման գործընթացում մեծ է համակարգային մտածողութ-
յան դերը [4]: 
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Համակարգային մտածողության ունակությունը հատկանիշ չէ, որն 
անմիջականորեն իրացվում է աշխատողների կառավարման գործընթա-
ցում: Այն պետք է դիտարկել որպես ղեկավարի մտածողության եղանա-
կի բնութագիր, որն անմիջականորեն ազդում է կառավարչական որո-
շումների նախապատրաստման և ընդունման անհատական կառուցա-
կարգի վրա:  

Համակարգային մտածողության կարողությունն այս կամ այն չափով 
կարևոր է բազմաթիվ մասնագիտությունների ներկայացուցիչների հա-
մար: Սակայն միայն մենեջերն է այնպիսի պայմաններում, երբ յուրա-
քանչյուր ընդունված որոշում պահանջում է համակարգային մտածո-
ղության կիրառում:  

Համակարգային մտածողություն ունեցող կառավարիչը կարող է 
իրենց տրամադրված միջոցներից գտնել կապերի ու հարաբերություննե-
րի այնպիսի համակցություն, որը թույլ կտա դրանք վերածել համակար-
գի, որի գործառության շնորհիվ ձեռքբերելով որակի առաջադրված պա-
հանջներին [5]:  

Զգալի նշանակություն ունեն նաև մենեջերի օրինապահությունը և 
կոնֆորմիզմը: Օրինապահությունը մենեջերի անձնական կապիտալն է, 
որը կուտակվում և հաստատվում է նրա կողմից իր կարիերայի ընթաց-
քում: Նույնիսկ մեկ անգամ օրինապահության խախտումը զգալի վնաս է 
հասցնում այդ կապիտալին և շատ հաճախ, ինչպես ցույց է տալիս 
պրակտիկան, մենեջերը կարող է ամբողջովին կորցնել իր անձնական 
կապիտալը, ինչը չի կարող վերականգնվել մինչև նախկին մակարդակը: 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, մենեջերի ոչ օրինապահությունը կա-
րող է դիտարկվել որպես բնականոն հասարակական երևույթ, իսկ 
տարբեր աստիճանների ղեկավարների կողմից մենեջերի օրինապա-
հությանը ներկայացվող պահանջները չպետք է բացարձակ լինեն. 
դրանք ընդամենը պետք է համապատասխանեն դրա խախտման 
հետևանքով հասցված հնարավոր վնասին. որքան բարձր է մենեջերի ոչ 
կոռեկտ գործողությունների պատճառով հասցված վնասը, այնքան ավե-
լի բարձր են նրա օրինապահության նկատմամբ ներկայացվող պահանջ-
ները: Այսպիսով, օրինապահ մենեջերն այն ղեկավարն է, ով գիտակց-
ված և կամավոր կերպով ենթարկվում է աստիճանակարգի ներքին կա-
նոններին. ընդունում և պահպանում է արժեքների ու նպատակային դիր-
քորոշումների կորպորատիվ համակարգը: 
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Աստիճանակարգի արժեքային համակարգն սկզբունքորեն չի կարող 
փոփոխությունների ենթարկվել իր մենեջերներից յուրաքանչյուրի ղեկա-
վարության դեպքում: Աստիճանակարգի և մենեջերի արժեքները համա-
ձայնեցնելու միակ իրական հնարավորությունն այն է, որ մենեջերը գի-
տակցաբար փոխում է իր արժեքային համակարգը` այն հարմարեցնելով 
աստիճանակարգի պահանջներին կամ ժամանակավորապես ընդունում 
է այդ համակարգը: Անձի նպատակային դիրքորոշումների և արժեքների 
գիտակցված հարմարեցման կամ դրանց ժամանակավորապես չեզո-
քացման ունակությունը, ի պատասխան կառավարչական աստիճա-
նակարգի պահանջների, մենեջերի անձի ևս մեկ բնութագիրն է, որը կա-
րելի է սահմանել որպես մենեջերի կոնֆորմիզմ: Կոնֆորմիզմը հարմար-
վողականությունն է, գոյություն ունեցող կարգի, իշխող կարծիքների պա-
սիվ ընդունումը, սեփական դիրքորոշման բացակայությունը, անսկզբուն-
քային և ոչ քննադատաբար այն ձևաչափին հետևելը, որը ճնշման ավելի 
մեծ ուժ ունի: 

Այսպիսով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ արդյունավետ կա-
ռավարման համար կարևորություն ունի կառավարչի անձը՝ իր հոգեբա-
նական բնութագրերով, որոնք դրսևորվում են նախ` որպես աշխատակ-
ցի անձնային, ապա՝ որպես հատուկ կառավարչական բնութագրեր, 
որոնք հավասարապես կարող են քննարկվել հոգեբանության և մենեջ-
մենթի ոլորտներում: 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE MANAGER’S PERSONALITY 
 
In the article the psychological aspects of the personality of the 

managerare considered which are studied in the framework of 
management psychology and management. Under the orientation of the 
manager’s personality the system of basic needs, interests, inclinations, 
convictions, ideals, world outlook etc. is understood which definingthe 
main orientation of his/her behavior. Under psychological resources of the 
manager a system of psychological characteristics is meant, which 
constantlybecome apparent not only in the style of his/her behavior in 
theprocessof business communication, but also in his/her way of thinking, 
individual peculiarities of decision-making and their implementation, 
searching for management schemes, etc. 

Keywords: personal orientation, psychological characteristics, 
manager’s personality, special managerial skills, behavior, conformism, 
systemic thinking, psychological resource. 
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ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Միջանձնային ընկալման հետազոտություններում կարևոր տեղ 
է զբաղեցնում այլ մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավոր-
ման գործընթացի ուսումնասիրությունը: Այն հատկապես կարևոր է 
կառավարչական գործունեության ընթացքում: Կառավարիչների 
հուզական վերաբերմունքի ձևավորման վրա առավել ուժեղ ներ-
գործություն են ունենում անծանոթ մարդու արտաքին տեսքի ա-
ռանձնահատկությունները` նրա հագուստը, մազերի սանրվածքը, 
արտաքին ձևակերպումների համապատասխանությունը, արտա-
հայտվող վարքագիծը, հետագայում նաև հաղորդակցման հմտութ-
յունները: Ընկալվող օբյեկտի սեռատարիքային առանձնահատկութ-
յունները չեն կարող որոշիչ նշանակություն ունենալ: Կենսափորձի և 
գործունեության առանձնահատկությունների հետ մեկտեղ փոխվում 
են ընկալման յուրահատկությունները: 

Հիմնաբառեր. միջանձնային ընկալում, առաջին տպավորութ-
յուն, կառավարում, կարծրատիպ, ապերցեպցիա, աշխատանքային 
միջավայր, գործունեության առանձնահատկություն: 

Միջանձնային ընկալման հետազոտության կարևոր ոլորտ է հանդի-
սանում այլ մարդու մասին առաջին տպավորության ձևավորման գոր-
ծընթացի ուսումնասիրությունը: Ինչպես հայտնի է, «գեղեցկության էֆեկ-
տի» բացասական իդեալականացումն ուժեղ ազդեցություն է գործում 
անհատի ընկալման բովանդակության ձևավորման վրա միայն առաջին 
տպավորության պահին: Հետագայում այլ անձանց կողմից այդ մարդու 
գնահատումն սկսում է հստակ դառնալ համագործակցության, նրա ա-
րարքների և գործերի արժեքավորության բնույթով: Աշխատանքային մի-
ջավայրում այլ մարդու մասին առաջին տպավորությամբ հուզական վե-
րաբերմունքի ձևավորման վրա առավել ուժեղ ներգործություն են ունե-
նում անծանոթ մարդու արտաքին տեսքի առանձնահատկությունները` 
նրա հագուստը և սանրվածքը, հաղորդակցման կարողությունները, 
դիմախաղը: Ընկալվող օբյեկտի սեռատարիքային առանձնահատկութ-
յունները չեն կարող որոշիչ նշանակություն ունենալ: 
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Այս հարցի վերաբերյալ աշխատություններում նկարագրվել են երեք 
առավել տիպական բնութագրեր, որոնց համապատասխանությամբ ըն-
թանում է այդ գործընթացը [1], [2]: Մարդու մասին առաջին տպավո-
րության հիմնահարցի հետազոտությունների վերլուծությունը թույլ է տա-
լիս առանձնացնել ` 

1. այլ մարդու արտաքին կերպարի սուբյեկտիվ բնութագրերը` նրա 
ֆիզիկական արտաքինը, էքսպրեսիան (արտահայտչականությունը), ար-
տաքին ձևակերպումը. 

2. ընկալող սուբյեկտի անձնային հատկանիշները` հոգեկան նկարա-
գիրը և իրականության տարբեր կողմերի նկատմամբ վերաբերմունքը, 
զարգացման անհատական (յուրօրինակ) առանձնահատկությունները. 

3. իրավիճակը, որում տեղի է ունենում այլ մարդու ընկալումը: Մի-
ջանձնային ընկալման գործընթացում սույն գործոնները միշտ հանդես 
են գալիս խիստ միասնական: 

Առանձնացված բնութագրերն որոշակի կերպով գործում են ծանո-
թության ժամանակ առկա ստույգ գործոնների շնորհիվ, հիմնականում 
առանձնացվում են ընկալվող սուբյեկտի գերազանցությունը, գրավչութ-
յունը և դիտարկվողի հանդեպ վերաբերմունքը: 

Առաջին տպավորության խնդիրը և հատկապես ճանաչման հմտութ-
յունը, ծանոթության առաջին շրջանում այլ մարդու վարքը, դրդապատ-
ճառներն արտացոլված են հոգեբանական ուսումնասիրություններում 
[3], [4], [5]: Մասնավորապես, սույն խնդրի հրատապ հարցերը և տեսա-
կետներն ուսումնասիրել են Ա.Ա. Բոդալևը, Գ.Վ. Դյակոնովը, Վ.Ա. Լա-
բունսկայան, Վ.Ն. Պանֆյորովը: 

Առաջին տպավորության ձևավորման խնդիրը հետևողականորեն 
մշակվել է անվանի հոգեբան Ա.Ա.Բոդալևի կողմից: Բազմակողմանիո-
րեն ուսումնասիրված է մարդու մասին առաջին տպավորության կառուց-
վածքը, որը հիմնականում բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից. մար-
դու արտաքին տեսքի առանձնահատկություններից, նրա արտաքին 
ձևավորումից, այդ թվում` նրա հագուստի ոճից, արտահայտչականութ-
յունից, մարդու ապրած հուզական իրավիճակներից, նրա գործողություն-
ներից, վարքագիծից, առաջին տպավորության և անցյալի փորձով մեկ-
նաբանվող անձի ենթադրյալ հատկանիշներից: Բացի դրանից, առաջին 
տպավորությունը ներառում է ընկալվող մարդու նկատմամբ հուզական 
վերաբերմունքը և ընդհանրացված գնահատող դատողությունը: Այսպի-
սով, այլ մարդու մասին տպավորության ձևավորման վերաբերյալ ապա-
ցուցվել է մարդու արտաքին տեսքի` ըստ տեսողական նշանների սո-
ցիալ-ընկալական գործառույթի առաջատար դերը[3,4]: Առաջին հերթին 
դրանք մարդու այնպիսի բնութագրական չափանիշներն են, ինչպիսիք 
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են սեռը, տարիքը, ազգային պատկանելիությունը, հուզական վիճակը և 
մի շարք անհատական հոգեբանական հատկությունները` տագնապախ-
ռովությունը, համոզվածությունը, էքստրավերսիա-ինտրովերսիան և այլն 
[2], [6], [7], [8]: Սոցիալական ընկալման, միջանձնային ըմբռնման և ճա-
նաչման շրջանակներում հատուկ ուշադրություն է դարձվում մարդու մա-
սին պատկերացումների ձևավորմանը, նրա արտահայտչականության 
մեջ տարբեր բաղադրատարրերի դերի որոշմանը: Ակնհայտ է դարձել 
այն, որ ընկալող սուբյեկտն այլ մարդու կերպարում բացի նրա ֆիզիկա-
կան, անհատական հոգեբանական յուրահատկություններից ներառում է 
նաև գործնական, հաղորդակցական, ռեֆլեկտորային բնութագրերը, 
ձգտում պատճառների, վարքագծի դրդապատճառների մեկնաբանութ-
յանը, սոցիալ-հոգեբանական տիպականացմանը [7]: Այսպիսով, Վ.Ա. 
Լաբունսկայայի հայեցակարգերից հետևում է, որ առաջին տպավորութ-
յան փուլում մարդն ստեղծում է այլ մարդու ամենաընդհանրական կեր-
պարը, որն արտահայտվում է առավել պարզ բնութագրերում, օրինակ՝ 
գրավիչ, բարի: 

Միջանձնային շփումների գործընթացում առաջին տպավորությանն 
էական նշանակություն է հատկացրել Վ.Ն. Կունիցինան [6]: Նշվում է, որ 
այլ մարդու մասին պատկերացման ձևավորումը միշտ սկսվում է նրա 
ֆիզիկական կերպարի, իրեն պահելու ձևի գնահատումից, այն տեղե-
կատվության վերլուծությունից, որն ստեղծում է մարդու արտաքին տես-
քը և դառնում է այլ մարդու կերպարի ձևավորման հիմք: Ընդ որում՝ այն 
տեղեկատվությունը, որը մարդիկ ստանում են այլ մարդու կերպարի ըն-
կալման ժամանակ, միշտ չէ, որ գիտակցվում է նրա կողմից և կախված է 
շատ գործոններից: Որպես արտաքինի կամ ընդգծված վարքագծի ըն-
կալված տարրեր հանդես են գալիս մարդու ազգությունը, նրա տարիքը, 
փորձը, տվյալ պահին գերիշխող զգացումները, նրա մշակութային մա-
կարդակը և գեղագիտական ճաշակը պարզաբանող սոցիալական բազ-
մաթիվ ազդանշաններ [2]: 

Գրականության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հետազոտողների ու-
շադրությունը գրավել է անծանոթ մարդու մասին առաջին տպավորութ-
յան ձևավորման բուն գործընթացը, նրա գործոնները, կառուցակարգերը 
և բացառիկությունները (ֆենոմենները): Այսպիսով, ըստ Ա.Ա. Բոդալևի, 
մարդու` առաջին տպավորությամբ ձևավորված կերպարի նույնակա-
նության վրա մեծ ազդեցություն ունի հոգեբանական նախատրամադրու-
մը ընկալվողի հանդեպ, քանզի նա ընկալումը կատարում է ընտրողա-
կանությամբ [2]: Օրինակ, եթե դիտորդի համար մինչև հանդիպումը 
մարդուն բնութագրել են իբրև գրավիչ և խելացի, ապա նրա մասին ա-
ռաջին տպավորությունը կլինի գրեթե այդպիսին: Առավել հավանական 
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է, որ մարդն ուշադրություն կդարձնի` ինչի վերաբերյալ ունի դիրքորո-
շում, որպեսզի հաստատի կամ ժխտի արդեն ունեցած տեսակետները: 
Առաջին տպավորության ձևավորման գլխավոր կառուցակարգը սոցիա-
լական կարծրատիպացումն է կամ կարծրատիպությունը, քանզի ծանո-
թանալու, իրավիճակում (նոր մարդուն) ընկալելու հիմնական խնդիրը 
հանդիսանում է ընկալվող սուբյեկտի սոցիալական, խմբային պատկա-
նելության որոշումը, միջխմբային շփումներում կողմնորոշումը: Հասա-
րակության մեջ կարծրատիպեր գործում են իբրև անհատի գնահատման 
չափանիշներ` դյուրինացնելով շփումների և գործունեության ընթացքում 
կողմնորոշումը: Անծանոթ մարդու ընկալման ժամանակ տեղի է ունենում 
նրան` որոշակի սոցիալ-հոգեբանական տեսակի վերագրում` ըստ ար-
տաքին կերպարի նշանների, վարկածի, որոնք թույլ են տալիս վերացնել 
շփման անորոշությունը:  

Առանձնացվում է կարծրատիպի 2 տեսակ՝ 
1. նախատրամադրվածություններ, որոնք բնորոշում են մարդկանց` 

որպես որոշակի ազգային, սոցիալական և քաղաքական խմբերի ան-
դամների. 

2. կարծրատիպեր, որոնք վերաբերում են անհատի արտաքին 
դրսևորումների և ներքին բովանդակության կապերին [1]: 

Գրականության մեջ նկարագրված են ոչ բառային վարքագծի երեք 
սոցիալական դերակատարումների կարծրատիպեր՝ գործընկեր, ազգա-
կան, աշակերտ, կանացի-տղամարդկային ոչ բառային նմուշներ, տար-
բեր սոցիալական դերերի մարդկանց ոչ բառային վարքագծի նմուշների 
և նրանց ընկալման ազգամշակութային պայմանականություններ, 
ուսուցչի ընկալման սոցիալական դերի [5]: 

Հոգեբանության մեջ ակտիվորեն ուսումնասիրվում են մարդկանց 
արտաքին և հոգեբանական բնութագրերի հետ կապված կարծրատիպ-
դատողությունները՝ ակնոցի, մորուքի, մեծ ճակատի, գեր մարդկանց, 
որոշակի մարմնակազմության, հագնվելու ոճի, արտաքնապես գրավիչ-
ների և այլ առանձնահատկություններից ելնելով [8], [9], [10]: Նմանա-
տիպ ուսումնասիրություններ է կատարել նաև Վ.Ն. Պանֆյորովը [8]: Նա 
նկարագրել է ֆիզիոգնոմիկ կարծրատիպերը, ինչպես նաև նշել է անհա-
տի այն գծերը, որոնք հաճախ են դրսևորվում արտաքինի հիմքում: 

Սոցիալական հոգեբանության մեջ նկարագրվում են բացառիկ եր-
ևույթներ, որոնք ծագում են մարդու հետ ծանոթանալիս և հասցնում են 
առաջին տպավորության բնորոշ սխալների: Գ.Մ. Անդրեևան առաջին 
տպավորության ֆենոմենը վերագրում է «լուսապսակի տպավորությա-
նը», որը նշանակում է, որ անծանոթ մարդու ընկալման ժամանակ կեր-
պարը կառուցվում է ոչ թե անմիջապես ընկալման, այլ ըստ մարդու մա-
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սին նրան շրջապատող լուսապսակով ստեղծված որոշակի նախորդող 
տեղեկատվության: «Լուսապսակի» ստեղծման գործում առավել նշանա-
կություն ունի հենց առաջին տպավորությունը[1]: «Լուսապսակի» տպա-
վորությունն ընկալող մարդու` ընկալվող օբյեկտի անձի միատարրության 
գերազանցման միտումն է, մարդու մեկ հատկանիշի վերաբերյալ տպա-
վորությունը նրա մյուս հատկանիշների վրա փոխադրելը` անձի շուրջը 
ստեղծելով յուրօրինակ լուսապսակ: 

Սոցիալական հոգեբանության մեջ նկարագրված են այդ էֆեկտի մի 
քանի դրսևորումներ. առավելության, «մեր նկատմամբ վերաբերմունքի» 
և գրավչության գործոնները: Առավել մանրամասն վերլուծենք վերջինը: 
Բազում ուսումնասիրություններ հաստատում են ընկալվող սուբյեկտի 
արտաքին գեղագիտական արտահայտչականության հսկայական ազդե-
ցությունը` նրա մասին տպավորության ձևավորման վրա, ինչպես նաև 
հենց իր` ընկալող սուբյեկտի՝ գեղեցկության իդեալի մասին ունեցած հա-
մապատասխանության աստիճանը: 

Մարդու արտաքին տեսքի գրավչության լուսապսակն ազդում է ոչ 
միայն նրա անձի առանձին գծերի բնութագրի, այլև նրա գործողություն-
ների` ստույգ արարքների գնահատականի վրա: Անծանոթ մարդու ան-
հատական որակների չափազանցված գնահատումն այնքան է բարձր, 
որքան նա դուր է գալիս գնահատողին: Օրինակ՝ հետազոտություններից 
մեկի ժամանակ մանկավարժական համալսարանի ուսանողուհիներին 
ցույց էին տրվել յոթ տարեկան երեխաների լուսանկարներ և նկարագրել 
նրանց արարքները: Ապագա մանկավարժներին առաջարկվել էր սեփա-
կան վերաբերմունքն արտահայտել յուրաքանչյուր երեխայի և նրա վար-
քագծի վերաբերյալ: Արդյունքում, ուսանողուհիներն ավելի բարեհաճ են 
գտնվել այն երեխաների հանդեպ, որոնք, ըստ բանիմաց դատավորների 
կարծիքի, ավելի գրավիչ արտաքին ունեին: Այսպիսի իդեալականացումը 
կարող է լինել նաև բացասական: Այս դեպքերում մարդու մոտ կարող է 
նկատվել նրա անձի մեջ արտացոլված թերությունների և բացասական 
հատկանիշների խորացման միտում: Այսպիսով, հոգեբանության մեջ 
կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են, որ «գեղեցկության էֆեկ-
տի» բացասական իդեալականացումն ուժեղ ազդեցություն է գործում 
անհատի մասին ընկալման ձևավորման բովանդակության վրա միայն 
առաջին տպավորություն գործելու պահին: Հետագայում մարդկանց կող-
մից անծանոթ մարդու գնահատումն սկսում է որոշակիանալ համագոր-
ծակցության, նրա արարքների և գործերի արժեքավորության բնույթով: 

Հետաքրքիր տվյալներ են արձանագրվել մեր իրականացրած փոր-
ձարարական հետազոտության արդյունքում, որը վերաբերում էր կառա-
վարման ոլորտում աշխատող անձանց՝ անծանոթ մարդու մասին առա-
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ջին տպավորության ձևավորմանը: Փորձարարական ուսումնասիրութ-
յան ընթացքում մասնակիցներից ստացվել են ազատ բառային կերպար-
ներ, որոնք արտացոլում են այլ մարդու մասին առաջին տպավորության 
ձևավորման առանձնահատկությունները: Փորձարարական ուսումնասի-
րության արդյունքների վերլուծությունը, որում արտացոլված են կառա-
վարիչների մոտ առաջին տպավորությամբ այլ մարդու առանձնահատ-
կությունների և հատկանիշների ընկալման ցուցանիշները, բացահայտեց 
մի շարք օրինաչափություններ: 

Գիտափորձի մասնակիցների կողմից ստեղծված միևնույն մարդու 
արտաքինի նկարագրության համեմատությունն ի հայտ է բերում կառա-
վարիչների կողմից նոր մարդու վերարտադրման կերպարային տարբե-
րություններ: Մարդու արտաքին տեսքի բոլոր տարրերի վերաբերյալ 
նրանց ներկայացրած նկարագրությունները դասավորել ենք քանակա-
կան շարքով և ստացել ենք հետևյալ հաջորդականությունը` դեմքի և 
մարմնի նկարագրերը կազմում էին 41%, հագուստին վերաբերողը՝ 48 %, 
և 11%՝ դիմախաղի և պանտոմիմիկայի վերաբերյալ արտահայտություն-
ները: Մեկ այլ հետազոտությամբ, որը կատարվել է կրտսեր դպրոցա-
կանների շրջապատում, դիմախաղի և պանտոմիմիկայի վերաբերյալ 
արտահայտությունները բացակայում էին: Այսինքն՝ երեխաներն ամենից 
հաճախ նոր մարդու տեսքում առանձնացնում են նրա «կոստյումի» 
առանձնահատկությունները, ավելի քիչ՝ «հաբիտուսի» տարրերը, իսկ 
«կինեսիկային» համարյա չեն անդրադառնում: 

Նկարագրելով անծանոթ մարդու արտաքինը՝ կառավարիչների մե-
ծամասնությունը (78%) մատնանշում է հագուստը, սանրվածքը, նրա քթի 
չափսը, աչքերի ձևը և գույնը: Տղամարդիկ ավելի հաճախ, քան կանայք, 
խոսում են հասակի, սանրվածքի, մազերի, զարդերի, ձեռքերի և հա-
գուստի տարրերի մասին, իսկ տարիքը չեն կարևորվում: Կանանց մեծ 
մասը (82%) անծանոթ մարդու կերպարում մատնանշում է սանրվածքը, 
կոշիկները, քթի չափսը, հագուստի տարրերը, հայացքը, տղամարդկանց 
դեպքում՝ սափրված լինելը: Իրականացված փորձարարական ուսումնա-
սիրության երկրորդ շարքի արդյունքները վերաբերում էին կարճատև 
ընկալման ժամանակ նոր մարդու նկատմամբ կառավարիչների հուզա-
կան վերաբերմունքի գնահատմանը: 

Այս փուլում համեմատել ենք նոր մարդու վերաբերյալ համակրանքի 
և հակակրանքի քանակական բնութագրերը: Արդյունքում ստացանք 
տվյալներ, որոնք վկայում են կառավարիչների հիմնական զանգվածի՝ 
առաջին տպավորությամբ օբյեկտի ընկալման հուզական դրական վե-
րաբերմունքի մասին: Այստեղից հետևում է, որ, բացատրելով ընկալման 
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օբյեկտի նկատմամբ այս կամ այն հուզական վերաբերմունքի պատճառ-
ները, նրանք մատնանշում էին արտաքին տեսքի տարբեր տարրերը: 

Կառավարիչների դրական վերաբերմունք ընկալվող սուբյեկտի 
նկատմամբ դրսևորվել է 82%-ի մոտ, եթե անծանոթի կերպարում առկա 
է կոկիկությունը, հագուստի և սանրվածքի համապատասխանությունը, 
հետագայում նաև հաղորդակցման հմտություններ: Ելնելով քանակական 
ցուցանիշներից՝ անծանոթի տեսքում ամրագրված տարրերի ընդհանուր 
թիվը՝ «կոստյումի»՝ 79%, «սանրվածք»՝ 11%, «կինեսիկ»՝ 7%: Այս թվերի 
ամփոփումը վկայում է, որ, որպես անծանոթ մարդու նկատմամբ՝ ըստ 
առաջին տպավորության դրական վերաբերմունք դրսևորելու պատճառ, 
կառավարիչները, ամենից առաջ, առանձնացնում են նրա արտաքինի 
արտահայտչական առանձնահատկությունները, հետագայում՝ հաղոր-
դակցական կարողությունները: Ցածր տոկոս են կազմում նրանք, ովքեր 
շեշտում են արտաքին, մարմնական գեղեցկությունը: Անծանոթի արտա-
հայտիչ վարքագծի առանձնահատկությունները կառավարիչների կող-
մից վերլուծվում են իրենց կենսափորձի և աշխատանքային գործու-
նեության յուրահատկությունների հիման վրա: Նմանատիպ հետազո-
տությունում կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաներն ընդհանրապես 
ուշադրություն չեն դարձնում արտահայտիչ վարքագծի առանձնահատ-
կություններին: 

Այսպիսով, մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կառավարիչների 
հուզական վերաբերմունքի ձևավորման վրա առավել ուժեղ ներգործութ-
յուն են ունենում անծանոթ մարդու արտաքին տեսքի առանձնահատ-
կությունները` նրա հագուստը, սանրվածքը, արտաքին ձևակերպումների 
համապատասխանությունը, վարքագիծը, հետագայում՝ նաև հաղոր-
դակցման հմտությունները: Ընկալվող օբյեկտի սեռատարիքային ա-
ռանձնահատկությունները չեն կարող որոշիչ նշանակություն ունենալ: 
Կենսափորձի և գործունեության առանձնահատկությունների հետ մեկ-
տեղ փոխվում են ընկալման յուրահատկությունները: 
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THE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE FIRST 

IMPRESSION ABOUT A PERSON  
(IN ACTIVITY PROCESS)  

 
The study of the formation process of an impression about another 

person takes an important place among the studies of interpersonal 
perception. Especially it’s important in the managerial activity. The most 
impact on the formation of the emotional relation of managers is made by 
the peculiarities of appearance of a stranger – his/her clothes, hairdo, 
adequacy of outer formulations, expressed behaviour, and later the 
communication skills. The sex-age peculiarities of the perceived object also 
have a decisive importance. Parallel to the life experience and activity 
peculiarities the perception characteristics also change.  

Keywords: interpersonal perception, first impression, stereotype, 
apperception, working environment, activity peculiarities. 
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