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МАРИНА КУШНИР  

Главный консультант сектора стратегий 
регионального развития отдела регионального 

развития Национального института 
стратегических исследований (г. Киев, Украина), 

кандидат наук по государственному правлению 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
УКРАИНЫ: К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

В статье рассмотрены вопросы формирования и исполь-
зования Государственного фонда регионального развития 
Украины – нового финансового инструмента обеспечения разви-
тия украинских регионов. Отдельным блоком раскрыты некоторые 
проблемы функционирования законодательной модели этого 
фонда. Приведены предложения по возможному правовому 
решению указанных проблем.  

Ключевые слова: региональное развитие, государственный 
фонд регионального развития, правовое регулирование 

 
Социально-экономическое развитие Украины нуждается в обнов-

ленных подходах к использованию управленческого потенциала 
территорий, усовершенствованию системы управления территориаль-
ным развитием. Эта необходимость отмечена на ряде заседаний 
Совета регионов (в частности, от 24 января, 03 июня, 15 сентября, 8 
декабря 2011 года, 21 февраля 2012 года, 21 марта 2013 года), 
состоявшихся под председательством Президента Украины В. 
Януковича. При решении вопросов регионального развития проблемой 
остается ограниченность финансовых ресурсов. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования является 
раскрытие правовых новаций в современном законодательстве 
Украины, касающихся финансового обеспечения развития украинских 
регионов, а также выявление некоторых проблем, существующих в 
этой области. 

Проблема ограниченности возможности государства в финан-
совой поддержке развития регионов не является уникальной как для 
Украины, так и ряда евразийских государств. Проще говоря, Украина 
пребывает в числе тех государств, которые вынуждены самостоя-
тельно изыскивать способы решения финансовой подпитки развития 
своих регионов.  

Нацеленность политических приоритетов Украины на европейские 
ценности приводит в действие механизмы, которые выдвигают опре-
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деленные требования к правовому полю государства. К числу таких 
требований входят, в частности, необходимость наличия закона о 
государственной политике регионального развития и аккумуляция 
средств для целей такой политики в едином источнике.  

Следует отметить, что в Украине до сих пор не принят Закон «О 
началах государственной политики регионального развития» (хотя 
работа над его текстом продолжается уже шестой год подряд, начиная 
с 2008 года). Нужно сказать, что с формальной точки зрения базовые 
государственные подходы к такой политике заложены в Законе 
Украины «О стимулировании развития регионов» (2005 год) [6], 
поскольку этот законодательный акт определяет правовые, экономи-
ческие и организационные основы реализации государственной 
региональной политики в части стимулирования развития регионов и 
преодоления депрессивности территорий. 

В информационном плане следует отметить, что вообще в данной 
сфере правового регулирования в Украине действуют такие норма-
тивно-правовые акты как: Бюджетный кодекс Украины от 1 июля 2010 
г. № 2411-VI, Законы Украины: «О стимулировании развития регионов» 
от 8 сентября 2005 г. № 2850-IV, «О местных государственных 
администрациях» от 9 апреля 1999 г. № 586-XIV, «О трансграничном 
сотрудничестве» от 24 июня 2004 г. № 1861-IV, «Об основах 
внутренней и внешней политики» от 1 июля 2010 г. № 2411-VI, 
постановление Кабинета Министров Украины от 21 июля 2006 г. № 
1001 «Об утверждении Государственной стратегии регионального 
развития на период до 2015 года» и др. 

Вопрос аккумуляция средств для целей государственной 
региональной политики также, по большому счету, до конца не решен, 
несмотря на принятие в 2012 году изменений к Бюджетному кодексу 
Украины, о чем пойдет речь ниже.  

Проект Закона Украины «О внесении изменений к Бюджетному 
кодексу Украины по образованию Государственного фонда региональ-
ного развития» был разработан Министерством экономического 
развития и торговли Украины (далее - Минэкономразвития Украины) 
во исполнение пункта 4.6.3 Национального плана действий на 2011 
год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 
годы [7]. Указанный проект Закона Украины был внесен в Парламент 
Украины 31 октября 2011 г. 

Авторы указанного проекта Закона Украины указывали, что целью 
его принятия является обеспечение внедрения механизма концент-
рации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях регио-
нального развития, определенных в стратегических документах, 
подготовка условий для уменьшения региональных диспропорций и 
повышения конкурентоспособность регионов. Следует отметить, что 
при принятии этого законодательного акта учитывался европейский 
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опыт по функционированию как Европейского фонда регионального 
развития, так и других Структурных фондов ЕС, а также достижения 
отдельных европейских государств в сфере финансового обеспечения 
территориально-экономического развития.  

Принятый в январе 2012 года Закон Украины [1] определил в 
статье 24-1 Бюджетного кодекса Украины основные положения по 
формированию и деятельности Государственного фона регионального 
развития (далее – ГФРР). К числу таковых положений относятся 
следующие: 

1) ГФРР образуется в составе общего фонда государственного 
бюджета (как бюджетная программа). При составлении проекта 
Государственного бюджета Украины и прогноза Государственного 
бюджета Украины на последующие за плановым два бюджетных 
периода ГФРР предусматривается в объеме не менее 1 процента 
прогнозного объема доходов общего фонда проекта Государственного 
бюджета Украины на соответствующий бюджетный период. В Украине 
бюджетный период составляет один календарный год, который 
начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же 
года (статья 3 Бюджетного кодекса Украины); 

2) средства ГФРР направляются во исполнение:  
- государственной стратегии регионального развития и регио-

нальных стратегий развития; 
- государственных целевых программ и инвестиционных прог-

рамм (проектов) в части выполнения мероприятий регионального 
развития; 

- соглашений по территориальному развитию и программ 
преодоления депрессивности территорий; 

- государственных программ развития трансграничного сотруд-
ничества; 

- программ и мероприятий социально-экономического развития 
регионов, включая программы и мероприятия развития отдельных 
административно-территориальных единиц (в частности, малых горо-
дов (с численностью населения менее 50 тыс. человек), горных насе-
ленных пунктов, населенных пунктов зон наблюдения и т.д.); 

3) Совет министров Автономной Республики Крым, местные 
государственные администрации и исполнительные органы местных 
советов до 1 мая года, предшествующего плановому, представляют 
Минэкономразвития Украины предложения по соответствующим 
программам и мероприятиям, включая инвестиционные программы 
(проекты), которые могут реализовываться за счет средств ГФРР в 
следующем бюджетном периоде. 

Минэкономразвития Украины на основании представленных пред-
ложений осуществляет оценку и отбор указанных программ и меро-
приятий на конкурсной основе в рамках индикативного прогнозного 
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объема средств ГФРР с соблюдением следующих критериев распре-
деления между Автономной Республикой Крым, областями и городами 
Киевом и Севастополем: 

70 процентов средств – в соответствии с численностью населения, 
проживающего в соответствующем регионе; 

30 процентов средств – с учетом уровня социально-экономи-
ческого развития регионов в соответствии с показателями валового 
регионального продукта в расчете на одно лицо (для регионов, в 
которых этот показатель менее 75 процентов среднего показателя по 
Украине). 

По результатам проведения оценки и отбора Минэкономразвития 
Украины до 1 августа года, предшествующего плановому, представ-
ляет Кабинету Министров Украины для утверждения предложения по 
распределению средств ГФРР с перечнем соответствующих программ 
и мероприятий; 

4) Порядок подготовки, оценки и отбора программ и мероприятий, 
которые могут реализовываться за счет средств ГФРР, и порядок 
использования таких средств определяются Кабинетом Министров 
Украины [2]. 

За недолгий период функционирования ГФРР сегодня можно 
говорить о системных проблемах его функционирования, к числу 
которых, на наш взгляд, относятся: 

1. Существование ГФРР в качестве бюджетной программы, в 
связи с чем уровень его (фонда) наполнения не соответствует уровню, 
определенному в соответствии с вышеуказанной статьей 24-1 
Бюджетного кодекса Украины. В частности, в Законе Украины «О 
Государственном бюджете Украины на 2012 год» объем ГФРР 
составил сумму 1641450 тыс. гривен, что составило около 50% от 
объема средств, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины 
(сумма доходов общего фонда Государственного бюджета Украины за 
2012 г. составила 322 226 831,8 тыс. гривен) [3]. В Законе Украины «О 
Государственном бюджете Украины на 2013 год» объем ГФРР 
составляет 987534,6 тыс. гривен [4]. Объем доходов общего фонда 
Государственного бюджета на 2013 г. предусмотрен на уровне 315 224 
383,6 тыс. гривен. Таким образом, в текущем году на расходы по ГФРР 
предусмотрено фактически лишь треть средств от объема, 
определенного статьей 24-1 Бюджетного кодекса Украины. 

2. Законодательная модель ГФРР частично решает проблему 
консолидации финансового ресурса для нужд региона - только на 
уровне Государственного бюджета. Этот вывод напрашивается исходя 
из части первой статьи 12 Закона Украины «О стимулировании 
развития регионов», в соответствии с которой финансирование 
стимулирования развития регионов и преодоления депрессивности 
территорий осуществляется не только за счет средств, 
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предусмотренных на эти цели в законах Украины о Государственном 
бюджете Украины, но и за счет средств местных бюджетов и других 
источников в соответствии с законодательством.  

Исходя из этого и учитывая изложенное также в предыдущем 
абзаце, можем констатировать тот факт, что существующая законода-
тельная модель ГФРР не решает проблемы консолидации финансо-
вого ресурса в диверсифицированной структуре финансового обеспе-
чения реализации региональной политики. 

3. Определение объектного состава использования средств ГФРР. 
В частности, в 2012 году распоряжением Кабинета Министров Украины 
от 25 апреля 2012 г. № 243-р «Об утверждении перечня объектов и 
мероприятий, финансируемых в 2012 году за счет средств государст-
венного фонда регионального развития» было утверждено пообъект-
ное распределение 1641450 тыс. гривен в пределах предусмотренных 
объемов финансирования ГФРР. В перечень включены более 500 
программ (проектов), реализация которых в 2012 году предусматри-
вала осуществление строительства и реконструкции учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты, 
жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортной инфра-
структуры. Однако, анализ перечня объектов и мероприятий, опреде-
ленных для финансирования в 2012 году за счет средств ГФРР (даже 
с учетом восьми изменений, которые претерпел этот перечень в 
указанном году), дает основание утверждать, что средства ГФРР 
направлялись, в основном, на решение повседневных текущих проб-
лем региона без учета инновационно-инвестиционных приоритетов 
регионального развития [5]. Так, по информации Минэкономразвития 
Украины, в 2012 году львиная доля средств из ДФРР была направлена 
на объекты образования, в частности - на поддержку дошкольных 
учреждений (всего 523 объекта). Другие объекты распределялись в 
следующем порядке: в области медицины - 98, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта - 95; спорта - 55; культуры – 25, социаль-
ной защиты – 8. По состоянию на 1 января 2013 за счет средств ГФРР в 
регионы направлено ассигнований в сумме 1533 579,181 тыс. гривен, 
кассовые расходы составили 1004686,241 тыс. гривен. 

4. Использование средств ГФРР не только на финансирование 
долгосрочных тенденций регионального развития (что было предус-
мотрено решением Совета регионов от 24 января 2011 года), но и на 
погашение задолженности местных бюджетов. Эта возможность 
предусмотрена Порядком использования средств ГФРР [2]. По оцен-
кам отечественных специалистов в этом вопросе объем кредиторской 
задолженности, которая планируется обслуживаться в 2013 году за 
счет средств ГФРР, определяется на уровне 208,4 млн. грн. Как 
представляется, такое положение вещей обесценивает роль ГФРР как 
мощного источника стимулирования экономической активности на 
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региональном уровне, концентрирующегося на приоритетных направ-
лениях развития как отельного региона, так и регионов вообще. 

5. Действующая модель ГФРР не решает вопрос правового 
обеспечения использования потенциала международных финансовых 
институтов, занимающихся вопросами регионального развития. В 
частности, среди таких институтов на уровне Совета Европы (членом 
которого является и Украина) выделяются Структурные фонды, кото-
рые, в рамках выполнения основных своих задач в региональной 
политике (конвергенция, региональная конкурентоспособность и 
занятость, территориальное сотрудничество) [8], способны оказывать 
действенную помощь. Существует также возможность получать под-
держку для регионального развития и из других международных 
источников (например, из Мирового банка, Морган групп и др.). Но для 
осуществления этой помощи инвесторы должны видеть определенную 
на уровне государства национальную институцию, способную адми-
нистрировать большие по объему средства международной поддержки 
касательно регионального развития. Кроме того, внутренние интересы 
Украины предопределяют необходимость совершенствования законо-
дательства в части получения международной технической помощи. 

Правовым путем решения обозначенной проблемы является, по 
нашему мнению, разработка отдельного Закона Украины об Украинском 
фонде регионального развития. В этом Законе должны быть уста-
новлены нормы, предусматривающие объединение (консолидацию) в 
рамках этого Фонда всех финансовых ресурсов на нужды стимули-
рования регионального развития (как внутреннего, так и внешнего 
происхождения) в диверсифицированной структуре финансового 
обеспечения реализации региональной политики. Речь идет о 
средствах государственного и местных бюджетов, международной 
технической помощи, Структурных фондов ЕС (в т.ч. Европейского 
фонда регионального развития), благотворительной помощи (в 
частности, добровольных взносов юридических и физических лиц) и 
т.п. При этом, как представляется, должны быть учтены современные 
мировые (например, европейские) приоритеты использования средств 
такого Фонда. Нормы данного Закона должны также предусматривать 
процесс обеспечения прозрачности распределения средств Фонда. 
Дополнительной правовой проработки требует вопрос минимизации 
рисков распределения и использования средств Фонда (в том числе – 
по отношению к диверсификации инвестирования его средств, обес-
печению надлежащего государственного и общественного контроля 
использования средств Фонда (коррупционная экспертиза) и т.п.). 

Выводы. 
Современное социально-экономическое развитие Украины нуж-

дается в обновленных подходах к усовершенствованию системы 
управления территориальным развитием, в том числе – путем 
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использования соответствующих правовых методов. Новацией в пра-
вовом регулировании на этом пути на сегодня выступает Государст-
венный фонд регионального развития, созданный в Украине в 2012 
году. Однако, существующая законодательная модель ГФРР 
нуждается в усовершенствовании в контексте необходимости решения 
консолидации финансового ресурса в диверсифицированной струк-
туре финансового обеспечения реализации региональной политики. 
Правовым решением этой ситуации, по нашему мнению, является 
принятие Закона Украины об Украинском фонде регионального 
развития, в котором должны быть установлены нормы, предусматри-
вающие, в частности, объединение в рамках этого Фонда всех 
финансовых источников как государственной, так и негосударственной 
поддержки регионального развития, обеспечение прозрачности 
процесса распределения средств Фонда и т.д.  

Важным также является и то, что опыт Украины в вопросах, 
которые затронуты в этой статье, может послужить необходимой 
платформой для развития научной и практической мысли в сфере 
регионального развития других стран как в правовом, так и в 
финансовом контексте.  
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Проект построения «Большого общества» (Big Society) является, 

пожалуй, одной из наиболее амбициозных за последнее десятилетие 
попыткой провести масштабные реформы в социально-экономической 
и общественно-политической сферах Великобритании и предполагает 
кардинальные изменения в системе управления как на центральном, 
так и на местном уровне. Хотя реализация этой программы еще 
далека до завершения, представляется, что ее основные положения, 
шаги правительства к их воплощению, а также реакция обществен-
ности и местных органов власти на уже внедренный комплекс мер 
могут быть небезынтересными для практиков и исследователей, 
интересующихся вопросами самоуправления. 

Идеи, легшие в основу концепции «Большого общества», не новы 
ни в академических кругах, ни среди политиков [11, с. 21]; отдельные 
его элементы уже даже были апробированы на практике и получили 
некоторое распространение [4], однако сам термин «Большое 
общество» впервые публично был озвучен Дэвидом Кэмероном 
относительно незадолго до старта проекта – 10 ноября 2009 года на 
лекции Хьюго Янга. В своей речи лидер Консервативной партии 
очертил план перехода от «большого правительства» (Big government) 
к «Большому обществу» через перераспределение власти, ответст-
венности и права на принятие управленческих решений от государст-
венных структур в пользу местных сообществ и отдельных граждан. В 
его выступлении речь шла о децентрализации, обеспечении прозрач-
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ности и подотчетности органов власти, широком вовлечении населе-
ния в управленческие процессы, важности коллективной деятельности 
и взаимопомощи [2; 3, с. 164]. 

Во время избирательной кампании Д. Кэмерон неоднократно нас-
таивал на необходимости формирования активных местных сообществ 
и действенных общественных организаций, способных взять на себя 
часть функций, осуществляемых государственными органами, делал 
акцент на важности снижения роли государственных структур и 
увеличении значения населения в управлении страной, воспитании 
среди граждан ответственности и инициативности. 

В 2010 году центральная идея избирательного манифеста 
Консервативной партии с красноречивым названием «Приглашение 
присоединиться к правительству Британии» – «Большое общество» – 
трансформировалась в соответствующую программу, внедряемую 
Уайтхоллом. В самом манифесте Большое общество предстает как 
альтернатива большого правительства. В частности, декларируется 
изменение самой политической философии, а не просто замена одной 
группы политиков на другую или преобразование набора политик. 
Обосновывается важность перехода «от идеи, что роль государства – 
направлять общество и постоянно вмешиваться в мельчайшие детали 
предоставления публичных услуг, к идее, что роль государства – 
усилить общество и заставить органы публичного управления служить 
людям …» [5, с. VII]. Создатели манифеста заявляют: «Нам необхо-
димо фундаментальное изменение: от большого правительства, 
которое полагается на всеобщий авторитет, к Большому обществу, 
которое верит в людей для идей и инноваций. Мы будем двигаться от 
государственного действия к социальному действию, поощряя 
социальную ответственность во всех ее формах и по всей стране, – 
обуздывая ли грубость на наших улицах или поддерживая социальные 
предприятия властью для преобразований районов» [5, с. VIII]. 

Для Консерваторов Большое общество послужило своеобразным 
ответом центральной теме их избирательной кампании, где утверж-
далось, что страна находится в состоянии материально, общественно 
и политически «разбитой Британии» (Broken Britain). Соответственно, 
Большое общество направлено на преодоление финансовых труд-
ностей, с которым столкнулось государство (в первую очередь, за счет 
снижения расходов бюджета); для восстановления общественных 
связей задекларировано воспитание среди населения активности, 
инициативности, альтруизма, ответственности, гражданственности; в 
управленческой сфере предусмотрено существенное увеличение пол-
номочий органов местного самоуправления, содействие самооргани-
зации локальных сообществ [3, с. 165]. 

Что касается преобразований на местном уровне, в проекте 
построения «Большого общества» очерчено несколько приоритетов. 
Во-первых, предполагается децентрализация власти и передача пол-
номочий государственных структур органам местного самоуправления. 
Как ключевой принцип реализации идеи «Большого общества» рас-
сматривается уменьшение влияния государства путем стимулиро-
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вания местных инициатив. Расширение автономии местных сообществ 
(как финансовой, так и функциональной) предлагается осуществить 
путем трансформации функций правительства от дотошного вмеша-
тельства и контроля мельчайших деталей процессов к макроуправ-
лению и общему надзору. Это важное изменение в управлении 
предполагает, что местные органы власти и локальные сообщества 
будут иметь больше полномочий и влияния на направления местной 
политики [10, с. 46–47]. Кроме того, органы местного самоуправления 
получили право действовать по принципу «разрешено все, что не 
запрещено законом» (общедозволительный тип правового регулиро-
вания был зафиксирован в ст. 1 нового закона о местных интересах 
(Localism Act 2011) [7]); они имеют возможность определять приори-
теты при финансировании местных нужд. И наоборот, полномочия 
инспектирующих органов, вмешивающихся в деятельность местных 
советов, сокращаются [5, с. 75]. 

Во-вторых, «Большое общество» предусматривает расширение 
возможностей населения принимать управленческие решения, вклю-
чение в соответствующие процессы максимального количества жите-
лей. В манифесте Консерваторов речь идет о «беспрецедентном 
перераспределении власти и контроля с центра на места, от полити-
ков и бюрократии к отдельным людям, семьям и соседствам» [5, с. IX]. 
Местные сообщества будут иметь право решать вопросы, находив-
шиеся ранее в компетенции органов государственного управления. 
Кроме того, правительство намеревается стимулировать вовлечение 
групп и отдельных граждан в процессы предоставления всех видов 
общественных услуг [10, с. 46]. Проблемы отсутствия или недостатка у 
членов сообществ необходимых для этого специальных знаний, 
надлежащей подготовки, соответствующих умений и навыков, вопросы 
активизации и мобилизации жителей, задачи обеспечения взаимо-
действия различных групп для достижения общих целей предпола-
гается решать, в том числе, путем формирования института «органи-
заторов сообществ» (community organisers) [10, с. 46]. Также деклари-
руется стимулирование объединений граждан, предоставление мест-
ным соседствам бедных районов грантов для обеспечения их актив-
ного участия в формировании гражданского общества [5, с. 38]. 

Консервативная партия заявила о широком вовлечении местных 
сообществ в процессы планирования и реализации возможности 
каждого жителя выразить свое видение путей решения имеющихся 
проблем. Предложения населения обобщаются и находят свое 
выражение в местном плане развития [5, с. 73]. Осенью 2011 года был 
принят закон о местных интересах (Localism Act 2011), в котором 
Часть 5 посвящена вопросам, касающимся полномочий местных 
сообществ. В частности, в этом законе предусмотрен механизм изме-
нения порядка предоставления публичных услуг по требованию мест-
ного сообщества [7]. 

Отмечен курс на предоставление населению полномочий в сфере 
охраны правопорядка, образования и охраны здоровья. Жители также 
могут наложить вето на предлагаемое местным советом повышение 
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налогов. Для инициирования местного референдума по любому воп-
росу местного значения достаточно 5% граждан, обладающих избира-
тельными правами [5, с. 75]. Также была изменена избирательная сис-
тема: возобновлены выборы мэра Лондона, 3 мая 2012 года состоя-
лись первые в истории выборы мэров Ливерпуля и Салфорда. В этот 
же день прошли местные референдумы, предметом которых были 
вопросы реформирования муниципальных органов управления. 

Вовлечение населения в процессы подготовки, принятия и реали-
зации управленческих решений, контроля за их внедрением, попу-
ляризация филантропии и развитие волонтерства – важные состав-
ляющие «Большого общества». Акценты смещаются в сторону стиму-
лирования и интенсификации участия членов местных сообществ в 
управлении, формирования среди населения умений и навыков, 
необходимых для того, чтобы быть активными и ответственными 
гражданами своей страны, принимать деятельное участие в жизни 
локального коллектива [5, с. 39]. Достижению этой цели и популяри-
зации идеи «Большого общества» способствуют: создание «Нацио-
нальной гражданской службы» (National Citizen Service), направленной 
на решение экономических и социальных проблем в молодежной 
среде (бродяжничество, низкая самооценка, антиобщественный образ 
жизни, алкоголизм и наркомания, безработица, «социальное нахлеб-
ничество») [8, с. 62]; финансирование деятельности 5000 организато-
ров сообществ; формирование из активных граждан и общественных 
организаций так называемой Сети Большого общества (Big Society 
Network); организация специального фонда (Communities First 
Neighbourhood Grant Fund); учреждение «Дня Большого общества» и 
ежегодной церемонии награждения за выдающиеся заслуги в этой 
области «Big Society Awards» [3, с. 168]. 

Особое внимание в концепции «Большого общества» уделено 
вопросам обеспечения открытости и прозрачности деятельности 
органов власти. Существовавшая система оценивания, контроля и 
мониторинга работы органов местного самоуправления заменяется 
определением массива данных, к которому граждане могут получить 
доступ [3, с. 169]. Правительство заявило о намерениях создать новую 
культуру, где общественность имеет «право на данные» [10, с. 47]. В 
манифесте Консервативной партии этот тезис выражен так: «Мы 
создадим правительство, политику и публичные услуги гораздо 
больше открытые и прозрачные. И мы предоставим работникам нашей 
сферы публичного управления намного больше ответственности. Но 
взамен им придется отвечать людям. Все эти меры помогут 
восстановить доверие в нашу ослабленную политическую систему»  
[5, с. IX]. Для обеспечения открытости и прозрачности органов 
местного самоуправления предлагается данные о расходах и 
контрактах, превышающих 500 фунтов стерлингов, а также зарплатах 
и расходах руководящих чиновников, их встречах с лоббистами 
обнародовать на веб-ресурсах [5, с. 69-70]. 

Большое общество рассматривается как общество с высоким 
уровнем личной, профессиональной и гражданской ответственности 
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[5, с. 37]. Это общество, в котором люди объединяются для достиже-
ния своих целей и решения общих проблем, где вместо государст-
венного контроля определяющими факторами действий индивида 
являются гражданская позиция, инициативность, активность и 
социальная ответственность. 

Одним из важных компонентов Большого общества является 
реформирование сферы публичных услуг, в том числе – создание так 
называемых организаций на взаимных началах (например, коопера-
тивов, кредитных союзов, касс взаимопомощи, обществ взаимного 
страхования), образованных с целью предоставления членам этих 
организаций услуг на более выгодных (по сравнению с рынком) 
условиях. Если государственные и муниципальные учреждения 
формируются для обслуживания населения в целом или отдельных 
его частей, частные предприятия функционируют для получения 
прибыли их инвесторами, то организации на взаимных началах 
нацелены на обслуживание своих членов [1, с. 147]. 

Таким образом, приоритеты «Большого общества» предполагают 
передачу полномочий центрального правительства органам местного 
самоуправления, а также от властных структур местным сообществам, 
вовлечение населения в управление, стимулирование разнообразия 
провайдеров услуг, поддержку и усиление волонтерства, благотвори-
тельности, кооперации и взаимовыгодного сотрудничества. 

Пилотными населенными пунктами, в которых реализовывалась 
идея «Большого общества», стали: Ливерпуль (графство Мерсисайд); 
Иден в Камбрии; Виндзор и Мэйденхед в графстве Беркшир; городской 
район Лондона Саттон [3, с. 168]. Позже, в феврале 2011 года, 
местные власти Ливерпуля отказались от дальнейшего участия в 
проекте, заявив, что его реализация из-за существенного снижения 
финансирования ставит под угрозу деятельность многих общест-
венных организаций [6]. 

Несмотря на оптимистические высказывания Консерваторов, 
концепция «Большого общества» была подвергнута критике как 
слишком расплывчатая и нечеткая, и, при этом, претендующая быть 
всеохватывающей программой реформ Великобритании. Согласно 
результатам опроса, проведенного в апреле 2011 года, 78% населе-
ния Великобритании считают, что правительство потерпело неудачу в 
своих попытках дать внятное разъяснение сути «Большого общества»; 
только 9% не согласны с этим тезисом, 13% затруднились с ответом 
[9, с. 59]. Коалиционное правительство было обвинено в использова-
нии Большого общества как прикрытия для резкого сокращения 
государственных расходов, введенного для решения проблемы 
бюджетного дефицита. 

Одним из наиболее важных вопросов в контексте реализации 
программы построения Большого общества является вопрос о способ-
ности местных сообществ в настоящее время быть эффективными 
субъектами управления в Великобритании. Как отмечает А. Уэр, для 
этого необходимо, чтобы локальные коллективы имели: во-первых, 
относительно стабильное население для формирования коммуналь-
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ной идентичностью; во-вторых, паттерны взаимодействия между 
жителями, которые могут создать основу для совместных акций; и, в-
третьих, социополитические институциональные структуры, через 
который коллективная идентичность может развиваться в будущем. 
Вместе с тем, местные сообщества в современной Британии не всегда 
удовлетворяют перечисленным выше условиям [12, с. 88]. 

В частности, индустриализация и урбанизация спровоцировали 
разрушение общинных связей и утрату «духа сообщества», развитие 
транспорта и современных систем коммуникации значительно повы-
сили мобильность населения, в известной степени заменили общение 
«лицом-к-лицу» виртуальными взаимодействиями, что негативно 
сказывается на общинной (в традиционном смысле) самоиденти-
фикации жителей. Кроме того, в последнее время исследователи 
отмечают спад активности сообществ [12, с. 89]. 

Некоторые исследователи считают, что идея Большого общества 
базируется на не всегда отвечающих реалиям представлениях о 
территории как формирующей коммунитарную идентичность и актив-
ность местного сообщества основе. При этом такая основа, по их 
мнению, на большей части территории современной Британии отсутст-
вует. Исключением являются сельские населенные пункты с тради-
ционными органами управления, однако в них проживают лишь около 
35% населения Англии [12, с. 90]. Соответственно, возникает вопрос о 
формировании дееспособных местных сообществ и соседских групп, а 
также о легитимизации их лидеров. 

«Большое общество» подверглось жесткой критике не только со 
стороны политических деятелей и ученых; негативное отношение и 
скепсис по отношении к этой концепции были высказаны представи-
телями местных сообществ, благотворительных фондов, волонте-
рами, активистами, т.е. теми, кому, казалось бы, достижение задекла-
рированной цели программы сулило небывалое расширение возмож-
ностей. Построение Большого общества в значительной мере зависит 
от успешного функционирования волонтерских структур и общест-
венных организаций, играющих активную роль в предоставлении 
публичных услуг и инспирировании коллективной деятельности. При 
этом существенное снижение бюджетного финансирования таких орга-
низаций ставит под угрозу их существование. С целью стабилизации 
ситуации правительство ввело в действие переходный фонд 
(Transition Fund) в объеме 100 млн. фунтов стерлингов, однако 
высказываются сомнения, что этих средств будет достаточно для 
решения указанной проблемы [11, с. 8]. 

Кроме перечисленных выше, при критике «Большого общества» 
упоминаются следующие слабые стороны данной концепции, неко-
торые уже проявившиеся негативные последствия ее внедрения, а 
также отрицательные моменты, риск возникновения которых возможен 
в дальнейшем: 

- существенное снижение (или полное прекращение) 
финансирования из государственного бюджета большого количества 
социальных программ; 
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- перекладывание финансового бремя на местные органы власти 
и общинные организации; 

- передача полномочий органам местного самоуправления и 
местным сообществам требует создания необходимой инфраструк-
туры и предоставления указанным субъектам соответствующего фи-
нансирования, что становиться весьма затруднительным в условиях 
ограниченности бюджетных средств и мирового финансового кризиса 
[12, с. 87]; 

- предоставление важных для населения услуг на волонтерской 
(альтернативной) основе; 

- неоправданно большая надежда на масштабную замену опла-
чиваемого труда неоплачиваемым путем активного участия населения 
в решении местных вопросов, развития волонтерства, благотвори-
тельных организаций. В то же время широкая волонтерская и общест-
венная деятельность ограничены временными и организационными 
возможностями местных жителей, их профессиональными качествами, 
навыками, умениями [3, с. 167]; 

- ресурсы, необходимые для становления волонтерства важным 
компонентом обеспечения благосостояния Великобритании, слишком 
неравномерно распределены территориально, чтобы эта политика 
имел успех во всей стране. Лишь относительно небольшое количество 
сообществ, жители которых обладают высокими доходами и доста-
точным количеством свободного времени для волонтерской работы, 
могут позволить себе предоставлять некоторые общественные услуги 
вместо органов местного самоуправления [12, с. 87]; 

- «трудности переходного периода» и дестабилизация существую-
щих, устоявшихся систем управления и предоставления услуг [3, с. 170]; 

- хотя правительство заявило о намерениях снизить бюрократи-
ческие препоны и устранить канцелярский формализм в области 
предоставления общественных услуг, появившееся в последние 
десятилетия значительное количество нормативно-правовых актов, 
регулирующих эту сферу, значительно усложняет задачу обеспечения 
услугами членов местных сообществ [12, с. 87]. 

Кроме того, согласно результатам опроса, проведенного в апреле 
2011 года среди членов Ассоциации руководителей общественных 
организаций (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations, 
ACEVO), более 2/3 респондентов считают, что серьезным препятст-
вием любым попыткам передачи полномочий местным сообществам и 
отдельным людям будет противодействие со стороны представителей 
органов власти [9, с. 64]. Причем свыше 58% опрошенных имеют ясное 
понимание «Большого общества»; 63% положительно оценивают этот 
проект, около 19% относятся к нему негативно. В то же время лишь 
чуть более 8% респондентов считают, что правительство имеет 
верное представление об общественном секторе; больше 88% не 
согласны с такой точкой зрения [9, с. 62]. Менее четверти руководи-
телей общественных организаций полагают, что правительство ува-
жает и ценит общественный сектор, почти 70% высказали противопо-
ложное мнение. Более 87% представителей общественности считают, 



Հանրային կառավարում 
 

  

25 

что сокращение расходов на третий сектор подорвет видение 
Большого общества. По мнению 26% руководителей общественных 
организаций, осуществляемая правительством реформа публичной 
службы предоставит потребителям публичных услуг больше влияния и 
возможностей контролировать течение собственной жизни; свыше поло-
вины опрошенных придерживаются противоположной точки зрения [9, с. 63]. 

Кроме критиков из числа политических деятелей, ученых и 
представителей общественных организаций, зачастую рассматриваю-
щих «Большое общество» как «большое бегство от действитель-
ности», основанное лишь на снижении бюджетных расходов или пол-
ном прекращении финансирования отдельных сфер [10, с. 46], данный 
проект получил противоречивую оценку со стороны населения. 

Во-первых, большинство жителей Великобритании даже спустя 
два года после анонса проекта четко не понимает основных поло-
жений построения Большого общества. В частности, согласно резуль-
татам социологического опроса, проведенного 29 февраля – 1 марта 
2012 года, лишь 29% населения достаточно хорошо понимает, в чем 
заключается этот план правительства; треть респондентов отметила 
свою недостаточную компетентность в этом вопросе, 29% вообще не 
осведомлены о «Большом обществе». При этом 45% опрошенных счи-
тают, что «Большое общество», предполагающее передачу полномо-
чий от центрального правительства местным сообществам и населе-
нию, является хорошей идеей, 34% – плохой; 22% затруднились 
ответить. В тоже время, отмечается пессимизм населения в отноше-
нии осуществления этого проекта: лишь 9% жителей Великобритании 
верят в его успешное воплощение в жизнь; 73% считают планы 
Большого общества нереализуемыми [13]. Только 13% жителей пола-
гают, что правительство имеет четкую стратегию внедрения программы 
«Большое общество»; с этим не согласны 59% опрошенных [9, с. 60]. 

Очевидно, что уже на ранних этапах осуществления проекта 
построения «Большого общества» коалиционному правительству 
Великобритании пришлось столкнуться с большим количеством труд-
ностей, вызванных обстоятельствами объективного и субъективного 
характера. Успех дальнейшей реализации программы во многом будет 
определяться конкретизацией планов правительства, широкой разъяс-
нительной работой среди представителей местных сообществ и 
общественных организаций, решительными действиями по дости-
жению намеченных целей. В любом случае итоги проведения этого 
масштабного эксперимента серьезно повлияют на рейтинги ведущих 
политиков Великобритании, а также послужат важной эмпирической 
основой при разработке и реализации проектов реформирования 
систем управления не только Соединенного Королевства, но и других 
государств. 
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ԱԼԵՔՍԵՅ ԼԻՍԿԱ 
Խարկովի մարզային պետական կառավարման 

վարչակազմի ներքին քաղաքականության և 
հասարակության հետ կապերի տեղեկատվավերլուծական 
աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ, հանրային 

կառավարման գիտությունների թեկնածու 
 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՄԵԾ 
ԲՐԻՏԱՆԻԱՅՈՒՄ. «ՄԵԾ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ» ԳԱՂԱՓԱՐԸ  

ՈՒ ԴՐԱ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

Հոդվածում քննարկվում են տեղական ինքնակառավարման բարե-
փոխումները Դ. Քեմերոնի «Մեծ հասարակություն» ծրագրի համատեքս-
տում: Ուսումնասիրվում են «Մեծ հասարակության» հիմնական դրույթնե-
րը, դրանց իրագործումը տեղական մակարդակով, ինչպես նաև տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչների և տեղական համայնքների ռեակ-
ցիան կառավարության կողմից առաջարկված փոփոխությունների 
նկատմամբ: Բերվում են «Մեծ հասարակության» նախագծի վերաբերյալ 
սոցիոլոգիական հարցումները: 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, տեղական ինքնակառավա-
րում, «Մեծ հասարակություն», Միացյալ Թագավորություն, տեղական 
համայնք, բարեփոխումներ: 
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The article deals with the reform of local government in the UK in the 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАНАДЕ 
 

В статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы 
адаптации канадского опыта становления и реформирования 
муниципального управления для дальнейшего развития местного 
самоуправления в Украине. Выявлены особенности, основные 
этапы и тенденции развития местного самоуправления в Канаде, 
поданы научно-практические предложения относительно мест-
ного развития в Украине в контексте государственно-управлен-
ческих реформ. 

Ключевые слова: теоретико-методологические основы, разви-
тие, местное самоуправление, муниципальное управление, мировой 
опыт, Канада, адаптация, Украина. 

 
Постановка проблемы. Действующая модель местного самоуп-

равления и территориальной организации власти в Украине харак-
теризуется чрезмерной централизацией, она недостаточно развита по 
сравнению с мировыми образцами и нуждается в усовершенство-
вании. В современных условиях особую актуальность приобретает 
проблема формирования новой отечественной парадигмы государст-
венного управления и местного самоуправления, которая требует 
критического осмысления зарубежного опыта с учетом как новейших 
управленческих теорий и концепций, так и национальной специфики. 
При проведении реформирования особое внимание должно быть 
уделено изучению, анализу, обобщению и внедрению лучшего 
отечественного и международного опыта в сфере развития местного 
самоуправления. 

Адаптация опыта становления и развития местного самоуправ-
ления в Канаде как стране с развитой структурой государственного 
управления и широким местным самоуправлением ощутимо может 
помочь избежать многих ошибок, эффективно использовать ресурсы в 
процессе подготовки и проведения собственных реформ местного 
самоуправления, позволить решить стратегические задачи, способст-
вовать становлению местной демократии и социально-экономичес-
кому развитию территориальных общин, сыграть значительную инно-
вационную роль в развитии государства. 

Закономерной является попытка проследить особенности про-
цесса развития местного самоуправления в Канаде с целью изучения, 
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освоения и внедрения приобретенных знаний и опыта в отечест-
венную практику. Актуальность исследования определяется взаимо-
связью с разработкой как теоретических, так и практических проблем 
становления и развития системы государственного управления и 
местного самоуправления в Украине.  

Анализ научных наработок. Изучению проблемных вопросов и 
тенденций становления, развития, реформирования местного самоуп-
равления в Канаде посвящен ряд трудов канадских ученых, специа-
листов в отрасли государственного управления К. Грем, С. Филипс, А. 
Маслоува, Г. Каплана, К. Кроуфорда, Дж. Лайтбоди, Т. Планкетта, Д. 
Беттса, Д. Роуэта, Э. Сенктона, С. Тиндала, С. Уикетта, Д. Хиггинса, Р. 
Янга и др. Фундаментом современных исследований в данном 
направлении послужили работы советских ученых, преимущественно 
историков и юристов, которые освещали вопросы эволюции местного 
управления в Канаде: А. Лидина, Г. Барабашова, А. Сороко-Цюпы, В. 
Тишкова, Л. Кошелева, В. Шила, В. Моргачёва. Проблематика разви-
тия местного самоуправления в Канаде нашла свое отражение в 
трудах российских авторов С. Данилова, А. Осавелюка, А. Мелкумова, 
А. Черкасова, Б. Шаповалова. В то же время, украинскими учёными 
этот вопрос практически не исследовался, лишь отдельные его 
аспекты бегло затрагивались в монографиях Б. Андресюка, А. 
Карлова, А. Ярощука и других, а также в пособиях, публикациях в 
специализированных изданиях, что лишь подчёркивает необходи-
мость создания обобщающей научно-теоретической работы, посвя-
щённой использованию канадского опыта становления и развития 
местного самоуправления. 

Нерешённой ранее частью проблематики остается комплексный 
подход к модернизации местного самоуправления в Украине с учётом 
опыта Канады, что дает основание впервые в отдельной статье рас-
смотреть проблему, решение которой имеет важное теоретическое и 
практическое значение.  

Целью исследования является определение возможностей адап-
тации опыта Канады для Украины по обоснованию теоретико-методо-
логических основ и научно-прикладных аспектов становления и раз-
вития местного самоуправления. 

Изложение основного материала. Доказано, что объективной 
необходимостью становится процесс реформирования местных орга-
нов исполнительной власти и системы местного самоуправления в 
Украине, дальнейшего продвижения в направлениях достижения 
признанных мировым сообществом стандартов уровня и качества 
жизни, что требует радикальных изменений идеологии и управленчес-
ких подходов к осуществлению политики в сфере региональной 
политики и развития местного самоуправления. Учитывая сказанное, 
особое значение приобретает изучение и обобщение тенденций и 
опыта проведения административно-управленческих реформ в Канаде 
– стране, в которой органы местного самоуправления эффективно 
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дополняют федеральную политическую структуру власти, выполняют 
роль младших партнеров высшей власти, сочетая в своей деятель-
ности воплощение в жизнь политики федерального и провинциального 
правительств с учетом и защитой потребностей и запросов местного 
самоуправления.  

Получило дальнейшее развитие понимание особенностей трак-
товки основных понятий, используемых в отечественной и зарубежной 
теории и практике местного самоуправления, в частности выявлено: 
значительную идентичность понятий “местное самоуправление”, 
“местное управление”, “муниципальный менеджмент”; частичную иден-
тичность понятия “местное управление”; отличия в определении и 
применении понятия “территориальная община”, что способствует 
анализу взаимоотношений отдельных институтов, функционирующих 
на местном уровне, более адекватной оценке роли и места местного 
самоуправления в механизме управления государством. 

Рассмотрен исторический опыт становления и функционирования 
систем местного самоуправления в провинциях и территориях Канады. 
В контексте историко-сравнительного анализа становления и развития 
мирового местного самоуправления исследованы опыт Канады с 
определением исторического и организационного содержания, выде-
лением базовых периодов и их характеристик [1]:  

I период охватывает вторую половину XIX в. – время, когда проис-
ходил процесс становления органов местного самоуправления в 
провинциях Канады;  

II период совпадает с “эрой реформ” конца XIX – начала ХХ вв., 
вызванных явлениями урбанизации и демократизации общественной 
жизни; 

III период – первая половина ХХ в. – период Великой депрессии и 
двух мировых войн, которые выявили несоответствие действующей 
системы органов местного самоуправления вызовам времени и 
привели к изменениям в основе традиционной муниципальной 
системы Канады;  

IV период – вторая половина ХХ в., период проведения ряда 
организационных, структурных, финансовых, функциональных и 
процедурных реформ органов местного самоуправления в Канаде с 
целью повышения их эффективности, возрастании роли в предостав-
лении общественных услуг и развитии гражданского общества;  

V период – середина 90-х гг ХХ в. и до нашего времени – связан с 
возрастанием роли крупных городов и укреплением местной 
автономии, развитием местной инфраструктуры.  

Предложенная периодизация позволила проанализировать пути 
становления и развития местного самоуправления в Канаде, раскрыть 
взаимосвязь между предыдущим и последующим периодами разви-
тия, определив специфические черты каждого из них, сформировать 
целостные представления о развитии системы местного самоуправ-
ления как управленческого явления, рассмотрев его тенденции и 
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противоречия. Полученные результаты исследования позволяют 
учесть как положительный, так и негативный опыт Канады при оптими-
зации системы местного самоуправления в Украине в современных 
условиях. 

Проведенное с применением историко-институционального под-
хода исследование дает основания для вывода, что структура органов 
местного самоуправления в Канаде формировалась, развивалась, 
менялась и совершенствовалась в ответ на потребности и “вызовы 
времени” – рост населения и необходимости оперативного, полного и 
качественного предоставления различных общественных услуг. Со 
временем, в процессе развития общества, менялись потребности 
граждан, что вынуждало центральную и местную власть ставить перед 
собой новые задачи, и, соответственно, для их успешного решения, 
изменять и совершенствовать функциональное наполнение и органи-
зационную структуру системы местного самоуправления.  

Этот процесс отражает общую закономерность развития социаль-
ных систем: изменение условий → новые потребности и интересы → 
изменение целей развития → просмотр функций управления → 
обновление структур управления [2]. Указанное позволило развить 
подход к усовершенствованию структуры органов местного самоуправ-
ления в Украине. 

На основании изучения опыта функционирования местного 
самоуправления в провинциях и территориях Канады определены 
ведущие тенденции его развития на современном этапе [3]. Выявлены 
общие тенденции развития местного самоуправления в Канаде и 
Украине, в частности: укрепление материальных и финансовых основ 
местного самоуправления, усиление роли исполнительных органов и 
влияния муниципальных должностных лиц в решении дел; профес-
сионализация местного самоуправления, сокращение количества 
сельских поселений и рост числа городских, углубление кризиса 
городов; отмечены перспективные для Украины тенденции, которые 
получили развитие в Канаде, а именно: существенные изменения 
функций органов местного самоуправления, вызванные их делегиро-
ванием частным и неправительственным организациям, обеспечение 
граждан равными возможностями доступа к получению минимальных 
стандартов обслуживания; укрупнение административно-террито-
риальных единиц, сокращение числа местных органов власти, соз-
дание различных региональных форм управления. Выделены 
тенденции развития местного самоуправления в Канаде, не присущие 
Украине, но которые заслуживают внимания, в том числе: активный 
поиск новых организационно-правовых форм местного самоуправ-
ления, которые сочетали бы в себе элементы трех ключевых форм – 
“сильный мэр-совет”, “совет-менеджер” и комиссионную, расширение 
межмуниципального кооперации; определено, что отечественная тен-
денция конституционного признания местного самоуправления не 
получила развития в Канаде. 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2013 
 

  

32 

Усовершенствован концептуальный подход к совершенствованию 
взаимодействия региональных и местных органов власти путем: 
институционального обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере местного самоуправления в соответствии с националь-
ными приоритетами; координации отношений правительства с орга-
нами местного самоуправления; министерского контроля выполнения 
местными советами своих обязательств. Для достижения оптимального 
и своевременного структурного обновления рекомендуется применять 
“направленный консультативный поход”, суть которого заключается в 
направляющей роли центрального правительства в сочетании с 
организованными им консультациями, и переговорный подход между 
центральными органами власти и органами местного самоуправления, 
другими ключевыми элементами муниципальной системы [4]. 

Было обнаружено, что базовая система принципов местного 
самоуправления в Канаде и Украине тождественна, хотя изменялась 
на разных этапах эволюции местного самоуправления. Усовершенст-
вована система принципов местного самоуправления, которую целе-
сообразно ввести в Украине, в частности, предложено ее дополнение 
специальными принципами кооперации, положительного и опере-
жающего лидерства со стороны центральной и местной власти, ува-
жения к потребностям местного самоуправления, непрерывных кон-
сультаций правительства с муниципалитетами.  

Выявлен ряд преимуществ и особенностей местного самоуправ-
ления в Канаде, заслуживающих на адаптацию в Украине, среди 
которых: значительное разнообразие моделей местного самоуправ-
ления, в том числе отсутствующих в Украине, вследствие полномочий 
провинций и территорий самостоятельно определять параметры сис-
темы местного самоуправления через законодательные и администра-
тивные механизмы. Выявлено многовариантность организационных 
структур местного самоуправления в Канаде, которые могут быть 
использованы при разработке и внедрении концепции реформиро-
вания местного самоуправления в Украине, установлено, что модели 
местного самоуправления в Канаде зависят от провинции или терри-
тории. Только три провинции имеют многоуровневую систему местного 
самоуправления. В Британской Колумбии действует двухуровневая 
система, включающая региональные районы и муниципалитеты; в 
Онтарио – двухуровневая система, включающая муниципалитеты 
верхнего и нижнего уровня с добавлением одноуровневых муниципа-
литетов; Квебек имеет двухуровневую систему, включающую Регио-
нальные муниципалитеты графств (округов) и местные муниципали-
теты, а также, в случаях с городами-метрополиями Монреаль и 
Квебек, дополнительный надрегиональный орган – “Метрополийные 
районы”. В других провинциях и территориях, несмотря на некоторую 
разницу в полномочиях и сферах ответственности между муниципа-
литетами, многоуровневых систем не наблюдается. Внутренние 
организационные модели в муниципалитетах – преимущественно 
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“сильный мэр – совет” и “комиссионная”. Предложено усовершенст-
вовать модели организационных структур местного самоуправления 
путем их дополнения различными местными агентствами, советами, 
комиссиями (например, школьного образования, здравоохранения, 
библиотечного дела, водоснабжения и т.д.), управляемыми собствен-
ными органами, не рассматриваемыми как органы муниципального 
управления и функционирующими на принципах общественно-муници-
пального участия. 

Разработаны стратегические основы развития местного самоуп-
равления в Украине с учетом канадского опыта, предусматривающие: 
содействие региональному и местному развитию; институциональную 
поддержку через агентства регионального развития, рост кооператив-
ного сектора местной экономики, распространение гражданского 
образования как средства формирования активных и сознательных 
граждан, активизации взаимодействия с общественностью, привлече-
ние членов территориальной общины к участию в местном управле-
нии; внедрение системы показателей измерения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления; поощрение межму-
ниципального сотрудничества [1]. 

На основании осмысления канадского опыта муниципальных 
реформ, обоснована необходимость проведения в ходе государст-
венно-управленческих реформ в Украине ряда мероприятий, направ-
ленных на модернизацию местного самоуправления, в частности: 
смещение акцентов по управлению территориями из центра на самые 
территории, территориальные общины; максимальное приближение 
самоуправляющихся институтов власти к гражданину; законодатель-
ного закрепления права выборности всех институтов власти, 
связанных с жизнью территориальных общин, обеспечение принципа 
повсеместности местного самоуправления; подкрепление ответствен-
ности местного самоуправления ресурсами, необходимыми для 
выполнения возложенных на него обязанностей, и прежде всего 
собственными доходами, имуществом и землей; определение системы 
отношений между территориальной общиной, районом и областью; 
введение договорного принципа исполнения делегированных 
полномочий, согласно которому делегирование полномочий должно 
обязательно сопровождаться и предоставлением необходимых для их 
осуществления средств, внедрение механизмов и процедур 
общественного участия в решении местных проблем, формирование 
механизмов партнерства - как между государственной властью и 
местным самоуправлением, так и между местным самоуправлением, 
общественностью и бизнесом.  

Привлечение основных научных результатов выполненного 
исследования, отечественного и канадского опыта, учитывание 
потребностей развития системы местных органов власти и местного 
самоуправления в Украине на современном этапе позволяют пред-
ложить для внедрения ряд научно-практических рекомендаций, 
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реализация которых позволит решить ряд ключевых проблем местного 
самоуправления. В частности: Верховной Раде Украины – сконцентри-
ровать усилия на принятие законов, которые существенно помогли 
реализовать потенциал самоуправления. Речь идет о новых редакции 
Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” и “О местных 
государственных администрациях”, Закон Украины “О коммунальной 
собственности”, Закон Украины “О территориальном устройстве 
Украины”; Кабинету Министров Украины – внедрить действенные 
механизмы государственной поддержки местных инициатив, проектов и 
программ, направленных на решение проблем повышения ресурсного 
потенциала местного и регионального развития и его информационно-
образовательного обеспечения. Также опыт Канады и реалии нынеш-
него времени требуют формирования взвешенной кадровой политики, 
отлаживания механизмов отечественной системы образовательно-
кадрового обеспечения органов местного самоуправления [5]. 

Таким образом, сравнительный анализ процесса становления и 
развития местного самоуправления в Канаде и Украине и осмысления 
результатов организационных, структурных и функциональных ре-
форм систем территориальной организации власти в канадских 
провинциях на рубеже ХХ–ХХІ вв. дают основания утверждать о 
преимуществах системы ответственного правительства, открытой, 
прозрачной, социально ориентированной системы государственного 
управления и местного самоуправления, направленной на удовлетво-
рение гражданских потребностей, подотчетной населению системы, 
которая предусматривает решающую роль общественного мнения в 
принятии решений [6]. 

Результаты проведенного исследования, интегрированные в 
парадигму трансформации общественного управления, свидетельст-
вуют о значительных возможностях применения канадского опыта в 
сфере муниципального управления для дальнейшего развития мест-
ного самоуправления в Украине, укрепление его организационных, 
правовых, материально-финансовых и демократических принципов. 

Как перспективные направления дальнейших изучений в задан-
ном направлении можно выделить усовершенствование методики 
осуществления сравнительных исследований, разработку механизмов 
адаптации мирового опыта местного самоуправления в отечественных 
условиях, а также проведение регулярных экспертных опросов по 
ключевым компонентам рассматриваемой тематики [7]. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Усиливающиеся процессы глобализации оборачиваются для 

современных стран необходимостью глубинной трансформации 
всех сфер индивидуально-общественного бытия. Это, в свою 
очередь, требует от политических лидеров и государственных 
служащих приверженности инновационному типу мышления и 
поведения, неукоснительной поддержки политики инновацион-
ного развития. В этом контексте особый интерес для стран 
постсоветского пространства представляют механизмы обеспе-
чения инновационной культуры госслужащих в ЕС. 

 Ключевые слова: инновационная культура, государственная 
служба, Европейский Союз. 

 
Развитие инновационной культуры государственной службы – 

важное условие структурных преобразований в жизни каждой страны. 
Ведь инновационная культура в системе государственной службе – 
это не только улучшение качества предоставляемых населению услуг. 
Это - новый тип мышления, поведения, иная философия реагирования 
на вызовы и риски, новаторство и творчество. В целом, - такое 
понимание путей усовершенствования системы государственного 
управления, которое позволяет, с одной стороны, своевременно 
устранять причины её неэффективного функционирования, а, с 
другой, взвешенно сохранять и не отметать «с порога» прошедшие 
испытание временем принципы её организации.  

Вопросы становления инновационной культуры государственных 
служащих в постсоветских странах приобретают всё большую 
актуальность в той мере, в какой эти страны заявляют о своих 
стремлениях к инновационному развитию. Учитывая важность для 
такого развития адекватного функционирования государственной 
службы, целесообразным следует считать всестороннее изучение 
механизмов обеспечения инновационной культуры государственной 
службы в западных демократиях, в частности в странах Европейского 
Союза, что является целью данной статьи. Для достижения 
поставленной цели определены следующие задачи: - выяснить место 
феномена «инновационная культура» в инновационной политике ЕС; - 
провести анализ особенностей механизма формирования иннова-
ционной культуры европейской государственной службы; - определить 
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характерные элементы инновационной политики Европы в области 
инновационной культуры госслужащих. 

Инновационная политика ЕС предусматривает следующие меха-
низмы обеспечения инновационной культуры госслужащих. Во-первых, 
- Зеленые книги (Green Papers), документы Европейской Комиссии, 
инициирующие общественное обсуждение и начало процесса консуль-
таций на общеевропейском уровне по определенной тематике 
(социальная политика, единая валюта, телекоммуникации и т.д.). 
Книги презентуют политику Европейского союза, направленную на 
инновационное развитие государственного управления и содействие 
инновациям. Во-вторых, - Первый план действий по инновациям. В-
третьих, - Исследовательский проект «Инновации в государст-
венном секторе» (на базе пятой Рамочной программы научных иссле-
дований). В-четвёртых, - Pro Inno Europe, инициатива Европейской 
комиссии с целью изучения и развития инновационной политики ЕС 
(срок исследовательских мероприятий 2006-2012 гг.). В-пятых, - 
Европейский год креативности и инноваций, охватывающий публич-
ные мероприятия, инициированные Европейской комиссией и 
странами-членами ЕС. 

Первая Зеленая книга по инновациям появилась в 1995 году. В 
ней было обозначено проблемное состояние инновационного развития 
Европы, поставлен кардинальный диагноз инновационной стагнации, 
зафиксирован низкий уровень инновационной культуры и определены 
важные направления работы в направлении его преодоления [1]. 
Наиболее слабым местом был признан дисбаланс между техни-
ческими и организационными инновациями. Книга содержала вывод о 
том, что высокий квалификационный уровень и высокая стратегичес-
кая производительность невозможны без соответствующего корпора-
тивизма, тщательного проектирования работы и быстрого внедрения 
инноваций, что способно обеспечить лишь формирование иннова-
ционной культуры как общества в целом, так и преподавателей, 
государственных служащих, ученых в частности.  

К 2012 году было разработано еще пять Зеленых книг, посвя-
щённых проблемам развития инноваций в ЕС [2]. В них содержится 
указание на такие приоритетные направления этого развития, как: 
развитие человеческого капитала как основы общества знаний; 
снижение удельного веса бюрократии в государственном управлении 
и улучшение его качества и эффективности; расширение европейского 
исследовательского пространства; раскрытие потенциала культурной 
и творческой индустрии; определение бюджета ЕС, выделяемого на 
финансирование исследований и инноваций; распространение прак-
тики обмена опытом среди правительств разных стран. 

Вопросы и проблемы, которые раскрываются в упомянутых выше 
Зеленых книгах, свидетельствуют о важности развития инноваций и 
научных исследований во всех сферах общественной жизни. А их 
решение и преодоление предполагает соответствующие структурные 
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изменения и на национальном уровне, и на уровне отдельных регио-
нов. Изменения, основу которых составляет утверждение принципов 
инновационной культуры, как в работе высших органов государст-
венной власти, так и в жизни общества в целом. 

В соответствии с проблемами в инновационной сфере, опреде-
ленными в первой европейской Зеленой книге по инновациям, 
Европейской комиссией в 1996 году был принят Первый план действий 
по инновациям [3]. Главным приоритетом Плана действий стало 
содействие инновационной культуре за счёт образования и обучения, 
усиления мобильности исследователей и инженеров, демонстрации 
эффективных подходов к инновациям, поощрения лучшего управ-
ления и организационных методов среди предприятий, стимулиро-
вания инноваций в государственном секторе, в частности, в работе 
правительства. План действий включал комплекс мероприятий, кото-
рые касались содействия инновационной культуре; установления 
правовых, нормативных и финансовых рамок, способствующих инно-
вациям; улучшения развития инновационных научных исследований. 

Выделение в Плане действий инновационной культуры в отдель-
ное направление свидетельствует о пристальном внимании к данному 
вопросу со стороны ЕС. В Плане действий отмечается, что формиро-
вание инновационного менталитета требует осуществления долго-
срочных стратегических мер по следующим направлениям. Первое, - 
образование и профессиональная подготовка. Внедрение и совер-
шенствование системы образования должно провоцировать стимули-
рование творчества, положительное восприятие рисков, непрерывное 
обучение. Особое внимание при этом следует уделять различного 
рода форумам по обмену передовым опытом между странами-
членами ЕС. 

Второе, - облегчение мобильности исследователей. Ориентируясь 
на пятую Рамочную программу научных исследований, Европейская 
комиссия предлагает широкую программу развития человеческого 
потенциала, включая транснациональный обмен инновациями между 
молодыми исследователями. 

Третье, - демонстрация эффективного подхода к инновациям в 
экономике и обществе. Речь идёт о привлечении сотрудников, 
пользователей и потребителей к процессу разработки инноваций, а 
также о создании новых подходов к демонстрации организационных и 
технологических решений. 

Четвёртое, - распространение лучших организационных и управ-
ленческих методов в частном секторе. Имеется в виду как исполь-
зование информационных и коммуникационных технологий с целью 
распространения организационных инноваций, так и проведение тре-
нингов, создание структурных фондов, которые контролировали бы 
качество развития организационных инноваций, выполняли оценива-
ние и тестирование и, тем самым, осуществляли сравнение предприя-
тий и организаций с международными лидерами в этом направлении. 
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Пятое, - стимулирование инноваций в государственном секторе и 
в государственном управлении путём разработки программ обучения 
инновациям, повышения осведомленности руководителей и менедже-
ров государственной службы в вопросах инноваций, развития прог-
рамм обмена опытом продвижения инноваций в государственных 
учреждениях. (Вопросам обмена информацией в рамках государст-
венного сектора посвящена зеленая книга ЕС «Информация в 
государственном секторе - ключевой ресурс Европы», 1998) 

Первый План действий по инновациям в Европе четко определяет 
важность формирования инновационной культуры в частном и в 
государственном секторе. Основной акцент делается на образовании, 
направленном на культивирование инновационной культуры и 
призванном обеспечить обмен инновационными достижениями. 

Дальнейшее стимулирование инноваций в Европейском союзе 
происходит при помощи рамочных программ как основного и 
единственного институционального механизма проведения политики 
ЕС в сфере инноваций. Рамочные программы по научным исследо-
ваниям и технологическому развитию – это программы финансиро-
вания, которые создает Европейский Союз с целью поддержки и 
поощрения исследований в Европейском научном пространстве (ERA). 
Конкретные цели и действия программ различны в разные 
финансовые периоды. Программы объединяют все исследовательские 
инициативы Евросоюза и нацелены на повышение конкурентоспособ-
ности европейских исследований в образовательных и инновационных 
сферах. Каждая из семи программ нацелена на развитие интеллек-
туального капитала, содействие молодым ученым, актуализацию 
обучения на протяжении жизни, повышение квалификации ученых, 
развитие информационно-коммуникационных технологий, формирова-
ние научной инфраструктуры. 

Наряду с активной финансовой поддержкой инноваций в рамках 
пятой Рамочной программы Европейского союза было проведено 
основательное исследование «Инновации в государственном секторе». 
Работа была выполнена на базе исследовательского проекта Паблин 
(Publin), являющегося частью программы научных исследований и 
технологического развития в рамках проекта «Улучшение человечес-
кого потенциала научных исследований и социально-экономической 
базы знаний, 1998-2002». Publin насчитывает 24 отчета, касающихся 
общеевропейского развития инноваций в государственном секторе, а 
также 11 национальных тематических докладов, посвящённых иннова-
циям в государственном секторе отдельных стран. Как правило, 
отчеты посвящены состоянию дел в социальной сфере. В то же время, 
все исследования направлены на определение ценностных ориента-
ций государственных служащих и обоснование возможности создания 
инноваций в рамках государственного сектора. Для полноценной 
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реализации задач рамочных программ, - повышение уровня научных 
исследований, содействие инновациям, стимулирование всех форм 
сотрудничества, - важным является уяснение роли в этом процессе 
государственных учреждений и развитие ценностных ориентаций, 
направленных на инновационное развитие именно государственных 
служащих. Это и есть цель исследования Publin.  

Как отмечается в академическом докладе-резюме «Инновации в 
государственном секторе», поддержка и стимулирование инновацион-
ной культуры является распространенной практикой в бизнесе. В 
государственном же секторе сложилась совершенно противоположная 
ситуация. Это объясняется тем, что перед государственными органи-
зациями, в отличие от коммерческих, ориентированных на получение 
прибыли, зачастую ставится несколько целей. Кроме того, государст-
венные организации имеют дело с плохо структурированными 
проблемами, в процессе преодоления которых неверная комбинация 
политических мер может обернуться отрицательным результатом. 
Далее, сложная иерархическая институциональная структура госу-
дарственного сектора «гарантирует» более медленное принятие 
решений по сравнению с частным сектором. Наконец, риск в 
государственном секторе особенно отличается от риска в бизнесе, 
поскольку во многих областях, таких, например, как безопасность и 
здоровье граждан, ошибка чревата непоправимыми последствиями [4]. 

Такого рода исследования в области государственного управле-
ния позволяют сделать вывод, что развитие инновационной культуры 
именно государственных служащих – это один из важных приоритетов 
формирования инновационной политики в Европейском Союзе. Для её 
развития в странах-членах ЕС на правительственном уровне был 
создан проект PRO INNO Europe. Целью проекта является координа-
ция анализа инновационной политики и сотрудничества в Европе. 
Деятельность PRO INNO Europe строится вокруг пяти основных 
принципов. А именно: сравнительный анализ инновационной деятель-
ности; анализ тенденций инноваций; распространение знаний и 
установление во всём мире контактов, связанных с инновационной 
политикой и бизнес-инновациями; содействие диалогу по вопросам 
инновационной политике между органами государственной власти, 
промышленными и научными кругов; стимулирование транснациональ-
ного сотрудничества в сфере инновационной политики; предостав-
ление стимулов для совместных инновационных действий.  

Одновременно с этим, PRO INNO Europe существует как платфор-
ма для обмена информацией, мнениями, взаимного обучения и 
практического сотрудничества между авторами общеевропейской 
инновационной политики и субъектами, заинтересованными и гото-
выми внести свой вклад в разработку, внедрение, распространение и 
поддержку инновационной политики на уровне государств-членов ЕС. 
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Одним из важных направлений проекта PRO INNO принято 
считать исследование трендов инновационной политики стран-членов 
ЕС и других государств (Trendchart). Цель Trendchart - исследовать и 
проанализировать инновационную политику стран, руководствуясь 
такими критериями, как: управление, исследовательская и иннова-
ционная политика; исследования и технологии; человеческие ресурсы; 
предпринимательство; рынок и инновационная культура. Согласно 
Trendchart, инновационная культура предполагает: поддержку созда-
ния благоприятного инновационного климата; награды за инновации; 
фискальные стимулы распространения инновационных технологий и 
услуг; оценку влияния на инновационный климат со стороны новых 
законодательных и нормативных предложений; меры по повышению 
информированности и предоставление общей информации по вопро-
сам интеллектуальной собственности; консультационные и финансо-
вые стимулы использования интеллектуальной собственности; под-
держку инновационного использования стандартов. Значительная 
финансовая поддержка развития инновационной среды позволяет 
считать инновационную культуру одним из важных приоритетов в 
инновационной политике ЕС, а также решающим фактором успешного 
функционирования национальных инновационных систем [5]. 

На базе проекта PRO INNO в 2007 году был проведен семинар 
«Инновационная культура - создание благоприятного инновационного 
климата в Европе», где ведущие политики, исследователи и руково-
дители признали важность инновационной культуры. Участники опре-
делили факторы, которые влияют на национальные и региональные 
инновационные показатели, среди которых особо выделили готовность 
принимать новые продукты и услуги, склонность к предпринимательству 
и риску, а также открытость к сотрудничеству и изменениям [6].  

Работа по продвижению инновационной культуры особенно бурно 
развернулась в 2009 году, провозглашённом Европейским годом креа-
тивности и инноваций. Год сопровождался разнообразными мероприя-
тиями, инициированными Европейской Комиссией и государствами-
членами Европейского Союза и призванными поддержать иннова-
ционную культуру. Одним из таких мероприятий была организация 
дебатов на высшем уровне, посвящённых узловым вопросам развития 
политики креативности и инноваций в ЕС. Одной из семи тем этих 
дебатов стала тема «Креативность и инновации в государственном 
секторе». На дебатах были определена важность инновационности и 
повышения творчества в государственном секторе с целью улучшения 
уровня социальных услуг и экономических показателей [7]. 

Итак, комплексная инновационная политика Европы в области 
инновационной культуры определяется следующими элементами. Во-
первых, - активное, деятельное понимание необходимости инноваций 
на высоком уровне (региональная законодательная база, дебаты, 
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семинары на высшем уровне). Признание на правительственном 
уровне инноваций жизненно важным фактором экономического разви-
тия, проведение широкой правительственной кампании, посвящённой 
проблемам нововведений, активизация диалога между научным 
сообществом, промышленностью, общественностью и государст-
венным сектором. 

Во-вторых, - внедрение технологических инноваций на государст-
венном уровне (электронное управление и другие инициативы по 
поддержке инновационной культуры) 

В-третьих, - формирование инновационной среды за счет созда-
ния положительного имиджа страны, развития креативности во всех 
сферах общественной жизни, распространения инновационных взгля-
дов, обеспечения положительного восприятия инноваций (проведение 
года креативности, конкурсов и наград) 

В-четвёртых, - проведение различного рода исследований инно-
вационной культуры в частном и государственном секторах, в 
частности, инновационной культуры государственных служащих с 
целью уяснения барьеров и перспектив для развития инновационной 
культуры в государственной службе европейских стран. 

В-пятых, - координация национальных инновационных политик 
стран ЕС с помощью общеевропейских инструментов сбора, анализа, 
оценки и распространения информации между странами-членами о 
состоянии инновационной политики в ЕС. Речь идёт о: 1) трендах 
инноваций в Европе (the Trend Chart on Innovation in Europe), то есть о 
распространении информации о конкретных успехах инновационной 
политики; 2) Европейском инновационном таблоиде (the Europe an 
Innovation Scoreboad), то есть о ежегодных данных, отображающих 
состояние науки, техники, инновационной активности компаний и 
инновационной среды; 3) Иннобарометре (the Innobarometer), то есть о 
специальных исследованиях конкретных аспектов инновационной 
политики, включая отношение компаний к нововведениям.  

Важно заметить, что признание проблемы развития инновацион-
ной культуры и первые шаги по ее решению в своё время дали старт 
курсу на создание конкурентоспособной инновационной экономики, 
который был провозглашён в марте 2000 года на Лиссабонском 
саммите ЕС. Активная работа над формированием инновационной 
культуры в последующие годы способствовала формированию успеш-
ной европейской инновационной системы, в том числе и в сфере 
государственной службы. 

Таким образом, инновационная культура госслужащих признана 
важным условие экономического роста и конкурентоспособности 
стран-членов ЕС. Именно поэтому в ЕС существует огромное многооб-
разие механизмов, регулирующих её формирование, распростране-
ние, поддержку и отображённых в соответствующих программных 
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документах. Это и Зелёные книги, где определяются проблемные 
вопросы инновационной культуры; и Первый план действий по инно-
вациям в Европе, содержащий перечень приоритетных направлений 
её развития; и проект Publin, инициирующий исследования иннова-
ционной культуры в пределах рамочных программ; и координация 
сотрудничества с целью развития инновационной культуры, предус-
мотренная инициативой PRO INNO Europe. Большое количество 
проектов, соглашений, исследований в области инноваций способст-
вует повышению инновационной культуры государственных служащих, 
обязанных быть её примерными носителями и проводниками. 
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Գլոբալացման գործընթացների ակտիվացումը հանգեցնում է ժամա-
նակակից երկրների անհատական-հասարակական կեցության բոլոր ո-
լորտների խորքային փոխակերպման անհրաժեշտության: Դա իր հեր-
թին քաղաքական առաջնորդներից ու պետական ծառայողներից պա-
հանջում է նորամուծական տեսակի մտածելակերպի և վարվեցողության 
հակվածություն, նորամուծական զարգացման քաղաքականության պար-
տադիր օժանդակություն: Այս համատեքստում հետխորհրդային երկր-
ների համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում 
Եվրամիությունում պետական ծառայողների նորամուծական մշակույթի 
ապահովման կառուցակարգերը: 

Հիմնաբառեր. նորամուծական մշակույթ, պետական ծառայություն, 
Եվրոպական Միություն: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НЕОБХОДИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
В статье предлагается методология использования группы 

математических методов для оценки необходимости и 
определения объёмов работ при проведении миротворческих 
мероприятий. 

Ключевые слова: математические методы, миротворческая 
деятельность, управление и контроль. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными науч-

ными и практическими заданиями. При разработке и построении 
структурно-функциональной модели любой организации или процесса, 
их эффективность и полученный результат всецело зависят от реше-
ния проблем управления. Это касается и сферы миротворчества, 
поскольку в результате ситуаций, которые складываются ad hoc, неко-
торые из общих и конкретных функций управления (далее – ОФУ и 
КФУ) не могут быть выполнены в полном объеме. Свести на нет 
негативные последствия таких ситуаций можно только путём тща-
тельного планирования действий, всестороннего анализа полученных 
результатов и непредвзятой оценки приобретенного опыта. Поэтому 
разработка методологии оценки проводимых миротворческих опера-
ций играет важную роль в совершенствовании основ и принципов 
миротворчества, построении его общей теории посредством выявле-
ния соответствующих закономерностей [1-2]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы и анализ 
последних публикаций. Все основные функции управления – планиро-
вание, организация, мотивация и контроль, – можно всегда улучшить 
за счет правильной организации труда и использования внутренних 
резервов, но в разной степени. Соотношения этих степеней имеет 
определённую последовательность, задаваемую параметрами 
событий/процессов. Поэтому при анализе проведения миротворческих 
операций, с целью определения их необходимости/эффективности, 
нужно иметь чёткий механизм оценки таких параметров. Актуальность 
этих вопросов определяется существованием определённых проблем 
в деятельности миротворческих контингентов (далее – МК), особенно 
в сфере контроля над правопорядком и другой деятельности, имею-
щей инспекционный характер. Поэтому анализ, обоснование и прог-
раммирование их ОФУ/КФУ является важным аспектом деятельности 
МК, который позволяет не только эффективно выполнять функции 
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управления, существенно повышая результативность деятельности 
личного состава, но и определять необходимость присутствия МК в 
любой «горячей точке» мира. А это снижает вероятность ненужной 
социальной напряжённости, в т. ч. связанной и с возможностью 
неоправданной гибели миротворцев [3-6]. 

Научных публикаций в этой сфере автору, к сожалению, не 
встречалось. 

Формулировка целей статьи (постановка задания). Поэтому 
предлагается, как решение одного из аспектов проблемы, разработать 
концептуальный алгоритм и необходимый математический аппарат, 
понятный и несложный в применении, для оценки эффективности 
планирования, организации, мотивации и контроля деятельности МК, 
и его территориальных подразделений при проведении инспекционной 
деятельности. 

Изложение основного материала исследования с полным обосно-
ванием полученных научных результатов. Одна из первооснов 
деятельности МК есть ОФУ «планирование». В современных условиях 
миротворческой деятельности она должна отличаться гибкостью и 
нацеленностью на достижение конечных результатов. Причем, в зави-
симости от выбранных критериев, обычно разрабатывается несколько 
типов планов с использованием различных методов планирования. 
Но, учитывая специфику деятельности МК и результаты анализа полу-
ченного опыта, для контроля ОФУ «планирование», как считает автор, 
его методология, будучи комплексной, может совмещать несколько 
видов критериев и методов. 

ОФУ «планирование» опирается на сбор информации, ее анализ и 
прогнозирование возможных явлений, процессов и их последствий. И 
есть реакцией в виде выбора различных типов и видов мероприятий 
(из общего набора возможностей) в необходимом направлении 
деятельности, определяемом возникшими задачами в соответствии с 
поставленной целью. Качественное планирование возможно только 
при создании надежной системы прогнозирования относительно двух 
основных факторов: распределения ресурсов и определения объёма 
необходимой деятельности. Здесь и заключаются скрытые возмож-
ности оценки эффективности функционирования МК [7, 8]. 

Рассматривая вопрос оценки объёма и эффективности, к примеру, 
инспекционной деятельности МК, нужно отметить, что такая система 
должна быть универсальна в отношении к любому уровню управления. 
Т. е. деятельность, как территориальных подразделений, так и МК в 
целом, должна проверяться в едином ключе, а не по отдельным 
аспектам, например, количеству рейдов и т. д. При необходимости 
систему можно усложнить, создав компьютерную программу, которая, 
однако, не должна усложнять сам процесс оценки [9]. 

Основанием оценки необходимости проведения и результатив-
ности инспекционной деятельности МК предлагается сделать матема-
тически обоснованное преимущество из ряда возможных вариантов 
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правонарушений (с учетом времени и места их осуществления) по 
признакам наибольшей тяжести последствий, и легкости их осу-
ществления. Оценка проводится по трём взаимозависимым уровням 
управления на основе элементов математического прогнозирования в 
зависимости от основных факторов окружающей МК среды. 

Первый уровень – упрощенный метод прогнозирования объема 
необходимой контрольно-инспекционной деятельности на местах са-
мыми малыми территориальными подразделениями. Он помогает оце-
нить выбор объектов и объёма инспекционных проверок, качество 
планирования работы. Его основа – отбор факторов, которые имеют 
наибольшее влияние на вероятность и степень дестабилизации си-
туации и наступления случаев нарушения правопорядка, и оценка их в 
баллах на основании мнения экспертов, и собранной базы данных [10]. 

При разработке метода основными внешними факторами влияния 
на подмандатных территориях оказалось наличие: экономических 
ресурсов и их потребителей; доступа к источникам и возможностей их 
доставки; средств их заготовки, перевозки и рабочей силы в необхо-
димых количествах. Далее производится распределение факторов по 
силе влияния, и строятся целевые функции возможности наступления 
случаев правонарушения, которые имеют ограничения в виде:  
а) максимально благоприятных условий для правонарушения f(x)max;  
б) минимальных возможностей для наступления правонарушения 
f(x)min. Т. е. если при оценке факторов сумма баллов менее f(x)min – 
систематические правонарушения отсутствуют, т. к. расходы на их 
организацию и осуществление для правонарушителей не окупаются. А 
максимальная прибыль ограничена величиной f(x)max и дополнитель-
ные капиталовложения не приносят дополнительной прибыли. 

Из опыта работы МК известно, что при благоприятных условиях 
прибыль от криминальной деятельности инициаторов дестабилизации 
ситуации и нарушений правопорядка на определенной мандатом 
территории составляет от 300 % до 1000 %, в зависимости от соче-
тания различных факторов [1, 2, 5-7, 9-15]. Если отталкиваться от 
нижней границы, то приобретение нарушителем дополнительного 
балла какого-либо из вышеописанных факторов добавляет ему, в 
среднем, 20 % чистой прибыли. А если оценивать максимальные 
возможности, то, уже начиная с 650 %, каждый балл приносит 90 % 
чистой прибыли, что особенно может заинтересовать организованных 
правонарушителей, если есть возможности промышленного потреб-
ления ресурсов пользователями. Получение менее 100 % чистой 
прибыли уже не привлекательно для таких групп инициаторов 
правонарушений. Т. е. на таких участках подмандатной территории, в 
основном, будут только единичные случаи правонарушений с целью 
выяснения сугубо личных взаимоотношений, а также личного 
обогащения местным населением. 
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Таким образом, определяя процент чистой прибыли в зависимости 
от добавления баллов, получаем возможность рассчитывать 
пороговые значения, при которых начинается: 

1) массовое предложение мелким потребителям ресурсов, 
полученных в нарушение существующего правопорядка;  

2) системная организованная деятельность, связанная с промыш-
ленными объемами незаконной заготовки и поставки ресурсов и, 
соответственно, с возникновением очагов обострения ситуации;  

3) хищение ресурсов в особо крупных масштабах.  
Предложенный метод прогнозирования наступления случаев 

нарушения правопорядка на любом участке определенной мандатом 
территории должен обязательно использоваться для контроля дея-
тельности подразделений МК, поскольку он четко указывает, где и 
когда нужно появиться миротворцам, чтобы стабилизировать накаляю-
щуюся ситуацию или применить необходимые меры упредительного 
характера, в т. ч. и в зависимости от изменений в ранжировании 
факторов (например, изменение цен на ресурсы, изменение уровня 
благосостояния большинства населения, появление новых вооружен-
ных формирований, прокладка новых дорог, демографические измене-
ния в населенных пунктах и т. п.). Такая форма контроля позволяет 
системно оценивать деятельность самых малых территориальных 
подразделений МК, что качественно улучшает реализацию ими 
контроля над правопорядком и другой деятельности инспекционного 
характера путём совершенствования ОФУ «прогнозирование» и 
«планирование» и КФУ «управление контролем над правопорядком и 
другой деятельностью инспекционного характера». 

При необходимости, за счёт создания расширенного информа-
ционного банка данных, основанного на накопленном опыте, можно 
усовершенствовать методы вычислений за счет более тщательной и 
глубокой разработки системы оценки действующих факторов и 
взаимосвязей между ними, и создать пакет компьютерных программ 
«Прогнозирование/Контроль». 

На основе такого прогноза необходимой инспекционной деятель-
ности территориальных подразделений проводится проверка следую-
щего, второго уровня функционирования МК. Его основная задача – 
максимальный охват контролем всей территории ответственности и 
эффективное построение системной работы всех своих подразделе-
ний с целью наиболее эффективного использования имеющихся ре-
сурсов для профилактического влияния и эффективного противостоя-
ния возможным правонарушениям и попыткам обострить ситуацию. На 
этом уровне проводится анализ деятельности МК уже с точки зрения 
учёта факторов внешних систем более высокого порядка. 

Основные внешние факторы второго уровня, которые влияют на 
деятельность МК в целом: демографический (Ф1); экономический (Ф2); 
природно-климатический (Ф3); научно-технический (Ф4); культурного 
окружения (Ф5). Устанавливаем последовательность влияния каждого 
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из факторов на основе определения степени их воздействия путём 
экспертных оценок и анализа собранной базы данных. С этой целью 
необходимо осуществить предварительную оценку влияния этих 
факторов. В качестве безразмерной шкалы избираем математическое 
множество чисел {1, 2, 3 ..., 100}. Предварительная (экспертная) 
оценка qk, где k € {1, 2, 3, 4, 5} и q располагается в порядке 

уменьшения, рассчитывается по формуле ∑
=

=
5

1
100

k
kq  (в баллах) и 

заносится в Таблицу 1, где предложены, для примера, произвольные 
значения [16]. 

Степень влияния факторов нельзя установить путём анализа 
каждого из них в отдельности из-за их одновременно взаимосвя-
занного влияния на исследуемые территориальные подразделения и 
МК в целом (далее – объекты). Также не могут быть оценены все 
факторы одновременно из-за различной степени их влияния на те же 
объекты. Поэтому необходимо установить последовательность оценки 
влияния факторов на объекты по степени их важности. 

Применим метод поэтапного сравнения к каждому объекту. 
Для «I» (из Таблицы 1) величины влияния факторов располагаем 

в порядке их убывания (1): 
(Ф2, Ф3, Ф1, Ф5, Ф4) = (50, 15, 14, 14, 7) = (q1, q2, q3, q4, q5). 
Далее осуществляем экспертную оценку, формируя список по 

вопросам (2): 
1) q1 важнее, чем совокупность q2, q3, q4, q5 (да или нет); 2) q1 

важнее, чем совокупность q2, q3, q4 (да или нет); 3) q1 важнее, чем 
совокупность q2, q3, q5 (да или нет) и т. д. 

После анализа этих вопросов получаем список неравенств и 
обозначаем его как (2.1): 

1) q1≥q2+q3+q4+q5; 2) q1≥q2+q3+q4; 3) q1≥q2+q3+q5 и т. д. 
Подставляя в неравенстве (2.1) значение q из (1) получаем список 

числовых неравенств (3.1): 
1) 50≥15+14+14+7=50 (истинно, далее – И); 2) 50≥15+14+14=43 

(И); 3) 50≥15+14+7=36 (И) и т. д. 
Несомненно, после анализа первого списка числовых неравенств, 

окажется, что некоторые из этих неравенств истинные, а некоторых – 
ложные (все же это экспертные оценки, а база собранных данных не 
совершенна). Чтобы превратить ложные неравенства в истинные – 
корректируем (увеличиваем или уменьшаем) оценки: q2

І=22, q3
І=15, 

q4
І=8, q5

І=5. И тогда получаем соотношение (4.1): (q1
І, q2

І, q3
І, q4

І, 
q5

І)=(50, 22, 15, 8, 5). Подставляя в список неравенств (2.1) 
соотношение (4.1) получаем второй список числовых неравенств (5.1): 

1) 50≥22+15+8+5=50 (И); 2) 50≥22+15+8=45 (И); 3) 50≥22+15+5=42 
(И) и т. д. 

 
 



Հանրային կառավարում 
 

  

51 

 
Таблица 1 

 Влияние внешних факторов на деятельность подразделений МК (в баллах). 
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Расположение внешних 
факторов по степени 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I 14 15 50 50 15 22 7 5 14 8 100 Ф2,Ф3,Ф1,Ф5,Ф4 
II 7 7 50 50 21 25 7 7 15 11 100 Ф2,Ф3,Ф5,Ф1,Ф4 
III 7 6 50 50 16 13 7 6 20 25 100 Ф2,Ф5,Ф3,Ф1,Ф4 
IV 12 7 50 50 17 25 7 4 14 14 100 Ф2,Ф3,Ф5,Ф1,Ф4 
V 7 6 50 50 21 25 7 6 15 13 100 Ф2,Ф3,Ф5,Ф1,Ф4 
VI 7 6 50 50 16 14 7 5 20 25 100 Ф2,Ф5,Ф3,Ф1,Ф4 
VII 17 25 50 50 7 5 14 13 12 7 100 Ф2,Ф1,Ф4,Ф5,Ф3 
Σ - 72 - 350 - 129 - 46 - 103 700 - 
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Необходимость корректировки связана с тем, что эксперты дают 
не всегда верную оценку сложившейся ситуации – данные их анализа 
обычно содержат 10-30 % ошибочных утверждений. Но определение 
внешних факторов влияния они произведут достаточно точно, что даст 
возможность в будущем контролировать уровень их профессио-
нализма и владения информацией: чем точнее предварительные 
оценки, тем ближе к ним по значению будут окончательные. 

Процесс корректировки содержит в себе несколько итераций, 
приводящих к истинности всех неравенств. Когда он заканчивается, 
окончательными оценкой влияния внешних факторов на деятельность 
«I» будет соотношение (4.1), данные которого заносим в Таблицу 1. 

Аналогичным образом оценивается влияние внешних факторов на 
деятельность всех инспекционных подразделений. 

Анализируя полученную Таблицу 1, можно увидеть, что в зависи-
мости от степени влияния внешние пять факторов располагаются в 
определённом порядке. Для более подробного и качественного ана-
лиза объектов МК, при применении этой системы, необходимо исклю-
чать, например (из-за сильных отличий), некоторые подразделения. 

При данном виде анализа видна контрольно-инспекционная 
деятельность МК в целом, т. е. можно оценить эффективность плани-
рования, необходимость и качество проведения миротворческих 
операций с учетом других необходимых мер: профессионального 
обучения и повышения квалификации, внутренней проверки (аудита) 
деятельности и др. [3, 17]. Происходит анализ и контроль органи-
зационной деятельности МК с целью совершенствования ОФУ «прог-
нозирование», «планирование» и «организация», что составляют КФУ 
«управление контролем над правопорядком и другой деятельностью 
инспекционного характера». А с появлением и накоплением 
необходимого объема информации о случаях нарушения право-
порядка, правонарушителях, особенностях определенной мандатом 
территории и других необходимых сведений, можно усовершенст-
вовать методы вычислений посредством увеличения учитываемого 
количества факторов влияния и взаимосвязей между ними с помощью 
создания пакета компьютерных программ «Планирование». 

Однако в реальной жизни решающим фактором в достижении пос-
тавленных целей при проведении миротворческих операций является 
финансирование. Поэтому необходима система экспресс-анализа обос-
нованности распределения объемов финансирования при проведении 
миротворческих операций (выбор объектов и времени патрулирования 
и т. п. в зависимости от действующих факторов окружающего среды, 
определяющих модель контрольно-инспекционной деятельности МК) и 
соответствия их принципам императива основных целей и задач (с 
первостепенным выполнением законов организации). 

Финансово-хозяйственный план, в части инспекционной деятель-
ности МК, можно рассматривать по традиционной схеме, снизу вверх, 
учитывая требование согласованной работы всех управленческих 
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структур организации: набор мероприятий, объединенных в блоки по 
направлениям (факторам), сроки выполнения, ответственные за вы-
полнение и исполнители, потребность в ресурсах (в первую очередь 
финансовых) и т. д.  

Для усовершенствования этого процесса автор предлагает при-
менять матричный метод многомерного сравнительного анализа, с 
помощью которого определяется рейтинговая оценка исследуемых 
подразделений МК (І-VІІ). Матрицу выходных данных aj

i представляют 
выделенные столбцы в Таблице 1. 

В каждом столбце максимальные значения (max aj
i) принимаются 

за единицу. Все элементы этой графы делятся на максимальный 
элемент эталонной системы (max dj

i) и создается матрица стандарти-

зированных коэффициентов xj
i, где xj

i = j
i

j
i

a
a

max
. 

Рейтинговая оценка каждой инспекции определяется по формуле 

Rj = ( ) ( ) ( )22
22

2
11 ... j

nn
jj xkxkxk +++ , 

где k – весовой коэффициент, который определяется экспертным 
путем, если значимость показателей, которые составляют матрицу, 
разная. В нашем случае i = 1, 2, ..., 5, а j = I, II, ..., VII. А значимость 
коэффициентов одинакова, то есть k = 1. Тогда Rj = 

( ) ( ) ( )25
2

2
2

1 ... jjj xxx +++ . В итоге выходит матрица стандартных 
коэффициентов. После возведения их в квадрат и добавления 

значений в строчках, получаем ( )∑
=

j

i

j
ix

1

2  и определяем рейтинговые 

оценки ( )∑
=

=
5

1

2

i

j
i

j xR  (см. Таблица 2). 

Разместив полученные рейтинговые оценки jR  в порядке умень-
шения получаем порядковую иерархию исследуемых подразделений. 

Эта методика базируется на комплексном многомерном подходе к 
оценке сложного влияния различных внешних факторов на проведе-
ние инспекционной деятельности. Она учитывает их реальное воз-
действие на МК, а также показывает степень близости организации 
системы её работы к показателям подразделения-эталона. Методика 
очень проста в употреблении и наглядна относительно показателей. 

Например, при выделении денег из бюджета (некоторая сумма S) 
на содержание МК на подмандатной территории распределение фи-
нансирования (за факторами влияния i), после нахождения взвешен-
ных коэффициентов внешних факторов, должно происходить таким 
способом: S1=0,10S; S2=0,50S; S3=0,18S; S4=0,07S; S5=0,15S. 

 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2013 
 

  

54 

 

Таблица 2 

Матрица квадратов и рейтинговая оценка исследуемых подразделений  
миротворческого контингента 

Территориальные 
подразделения (j) 

Внешние факторы (i) ( )∑
=

=
5

1

2

i

j
i

j xR  
Место 
в 

рейтинге Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

I 0,3600 1,00 0,7744 0,1482 0,1024 1,544 6 

II 0,0784 1,00 1,0000 0,2894 0,1936 1,600 2 

III 0,0576 1,00 0,2704 0,2134 1,0000 1,594 3 

IV 0,0784 1,00 1,0000 0,0949 0,3136 1,577 5 

V 0,0576 1,00 1,0000 0,2134 0,2704 1,594 3 

VI 0,0576 1,00 0,3136 0,1482 1,0000 1,587 4 

VII 1,0000 1,00 0,0400 1,0000 0,0784 1,766 1 
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По этой же методике, используя данные Таблицы 1, рассчиты-
вается и процентное перераспределение суммы финансирования на 
любом участке подмандатной территории на мероприятия относи-
тельно каждого действующего фактора окружающего среды. В «I» 
SІ=14,2S: S1

І=0,0208S; S2
І=0,0714S; S3

І=0,0306S; S4
І=0,0076S; 

S5
І=0,0117S. Во «II» SІІ=14,2 %: S1

ІІ=0,97S; S2
ІІ=7,14S; S3

ІІ=3,49S; 
S4

ІІ=1,07S; S5
ІІ=1,6S. И т. д. Причем SІ+SІІ+…+SVІІ=S. 

Этот механизм позволяет увидеть общую картину необходимых 
расходов (при любом соотношении факторов воздействия) в % от 
общей суммы финансирования деятельности МК на подмандатной 
территории при влиянии на его подразделения (І-VІІ) каждого фактора 
(Ф1-5). Такой анализ совершенствует ОФУ «планирование», 
«организация», «контроль» и «мотивация», что составляют КФУ 
«управления инспекционной деятельностью». По мере накопления 
данных об изменениях относительно степени и направления влияния 
на подразделения каждого из факторов, и других необходимых 
сведений, можно усовершенствовать метод с помощью увеличения 
количества учитываемых факторов влияния и более тщательной 
разработки взаимосвязей между ними посредством создания 
компьютерной программы «Финансирование». Что повысит качество и 
широту анализа. 

При оценке ОФУ «контроль» в деятельности МК основные тезисы 
– качественный прогноз, выполнение запланированных мероприятий и 
достигнутые результаты. Работа миротворческого подразделения 
должна быть четкой. Систематическая, плановая работа подраз-
делений МК прибавит ему большего веса как стабилизирующего 
фактора в сфере охраны и защиты населения, поддержания мира на 
определенной мандатом территории [18]. 

Выводы из данного исследования и перспективы последующего 
развития в данном направлении. Применение математических мето-
дов при решении вопроса необходимости введения МК и осуществле-
ния посредством него мероприятий по управлению и контролю в 
сфере охраны и защиты населения, и поддержания мира на подман-
датной территории показывает, как при имеющихся ресурсах и усло-
виях деятельности можно существенно повысить его результатив-
ность и КПД функционирования. А повышение качества и широты 
анализа за счет разработки и использования (при условиях форми-
рования информационного банка данных и накопления других 
необходимых показателей) усовершенствованных методов математи-
ческих расчетов (в т. ч. с помощью компьютерных программ) позволит 
изменить сами основы нынешней деятельности МК в сфере контроля 
над правопорядком и другой деятельности инспекционного характера. 
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ԱՐՏԱԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատ-
րաստման, որակավորման բարձրացման և գիտահետազո-

տական գործունեության բաժնի պետ, քաղաքական  
գիտությունների թեկնածու, տնտեսագիտության մագիստրոս 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է քաղաքականության և տնտեսութ-
յան փոխազդեցության պայմանների, կառուցակարգերի, դրանից 
բխող հետևանքների և դրսևորման ձևերի առանձնահատկություն-
ները: «Քաղաքականի» և «տնտեսականի» փոխազդեցության խնդիրն 
այնքան էլ պարզ չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից: 

Հետազոտման հիմքում դրված է հետևյալ մոտեցումը. քաղա-
քականության և տնտեսության փոխազդեցության երկու ուղղութ-
յունները` պետության կողմից տնտեսության կարգավորումն է և տն-
տեսության կողմից քաղաքականության ֆինանսավորումը: Բարձ-
րացված հարցի համատեքստում քաղաքականության և տնտեսութ-
յան փոխազդեցության առաջին ուղղությունը` քաղաքականության 
ազդեցությունը տնտեսության վրա, վերլուծված է պետության տնտե-
սական քաղաքականության շրջանակներում: Նախ ներկայացված է 
պետության կողմից տնտեսության կարգավորման տեսական հիմ-
քերը: Այնուհետև անդրադարձ է կատարվել պետության տնտեսա-
կան քաղաքականության էությանը, օբյեկտներին, նպատակներին 
և իրականացման միջոցներին: Երկրորդ ուղղությունը` տնտեսութ-
յան ազդեցությունը քաղաքականության վրա, ներկայացվում է քա-
ղաքական և տնտեսական իշխանությունների փոխազդեցության 
միջոցով: Հոդվածում քննարկվում է առաջին ուղղությունը: 

Հիմնաբառեր. քաղաքականություն, տնտեսություն, փոխազ-
դեցություն, տնտեսության պետական կարգավորում, տնտեսական 
քաղաքականություն, պետության գործառույթ, պետության զարգա-
ցում, քաղաքական իշխանություն, պետության քաղաքական կերպար: 

 
«Քաղաքականություն» և «տնտեսություն» հասկացություններն ար-

տացոլում են հասարակական կյանքի կարևորագույն ոլորտները, որոնք 
խիստ պայմանավորված են միմյանցով: Հենց քաղաքականության, դրա-
նում կայացրած որոշումների, քաղաքական գործունեության մեջ է առա-
վելագույնս համակարգված ձևով ներկայացված տնտեսական շահը: 
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«Տնտեսությունից զատված քաղաքականությունը զրկվում է իրական սոցիա-
լական բովանդակությունից` կորցնելով բազային հիմնաքարը» [1, ст. 203]: 
Քաղաքականության և տնտեսության փոխհարաբերությունների հիմքում 
դրվում է «պարտականությունների և իրավասությունների փոխանակ-
ման սկզբունքը»: Այստեղից էլ հարկ է արդեն խոսել դրանց փոխազդե-
ցության մասին:  

Ընդհանուր առմամբ, պետության դերը տնտեսության մեջ պայմա-
նավորված է տնտեսական համակարգի կայունության, արդյունավե-
տության, մրցունակության և, առհասարակ, տնտեսական անվտանգութ-
յան ապահովմամբ: Տնտեսության մեջ պետության ստանձնած դերի 
բնույթն անմիջականորեն կախված է երկրի քաղաքական իրավիճակից: 
Բնականաբար, հնարավոր յուրաքանչյուր քաղաքական իրավիճակի 
դեպքում պետության առջև դրված խնդիրները խիստ տարբեր են լինում: 
Եթե պատճառահետևանքային կապի տրամաբանությամբ շարունակենք 
թվել խնդիրներ, որոնց լուծմամբ է պայմանավորվում պետության դերը 
տնտեսության մեջ, ապա կարող ենք հասնել ընդհուպ մինչև պետության 
պահպանման և հզորացման գերնպատակին: Պետության պահպանման 
հիմնական նախադրյալը պետության քաղաքական կուրսի ձևավորումն 
է, որի արդյունավետությունը կայանում է ինչպես մասնավոր, կորպորա-
տիվ և հանրային շահի հավասարակշռման, այնպես էլ ազգային անվ-
տանգության տնտեսական հիմքի և բնակչության բավարար կենսամա-
կարդակի ապահովման մեջ: Եթե շրջանցենք յուրաքանչյուր երկրին հա-
տուկ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև որոշակի իրավիճակային 
հանգամանքները, ապա կարող ենք պնդել, որ տնտեսական քաղաքակա-
նությամբ է պայմանավորված պետության դերը տնտեսության մեջ:  

Պետության կողմից տնտեսության կարգավորումը` գործընթացի 
ժամանակակից պատկերացմամբ, գոյություն է ունեցել Եվրոպայում դեռ 
վաղ կապիտալիզմի ժամանակաշրջանում` գների, ծառայությունների, 
ապրանքների որակի, արտաքին առևտրի նկատմամբ կենտրոնացված 
վերահսկողություն տեսքով [2, ст. 28]: Ժամանակակից պայմաններում 
ցանկացած պետություն կարգավորում է ազգային տնտեսությունը` տնտե-
սական հարաբերություններում պետության տարբեր աստիճանի միջամ-
տություններով: Միջամտության աստիճանի, նրա սահմանների և ուղ-
ղությունների վերաբերյալ գոյություն ունի մոտեցումների և կարծիքների 
լայն շրջանակ` պետական պլանային մոնոպոլիզմից մինչև տնտեսական 
ծայրահեղ ազատականացումը [3]:  

Վերջին երկու տասնամյակում արդիական է դարձել տնտեսության 
զարգացման մեջ պետության դերի տեսականորեն վերանայման խնդիրը, 
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որի հիմքերն ու միտումները պարզելու համար կարևոր է այդ տեսանկյու-
նից անդրադառնալ ժամանակակից պետության զարգացման փուլերին:  

Ցանկացած պետության գոյության առաջին իսկ օրվանից նրա դերը 
չի սահմանափակվել բացառապես քաղաքական գործառույթներով: Պե-
տությունը միշտ իրականացրել է նաև տնտեսական գործառույթներ` մի-
ջամտելով տնտեսական սուբյեկտների գործունեությանը` դրանով իսկ 
ապահովելով քաղաքական իշխանության կայունությունը: Իհարկե, 
նման միջամտությունները տարբեր երկրներում և տարբեր ժամանակա-
հատվածներում էականորեն տարբերվել են, ինչն էլ թույլ է տալիս խոսել 
պետության տնտեսական գործառույթների փոփոխման և բարեշրջային 
փուլերի մասին: 

Գլոբալացումը` որպես ժամանակակից պետության զարգացման նոր 
փուլ, պետության և տնտեսության փոխազդեցության ոլորտում պար-
տադրեց նաև իր պայմանները և խնդիրները [4, ст. 41-59]: Այս տեսանկ-
յունից գլոբալացման հիմքը համաշխարհային տնտեսական համակար-
գում միջազգային արտադրության ծավալի ընդլայնումն է, որի ինստի-
տուցիոնալացված ձևը վերազգային կորպորացիաներն են: Այս փուլի 
առանձնահատկությունն այն է, որ նկատվում է տնտեսության մեջ պե-
տության դերի կտրուկ անկում: Իրավիճակի նման զարգացումը պատ-
ճառավորված է մի շարք երևույթներով. կապիտալի արտահոսքը պետա-
կան սահմաններից, գիտատեխնիկական զարգացման աննախադեպ 
տեմպերը, վերազգային կորպորացիաների գործառութային տարածքի 
ընդլայնումը, ինչպես նաև այնպիսի լիազորությունների ստանձնումը, որ 
մինչ այդ պատկանում էր պետությանը: Ըստ այդմ` համապատասխանա-
բար, փոխվում է նաև պետության տնտեսական գործառույթները: 

Ժամանակակից պետության կողմից տնտեսության կարգավորման 
տեսական հիմքերը քննարկելուց առաջ հարկ է նշել այն հիմնական նա-
խադրյալները, որոնք կազմելու են վերջինիս հիմքը: Պետությունը միշտ 
ներկա է տնտեսության մեջ, և հնարավոր չէ պատկերացնել տնտեսութ-
յունն առանց պետության: Իհարկե, տեսականորեն կարելի է հիմնավորել, 
որ որոշ դեպքերում պետության միջամտությունն անհրաժեշտ չէ, բայց դա 
միայն տեսականորեն: Եվ այս տեսակետը կարելի է համարել միանշա-
նակ, քանի որ ծայրահեղ ազատականներից բացի ոչ մեկ չի պնդում, որ 
պետությունն ամբողջությամբ պետք է դուրս մղվի տնտեսությունից: 

Վերոնշյալի կապակցությամբ տարակարծությունը կայանում է միայն 
պետության կողմից իրականացվող գործառույթների ընդգրկած մասշ-
տաբների մեջ: Այդ գործառույթներից հիմնականներն են [5, ст. 11-27]. 

• օրենսդրության ձևավորում, կարգուկանոնի և օրինականության 
ապահովում, օրենքի հիման վրա վեճերի լուծում (դատարան), օրենքի և 



Հանրային կառավարում 
 

  

61 

դատական որոշումների պարտադրում (սա այն գործառույթների ամբող-
ջությունն է, որը թույլ է տալիս պետությանը վերագրել, այսպես կոչված, 
«գիշերային պահակի» դերը),  

• պաշտպանության և անվտանգության ապահովում, արտաքին 
սպառնալիքների կանխում, 

• մակրոտնտեսական կայունության ապահովում` գնաճի կանխում, 
ազգային տարադրամի հաստատում, 

• տնտեսության և հասարակության զարգացմանը նպաստող ինստի-
տուտների ձևավորում, փոփոխական պայմաններին նրանց հարմարվողա-
կանության խթանում և անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացում, 

• հասարակական ծառայությունների տրամադրում, սոցիալապես 
խոցելի քաղաքացիների պաշտպանություն, նրանց սոցիալական երաշ-
խիքների տրամադրում,  

• բնության պահպանության և բնապահպանական անվտանգութ-
յան ապահովում, 

• տնտեսության զարգացման խթանում, անհրաժեշտ բարեփոխում-
ների իրականացում, ինչն ընդունված է անվանել կառուցվածքային քա-
ղաքականություն,  

• «շուկայի ձախողումների» կանխում, գների և աշխատավարձերի 
նկատմամբ պետական վերահսկողության միջոցով նախազգուշացում: 

Առաջին երեք գործառույթները կազմում են «լիբերալ նվազագույնը» 
[6]: Այս գործառույթներից ցանկացածի մասշտաբը կարող է քննարկման 
առարկա դառնալ, և ցանկացած ազատական կպնդի դրա նվազեցման 
անհրաժեշտությունը, բայց, միանշանակ, չի կարող մերժել դրա կարևո-
րությունը, առհասարակ` բացառել առկայությունը: Չորրորդ գործա-
ռույթն իրականացվում է անհրաժեշտության դեպքում: Բարեփոխման 
նախաձեռնությունը կարող է բխել հասարակության տարբեր շերտերից, 
բայց, վերջիվերջո, այն իրականացվում է պետության միջնորդությամբ: 
Մյուս գործառույթները բնորոշ են զարգացած սոցիալական պետությա-
նը, որն իրեն թույլ կտա սոցիալական և բնապահպանական նպատակ-
ների համար ծախսել էական միջոցներ: 

Տնտեսության մեջ պետության ներկայության համապատասխան 
մակարդակի ընտրության ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն մի շարք 
փաստեր, այդ թվում պետության զարգացման պայմանները և փուլը, 
նրա դիրքը մյուս երկրների համեմատությամբ, ազգային մշակույթի և 
ինստիտուտների առանձնահատկությունները: 

Ամեն դեպքում կարելի է խոսել զարգացման որոշակի տրամաբա-
նության մասին, օրինակ` ավանդական հասարակությունից ժամանակա-
կիցին անցումը (ըստ Ս. Հանթիկտոնի) [7, ст. 40-42]: Բնականաբար, 
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տարբեր երկրներում այս անցումը տեղի է ունենում տարբեր ժամանա-
կահատվածներում, ինչը հիմք է տալիս այս կերպ դասակարգել պետութ-
յունները. զարգացած (ըստ Հանտիգտոնի` առանցքային պետություն), 
զարգացող և հետամնաց, որոնք դեռ նոր են սկսել անցումային փուլը 
կամ նույնիսկ չեն սկսել այն: Երկրի զարգացվածության մակարդակն 
անշուշտ ենթադրում է անցումային շրջանի ինչ-որ վիճակ: Իսկ ինչ վե-
րաբերվում է ազգային մշակույթին, ապա այստեղ խոսքը գնում է տվյալ 
երկրում աշխատուժի պատմականորեն ձևավորված արժեքին և որակին: 
Եվ, առհասարակ, ոչ միայն ազգային մշակույթի ինչ-որ բաղկացուցիչ 
մաս, այլ ինքն ամբողջությամբ իր հերթին կարող է խթանիչ կամ խաթա-
րիչ ազդեցություն ունենալ երկրի զարգացման վրա: Այսպիսով ցանկա-
ցած պետություն, հաշվի առնելով այս գործոնների նշանակությունը և ա-
ռանձնահատկությունը որոշակի դեպքի համար, կարող է մշակել տնտե-
սության մեջ պետության դերի իրականացման սեփական քաղաքակա-
նությունը:  

Ինչպիսին է պետության դերը և կարևորագույնը` պատասխանատ-
վության աստիճանը ժամանակակից հասարակության և տնտեսության 
մեջ. սա ամենևին էլ հարցի զուտ տեսական ձևակերպում չէ, այսօր այն 
շարունակում է մնալ քաղաքական սուր բանավեճերի քննարկման 
առարկա: Այս հարցի տեսական հիմնավորման մեջ մեծ դեր ունի  
Մ. Ֆրիդմանի «Կապիտալիզմ և ազատություն» դասական աշխատութ-
յունը [8]: Բայց այս աշխատությունում հարցի տեսական մոտեցումը 
նույնպես տնտեսագիտության տեսանկյունից է: Բնույթով ամբողջապես 
քաղաքագիտական գրականություն դեռևս գոյություն չունի, սակայն կա-
րող ենք խոսել տեսական հայացքների տարբեր ուղղությունների մասին` 
ձևավորված արդեն վերջին տասնամյակի ընթացքում [6]:  

Տեսությունների առաջի խումբը պետության դերի աճը հիմնավորում 
է սոցիալական ոլորտի պահանջներով, օրինակ` տեխնիկական առաջըն-
թացով, ժողովրդագրական շարժով, տնտեսական համակարգի փոփո-
խություններով: Այս ուղղության ներկայացուցիչները պնդում են, որ 
«համընդհանուր բարեկեցության պետություն» գաղափարը ժամանակի 
մարտահրավերներին պատասխանելու լուրջ փորձն է:  

Գիտական մյուս ուղղությունը, չբացառելով սոցիալական ոլորտի 
նշանակությունը, պետության դերի մեծացումը բացատրում է ներքաղա-
քական գործընթացների ազդեցությամբ: Այստեղ շեշտը հիմնականում 
դրվում է քաղաքական բարձր մշակույթի ձևավորման, պետության գոր-
ծառույթների օրինականության ու հիմնավորվածության ապահովման 
անհրաժեշտության վրա: Այս ուղղության ներկայացուցրչները մեծ նշա-
նակություն են տալիս համապատասխան օրենսդրությանը, որն անխու-
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սափելիորեն հանգեցնում է պետության դերի ընդլայնմանը` որպես սո-
ցիալական տարբեր խմբերի տնտեսական շահերի համակարգող և ներ-
կայացնող:  

Մեկ այլ տեսության հիմքում ընկած է պետության` տնտեսության 
աճին խթանող գործառույթը: Ամերիկացի պատմաբան-տնտեսագետ Ֆ. 
Գերշենկորը նշում է, որ այն երկրները, որոնք հաջողությամբ են անցել 
տնտեսական համակարգում ինստիտուցիոնալացման և բարեփոխում-
ների գործընթացը, ունեին ավելի լայն պետական հատված ու պետութ-
յան կողմից տնտեսության կարգավորման ավելի զարգացած կառուցա-
կարգ: Ըստ այս տեսության` պետությունը հանդես է գալիս որպես 
տնտեսական ենթակառուցվածքների լոկոմոտիվ. պետություն, որը 
պետք է իրականացնի կառուցվածքային քաղաքականության [1, ст. 300]: 
Նման ճանապարհ են անցել հետպատերազմյան Ֆրանսիան ու Գերմա-
նիան, Ճապոնիան և, անշուշտ, ԽՍՀՄ-ը:  

Չնայած որոշ տարբերությունների և մոտեցումների` այս բոլոր տե-
սությունները համամիտ են հետևյալ հարցերի շուրջ.  

 1. տնտեսության մեջ պետության դերը և պետության տնտեսական 
գործառույթների բնույթը խիստ որոշակի է տվյալ պետության և տվյալ 
ժամանակահատվածի համար, սակայն այն հնարավոր չէ ուսումնասիրել 
ընդհանուր տեսության շրջանակներից դուրս, 

 2. «շուկայի անտեսանելի ձեռքը» անհրաժեշտ է համալրել պետութ-
յան «տեսանելի ձեռքի» հետ: 

Քաղաքականության և տնտեսության փոխազդեցության բնույթը 
որոշիչ ազդեցություն ունի ցանկացած հասարակության զարգացման 
վրա: Քաղաքականությունը մեծամասամբ պայմանավորված է տնտեսա-
կան ոլորտի, տնտեսական հարաբերությունների, տնտեսական շահերի 
բնույթով: Միևնույն ժամանակ տնտեսական ոլորտի ընդլայնմանը և տն-
տեսական հարաբերությունների բարդացմանը զուգահեռ մեծանում է 
քաղաքականության ազդեցությունը հասարակության տնտեսական կյան-
քի վրա: Մակրոտնտեսական բոլոր գործընթացները և դրանից բխող 
որոշումներն ունեն անմիջական քաղաքական հետևանքներ: Քաղաքա-
կանության և տնտեսության փոխազդեցության խնդիրը մասամբ 
ընդգրկված է տնտեսական քաղաքականություն հասկացության մեջ: 
Երկրի տնտեսական քաղաքականությունը պետության կողմից իրակա-
նացվող տնտեսական միջոցառումների համակարգ է [9, ст. 7]:  

Տեսականորեն պետության տնտեսական քաղաքականություն հաս-
կացությունն ավելի լայն է, քան տնտեսության պետական կարգավորում 
հասկացությունը, քանի որ առաջինը կարող է հիմնվել տնտեսության մեջ 
պետության միջամտության բացառման սկզբունքի վրա: Սակայն ժամա-
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նակակից պայմաններում` սոցիալ-տնտեսական գործընթացներում, պե-
տության դերի անտեսումը բացառվում է: Վերջին տասնամյակներում ու-
սումնասիրությունները կատարվում են պետական միջամտության մասշ-
տաբների, ձևերի, ինտենսիվության շրջանակներում: Այդ պատճառով էլ 
«տնտեսության պետական կարգավորում» և «պետության տնտեսական 
քաղաքականություն» հասկացությունները ներկայումս նույնացվում են:  

Պետության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության կուրսով է 
պայմանավորված տվյալ երկրում քաղաքականության և տնտեսության 
փոխազդեցության պայմանները: Այս փոխազդեցության ընթացքում ծա-
գած ցանկացած խնդրի հիմքերը պետք է փնտրել իրականացված 
տնտեսական քաղաքականության մեջ: Տնտեսական քաղաքականութ-
յունն է պատասխանատու համապատասխան ոլորտի ինստիտուցիոնա-
լացման մակարդակի համար: Իրեն ժողովրդավարական հռչակած ցան-
կացած երկրում պետության տնտեսական քաղաքականությունը պետք է 
միտված լինի տնտեսական հարաբերություններում պաշտպանելու տնտե-
սավարող սուբյեկտների համապատասխան իրավունքները: Տնտեսա-
կան քաղաքականության հիմքում ընկած սկզբունքները չպետք է հակա-
սեն միջազգային ստանդարտներին: Արդյունավետ տնտեսական քաղա-
քականությունը կոչված է ապահովելու քաղաքական ժողովրդավարութ-
յան տնտեսական հիմքը, որի տարրերն են ոչ միայն տնտեսական կայու-
նությունը ներկայացնող այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին է` տնտեսական 
աճի կորը, այլև այնպիսի քաղաքական կայունությունը ներկայացնող 
ցուցանիշ, ինչպիսին միջին խավի ծանրակշիռ առկայությունն է: Իրակա-
նացվող պետական տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ծառայի 
իշխանության լեգիտիմության ապահովմանը: Եվ այս անդրադարձը հիմ-
նականում կատարվում է պետական ապարատի` տնտեսության վրա ազ-
դելու կառուցակարգերի ներկայացման շրջանակում:  

Կառավարությունը պլանավորում է սոցիալ-տնտեսական ռազմավա-
րություն, ճանապարհ ընտրում իրականացնելու իր իսկ կողմից մշակված 
տնտեսական քաղաքականությունը, որի բովանդակությունը պայմանա-
վորված է հասարակական կյանքի ոլորտներում ստեղծված իրավիճակով 
և զարգացման ենթադրյալ միտումներով:  

Այսպիսով` տնտեսական քաղաքականությունը երկրի կառավարութ-
յան կողմից ընտրված քաղաքատնտեսական զարգացման ուղի է, որի 
միջոցով կարելի է ցանկալի ուղղություն տալ տնտեսական գործընթաց-
ներին և, հատկապես, համակարգել սոցիալ-տնտեսական խնդիրների 
լուծմանը ծառայող պետական միջոցառումները: Տնտեսական քաղաքա-
կանությունը կոչված է մարմնավորելու և արտահայտելու երկրի, պե-
տության և ժողովրդի նպատակները, խնդիրները, շահերը: Միևնույն ժա-
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մանակ, քանի որ հասարակության սոցիալ տնտեսական կյանքի պա-
տասխանատուն երկրի կառավարությունն է, ապա պետության տնտեսա-
կան քաղաքականությունն իր վրա է կրում ոչ միայն կառավարությունը 
ներկայացնող սուբյեկտների շահերի, դիրքորոշումների, հայացքների ազ-
դեցությունը, այլև այնպիսի սուբյեկտների նեղ շրջանակի ազդեցությունը, 
որից անմիջականորեն կախված է կառավարությունը: Տնտեսական քա-
ղաքականության իրավիճակային լինելը պայմանավորված է նաև նրա-
նով, որ այն անուղղակիորեն թելադրվում է նախորդ կառավարությունից 
ժառանգած անցյալով, երկրում ստեղծված տնտեսական իրավիճակով, 
նախկինում ընդունված որոշումներով և պարտականություններով:  

Երկրի տնտեսությունը զարգանում է պարբերականորեն, դրանում 
տեղի են ունենում տատանվողական գործընթացներ, ալիքային շար-
ժումներ: Մի քանի տարի շարունակ տևող տնտեսական աճը, ակտի-
վությունը կարող է փոխվել մակրոտնտեսական ցուցանիշների նվազ-
ման, տնտեսական աճի անկման, պահանջարկի և առաջարկի կրճատ-
ման, ձեռներեցության ակտիվության մարման փուլով: Համապատաս-
խանաբար հարկ է առանձնացնել, տարբերել միմյանց փոխարինող 
տնտեսական պարբերականության այնպիսի փուլեր, ինչպիսիք են` վե-
րելքը (տնտեսական աճ), բարձր տնտեսական մրցակցությունը, անկումը 
(տնտեսական ճգնաժամ), ցածր տնտեսական մրցակցությունը: Կախված 
նրանից, թե որ փուլում է գտնվում ազգային տնտեսությունը, կառավա-
րությունը որդեգրում է այս կամ այն տիպի տնտեսական քաղաքականութ-
յուն: Պետության տնտեսական քաղաքականության չափանիշների դերում 
հանդես են գալիս ներքին համախառն արդյունքը, առաջարկի և պահան-
ջարկի ամբողջությունը, զբաղվածության և գործազրկության մակար-
դակը, ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել միջին խավի առկայությունը:  

Տնտեսական քաղաքականությունը սերտ կապված է պետության 
ներքին և արտաքին քաղաքականության հետ և նույնիսկ պետական 
գաղափարախոսության, ռազմական քաղաքականության հետ: Տնտե-
սական քաղաքականությունն իր մեջ ներառում է կառավարության քա-
ղաքական հայացքները, պետության քաղաքական կուրսը և միևնույն 
ժամանակ այն կոչված է ստեղծելու պետական քաղաքականության իրա-
կանացման տնտեսական նախադրյալներն ու հիմքը: Այնպես որ, երկրի 
քաղաքական ուժերը, քաղաքական կուսակցությունները, շարժումները 
կարող են էական ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսական կուրսի, 
տնտեսական քաղաքականության վրա:  

Պետության տնտեսական քաղաքականության օբյեկտը երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական կյանքի այն ոլորտն է, իրավիճակը, երևույթը կամ 
պայմանը, որտեղ ծագել կամ կարող են ծագել մեխանիկորեն չլուծվող 
բարդություններ, խնդիրներ, այն դեպքում, երբ դրանց լուծումն անհրա-
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ժեշտ է տնտեսության արդյունավետ գործառնության և սոցիալական 
կայունության պահպանման համար: Տնտեսական քաղաքականության 
հիմնական օբյեկտներն են տնտեսական պարբերաշրջանը, կապիտալի 
կուտակումը, զբաղվածությունը, դրամական շրջանառությունը, արժու-
թային համակարգը, մրցակցության պայմաները, սոցիալական հարաբե-
րությունները, ապահովագրությունը, կադրերի նախապատրաստումը, 
վերապատրաստումը, շրջակա միջավայրը, արտաքին տնտեսական կա-
պերը և այլն: Նշված օբյեկտների բնույթից ակնհայտ է, որ, ընդհանուր 
առմամբ, տնտեսական քաղաքականության ուսումնասիրության օբյեկ-
տը մակրոտնտեսական համակարգն է: 

Տնտեսական քաղաքականության գերագույն նպատակը տնտեսա-
կան և սոցիալական կայունության, տնտեսական և սոցիալական կա-
ռույցների փոփոխական պայմաններին հարմարվողականության ապա-
հովումն է: Այս գլխավոր նպատակից ճյուղավորվում են ավելի որոշակի 
նպատակներ, որոնք ուղղակիորեն և անքակտելիորեն կապված են 
տնտեսական քաղաքականության օբյեկտների հետ: Օրինակ` նպատակ-
ներից տնտեսական պարբերաշրջանի հավասարակշռումն անմիջակա-
նորեն ուղղված է օբյեկտներից տնտեսական պարբերաշրջանին: Ակն-
հայտ է, որ նպատակները նախ միանման չեն` ըստ նշանակության ու 
մասշտաբների, երկրորդ` գտնվում են խիստ փոխկապվածության մեջ: 
Տնտեսական քաղաքականության յուրաքանչյուր նպատակ կարող է ծա-
ռայել, նպաստել կամ խոչընդոտել մյուս նպատակի իրականացմանը: Ճյու-
ղավորված նպատակները լինում են առաջնային, երկրորդային և այլն: 
Գոյություն ունի նաև նպատակների որոշակի առաջնայնության ցանկ:  

 Տնտեսական քաղաքականության իրականացման որոշակի միջոց-
ներից են հարկաբյուջետային լծակների ազդեցությունը, դրա քաղաքա-
կանության միջոցները, ինչպիսիք են` հարկերը, պետական ծախսերը, 
հատկացումները: Հարկաբյուջետային միջոցների օգնությամբ պետութ-
յունը կարող է փոխել որոշակի նպատակներ հետապնդող պետական 
միջոցառումների ծավալներն ու ուղղվածությունը:  

Տնտեսական քաղաքականությունն ուղղակիորեն իրականացվում է 
բյուջետային քաղաքականության միջոցով [10]: Պետական բյուջեն պե-
տության եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվն է` ըստ մուտքերի 
աղբյուրների և միջոցների ծախսման հիմնական ուղղությունների: Պե-
տական բյուջեն իրականացնում է հինգ գործառույթ` ֆինանսաքաղաքա-
կան, քաղաքական, իրավական, ֆինանսավերահսկողական, տնտեսա-
քաղաքական: Այստեղ կարևոր է բյուջեի քաղաքական գործառույթը, որի 
շնորհիվ պետությունն իր որդեգրած քաղաքականության շրջանակնե-
րում կարող է հարթել սոցիալական հակասությունները, նպաստել 
հասարակության մեջ փոխզիջումային մթնոլորտի ձևավորմանը և վերջ-
նական արդյունքում հասնել դրա կայունացմանն ու զարգացմանը: Յու-
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րաքանչյուր տարվա բյուջեն քննարկում և ընդունում է երկրի օրենսդիր 
մարմինը: Պետական բյուջեն իր բնույթով փոխզիջումային է, որն արտա-
ցոլում է ուժերի հարաբերակցությունը տարբեր սոցիալ-տնտեսական շա-
հեր ունեցող խմբերի միջև: Բյուջեում առաջին տեղը զբաղեցնում են սո-
ցիալական հոդվածները, որոնք վերաբերում են սոցիալական հատկա-
ցումներին, կրթությանը, առողջապահությանը և այլն: Հենց այս ամենում 
է արտացոլվում բյուջետային քաղաքականության նպատակները, ինչ-
պես նաև ամբողջ տնտեսական քաղաքականության էությունը` գոյութ-
յուն ունեցող սոցիալ-տնտեսական կարգի կայունացումը, ամրապնդումը 
և փոփոխվող պայմանների նկատմամբ հարմարվողականությունը:  

Այսպիսով տնտեսական քաղաքականությունը պետության կառուցո-
ղական քաղաքականության մի մասն է, որով էլ պայմանավորված է քա-
ղաքականության և տնտեսության փոխազդեցության պայմանների 
բնույթը, հետևաբար` հասարակության զարգացման տնտեսական հիմ-
քերի առկայության հավանականությունը: Ներքաղաքական կյանքում 
տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության չափանիշ է հա-
մարվում հասարակության միջին խավի ծանրակշիռ առկայությունը, ըստ 
այդմ` հասարակության բևեռվածության մեղմացումը: Այսինքն` տնտե-
սական քաղաքականությունն իր բաժին չափով պատասխանատու է պե-
տության կայունության համար և այդ պատճառով էլ իրականում պետք է 
հաշվի առնի հասարակության բոլոր խավերի շահերը: Ուստի, հասարա-
կության կենսամակարդակը կարելի է համարել պետության տնտեսա-
կան քաղաքականության արդյունավետության աստիճանի հայելային 
արտացոլումը: 

Ընդհանրացնելով` կարելի է նշել պետության տնտեսական գործա-
ռույթների ընդլայնման երկու խումբ պատճառներ` դրական և բացասա-
կան: Եթե ընդլայնումը պայմանավորված է սոցիալական ոլորտի խնդիր-
ներով, բնակչության տարբեր խմբերի ժողովրդավարական պահանջնե-
րով, համընդհանուր բարիքի ապահովմամբ, որը չի ներկայացնում մաս-
նավոր հատվածը, ապա պետության դերի ուժեղացումն ունի ծանրակշիռ 
հիմնավորումներ: Իսկ եթե այդ դերի ընդլայնումը խոչընդոտում է հասա-
րակության հարմարվողականությանը, տնտեսական աճին, եթե պե-
տությունը միտված է ծառայելու քաղաքական և տնտեսական ընտրանու 
առանձին ներկայացուցիչներին, այդ դեպքում քաղաքական ինստի-
տուտներն ուղղակի վնաս են հասցնում հասարակությանը, և նման ազ-
դեցության ընդլայնումը բավականին վտանգավոր է քաղաքական կայու-
նության, լեգիտիմ իշխանության և, առհասարակ, պետության համար: 

Հարկ է առանձնացնել մեկ կարևոր հանգամանք ևս. պետության 
տնտեսական գործառույթները պետք է միտված լինեն պետության քա-
ղաքական կերպարի բարձրացմանը: Պետության քաղաքական կերպարը 
տվյալ երկրի երևակայական կերպարն է սեփական բնակչության և ար-
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տաքին աշխարհի տեսանկյունից: Պետության քաղաքական կերպարը 
միայն գիտակցության` որպես իրականության վերարտադրության հոգե-
բանական կերպար չէ: Սա հատուկ մասնագետների նպատակամղված 
գործունեության արդյունք է` հիմնված, ցանկալի է, մեծամասնությամբ ի-
րական փաստերի վրա: Հենց այս առումով է կարևորվում պետության 
տնտեսական գործառույթների արդյունավետությունը. «պետության քա-
ղաքական կերպարը» բազմաշերտ հասկացություն է, որն ինչ-որ իմաս-
տով կերտում է նաև յուրաքանչյուր անհատ: Այդ պատճառով պետության 
քաղաքական կերպարը մեծ մասամբ պայմանավորվում է տվյալ երկրի 
տնտեսական աճով, որը կուղեկցվի հասարակության կենսամակարդա-
կի բարձրացմամբ: Տնտեսական ցուցանիշներով պայմանավորված` այս 
պայմանները հիմք են հանդիսանում առողջ գիտակցությամբ քաղաքա-
ցիական հասարակության ձևավորման համար, ինչն այսօրվա գլոբալի-
զացված աշխարհում յուրաքանչյուր երկրի այցետոմսն է համաշխարհա-
յին հանրությանը:  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ 
 
В статье исследованы условия, механизмы взаимодействия поли-

тики и экономики, особенности их последствия и методы проявления. 
Проблема взаимодействия политики и экономики не так уж ясна, как 
может показаться с первого взгляда.  

В основе исследования лежит следующий подход: Два направ-
ления взаимодействия политики и экономики: регулирование экономи-
ки со стороны государства и финансирование политики со стороны 
экономики. Первое направление взаимодействия политики и экономи-
ки в контексте поднятого вопроса- воздействие политики на экономику, 
анализируется в рамках экономической политики государства. Сна-
чала представлены теоретические основы налаживания экономики со 
стороны государства. Затем происходит возврат к сущности, объек-
там, целям и способам осуществления экономической политики госу-
дарства. Второе направление - воздействие экономики на политику, 
представляется с помощью взаимодействия политических и экономи-
ческих властей. В статье обсуждается первое направление. 

Ключевые слова: политика, экономика, взаимодействие, госу-
дарственное регулирование экономики, экономическая политика, 
функции государства, развитие государства, политическая власть, 
политический имидж государства. 
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STATE REGULATION OF ECONOMY AS A TECHNOLOGY OF 
INTERACTION OF POLITICS AND ECONOMY 

 
The article studies characteristics of conditions, mechanisms, results 

and types of the interaction of politics and economy. The problem of 
political and economic interaction is not as simple as it might seem at first. 

The research is based on the following approach: two approaches of 
political and economic interaction are the regulation of the economy by the 
state and the financing of policy by the economy. The first approach of 
political and economic interaction - the impact of politics on the economy - 
is analyzed within the framework of economic policy of the state in the 
context of the first issue. At first we represent the theoretical basis of the 
state regulation of the economy. Then we touch upon the nature, objects, 
goals and means of implementation of the economic policy of the state. The 
second approach- impact of the economy on the policy- is represented by 
means of interaction of the political and economic power. We discuss the 
first approach in this article. 

Key words: politics, economy, interaction, state regulation of the 
economy, economic policy, function of the state, development of the state, 
political power, political image of the state. 
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ՎԱՉԵ ՔԱԼԱՇՅԱՆ  
Հայ պետական ծառայողների միության նախագահ,  

ԵՊՀ մասնագիտական վերապատրաստման բաժնի վարիչ, 
քաղաքական գիտությունների թեկնածու  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապե-
տությունում հանրային կառավարման համակարգի ձևավորման և 
ներդրման խնդիրներին: Սահմանելով «հանրային կառավարում» 
եզրույթն իբրև կառավարող օբյեկտի և կառավարվող սուբյեկտի 
նույնացման գործընթաց վերանայվել է գիտական տեսության մեջ 
ընդունված «կառավարում» հասկացությունը` տարանջատելով այն 
ղեկավարում կատեգորիայից և, դրանց բովանդակային տարբե-
րություններից ելնելով, ներմուծվել են կառավարման մատրիցային 
համապատասխան ծառայությունների բաշխման համապիտանի 
մեթոդաբանություն: Վերջում ամփոփելով հանրային կառավարման 
կառուցակարգում առկա ուղղակի և հետադարձ կապերի տրամա-
բանությունը ներկայացվել են ՀՀ-ում հանրային ծառայության կազ-
մակերպման, ղեկավարման և զարգացման ուղենիշները: 

Հիմնաբառեր. կառավարում, ղեկավարում, հանրային կառա-
վարում, ծառայությունների բաշխում, կառավարման մատրիցա, 
հանրային ծառայություն, հետադարձ և ուղղակի կապեր: 

 
«Հանրային կառավարում» եզրույթը, օժտված լինելով բազմաշերտ 

բնույթով, տեսության մեջ դեռևս չի ենթարկվել հստակ ձևակերպման, 
չնայած դրան` հանգամանալից քննարկման առարկա հանդիսանալով 
ժամանակակից կառավարչական գիտությունում, ենթարկվել է բազմա-
կողմանի վերլուծության թե՛ գործառութային և թե՛ համակարգային տե-
սանկյուններից: Այդ վերլուծությունների արդյունքներով առաջնորդվե-
լով` մեր կարծիքով, «հանրային կառավարում» հասկացությունը կարելի 
է սահմանել իբրև` կառավարող սուբյեկտի և կառավարվող օբյեկտի 
փոխնույնացման պրոցես (գործընթաց): Կամ այլ կերպ` կառավար-
ման այն եղանակը, երբ կառավարող սուբյեկտը ձգտում է նույնանալ 
կառավարվող օբյեկտին և հանրությունն այդ կոչում է հանրային կա-
ռավարում: 

Հանրային կառավարման համակարգի ժամանակակից պատկերա-
ցումներում առանձնակի ուշադրության է արժանանում վերջինիս մաս 
կազմող պետական կառավարման բաղադրիչը և մյուս ենթահամակար-
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գերի հետ դրա արդյունավետ փոխգործակցության ուղենիշների բացա-
հայտումը: Այս իմաստով «Պետական կառավարման արդյունավետութ-
յունը» հիմնարար աշխատությունում նկարագրելով պետական արդյու-
նավետության նախապատմությունը` ընդգծված է հանրային ծառայութ-
յան համակարգի կարևորությունն ողջ պետական կառավարման ենթա-
համակարգի և հանրային կառավարման համակարգի արդյունավե-
տության բարձրացման տեսակետից: Ավելին, նշվում է, որ հենց հանրա-
յին ծառայության համակարգի ձևավորման հայեցակարգով է բնու-
թագրվում գիտական մտքում տնտեսական արդյունավետության գաղա-
փարից անցումը պետական համակարգի արդյունավետություն կատե-
գորիային. «Նկատվում էր առաջին հայացքից քաղաքականության և 
պետական կառավարման միջև անհամատեղելի կապերի առկայությունը: 
Դեռ նախորդ դարի երկրորդ կեսին մի շարք աշխատություններում 
առանձնանում է քաղաքականության և պետական վարչարարության 
երկճյուղումը» [1, էջ 208]: Ակներևաբար, այս մոտեցման ուղղակի 
հետևանքներից մեկն էլ քաղաքական իշխանության և պետական կա-
ռավարման ապարատի տարանջատման սկզբունքն է, որի լատենտային 
բովանդակությունը կայանում է` «կառավարման» և «ղեկավարման» 
կատեգորիաների բովանդակային տարբերությունից բխեցված քա-
ղաքական ենթահամակարգի և հանրային մասնագիտական ծառա-
յության տարանջատման անհրաժեշտություն մեջ, ինչը նաև կարելի է 
համարել պետականագիտական մտքի զարգացման ժամանակակից 
հանգրվաններից մեկը: Ասվածից բնավ չի հետևում, որ այս երկու ինս-
տիտուտները` Քաղաքական իշխանությունն ու Հանրային ծառայության 
հաստատությունը, միմյանցից անկախ են գոյակցում: Խնդիրը նրանց 
միջև առկա կապերի ներքին տրամաբանության փոփոխությանն է վերա-
բերում, մասնավորապես` քաղաքական իշխանություն - պետական ապա-
րատ – հանրություն շղթայում առկա ուղղակի և հետադարձ կապերի բո-
վանդակությանը: Գծապատկեր 1-ում ներկայացրել ենք այդ շղթայում 
գործող կապերը` ելնելով հանրային կազմակերպվածության տեսություն-
ներում ներկայացված դասական մոտեցումների ընդահանրացումից [2]: 
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Գծապատկեր 1: 

Որտեղ` b և a կապերը բնութագրում են համապատասխանաբար` 
քաղաքական իշխանությանը պետական/հանրային ծառայության հա-
մակարգի կողմից առաջարկված այլընտրանքային որոշումների սպեկտ-
րը և իշխանության կողմից արդեն իսկ կայացված որոշումները, որոնք 
պետական ապարատի կողմից ենթակա են իրականացման: Այլ խոսքով` 
a-ն պետք է հանդիսանա b-ի ենթաբազմությունը և որքան կայացված ո-
րոշումները քիչ տարբերվեն պետական ապարատի կողմից առաջարկ-
ված այլընտրանքային տարբերակներից, այնքան ավելի արդյունավետ 
կարելի է համարել իշխանություն-պետական ապարատ հետադարձ կա-
պը: Այդ տարբերությունն ավելի փոքր կլինի, որքան մեծ լինի պետական 
ծառայողների ներգրավվածության ու ապարատի հետ վերջիններիս 
ինքնանույնացման աստիճանը, ինչը գծապատկերում ներկայացված է h 
կապով: Գծապատկերում c և d կապերը բնութագրում են համապատաս-
խանաբար` պետության անունից մատուցվող ծառայությունները և այդ 
ծառայությունների որակի նկատմամբ հանրության վերահսկողությունը 
(հանրային/մասնակցային մշտադիտարկում): Այս հետադարձ կապի 
արդյունավետությունն ուղիղ համեմատական է պետական որոշումների 
մշակման գործընթացին հանրության մասնակցությամբ պայմանավոր-
ված ազդեցության մակարդակին, ինչը ներկայացված է g կապով: Գծա-
պատկերում A բաղադրիչն իրենից ներկայացնում է քաղաքական իշխա-
նությունների կողմից նախընտրական փուլում տրված խոստումները, իշ-
խանությունը կրող քաղաքական ուժի արժեքային ուղենիշները, երկրի 
զարգացման վերջիններիս տեսլականը և արտաքին քաղաքական դաշ-
տում ունեցած դիրքորոշումները: B բաղադրիչը` հանրային պահանջներ 
բնութագրողը, պայմանավորված ոչ միայն կեցության և սոցիալական 
ապահովվածության իմաստներով, այլ նաև բարոյական և արդարության, 

c 

a b 

d 

Հանրություն 

Պետապարատ 

Իշխանություն 

A 

E 

f 

h 

g 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2013 
 

  

74 

հանրային ու անհատական ընկալումներով: Բնականաբար A և B բա-
ղադրիչները գտնվում են անընդհատ փոխներգործության վիճակում և 
կարելի է պնդել, որ դրանք պայմանավորում են մեկը մյուսին, ինչը բնորոշ-
ված է գծապատկերում ներկայացված f հետադարձ կապով: Ակներևաբար, 
որքան ամուր, երկկողմանի է այդ հետադարձ կապը, այնքան ավելի 
արդյունավետ է հանրային կառավարման ողջ համակարգը: Ընդ որում` f 
հետադարձ կապի երկկողմանիության աստիճանը կարող է բնութագրել 
հանրային կազմակերպվածության քաղաքական կառուցակարգը, այս-
պես` որքան f կապով բնորոշվող տեղեկատվական հոսքերում դոմի-
նանտ է վերևից ներքև ուղղվածությունը, այնքան ավելի քաղաքական 
ռեժիմը հակված է ամբողջատիրության (տոտալիտար) ու ավտորիտար 
դրսևորման, և ընդհակառակը` ներքևից վերև ուղղվածության դոմինան-
տության պարագայում` ազատական դրսևորումներն են ակնառու: Մեր 
կարծիքով, առաջարկվող ձևաչափի շրջանակներում քաղաքական ռե-
ժիմների վերլուծությունն առանձին ուսումնասիրության առարկա է և 
կարող է քաղաքագիտության մեջ նոր մոտեցման հիմք հանդիսանալ, 
քանի որ նկարագրված մոտեցումներն առաջին անգամ են ներկայացվում: 

Այսպիսով, գծապատկերում ներկայացված քաղաքական իշխանու-
թյուն - պետական ապարատ կապերը պայմանավորում են իշխանութ-
յան կողմից որոշումների կայացման և դրանց արդյունավետ իրակա-
նացման գործառությունը, իսկ պետական ապարատ - հանրություն կա-
պերը բնորոշում են պետության կողմից հանրությանը մատուցվող ծա-
ռայությունների որակի մակարդակը: Եթե առաջին դեպքում քաղաքա-
կան իշխանության և պետական ապարատի միջև հետադարձ կապը 
բնութագրվում է համապետական որոշումների կայացման և իրա-
կանացման ընթացակարգերում պետական ծառայողների ներգրավվա-
ծությամբ, ապա հանրության հետ կապերի բովանդակությունը պայմա-
նավորված է մի կողմից` համապետական որոշումների կայացմանը 
հանրության մասնակցության աստիճանով, մյուս կողմից` պետության 
անունից մատուցվող ծառայությունների որակի հանրային վերահսկման 
մասնակցային կառուցակարգերի առկայությամբ: Միաժամանակ, բացի 
պետական ապարատ – հանրություն հետադարձ կապից, ինչն ենթադ-
րում է միջնորդավորված ազդեցություն քաղաքական իշխանության 
վրա, առկա է նաև վերջինիս հետ հանրության ուղղակի հետադարձ մեկ 
այլ կապ, որը պայմանավորված է քաղաքական իշխանության ձևավոր-
մանը հանրության մասնակցությամբ, կամ ժողովրդավարական քաղա-
քական ռեժիմի պարագայում` համապետական նշանակության մարմին-
ների ընտրությամբ: Այս դեպքում, քաղաքական իշխանության հավակ-
նորդների նախընտրական խոստումները և ծրագրերը կարող են հան-
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դես գալ իբրև նպատակադրում, որի հասանելիության մակարդակը կա-
րող է գնահատվել հանրության կողմից ցուցաբերած վստահությամբ և 
վերջինիս կողմից պաշտոնավարելու մանդատի առկայության դեպքում 
այս կամ այն ծրագրի և քաղաքական ուղենիշների իրականացման աս-
տիճանը կարող է բնութագրել քաղաքական իշխանության արդյունավե-
տության մակարդակը:  

Ամփոփելով Գծապատկեր 1- ում ներկայացված ուղղակի և անուղ-
ղակի հետադարձ կապերի բովանդակությունը` կարելի է եզրահանգել, 
որ պետական ապարատ - հանրություն հետադարձ կապը խարսխված է 
երեք բաղադրիչի վրա` իրազեկություն, մասնակցություն և ազդեցութ-
յուն, իսկ քաղաքական իշխանություն - պետական ապարատ հետա-
դարձ կապի հիմնախարիսխ են հանդիսանում` լիազորությունների և 
պարտականությունների գիտակցումը (սահմանվում է պաշտոնի 
անձնագրով), ներգրավվածությունն որոշումների կայացմանը, կա-
յացված որոշումների իրականացումը: 

Առաջնորդվելով վերը նկարագրված աբստրահմամբ և վերլուծելով 
պետական կառավարման ցածր արդյունավետության պատճառները` 
հանգում ենք միարժեք հետևության` քաղաքականության միջամտությու-
նը գործադիր իշխանության մարմինների աշխատանքին, նվազեցնում է 
արդյունավետությունը: Լուծումը կարող է լինել միակը` «անհրաժեշտ է 
քաղաքականությունն առանձնացնել պետական կառավարումից» [1, էջ 44]: 
Ենթադրաբար, պետական կառավարման արդյունավետության բարձ-
րացման պահանջը հանգեցրել է պետական ծառայության համակարգի 
ձևավորման անհրաժեշտությանը, որի կառուցման առաջնորդող 
սկզբունքն է հանդիսացել վերջինիս անկախությունը քաղաքական կոն-
յուկտուրայից: Սակայն, մեր կարծիքով, պետական ծառայության համա-
կարգի ձևավորումը օժտված է օբյեկտիվ տրամաբանությամբ և բխում է 
քաղաքական կազմակերպվածության և իշխանության ձևավորման ներ-
քին օրինաչափություններից: 

Մասնավորապես, հանրապետական կացութաձևի որդեգրումն 
առնչվում է իրավական պետության սահմանումներին, որոնք հանգում 
են իշխանության երեք թևի տարանջատման սկզբունքին [3]: Ենթադր-
վում է, որ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների հարա-
բերականորեն անկախ գործառությունը հիմք է հանդիսանում հակակ-
շիռների կառուցակարգի որդեգրման և վերջինիս միջոցով, ներպետա-
կան կյանքում հավասարակշռված քաղաքականության իրականացման: 
Մյուս կողմից` պետությունը, որպես ազգի ինքնակազմակերպման լավա-
գույն միջոց, օժտված է համապիտանի (ունիվերսալ) գործառույթներով, 
որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ է վարել նպատակամղված և 
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միասնական քաղաքականություն, ինչը և ենթադրում է իշխանության երեք 
թևի ներդաշնակ փոխմիասնություն: Ներդաշնակ փոխմիասնության կայա-
ցումը տարանջատման պայմաններում սկզբունքորեն հնարավոր է, եթե` 

• քաղաքական որոշումների կայացման ինստիտուտը (որն է` հան-
րապետական կարգերի պարագայում, ժողովրդի ազատ կամարտահայ-
տությամբ ձևավորված քաղաքական իշխանությունը և այդ իշխանութ-
յան կողմից ուղղակիորեն նշանակված բարձրագույն պաշտոնները) 
սահմանազատված է քաղաքական որոշումները նախապատրաստող և 
արդեն իսկ կայացված որոշումների իրականացումն ապահովող ինստի-
տուտից (որն է` պետական ծառայության համակարգը), 

• քաղաքական իշխանության երեք թևի կենսունակությունն ապա-
հովող պետածառայական ապարատները միասնական են, այսինքն` 
կազմում են ամբողջական և քաղաքական իշխանությունների անմիջա-
կան ազդեցությունից դուրս գտնվող կառավարման համակարգի բաղ-
կացուցիչ մաս: 

Առաջին նախադրյալի էությունն այն է, որ քաղաքական կոնյուկ-
տուրայի փոփոխությունը չպետք է հանգեցնի պետական ապարատը 
դրսևորող մասնագիտական կորպուսի փոփոխության: Սա, իր հերթին, 
կբերի նրան, որ ներքաղաքական համակարգի մաս կազմող միավոր-
ները կառաջնորդվեն իրենց իսկ կողմից հռչակված գաղափարներով և 
ծրագրերով: 

Երկրորդ նախադրյալի էությունը պետության համապիտանի գոր-
ծառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ մոնոլիտ և միասնա-
կան կառավարման ենթակա պետական ծառայության համակարգի առ-
կայությունն է: Դա նաև նշանակում է քաղաքական իշխանության բարձ-
րագույն պաշտոնյաների կամայականություններից զերծ և օրենսդրութ-
յամբ կանոնակարգվող կադրային քաղաքականության իրականացում: 
Ընդ որում` որքան կարևոր է քաղաքական իշխանությունների հանդեպ 
հասարակության վստահությունը, նույնքան կարևոր է պետական ծառա-
յության լեգիտիմությունը: Հետևաբար, կադրային քաղաքականության 
իրականացումը պետք է խարսխված լինի հրապարակայնության և քա-
ղաքացիների համար հավասար մատչելիության սկզբունքների վրա: 

Ամփոփելով վերը շարադրված երկու նախադրյալը` կարելի է ձևա-
կերպել ներդաշնակ և արդյունավետ պետական կառավարման համա-
կարգի սկզբունքային եզրերից մեկը` բանաձևային մակարդակով. 
ապակենտրոն քաղաքական իշխանություն և կենտրոնացված պե-
տական ծառայություն [4], [5]: 

Այս բանաձևի շրջանակներում, ապակենտրոն քաղաքական իշխա-
նության պայմաններում` վերջինից սահմանազատված, կենտրոնացված 



Հանրային կառավարում 
 

  

77 

հանրային ծառայության կազմակերպումն ենթադրում է պետական ա-
պարատի ապաքաղաքականացվածություն, իսկ որոշ դեպքերում նաև` 
ապակուսակցականացվածություն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության համա-
կարգի ներդրումն սկսվել է 2002-ից, ինչը կանխորոշվեց «Քաղաքացիա-
կան ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումով [6]: Հանդիսանալով 
այդ օրենքի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ1, որը ձևավորվել 
էր ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձ-
նաժողովի (ՀՀ ՊԿՀԲՀ)2 շրջանակներում, պետք է նշել, որ վերը թվարկ-
ված բոլոր սկզբունքները ներառվել են «Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքում: Մասնավորապես` 

ա) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքնե-
րի գերակայությունը, մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազա-
տությունների առաջնահերթությունը.  

բ) քաղաքացիական ծառայության կայունությունը.  
գ) քաղաքացիական ծառայողներին ներկայացվող հիմնական պա-

հանջների միասնականությունը և օրենքի առջև քաղաքացիական ծա-
ռայողների իրավահավասարությունը.  

դ) քաղաքացիական ծառայության հրապարակայնությունը.  
ե) քաղաքացիական ծառայողների քաղաքական զսպվածությունը.  
զ) քաղաքացիների համար քաղաքացիական ծառայության հավա-

սար մատչելիությունը` իրենց մասնագիտական գիտելիքներին և աշխա-
տանքային ունակություններին համապատասխան.  

է) քաղաքացիական ծառայողների արհեստավարժությունը.  
ը) քաղաքացիական ծառայողների իրավական և սոցիալական 

պաշտպանվածությունը.  
թ) քաղաքացիական ծառայողների պատասխանատվությունն իրենց 

ծառայողական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու համար. 

ժ) քաղաքացիական ծառայողների գործունեության վերահսկելիու-
թյունը և հաշվետու լինելը [6]: 

                                            

 
1 Հեղինակն ընդգրկվել է ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների 

հանձնաժողովի անհատական կազմում 1999-ին, տե՛ս` ՀՀ վարչապետի 1999 թվականի 
դեկտեմբերի 5-ի N 309 որոշումը: 

2 ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովը  
(ՀՀ ՊԿՀԲՀ) ստեղծվել է 1999-ին, տե՛ս` ՀՀ վարչապետի 1999 թվականի սեպտեմբերի  
3-ի N 544 որոշումը: 
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Թվարկված և օրենսդրորեն ամրագրված սկզբունքներից բ և գ կե-
տերում ներկայացված դրույթները` քաղաքացիական ծառայության կայու-
նությունը և քաղաքացիական ծառայողներին ներկայացվող հիմնական 
պահանջների միասնականությունը, անմիջականորեն առնչվում են պե-
տական ծառայության կազմակերպման համակարգային ուղենիշներին և 
բնութագրում պետական ծառայության գործոնային դերակատարումը 
հանրային կառավարման արդյունավետության ենթակառուցվածքում: 

Հարկ է նշել, որ պետածառայական համակարգի արդյունավետութ-
յունն իբրև ողջ պետական կառույցի արդյունավետության գնահատման 
համալիր ցուցանիշ, արդեն իսկ քննարկվել է գիտական գրականությու-
նում, որտեղ շեշտադրումները կատարվել են պետական ծառայության 
գործառութային բաղադրիչի վրա [7]: Մասնավորապես, սահմանվել է 
պետածառայական համակարգի առաքելությունից բխող մասնակի արդ-
յունավետությունը. «Պետական ապարատի արդյունավետությունը կա-
րելի է իրավամբ համարել արդյունավետ միայն այն դեպքում, երբ այն 
կարողանում է վճռել պետական շահերի լավագույն պաշտպանության 
խնդիրը և բնակչության շահերի պաշտպանության ապահովումը, սո-
ցիալական խմբերի և յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների պաշտ-
պանությունը: Հենց այս երկակի խնդրում է ամփոփված պետական ա-
պարատի արդյունավետության կարևորագույն կողմը» [7, էջ 84]: Ըստ 
այս մոտեցման` պետական ծառայության արդյունավետությունն արտա-
հայտվում է հանրության անդամների քաղաքացիական ակտիվ կյանքի 
հնարավորությունների ընդլայնմամբ, հանրային գործերի կառավարման 
և ինքնակառավարման ոլորտներում քաղաքացիների ներգրավմամբ 
(Գծապատկեր 1): Համաձայն ներկայացված տեսակետների` հանրային 
և անհատական շահադրումների այսօրինակ համադրումը հնարավոր է 
ապահովել պետական մարմինների կանոնավորված համակարգով, 
վերջիններիս կողմից, օրինական կարգով, հանրային շահերի պաշտ-
պանության և կիրարկման հնարավորությամբ [5]: 

Համաշխարհային մակարդակում տարեցտարի կատարվող փոփո-
խությունները ստիպում են մեզ առավել ուշադրություն դարձնել պետութ-
յան դերին: Որքան առաջընթաց է ապրում հասարակությունը, այնքան 
ավելանում է հանրային կառավարման ձևաչափերի, կառուցակարգերի 
և իրականացման մեթոդների բարելավման պահանջը: Վերջին տաս-
նամյակում տեղի ունեցած իրադարձությունները բարձրացնում են պե-
տության դերը, քանի որ խնդիր է դրվում վերանայել հանրային կառա-
վարումը` դարձնելով այն գիտատեխնիկական առաջընթացին համա-
հունչ և առկա կամ կանխատեսվող հիմնախնդիրներին առավել արդյու-
նավետ արձագանքող: Ելնելով ասվածից` մեր կողմից վերանայվել է գի-
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տական տեսությունում ընդունված և Ֆայոլի կողմից առաջադրված ու 
դասական համարվող կառավարման փուլերի տրամաբանությունը` 
հստակորեն սահմանազատելով «կառավարում» և «ղեկավարում» կա-
տեգորիաների եզրաբանությունը քաղաքագիտական համատեքստում: 

Մասնավորապես, դիտարկելով «կառավարումը» իբրև նպատակնե-
րի սահմանում և/կամ նպատակային վեկտորի կառուցում, իսկ «ղեկա-
վարումը» սահմանված նպատակների ու կայացված որոշումների որակ-
յալ իրագործում, ակնհայտ է դառնում, որ ծառայությունների բաշխումը 
ճշգրիտ կերպով պետք է համապատասխանի կառավարման մատրիցա-
յին, ինչը երևում է 2 և 3 գծապատկերների պարզ համեմատությունից: 

 

 
 

Գծապատկեր 2: Հանրային կառավարման համակարգի 
կառուցվածքը 

 
 

 
 

Գծապատկեր 3: Հանրային ծառայության կառուցվածքն ու 
բաղադրիչները 

Ներկայացված գծապատկերների օրինաչափվածությունից և պե-
տական ծառայության կենտրոնաձիգ կառավարման գործոնից անմիջա-
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կանորեն բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային 
կառավարման համակարգի հետագա բարեփոխումները պետք է ընթա-
նան ծառայությունների միասնականացման ճանապարհով, դրանք մեկ 
միասնական հանրային ծառայության մեջ ամբողջացնելու միջոցով: Այս 
խնդրի իրագործումն ապահովելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է ա-
ռաջիկայում ապահովել տարբեր ծառայություններում դասային աստի-
ճանների փոխհամարժեքությունը և պաշտոնների անձնագրերով վերա-
պահված իրավասությունների ու գործառույթների համադրելիությունը 
մեկ ծառայությունից մյուսին անցնելու պարագայում: 

Ապակենտրոն քաղաքական իշխանություն և կենտրոնաձիգ պե-
տական ծառայություն եզրաբանության ներքին տրամաբանությու-
նից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծա-
ռայությունը պետք է ղեկավարվի մեկ և միասնական համապետական 
մարմնի կողմից: Դա է փաստում Հայաստանի Հանրապետությունում տե-
ղի ունեցող բարեփոխումների ընթացքը և ծառայությունների վերը նշված 
դասակարգումը նույնպես բխում է մեր ժամանակների ներքին տրամաբա-
նությունից: Այսպես, «հանրային ծառայություն» տերմինը, որն ամրագրվել 
է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում, ուղղակիորեն 
աղերսվում է բոլորովին վերջերս ծնունդ առած «հանրային կառավա-
րում» կատեգորիային: Առանց վերջինիս իմաստն ընկալելու, հնարավոր 
չէ կառուցել հանրային ծառայության կենտրոնաձիգ համակարգ, քանի 
որ հենց հանրային ծառայության միջոցով է իրականացվում հանրային 
կառավարումը: Այդ իմաստով հատկանշական են Յու. Սուվարյանի 
«Հանրային կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը» աշխա-
տությունում ներկայացված մոտեցումները, որոնք առավել ծավալուն և 
համակողմանի կերպով են ներկայացնում հանրային կառավարման 
էությունը [8]: Ընդգծելով հանրային կառավարման թերի պատկերացում-
ներն իբրև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
հանրագումար` միևնույն ժամանակ, այն լրացվում է` ներկայացվելով որ-
պես պետական կառավարման բարեշրջման զարգացման հանգրվան: 
Այս դեպքում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետութ-
յունը հանգում է հանրային կառավարման արդյունավետությանը: Այ-
սինքն` «պետական իշխանությունը շարունակում է մնալ հասարակական 
դաշինքի արդյունք, պետական կառավարումը` հանրային ծառայության 
տեսակ, որը մատուցվում է երկրի բնակչությանը, իսկ նա դրա համար 
վճարում է զանազան հարկեր և այլ վճարումներ, սակայն փոխվում է իշ-
խանության ձևավորման կառուցակարգը, ընդլայնվում իշխանության 
կրողների կազմը և կարևորագույն որոշումների ընդունմանը հանրութ-
յան մասնակցությունը» [8, էջ 34]: 
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Դիտարկելով հանրային կառավարումը քաղաքացիական հասարա-
կության լույսի ներքո` նույն աշխատությունում բերվում է հանրային կա-
ռավարման դինամիկ պատկերը, որի բաղադրիչներն են հանդիսանում` 
պետական կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումը, ինչպես 
նաև հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունները, զանգվա-
ծային լրատվության միջոցները: Առանձնացնելով այս բաղադրիչներով 
դրսևորված հանրային կառավարման համակարգի գործառութային 
դաշտը` այն դասակարգվել է ըստ ընդհանուրի (կառավարման համա-
պիտանի սկզբունքներ` նպատակադրում, կազմակերպում, շահադրում և 
վերահսկողություն) և ըստ հատուկ գործառույթների, որում ներառված 
են պետական կառավարման գործառույթներից բխող կարևորագույն 
ոլորտները (օրինակ` տնտեսություն, հոգևոր-մշակութային ոլորտ, 
պաշտպանություն, կրթություն և այլն) [8]: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային կառավարման 

համակարգի հետագա բարեփոխումները պետք է ընթանան ծառայութ-
յունների միասնականացման ճանապարհով, դրանք մեկ միասնական 
հանրային ծառայության մեջ ամբողջացնելու միջոցով: 

2. Անհրաժեշտ է ապահովել ապակենտրոն քաղաքական իշխա-
նություն և կենտրոնաձիգ հանրային ծառայություն: 

3. Հանրային կառավարման համակարգը պետք է օժտված լինի օպ-
տիմալ հիերարխիկ բազմազանությամբ, պահպանելով ապակենտրո-
նացման և կենտրոնացման օպտիմալության մակարդակը: 

4. Շարունակել նախարարությունների կառավարման կառուցվածքա-
յին և կազմակերպական բարեփոխումները` հիմք ընդունելով ծառայութ-
յունների մատուցման, ապակենտրոնացման, աշխատակազմերի գործու-
նեության բարելավման նոր մարտահրավերները: Հատկապես էլեկտրո-
նային կառավարում, մարդկային պաշարների կառավարում, քաղաքացի-
ների հետ աշխատանք, ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: 

5. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում անհրաժեշտ է 
համապատասխան փոփոխություններով ապահովել հանրային ծառա-
յության մաս կազմող տարբեր ծառայություններում պաշտոնների և դա-
սային աստիճանների համադրելիությունը (օրինակ` մաքսային ծառայողի 
և դիվանագիտական ծառայողի կամ Ազգային ժողովում պետական ծա-
ռայողի և այլն): 

6. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում անհրաժեշտ է 
համապատասխան փոփոխություններով ապահովել տարբեր ծառայութ-
յունների միջև ռոտացիայի հնարավորությունը, ինչը հնարավորություն 
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կընձեռի մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համա-
կարգի ներդրմանը հանրային ծառայությունում: 

7. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում անհրաժեշտ է 
համապատասխան փոփոխություններով ապահովել աստիճանական 
անցումը բոլոր ծառայությունները կենտրոնաձիգ կերպով մեկ մարմնի 
կողմից համակարգելու կառուցակարգին, դա կարող է կատարվել ՀՀ 
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի բազայի վրա, կամ էլ հետա-
գայում նոր մարմին ստեղծելու միջոցով: Այդուհանդերձ, օրենքում պետք 
է ներառել թե՛ այդ անցման սկզբունքները և թե՛ հանրային ծառայության 
ոլորտում քաղաքականության իրականացումն ու համակարգման գոր-
ծառույթները կրող պետական գերատեսչության ստեղծման նորմատիվ 
իրավական հիմնավորումը: 
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ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ ЗАДАЧИ И ОРЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

В статье были рассмотрены задачи формирования и внедрения 
системы публичного администрирования в Республике Армения. Опре-
деляя понятие административного управления как процесс взаимо-
идентификации управляющего субьекта с управляемым обектом, была 
перерасмотрена принятая в научной теории понятие Управления 
отделяя последнее от категории Администрирования и исходя из 
содержательных различий была выдвинута универсальная методоло-
гия распределения служб в соответсвии с матрицей управления. В 
конце обобщая логику прямых и обратных связьей присутствующих в 
системе публичного администрирования были представлены орентиры 
орагнизации, управления и развития публичной службы в РА. 

Ключевые слова: управление, администрирование, публичное 
администрирование, распределение служб, матрица управления, 
публичная служба, прямые и обратные связи. 
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BASIC OBJECTIVES AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF 
PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE RA 

This article describes the objectives concerning the formation and 
development of the public administration’s system of the Republic of 
Armenia. Defining the concept of the Public Administration as a process of 
identification of the governing object and governed subject, the notion of 
the Governance common in the scientific theory has been reviewed and 
separated from the category of Administration, and, due to the differences 
in their meanings, a unique methodology of the distribution of services 
conditioned by management matrix have been introduced. In the end, 
summarizing the logic of direct and feedback linkages existing in the public 
administration system, have been presented the directions of the 
organization, governance and development of the public service in the RA.  

Keywords: governance, administration, management, public 
administration, distribution of services, management matrix, public 
service, direct and feedback linkages. 
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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 )  
 

ՆԵԼԼԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
 ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության 

կառավարման ամբիոնի վարիչ,  
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Սուր մրցակցային պայքարի պայմաններում երկարաժամկետ 
հեռանկարում կազմակերպության զարգանալու հնարավորություն 
ընձեռնող ռազմավարական կառավարման կարևորությունը կտրուկ 
մեծացել է հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում: Ժամա-
նակակից պայմաններում կարևորվում է ոչ միայն ընկերության ռե-
սուրսների վիճակը, այլև դրանց արդյունավետ կառավարման հնա-
րավորությունը, ինչը թույլ է տալիս համապատասխան մրցակցային 
դիրք ձևավորել շուկայում: Կարճ ժամանակահատվածում ռազմավա-
րական կառավարման տեսությունն անցել է երկար ճանապարհ: Ընդ 
որում՝ արդիական տեսական գաղափարները կարճ ժամանակա-
հատվածում ստացան գործնական կիրառություն: Այս ամենն ար-
դիական է դարձնում ռազմավարական կառավարման տեսության 
բարաշրջման ուսումնասիրությունը՝ դրա արդի վիճակը և զարգաց-
ման ուղիները ճիշտ ըմբռնելու համար: 

Հիմնաբառեր. ռազմավարական կառավարում, ավանդական 
մոտեցում, ռեսուրսային կառավարում, շահառուներ, ռազմավարա-
կան կառավարման հայեցակարգ, ռազմավարությունների դպրոց-
ներ, ռազմավարական կառավարման գործընթացներ: 

Ռազմավարական կառավարումը գործընթաց է, որի միջոցով կազ-
մակերպությունները վերլուծում են արտաքին և ներքին միջավայրերը, 
ձևավորում իրենց զարգացման ռազմավարական ուղղությունները, մշա-
կում գործարարության արդյունավետ զարգացմանն ուղղված ռազմավա-
րություններ: 

Այժմ ռազմավարական կառավարման հիմնահարցերով զբաղվում 
են հիմնականում խոշոր ընկերությունները: Սակայն վերջին ժամանա-
կաշրջանում այդ գործընթացը դարձել է ռազմավարական որոշումների 
ընդունման կարևորագույն բաղադրիչ նաև ոչ մեծ ընկերություններում, 
որոնք մտածում են իրենց զարգացման հեռանկարների մասին: 

Ռազմավարական կառավարման սկզբունքները կիրառող կազմա-
կերպությունները, որպես կանոն, ապահովում են ֆինանսատնտեսական 
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գործունեության բարձր արդյունքներ և համապատասխան շուկաներում 
ավելի մրցունակ են:  

Ռազմավարական կառավարման տեսության մեջ և գործնականում 
ձևավորվել է երկու հիմնական մոտեցում, որոնք փոխլրացնում են միմ-
յանց. 

1. Ավանդական: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս լուծել այնպիսի հար-
ցեր, որոնք վերաբերում են մրցակցային առավելություններին, ռեսուրս-
ների բաշխմանը, կայուն միջավայրում ռացիոնալ վարքագծին և առավե-
լագույն շահույթի ծավալների ստացմանը: 

2. Սոցիոլոգիական: Տվյալ մոտեցումը համեմատաբար նոր է և են-
թադրում է այնպիսի հարցերի լուծում, որոնք կապված են արտաքին ա-
նորոշ միջավայրի հետ մարդկանց փոխգործակցությանը, բնութագրվում 
է սահմանափակ ռացիոնալությամբ: Այս մոտեցումը շահառուների դիր-
քերից ռազմավարության մշակման և իրականացման ժամանակակից 
ձևաչափի օրինակ է: 

Կազմակերպությունների կառավարման գործընթացում ռազմավա-
րական մոտեցման օգտագործման օրինակներ սկսել են դրսևորվել XX 
դարի 20-30-ական թվականներին: Սակայն ռազմավարական կառա-
վարման տեսությունը ձևավորվել է XX դարի 50-ական թվականներին, ո-
րի համար հիմք են հանդիսացել Ա.Չանդլերի, Ֆ.Սելզնիկի, Ի.Անսոֆի և 
Փ.Դրուքերի աշխատությունները: 

Ա.Չանդլերն ընդունում էր մեկ` գլխավոր (ընդհանուր) ռազմավա-
րության շրջանակներում կառավարման տարբեր ուղղությունների կոոր-
դինացման կարևորությունը [1, էջ 42]: Նա ընդգծում էր կազմակերպութ-
յան զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարի մշակման անհրաժեշ-
տությունը: Իր աշխատանքներում Ա.Չանդլերը ցույց է տվել, որ երկարա-
ժամկետ կոորդինացված ռազմավարության մեջ անհրաժեշտ է ներառել 
կազմակերպության կառուցվածքի զարգացման ուղղությունները: Հեղի-
նակն ուսումնասիրության է ենթարկել կենտրոնացված և ապակենտրո-
նացված կառավարման ու գործառությունների նկատմամբ ապակենտ-
րոնացված վերահսկողությունը, ինչը հանգեցնում է կազմակերպության 
ռազմավարությունների և ընթացիկ գործառությունների անհամապա-
տասխանությանը: Ա.Չանդլերի տեսության էությունն այն է, որ ռազմա-
վարությունն է որոշում կազմակերպության կառուցվածքը, իսկ կազմա-
կերպության ռազմավարական և օպերատիվ վերաբերմունքն որոշվում է՝ 
ելնելով արտաքին միջավայրի պայմաններից: 

Ի.Անսոֆը կորպորատիվ ռազմավարության մշակման հայեցակար-
գի զգալի մասը կառուցել է Ա.Չանդլերի տեսությամբ՝ ավելացնելով մի 
շարք ռազմավարական հայեցակարգեր և ուսումնասիրելով արտաքին 
միջավայրի փոփոխվող պայմաններին կազմակերպության հարմարավե-
լու հարցերը [2]: Ընդ որում՝ Ի.Անսոֆը մենեջմենթի պրակտիկա ներմու-
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ծում է այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են «ռազմավարական 
պլանավորում և ռազմավարական կառավարում», «ապրանքի և շուկայի 
զարգացման ռազմավարություն», «հորիզոնական և ուղղաձիգ ինտեգ-
րում», «ռազմավարությունների բազմազանեցում»: «Կորպորատիվ ռազ-
մավարություն» (1965 թ.) աշխատության մեջ նա մշակեց խզումների 
վերլուծության (gap analysis) գաղափարը, որն առ այսօր օգտագործվում է 
ռազմավարական կառավարման պրակտիկայում: Համաձայն այդ տե-
սության՝ մենեջմենթը պետք է իմանա, թե ինչպես է զարգանում կազմա-
կերպությունը ներկայումս և ինչպես պետք է զարգանա ապագայում: Այս 
գաղափարն ավելի ուշ Ռ.Ակոֆն անվանեց իդեալացված նախագծման 
հայեցակարգ [3]: 

Ֆ.Սելզնիկը 1957 թ. առաջ քաշեց արտաքին միջավայրի հետ կազմա-
կերպության ներքին գործոնների համաձայնեցման գաղափարը [4, էջ 28]: 
Այս հայեցակարգի հիմնական իմաստն այն է, որ ընկերության ուժեղ ու 
թույլ կողմերն անհրաժեշտ է գնահատել արտաքին միջավայրի հնարա-
վորությունների և վտանգների տեսանկյունից, այսինքն՝ անհրաժեշտ է 
իրականացնել SWOT-վերլուծություն: 

Փ.Դրուքերը ռազմավարության մշակման տեսության հիմնադիրնե-
րից է: Նրա ներդրումը ռազմավարական կառավարման տեսության զար-
գացման գործում վիթխարի է: Իր աշխատանքներում Դրուքերն ընդգ-
ծում էր նպատակների սահմանման կարևորությունը: 1954 թ. նա մշակեց 
նպատակների միջոցով կազմակերպության դիրքավորման վրա հիմն-
ված կառավարման տեսությունը [5]: Հետագայում այդ տեսությունը վե-
րածվեց ըստ նպատակների կառավարման տեսության՝ «Management by 
Objectives»: 

Ըստ Փ.Դրուքերի՝ նպատակների առաջադրման և դրանց մշտադի-
տարկման գործընթացը պետք է ներառի ամբողջ ընկերությունը վերից 
վար: Հեղինակի կարևորագույն ներդրումն ու ռազմավարական կառա-
վարման այլ հայեցակարգերից և տեսություններից հիմնական տարբե-
րությունն այն է, ինչն այսօր ընդունված է անվանել մտավոր կապիտալի 
կառավարման տեսություն: Դեռ 1954 թ. Դրուքերը կանխատեսել էր աշ-
խատանքի արդյունավետության բարձրացումն ի հաշիվ «աշխատողների 
գիտելիքների» և ցույց տվեց ռազմավարական կառավարման համար 
դրա հետևանքները: Նա պնդում էր, որ աշխատանքն արդյունավետ կի-
րականացվի այն անձի ղեկավարությամբ, ով առավել տեղեկացված է 
ռազմավարական խնդիրներում և հանդիսանում է ժամանակավոր 
առաջնորդ: 

1988 թ. Հ.Մինցբերգն իր աշխատանքներում վերլուծեց փոփոխվող 
շրջակա միջավայրը և առաջարկեց վերանայել ռազմավարական կառա-
վարման հայեցակարգը: Ռազմավարական կառավարման գործընթացի 
ուսումնասիրության արդյունքում, հեղինակը եզրահանգեց, որ անորո-
շության և ժամանակային սահմանափոխության պայմաններում այդ 
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գործընթացը պետք է լինի ավելի ճկուն և հարմարվողական: Հ.Մինց-
բերգն առանձնացրեց ռազմավարությունների հինգ տեսակ, որոնք կա-
րելի է օգտագործել ռազմավարական կառավարման գործընթացում  
[6, էջ 54]. 

• ռազմավարությունը որպես գործողությունների պլան, 
• ռազմավարությունը որպես վարքագիծ մրցակցային առավելութ-

յունների ձևավորման համար, 
• ռազմավարությունը որպես օրինակ և անցյալի փորձի վերլուծութ-

յուն, այսինքն՝ որպես դիրքորոշում նոր ապրանքների, ապրանքանիշնե-
րի կամ ընկերությունների որոնման գործում, 

• ռազմավարությունը որպես հեռանկար, որն որոշվում է առաջնոր-
դի կողմից, 

• ռազմավարությունը որպես ճկուն մանևր: 
1988 թ. Հ.Մինցբերգը զարգացրեց ռազմավարությունների այս հինգ 

տեսակը և ձևավորեց «մտքի 10 դպրոցը», որոնք փորձում էին տարբեր 
տեսանկյուններից ներկայացնել ռազմավարության մշակման և իրակա-
նացման գործընթացը: 

Արդի պայմաններում ռազմավարական կառավարման տեսության 
մեջ ձևավորվել են երեք հիմնական հայեցակարգեր. 

• ավանդական, 
• ռեսուրսային մոտեցման վրա հիմնված, 
• շահառուների:  
Առաջինը հիմնված է այն ենթադրույթի վրա, որ ռազմավարության 

մշակմանը պետք է նախորդի ընկերության արտաքին և ներքին գործա-
րար-միջավայրի վերլուծություն ուժեղ ու թույլ կողմերի, հնարավորու-
թյունների և վտանգների բացահայտման նպատակով: Ըստ այս հայեցա-
կարգի՝ կազմակերպությունը պետք է մշակի ռազմավարություն՝ հենվե-
լով ուժեղ կողմերի և հնարավորությունների վրա և չեզոքացնելով թույլ 
կողմերն ու վտանգները: 

Ռեսուրսային մոտեցման կամ միցակցային առավելությունների հա-
յեցակարգը ձևավորվել է XX դարի 90-ական թթ.: Դրա հիմնական գա-
ղափարը բացառիկ, արժեքավոր և առանձնահատուկ ռեսուրսի կազմա-
կերպության տիրապետման հնարավորությունն է: Ներկայումս գերակա-
յողը ռազմավարական խնդիրների լուծման նկատմամբ ռեսուրսային մո-
տեցումն է: Ռեսուրսների հաշվին կայուն մրցակցային առավելության ա-
պահովումը կարող է հանգեցնել երկար ժամանակահատվածում միջի-
նից ավելի բարձր մակարդակի կազմակերպական արդյունավետության 
ապահովմանը:  

Կարծում ենք, նորամուծությունների և մրցակցության միջոցով արտա-
դրության գործոնների շուկաների անընդհատ կատարելագործման պայ-
մաններում ապահովել կայուն միցակցային առավելություն հնարավոր չէ:  
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Ռազմավարական կառավարման երրորդ հայեցակարգը շահա-
գրգիռ կողմերի տեսակետները հաշվի առնող մոտեցումն է: Դրա հիմքում 
ընկած է գործարար էթիկան, սոցիալական պատասխանատվությունը, 
գործողությունների համաձայնեցվածությունը և այլն: Ըստ այս տեսութ-
յան՝ ընկերությունը և նրա մրցակիցներն անորոշության նվազեցման 
գործընթացի մասնակիցներն են, որոնք դասեր են քաղում իրենց գործո-
ղություններից, իսկ ռազմավարական կառավարումը հիմնված է հակա-
դարձ կապի վրա: Կարծում ենք, ապագան այն ընկերություններինն է, 
որոնց ռազմավարության մշակման հիմքում դրված է շահագրգիռ կող-
մերի տեսակետները հաշվի առնող համակարգը: Տվյալ մոտեցումը 
հատկապես արդիական է արտաքին միջավայրի անորոշության բարձ-
րացման և ժամանակային սահմանափակումների արդի պայմաններում: 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Значимость стратегического управления, позволяющего компании 

развиваться я условиях конкурентной борьбы в долгосрочной перспек-
тиве, резко возросла в последние десятилетия. В современных усло-
виях важным становится не только состояние ресурсов компании, но и 
способность эффективного управления ими, что позволяет сформиро-
вать конкурентную позицию на рынке. За свою относительно короткую 
историю теория стратегического управления прошла огромный путь. 
При этом актуальные теоретические идеи быстро внедрились в 
практику. Это делает актуальной задачу прослеживания за теорией 
стратегического управления с целью глубокого осмысления путей 
развития и нынешнего состояние теории стратегического управления. 

Ключевые слова: стратегическое управление, традиционный 
подход, ресурсный подход, заинтересованные лица, концепция страте-
гического управления, школы стратегий, процессы стратегического 
управления. 
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DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTS IN 

MODERN CONDITIONS 
The importance of strategic management, allowing the company to 

develop in a long run in a harsh competitive environment, has dramatically 
in creased in recent decades. In modern conditions not only the resource 
conditions are essential, but also the capability of managing them 
effectively, which allows to formulate the competitive position in the market. 
During its relatively short history, the theory of strategic management has 
passed a long way. Meanwhile, topical theoretical ideas were quickly put 
into practice. This makes urgent following the theory of strategic 
management to understand the paths of development and current status of 
the strategic management theory. 

Key words: Strategic management, traditional approach, resource 
approach, stakeholders, concept of strategic management, schools of 
strategic management, strategic management processes. 
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ԹԱՄԱՐԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի 
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 

Համայնքի բյուջեն էական նշանակություն ունի տեղական ինք-
նակառավարման համակարգում և մեծ ազդեցություն ունի հա-
մայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում:  

Հոդվածում ուսումնասիրվել է Շիրակի մարզում համայնքային 
բյուջեների եկամուտների ձևավորման գործընթացը, բացահայտվել 
են որոշ հիմնախնդիրներ և արվել դրանց լուծման առաջարկներ: 

Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարման համակարգ, 
համայնք, բյուջե, բյուջեի եկամուտներ, հարկման բազա, հարկային 
դրույքաչափներ: 

 
Տեղական ինքնակառավարումը ժողովրդավարական պետության 

հիմքն է: Համայնքի բյուջեն էական նշանակություն ունի տեղական ինք-
նակառավարման համակարգում և մեծ ազդեցություն ունի համայնքների 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում: Ֆինանսական միջոցներով 
ապահովվածությունը կարևորագույն գործոն է համայնքների լիազորութ-
յունների հնարավորինս լիարժեք իրականացման համար: Այս տեսանկ-
յունից խիստ կարևորելով համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևա-
վորման գործընթացը` փորձել ենք այն ներկայացնել Շիրակի մարզում 
(այսուհետև` ՇՄ):  

ՀՀ Շիրակի մարզը ներառում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի 
ու Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները և ունի ՀՀ - ում 
ամենաշատ թվով համայնքները` 119 [13]: Անհրաժեշտ ենք համարում 
նախևառաջ ներկայացնել ՀՀ համայնքային բյուջեների, այդ թվում նաև 
Շիրակի մարզի եկամուտների դինամիկան: 2007-2011թվականներին 
գրանցվել է ՀՀ համայնքային բյուջեների եկամուտների շարունակական 
աճ` ավելի քան կրկնապատկվելով (40.7 մլրդ-ից դառնալով 87.4 մլրդ) [12]: 
ՇՄ-ի համայնքային բյուջեները, ի տարբերություն մյուս մարզերի, այս 5 
տարվա ընթացքում գրանցել են շարունակական աճ, ինչը բնականա-
բար դրական երևույթ է: Չնայած դրան` վերջին տարիներին ՇՄ-ի հա-
մայնքային բյուջեների եկամուտների աճի դինամիկան նվազել է: Այս 
փաստն առավել տեսանելի է Գծապատկեր 1-ում, որտեղ երևում է, որ 
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ՇՄ-ի համայնքային բյուջեների եկամուտների աճի դինամիկան ակնհայ-
տորեն զիջում է ՀՀ համայնքային բյուջեների եկամուտների աճի դիան-
միկային: 2011-ին ՇՄ-ի համայնքային բյուջեների աճը կազմել է 0.4%:  

 
Գծապատկեր 1: 2007-2011թթ-երի ՀՀ - ի և ՇՄ – ի համայնքային 
բյուջեների եկամուտների աճի դինամիկան յուրաքանչյուր  

նախորդ տարվա նկատմամբ (%) 
 
Համայնքային բյուջեների միայն եկամուտների աճի տեմպերի 

ուսումնասիրությունը պատկերացում չի տալիս, թե իրականում ինչի 
հաշվին է տեղի ունեցել եկամուտների աճը կամ ինչի հաշվին են նվազել 
աճի միտումները, այսինքն` չեն բացահայտվում բուն պատճառները: Այդ 
իսկ պատճառով անհրաժեշտ ենք համարում նաև ՇՄի համայնքային 
բյուջեների կազմի ու կառուցվածքի, դրանց փոփոխությունների դինամի-
կայի ուսումանսիրությունը, որտեղ առավել կարևորում ենք համայնքա-
յին բյուջեների եկամուտների մեջ սեփական եկամուտների և պաշտոնա-
կան տրանսֆերտների հարաբերակցության քննարկումը: Որպես ցուցա-
նիշ` առաջարկում ենք պաշտոնական տրանսֆերտներ / սեփական եկա-
մուտներ հարաբերությունը, ինչը հստակ պատկերացում կտա ՇՄի հա-
մայնքային բյուջեների սեփական եկամուտներով ապահովվածության աս-
տիճանի մասին: Հիմք ընդունելով 2003-2012 թ.թ Շիրակի մարզի համայն-
քային բյուջեների պաշտոնական տրանսֆերտները և սեփական եկամուտ-
ները` [7] ստորև ներկայացնենք պաշտոնական տրանսֆերտներ/սեփական 
եկամուտներ հարաբերակցությունը (տե՛ս Աղյուսակ 1): 
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 Աղյուսակ 1 
ՇՄ համայնքային բյուջեների պաշտոնական 

տրանսֆերտներ/սեփական եկամուտներ հարաբերակցությունը 
 

տարիներ 
Ընդհանուր 

եկամուտներ 
(մլն դրամ) 

Սեփական 
եկամուտներ 
(մլն դրամ) 

Պաշտոնական 
տրանսֆերտներ 

(մլն դրամ) 

Պաշտոնական 
տրանսֆերտներ/սեփական 

եկամուտներ 

2003 2099.8 879.9 1219.9 1.38 
2004 2197.9 1168.4 1029.5 0.88 
2005 3210.3 1421.9 1788.4 1.26 
2006 3350.3 1576,2 1774.1 1.13 
2007 3560.9 1646.4 1914.5 1.16 
2008 4032.9 1566.7 2466.2 1.57 
2009 4638.8 1672.5 2966.3 1.77 
2010 4943.2 1559.2 3384.0 2.17 
2011 4964.8 1593.1 3371.7 2.12 
2012 5278,8 1567.4 3333.3 2.13 

 
 Պաշտոնական տրանսֆերտներ/սեփական եկամուտներ գործակցի 

0.5-ից ցածր մակարդակը փաստում է, որ պաշտոնական տրանսֆերտ-
ները համայնքային բյուջեների եկամուտների կազմում չեն գերազանցում 
35%-ը: Երբ այս գործակիցը 1 է` պաշտոնական տրանսֆերտներն ընդ-
հանուր եկամուտների մեջ կազմում են 50%: Եթե գործակիցը 2-ից բարձր 
է` նշանակում է, որ պաշտոնական տրանսֆերտների տեսակարար կշիռը 
գերազանցում է 65%-ը: Աղյուսակի տվյալներից ակնհատ է, որ 2012-ին 
ՇՄ-ի համայնքային բյուջեների ընդհանուր եկամուտներն 2003-ի համե-
մատությամբ աճել են 151,4%-ով, ընդ որում` սեփական եկամուտներն ա-
ճել են 78.1%-ով, իսկ պաշտոնական տրանսֆերտները` 173.2%-ով, ինչը 
բացասական երևույթ է: Համայնքային բյուջեների ընդհանուր եկամուտ-
ների մեջ պաշտոնական տրանսֆերտները 2012-ին կազմել են 63.1%: 
Այսպիսով ՇՄ համայնքային բյուջեների ընդհանուր եկամուտների աճը 
տեղի է ունեցել հիմնականում պաշտոնական տրանսֆերտների աճի 
հաշվին: Ընդհանուր եկամուտների կազմում պաշտոնական տրանս-
ֆերտների 63.1%-ը համեմատելով աշխարհի շատ երկրների այս ցուցա-
նիշի հետ, որը տատանվում է 20 - 40% -ի սահմաններում [16], կարելի է 
ասել, որ ՇՄ-ում ընդհանուր եկամուտների կազմում պաշտոնական 
տրանսֆերտների նման մեծ տեսակակար կշիռը լուրջ հիմանխնդիր է: 
Եվ եթե հաշվի առնենք սեփական եկամուտների և պաշտոնական 
տրանսֆերտների այս 10 տարիների դինամիկան` այլ հավասար պայ-
մաններում ի նկատի ունենալով, որ կպահպանվեն աճի նման տեմպերը, 
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կատարելով ռեգրեսիվ հաշվարկներ` տեսնում ենք, որ 2022-ին ՇՄ հա-
մայնքային բյուջեների ընդհանուր եկամուտները կկազմեն 12179.6 մլրդ, 
պաշտոնական տրանսֆերտները 9264.3 մլն դրամ կամ ընդհանուր եկա-
մուտների 76.1%, սեփական եկամուտները` 2915.3 կամ ընդհանուր եկա-
մուտների 23.9%-ը: Իսկ պաշտոնական տրանսֆերտներ/սեփական եկա-
մուտներ հարաբերությունը կկազմի 3.18: Այսինքն` եթե չձեռնակվեն նոր 
փոփոխություններ ու միջոցառումներ, ապա 10 տարի հետո սեփական ե-
կամուտների և պաշտոնական տրանսֆերտների միջև տարբերությունն 
ավելի կմեծանա:  

Այսպիսով` ուսումնասիրելով ՇՄ համայնքային բյուջեների ընդհա-
նուր եկամուտների մեջ սեփական եկամուտների և պաշտոնական 
տրանսֆերտների տեսակարար կշիռները և դինամիկան, կարելի է փաս-
տել Շիրակի մարզի համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտներով 
ապահովվածության ցածր մակարդակը, պաշտոնական տրանսֆերտնե-
րի տեսակարար կշռի բարձր մակարդակը և հետևապես համայնքային 
բյուջեների եկամտային մեծ կախվածությունը պետական բյուջեից: 

Միանգամայն համաձայն լինելով այն տեսակետին, որ համայնքի 
բյուջեի եկամուտներում պետական հատկացումների անհամեմատ մեծ 
տեսակարար կշիռը սահմանափակում է տեղական ինքնակառավարման 
արդյունավետությունը` [9, էջ 73] սեփական եկամուտների ընդհանուր ե-
կամուտների մեջ ցածր տեսակարար կշռի պատճառների բացահայտ-
ման համար հարկ ենք համարում ուսումնասիրել Շիրակի մարզի հա-
մայնքային բյուջեների սեփական եկամուտների կառուցվածքը:  

 

  

Գծապատկեր 2: ՇՄ համայնքային բյուջեների սեփական 
եկամուտների կառուցվածքը 2012 թ. 

գույքահարկ 27,0%

հողի հարկ 26,1%

տեղականտուրք 7,7%

պետականտուրք 3,5%

հողի և գույքի վարձակալություն 17,4%

այլ եկամուտներ 18%
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Գծապատկերից ակնհատ երևում է, որ համայնքային բյուջեի սեփա-
կան եկամուտների 50%-ից ավելին կազմում են հողի հարկը և գույքա-
հարկը, որոնք գրեթե իրար հավասար են, սակայն այստեղ կարևոր է ու-
շադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ քաղաքային համայնքնե-
րում հողի հարկը ավելի փոքր է (օր. Գյումրիում` 0.09%), գյուղական հա-
մայնքներում ավելի մեծ է (օր. Գետքում` 51.3%, Հացիկում` 53.2%, Փանի-
կում` 44% և այլն) [7]: 

ՇՄ համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները 2012-ին 
2007-ի համեմատությամբ նվազել են, ինչը հիմնականում հողի հարկից 
ստացվող եկամուտների նվազման հետևանք է: Սա էլ իր հերթին հիմնա-
կանում պայմանավորված է եղել համայնքներում հողի հարկի գծով ա-
պառքների կուտակման հետ, որը վերջին տարիներին մարզում բավա-
կանին լուրջ հիմնախնդիր է: Այսինքն` շատ համայնքներ ի զորու չեն ամ-
բողջությամբ հավաքելու իրենց սեփական եկամուտները կամ ճիշտ չեն 
կանխատեսում սպասվող եկամուտները, որը մեր կարծիքով նույնպես ո-
լորտում առկա հիմնախնդիրներից է:  

Ելնելով վերը շարադրվածից կարելի է առաջարկել հետևյալ միջոցա-
ռումները. 

գույքահարկի և հողի հարկի գծով հարկման բազայի և հարկային 
դրույքաչափների որոշման իրավասություններն անհրաժեշտ է վերապա-
հել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` համապատասխան 
փոփոխություններ կատարելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենքի 16-րդ և 34-րդ հոդվածներում և ՀՀ հարկային համապատաս-
խան օրենսդրությունում, քանի որ տեղական ինքնակառավարման մար-
միններին առավել «տեսանելի են» իրենց վարչական տարածքում 
գտնվող գույքի իրական արժեքի մեծությունը, հարկատուների վճարու-
նակության աստիճանը և այլն: Այսպիսի պրակտիկայի կիրառման արդ-
յունքում կմեծանա ՏԻՄ-երի ֆինանսական անկախության աստիճանը 
Նմանատիպ պրակտիկա կիրառվում է աշխարհի զարգացած և զարգա-
ցող շատ երկրներում: 

Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտների մեջ մեր օրենսդ-
րության մեջ նշվում է նաև եկամտահարկից և շահութահարկից մասնհա-
նումներ, ինչը ՀՀ-ում գործնականում չի կիրառվել: Նմանատիպ փորձը 
տարածված է շատ երկրներում (ՌԴ, Հունգարիա, Գերմանիա, Ուկրա-
նիա և այլն): Մեր կարծիքով պետք է վերջապես համայնքներին հատ-
կացնել այս եկամուտները և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներին պետք է օժտել նաև այդ հարկերի նկատմամբ իրականացվող վե-
րահսկողությանը մասնակցելու իրավասությամբ:  
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Տեղական տուրքերի ու վճարների ուսումնասիրությունից պարզ է 
դառնում նաև, որ «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 
գործողության դաշտը գործնականում ընդգրկում է գլխավորապես 
Երևանը և հանրապետության առանձին քաղաքներ (ՇՄ-ում` Գյումրին, 
Արթիկը): Կան համայնքներ, որոնցում բացակայում են վերոնշյալ օրեն-
քով սահմանված եկամտատեսակները։ Ուստի, առաջարկվում է տեղա-
կան տուրքերի և վճարների ցանկն ընդլայնել գյուղական և մյուս քաղա-
քային բնակավայրերում լայն տարածում ստացած գործառություններից 
կամ գործունեության տեսակներից, օրինակ` արոտավայրերի օգտագոր-
ծումից, ընդերքի շահագործումից գանձվող, գյուղատնտեսական գործու-
նեությունից եկամտատեսակներով։ Կարելի է վերջիններիս սահմանումը 
թողնել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասութ-
յան ներքո:  

ՇՄ համայնքային բյուջեների եկամտային աղբյուրների ուսումնա-
սիության ընթացքում կարևորում են համայնքային բյուջեների եկամտա-
յին այլընտրանքային աղբյուրների ուսումնասիրությունը, մասնավորա-
պես` համայնքային արժեթղթերի տեղաբաշխումից ստացվող միջոց-
ները: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս որ աշ-
խարհի զարգացած գրեթե բոլոր երկրներում կիրառվում է համայնքային 
բյուջեների ֆինանսավորման այս ձևը: Թեև հանրապետությունում բա-
ցակայում են համապատասխան ենթակառուցվածքները, մասնավորա-
պես արժեթղթերի երկրորդային շուկան, համապատասխան օրենսդրա-
կան դաշտը, համայնքների ոչ բավարար ցուցանիշները, մեր կարծիքով 
անհրաժեշտ է վերջապես ներդնել համայնքներում ֆինանասավորման 
այս ձևը, ինչը կհանգեցնի նաև ենթակառուցվածքների զարգացմանը: 
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БЮДЖЕТОВ В ШИРАКСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Общинный бюджет имеет существенное значение в системе 
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ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ 
Ավետիք Մկրտչյանի անվ. տնտեսաիրավագիտական 

համալսարանի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր  
ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ԵՊՀ դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 

Կրթական շուկայում մրցակցային դիրքեր են գրավում այն բու-
հերը, որոնք կարողանում են արդյունավետ կառավարել իրենց եկա-
մուտների ձևավորման գործընթացը` նպատակ ունենալով բարձրաց-
նել կրթական ծառայությունների որակը: Հոդվածում քննարկվում են 
ՀՀ բուհերում եկամուտների ձևավորման այլընտրանքային աղբյուր-
ները` համեմատության եզրեր անցկացնելով արևմտյան երկրների 
կրթական համակարգի հետ: 

Հիմնաբառեր. ակադեմիական կրեդիտներ, Բոլոնիայի գոր-
ծընթաց, այլընտրանքային կրթական եկամուտներ: 

 

Ֆինանսական կառավարման առումով հայրենական բուհերը ներ-
կայում լուրջ մարտահրավերների առջև են կանգնած: Գաղտնիք չէ, որ 
պետական ֆինանսավորումը բավարար չէ լիարժեք կրթական ծառա-
յությունների իրականացման համար: Իր հերթին, վճարովի կրթական 
համակարգը, որը ներկա կրթական ծառայությունների եկամտային հենք 
է, նույնպես չի ապահովում լիարժեք ֆինանսավորում, քանի որ ուսանող-
ներից գանձվող կրթավճարների այսօրվա չափով հնարավոր չէ փոխհա-
տուցել ակադեմիական շարժունության, նորագույն կրթական տեխնոլո-
գիաներով ուսանողակենտրոն ուսուցման ծախսերը, որոնք Բոլոնիայի 
գործընթացի առանցքային դրույթներից են:  

Ուսման վարձերի բարձրացումը միշտ էլ հասարակական լուրջ մտա-
հոգությունների առիթ է տալիս: Մի կողմից, սոցիալական առանց այն էլ 
լարված իրավիճակում բնակչության համար բարձր ուսման վարձը ֆի-
նանսական բեռ է, մյուս կողմից, բուհերի համար այն լրացուցիչ դրամա-
կան ներհոսք է, ուղղված պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարձատ-
րության բարձրացմանը, կրթության որակի բարելավմանը, բուհի զար-
գացմանը: Մեր կարծիքով, կրթավճարների բարձրացումը, որն իր չա-
փով չի գերազանցում տարեկան 100 000 դրամը, արդարացված է, սա-
կայն այն չի կարող լուծել պահանջվող որակյալ կրթական ծրագրերի 
իրականացման լիարժեք ֆինանսավորումը:  
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Ստեղծված իրավիճակում հայրենական բուհերը կարիք ունեն նախ 
վերանայելու ֆինանսական կառավարման իրենց մոտեցումները, դրամա-
կան ռեսուրսների խնայման ռեզերվներ բացահայտելուն, և այնուհետև` 
որոնելու ֆինանսական ռեսուրսների հայթայթման այլընտրանքային աղբ-
յուրներ, ինչպիսք են` գիտահետազոտական աղբյուրների վաճառահանու-
մը, դրամաշնորհային ծրագրերին ակտիվ մասնակցությունը, այլ կրթոջախ-
ներից ակադեմիական կրեդիտների պատվերների ընդունումը և այլն: 

Վիճակագրական համեմատական վերլուծությունը վկայում է, որ ՀՀ 
պետական բուհերն որոշակիորեն ուռճացրել են ինչպես պրոֆեսորադա-
սախոսական, այնպես վարչաօժանդակ անձնակազմը, որտեղ էլ պետք է 
փնտրել ֆինանսական ռեսուրսների խնայման ուղիները: Այսպես, եթե 
արևմտյան երկրների բուհերում, մեկ դասախոսի հաշվով սովորում են 
միջինը 25, իսկ հեռավար ուսուցմամբ` անգամ 30 ուսանող, ապա ՀՀ 
բուհերում այդ ցուցանիշը նախորդ հինգ տարիների կտրվածքով միջի-
նացված կազմում է 13 ուսանող (տե՛ս Գծապատկեր 1): Ավելին, եթե վեր-
ջին տարիների պաշտոնական վիճակագրությունը գրանցել է համալսա-
րանական ուսանողների նվազում (2009/2010 ուս. տարի` 115 հազ. 
մարդ, 2010/2011 ուս. տարի` 111 հազ. մարդ, 2011/2012 ուստարի` 95 հազ. 
մարդ), ապա դրան հակառակ` այդ նույն տարիների պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմն ավելացել է և համապատասխանորեն կազմել է 8396, 
8843 և 9122 մարդ: Զուգահեռաբար, արտասահմանցիների շրջանում ի-
ջել է նաև կրթության գրավչությունը և եթե հինգ տարի առաջ մենք ու-
նեինք 4200-ը գերազանցող օտարերկրացի ուսանողներ, ապա վերոնշ-
յալ տարիներին մեր բուհերում համապատասխանաբար սովորել են 
3089, 3316, 3036 արտասահմանցիներ (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 1: Բուհերի և ուսանողների թվաքանակի 

դինամիկան ՀՀ-ում [1] 
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Գծապատկեր 2:  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և օտարերկրյա 

ուսանողների թվաքանակի դինամիկան ՀՀ-ում [1] 

Ստացվում է, որ հանրապետությունում կրճատվում է բուհերում սո-
վորող ուսանողների քանակը, և դրան զուգահեռ` մեծանում է դասխոս-
ների համակազմը, այն էլ այն դեպքում, երբ նոր մասնագիտություններ 
չեն ավելանում: Կարծում ենք, որ այս հարցը պետք է մտահոգի համալ-
սարանների ղեկավարությանը, որոնք ինչոր տեղ, գուցե նաև սոցիալա-
կան նկատառումներով, ավելացնում են բուհի աշխատակազմը, սակայն 
մյուս կողմից, պետք է առավելապես հետամուտ լինեն ֆինանսական 
խնայողությունների բացահայտմանը և առաջնահերթություն համարեն 
գերծանրաբեռնված արհեստածին կրթական մոդուլների կրճատմանը, 
ուսանողակենտրոն ուսուցման ճանապարհով լսարանային ժամերի նվա-
զեցմանը, որոշ առարկաների ավանդական դասավանդման տեխնոլոգիա-
ներից` հեռավար ուսուցման աստիճանական անցմանը, որը չի բերի պրո-
ֆեսորադասախոսական կազմի ավելացում` այլ հակառակը: 

Վարչաօժանդակ կազմի գծով համեմատական վիճակագրությունը 
նույնպես մտահոգիչ է: Եթե արտերկրի բուհերում այդ անձնակազմի տե-
սակարար կշիռը բուհի կադրային համակազմում հասնում է մինչև 12%, 
ապա մեր իրականությունում համանուն ցուցանիշը երբեմն գերազան-
ցում է 25% շեմը: Հետևաբար, այստեղ էլ ֆինանսական տնտեսումների 
լուրջ ռեզերվներ կան, եթե ՀՀ բուհերը գնան խոշորացման ճանապար-
հով, օպտիմալացնեն կառավարման կառուցվածքը, ինչը որ անընդմեջ 
արվում է արտասահմանում: Ավելին, եթե ներկայումս արևմտյան երկր-
ների բուհերում լիարժեք անցում է կատարվում էլեկտրոնային կառա-
վարման համակարգին, ապա մենք դեռևս ավանդաբար շարունակում 
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ենք «ուռճացնել» վարչական և սպասարկող կազմը` ավելացնելով բուհի 
վերադիր ծախսերը:  

Հետևաբար, ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է բարձրացված 
ուսման վճարները հնարավորինս ուղղորդել կրթության որակի բարելավ-
մանը, և ոչ թե սոցիալական հիմնախնդիրները լուծմանը, որը կբխի ոչ 
միայն ուսանողների և նրանց ուսման վարձերը մուծող ծնողների շահե-
րից, այլև` կրթական շուկայում համալսարանների մրցունակության ամ-
րապնդման պահանջներից: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արևմտյան բուհերը 
եկամուտների կառավարման գործընթացում առանձնապես չեն դիմում 
կրթավճարների բարձրացմանը, քանի որ այն կրթական շուկայում 
մրցակցային դիրքերի թուլացման ռիսկայնություն է պարունակում: Փո-
խարենը, կառավարման ռազմավարությունը միտվում է այլընտրանքա-
յին եկամուտների աղբյուրների ձևավորմանը (տե՛ս Գծապատկեր 3): 

 

 
Գծապատկեր 3: Մասնավոր բուհերի եկամտային աղբյուրների 

միջինացված կառուցվածքը [2] 
 

Մեր իրականությունում բուհերը մագիստրատուրայում և դոկտորան-
տուրայում գիտահետազոտական գործունեություն են ծավալում առավե-
լապես կրթական նպատակներով, թույլ փոխկապվածություն ունենալով 
աշխատաշուկայի հետ: Դրան հակառակ, արևմտյան երկրների բուհերը 
գիտահետազոտական լուրջ դերակատարում ունեն ազգային տնտեսութ-
յան մեջ և նորամուծական մշակումներ են վաճառում գործատուներին` 
ապահովելով այլընտրանքային եկամուտներ: Բացի այդ, բուհերը գիտա-
հետազոտական պետական պատվերներ են ստանում և պետության հա-
մար գիտական մշակումների կենտրոններ համարվելով` մասնավոր լի-

գիտահետազո-
տական 

արդյունքների 
վաճառահա-
նում; 10%

ակադեմիական 
կրեդիտների 

փոխանակում; 
5%

հոգաբարձու-
ներից 

աջակցություն; 
9%

պետական 
աջակցություն; 

11%

կրթավճարներ; 
65%
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նելով հանդերձ, իրենց եկամտային մասով ֆինանսական աջակցություն 
են ստանում հենց պետությունից (տե՛ս Գծապատկեր 3): 

Մեր հանրապետությունում ձևավորված բուհերի խորհուրդն առավե-
լապես կատարում է համալսարանական ռազմավարության գործառույթ-
ներ` ուշադրություն չդարձնելով եկամուտների ձևավորման աղբյուրնե-
րին: Արևմտյան երկրների համալսարանները ձգտում են հոգաբարձունե-
րի խորհրդում ընդգրկել խոշոր գործարարների և հիմնադրամների ներ-
կայացուցիչների, որոնք կրթաթոշակներ են տրամադրում բուհերին, 
պարբերաբար ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում կրթական նո-
րամուծական ծրագրերի իրականացման ոլորտում, դրանով իսկ շուրջ 
10%-ով լրացնելով բուհերի եկամտային մասը [4]: 

 
Գծապատկեր 4: Բարձրագույն կրթական եվրոպական տարածքի  

40 երկրի խմբավորումը ուսանողների շարժունության աստիճանով [2] 
 

Բուհերում այլընտրանքային եկամուտների ներգրավման խոշոր 
աղբյուր է հանդիսանում նաև կրթական ծառայությունների արտահա-
նումը: Որպես կանոն` օտարերկրյա ուսանողներից բարձր կրթավճար-
ներ են գանձվում, որոնք հավելյալ եկամտի աղբյուր են հանդիսանում 
բուհերում: Սակայն մեր հանրապետությունում, եկամուտների հավա-
քագրման այս գործոնին դեռևս լուրջ ուշադրություն չի դարձվում, և որ-
պես ապացույց, աստիճանաբար կրճատվում է օտարերկրյա ուսանող-
ների թվաքանակը (տե՛ս Գծապատկեր 2): Ավելին, ուսանողների շար-
ժունության գծով բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի 40 
երկրում կատարված հետազոտությունները փաստում են, որ Բոլոնիայի 
համաձայնագրի երկրներում գերակշռում են «ուսանողների արտահան-
ման» հաշվեկշիռ ունեցող պետությունները: Հատկանշականն այն է, որ 
Հայաստանը դասվում է այն 15 երկրների շարքին, որտեղ Բոլոնիայի 
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գործընթացի 10 տարիների ընթացքում ուսանողների «արտահանումը» 
համարժեք է եղել «ներկրմանը» (տե՛ս Գծապատկեր 4): Դրա հետ մեկ-
տեղ, ուսանողության փոքրաքանակ շարժունությունն ինչպես «արտա-
գնա», այնպես էլ «ներգնա» ուղղություններով ՀՀ-ում բավականին պա-
սիվ է, և կրթական ծառայությունների արտահանումը դեռևս էական դե-
րակատարում չունի կրթական ծառայությունների մատուցման եկամտա-
յին մասի ձևավորման գործընթացում: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում մասնագիտական կրթական ծառայությունների ե-
կամուտների ռազմավարական կառավարման առաջնահերթություն է 
համարվում դրամական ներհոսքերի այլընտրանքային աղբյուրների 
ձևավորումը տեսանելի ապագայում, որը կգա լրացնելու ներկայիս 
կրթավճարները և լուրջ ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի որակի 
ապահովման գործընթացին [5]:  
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ԱՐԵԳ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
ՀԱԱՀ ֆինանսներ և վարկ ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ  
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է արժեթղթերի շուկայում կառուցվածքային 
փոփոխությունների ուսումնասիրությանը և վերլուծությանը: Հոդվա-
ծում ուսումնասիրության ու վերլուծության է ենթարկվել արժեթղթերի 
շուկայի կառուցվածքը` ըստ առանձին երկրների խմբերի և արժեթղ-
թերի շուկայի տարբեր գործիքների: Մանրամասն ուսումնասիրվել 
են ձևավորվող շուկա ունեցող երկրներում արժեթղթերի շուկայի կա-
ռուցվածքային  փոփոխությունները, բացահայտվել են  ձևավորվող 
շուկա ունեցող եվրոպական երկրներում արժեթղթերի շուկայի կա-
ռուցվածքի առանձնահատկությունները: 

Հիմնաբառեր. արժեթղթերի շուկա, արժեթղթեր, բաժնետոմ-
սեր, պարտատոմսեր: 

 
Արժեթղթերի շուկան ուսումնասիրելիս կարևոր նշանակություն ունի 

արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքային վերլուծությունը: Արժեթղթերի 
շուկայի ներդրումային գործառույթի բացահայտման նպատակով աշխա-
տանքում ուսումնասիրության և վերլուծության հիմնական առարկա է 
հանդիսացել դասական ներդրումային արժեթղթերի` բաժնետոմսերի և 
պարտատոմսերի շուկայի կառուցվածքը, ինչպես նաև համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ներդրումային արժեթղթերի 
շուկայի կառուցվածքի վրա: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել 
ձևավորվող շուկա ունեցող երկրներում արժեթղթերի շուկայի կառուց-
վածքի, բաժնետոմսերի ու պարտատոմսերի շուկաների հարաբերակ-
ցության և տնտեսական անկայունության պայմաններում նկատվող մի-
տումների բացահայտմանը: Արժեթղթերի շուկայի տարբեր հատված-
ներն ուսումնասիրելիս տարբեր երկրների և տարածաշրջանների բաժի-
նը տարբեր է, ինչը պայմանավորված է տվյալ երկրներում ֆինանսական 
շուկայի զարգացման և կարգավորման առանձնահատկություններով: 
Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի համաշխարհային շուկաների կա-
ռուցվածքի և համակենտրոնացման վերաբերյալ տվյալները բերված են 
Գծապատկեր 1-ում և 2-ում [7,8,9,10]: 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից, բաժնետոմսերի համաշխար-
հային շուկայի կապիտալացման կառուցվածքում ԱՄՆ-ն զբաղեցնում է 
առաջին տեղը: Սակայն, գծապատկերներից երևում է, որ 2001-2007թթ. 
ԱՄՆ-ի բաժինը բաժնետոմսերի համաշխարհային շուկայի կապիտա-
լացման մեջ զգալիորեն նվազել է` 47,9%-ից հասնելով 30,6%-ի: Համաշ-
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խարհային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին ԱՄՆ-ի բաժինը բաժ-
նետոմսերի համաշխարհային շուկայի կապիտալացման մեջ էապես չի 
փոխվել և 2011թ. կազմել է 33,2%: 

 

ա) 

բ)  

գ) 
Գծապատկեր 1: Բաժնետոմսերի համաշխարհային շուկայի կառուցվածքը`  

ա) 2001թ., բ) 2007թ., գ) 2011թ. 

²ØÜ
30.6%

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý 
»ñÏñÝ»ñ
22.6%

Ö³åáÝÇ³
7.2%

¼³ñ·³ó³Í 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ
7.4%

Òև³íáñíáÕ 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

»ñÏñÝ»ñ
32.2%

2007

²ØÜ
47.9%

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý 
»ñÏñÝ»ñ
23.4%

Ö³åáÝÇ³
7.9%

¼³ñ·³ó³Í 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ
14.0%

Òև³íáñíáÕ 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

»ñÏñÝ»ñ
6.7%

2001

²ØÜ
33.2%

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý 
»ñÏñÝ»ñ
18.1%

Ö³åáÝÇ³
7.5%

¼³ñ·³ó³Í 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ
9.8%

Òև³íáñíáÕ 
ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ 

»ñÏñÝ»ñ
31.3%

2011
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Եվրամիության երկրների և Ճապոնիայի կշիռը բաժնետոմսերի հա-
մաշխարհային շուկայի կապիտալացման մեջ վերջին տասը տարիներին 
աննշան նվազել է: Եվրամիության երկրներին 2011թ. բաժին էր ընկնում բաժ-
նետոմսերի շուկայի կապիտալացման 18,1%-ը, իսկ Ճապոնիային` 7,5%-ը: 

Գծապատկեր 1-ից երևում է նաև, որ Եվրամիության երկրներից 
բաժնետոմսերի շուկայում առաջատար են Մեծ Բրիտանիան` բաժնե-
տոմսերի համաշխարհային շուկայի 6,9%-ը, Ֆրանսիան` 3%-ը և Գերմա-
նիան` 2,5%-ը: Պարտատոմսերի շուկայում Եվրամիության երկրներից ա-
ռաջատար են Ֆրանսիան` պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայի 
5,5%-ը, Գերմանիան` 5,4%-ը, Մեծ Բրիտանիան` 4,9%-ը, Իտալիան` 4,5%-ը 
և Իսպանիան` 3,3%-ը: Նշված տվյալներից նույնպես երևում է, որ պար-
տատոմսերի շուկայում մայրցամաքային եվրոպական ձևաչափի երկր-
ներն այնքան չեն զիջում անգլո-ամերիկյան ձևաչափի տնտեսությամբ 
երկրներին, որքան բաժնետոմսերի շուկայում: 

Գծապատկեր 1-ը փաստում է, որ ձևավորվող շուկա ունեցող երկր-
ների բաժինը բաժնետոմսերի համաշխարհային շուկայում 2001-2007թթ. 
ընթացքում զգալիորեն աճել է` 2001թ. 6,7%-ից համաշխարհային տնտե-
սական ճգնաժամի նախօրեին հասնելով 32,2%-ի: 2011թ. այս ցուցանիշը 
գրեթե չի փոխվել` կազմելով 31,3%: Ձևավորվող շուկա ունեցող երկրնե-
րի բաժինը պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայում 2011թ. կազ-
մում էր 11,4% (տե՛ս Գծապատկեր 2): Սակայն բաժնետոմսերի համաշ-
խարհային շուկայում ձևավորվող շուկա ունեցող երկրների համեմա-
տաբար բարձր տեսակարար կշիռը հիմնականում պայմանավորված է 
ասիական երկրներում բաժնետոմսերի շուկայի կապիտալացման բարձր 
ցուցանիշներով: Մինչդեռ ձևավորվող շուկա ունեցող եվրոպական երկր-
ներում մինչև 2006թ. բաժնետոմսերի շուկան ծավալներով զիջում էր 
պարտատոմսերի շուկային [1]: 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից, 2001-2011թթ. ԱՄՆ-ի բաժինը 
պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայում զգալիորեն նվազել է, 
Ճապոնիայի բաժինը նախ նվազել է, այնուհետև` աճել: Եվրամիության 
երկրների բաժինը պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայում աճում 
էր նախքան համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, սակայն, 
այնուհետև` նվազում:  
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ա) 

բ)  
 
 

գ) 

Գծապատկեր 2: Պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայի կառուցվածքը  ̀
ա) 2001թ., բ) 2007թ., գ) 2011թ. 

²ØÜ
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28.3%
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³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ
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»ñÏñÝ»ñ
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Գծապատկեր 2-ից երևում է նաև, որ 2001-2011թթ. ընթացքում 
ձևավորվող շուկա ունեցող երկրների բաժինը պարտատոմսերի 
համաշխարհային շուկայում կայուն կերպով աճում է: 2011թ. ԱՄՆ-ին բա-
ժին էր ընկնում պարտատոմսերի համաշխարհային շուկայի 34,3%-ը, 
Եվրամիության երկրներին` 32,1%-ը, իսկ Ճապոնիային` 15,6%-ը: Այսպի-
սով, Ճապոնիայի տեսակարար կշիռը պարտատոմսերի համաշխարհա-
յին շուկայում զգալիորեն գերազանցում է իր բաժինը: Նշված ցուցանիշ-
ները նույնպես ցույց են տալիս, որ տնտեսության ֆինանսավորման գոր-
ծում արժեթղթերի շուկայի դերն ավելի բարձր է անգլո-ամերիկյան 
ձևաչափի տնտեսությամբ երկրներում, քան մայրցամաքային եվրո-
պական երկրներում: Սակայն տարբեր է նաև արժեթղթերի շուկայի 
տարբեր հատվածների բաժինը տնտեսության ֆինանսավորման գործում: 

Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շուկաների հարաբերակցությու-
նը բնութագրող ցուցանիշները համաշխարհային տնտեսությունում ներ-
կայացված են Գծապատկեր 3-ում [7,8,9,10]: 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 3-ից, նախքան համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամը բաժնետոմսերի տեսակարար կշիռն աճում էր 
ներդրումային արժեթղթերի կառուցվածքում: Սակայն, համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում բաժնետոմսերի տեսակարար 
կշիռը կտրուկ նվազում է: 

Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի 
համաշխարհային շուկաների հարաբերակցությունը 2011թ. կազմել է 
32:68: Բաժնետոմսերի շուկայի ցածր տեսակարար կշիռը հիմնականում 
պայմանավորված է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևան-
քով բաժնետոմսերի շուկայի կապիտալիզացիայի նվազմամբ և պետա-
կան պարտատոմսերի ծավալի աճով: Համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամի նախօրեին բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի համաշ-
խարհային շուկաների հարաբերակցությունը կազմում էր 45:55 (2007թ.): 
Ընդ որում` այս ցուցանիշը զգալի փոփոխությունների չի ենթարկվել 
2001թ. նույն ցուցանիշի նկատմամբ, չնայած 2001-2007թթ. ընթացքում 
ինչպես պարտատոմսերի, այնպես էլ բաժնետոմսերի համաշխարհային 
շուկայում գրանցվել է ծավալային ցուցանիշների աճ:  
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ա) 
 

բ) 

գ) 

Գծապատկեր 3: Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի համաշխարհային 
շուկաների հարաբերակցությունը`  

ա) 2001թ., բ) 2007թ., գ) 2011թ. 

41% 59%

2001
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Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շուկաների հարաբերակցու-
թյան տարբերություններն էական են տարբեր տարածաշրջաններում ու 
զարգացման մակարդակներում գտնվող և տարբեր իրավական դաշտե-
րում գործող տնտեսական համակարգեր ունեցող երկրների միջև: 

ԱՄՆ-ում և Եվրամիության երկրներում 2001-2011 թթ. ընկած ժամա-
նակահատվածում տեղի է ունեցել պարտատոմսերի շուկայի տեսակա-
րար կշռի ավելացում և բաժնետոմսերի շուկայի տեսակարար կշռի նվա-
զում: Ճապոնիայում բաժնետոմսերի շուկայի տեսակարար կշիռն աճում 
էր մինչև համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, սակայն, այնու-
հետև Ճապոնիայում նույնպես այս ցուցանիշը նվազում է:  

Ձևավորվող շուկա ունեցող եվրոպական, ասիական և ամերիկյան 
երկրներում բաժնետոմսերի ու պարտատոմսերի շուկաների հարաբերակ-
ցության ցուցանիշները ներկայացված են Գծապատկեր 4-ում [7,8,9,10]: 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 4-ից, ձևավորվող շուկա ունեցող 
երկրներում արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքն էապես տարբերվում է 
ըստ տարածաշրջանի: Գծապատկեր 4բ-ից երևում է, որ ասիական 
երկրների արժեթղթերի շուկայում գերակշռում են բաժնետոմսերը: Ընդ 
որում` այս ցուցանիշն աճում է նախքան համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամը` 2001թ. 52:48-ից 2007թ. հասնելով 76:24-ի: Սակայն, 
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով այս ցուցանիշն 
որոշ չափով նվազում է: 2011թ. բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շու-
կաների հարաբերակցությունը ձևավորվող շուկա ունեցող ասիական 
երկրներում կազմում է 60:40: Ի տարբերություն ասիական տարածաշր-
ջանի երկրների, ձևավորվող շուկա ունեցող եվրոպական երկրներում 
մինչև 2006թ. պարտատոմսերի շուկայի ծավալներն զգալիորեն գե-
րազանցում էին բաժնետոմսերի շուկայի ծավալները: 2006-2007թթ. վի-
ճակն էապես փոխվում է, և բաժնետոմսերի ու պարտատոմսերի շու-
կաների հարաբերակցությունը 2007թ. կազմում է 72:28: Սակայն, նման 
փոփոխություններն առնչվում են միայն Եվրամիության անդամ դարձած 
երկրներին և չեն կարող վերագրվել Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ 
մասին: Այստեղ արժեթղթերի շուկայի մեծ մասը կազմում են պարտա-
տոմսերը, շուկայի մեծ մասն էլ կազմում են պետական պարտատոմսերը:  
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ա) 

բ) 

գ) 

Գծապատկեր 4: Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շուկաների  
հարաբերակցությունը Եվրոպայի (ա), Ասիայի (բ) և Ամերիկայի  

(գ) ձևավորվող շուկա ունեցող երկրներում, 2001, 2007 և 2011թթ. 
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Արևելյան Եվրոպայի երկրներում պարտատոմսերի և բաժնետոմսե-
րի շուկայի զարգացման անհամաչափությունն այն է, որ այս երկրների 
մեծ մասն անցումային տնտեսությամբ երկրներ են, որտեղ դեռևս վստա-
հություն չի ձևավորվել ոչ պետական արժեթղթերի նկատմամբ: Անցու-
մային տնտեսությամբ երկրներում լուրջ խնդիրներ կան կապված կոր-
պորատիվ կառավարման, ֆինանսական շուկաների կարգավորման և 
վերահսկողության, ինչպես նաև ընդհանուր մակրոտնտեսական քա-
ղաքականության մշակման և իրականացման հետ, որի հետևանքով չեն 
ապահովվում ներդրողների իրավունքները, և հասարակության լայն խա-
վերը խուսափում են ներդրումներ կատարել կորպորատիվ արժեթղթե-
րում: Մանր ներդրողները գերադասում են ներդրումներ կատարել պե-
տական պարտատոմսերում, քանի որ դրանք, ի տարբերություն կորպո-
րատիվ արժեթղթերի, անհամեմատ ապահով են, ցածր ռիսկային և, 
միևնույն ժամանակ, ապահովում են որոշակի կայուն եկամուտ [1]: Եվրո-
պական երկրների մեծ մասի` բանկային համակարգը կարգավորող 
իրավական ակտերում պետական պարտատոմսերը դիտվում են որպես 
բարձր իրացվելի և ցածր ռիսկային ակտիվներ [2,4,6,11]: Ուստի բանկե-
րը, հանդիսանալով խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, նույնպես նա-
խընտրում են ներդրումներ կատարել պետական պարտատոմսերում: 
Այդպես նրանք կարողանում են պահպանել կապիտալի համարժեքու-
թյան և իրացվելիության նորմատիվները` միաժամանակ ապահովելով ո-
րոշակի եկամտաբերություն [2,3,5]: 

Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրությունները և վերլուծություն-
ները ցույց են տալիս, որ արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքում վերջին 
տասնամյակի ընթացքում մեծացել է պարտքային գործիքների բաժինը: 
Այս երևույթը պայմանավորված է աշխարհում տիրող անկայուն իրավի-
ճակով, ինչը հանգեցնում է բաժնետոմսերի շուկայի կապիտալացման և 
բաժնետոմսերի շահութաբերության ցուցանիշների զգալի տատանումների, 
ինչպես նաև բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված վարկային և 
այլ ռիսկերի բարձրացման: 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Статья посвящена исследованию и анализу структурных 

изменений на рынке ценных бумаг. В статье исследована и 
проанализирована структура рынка ценных бумаг по отдельным 
группам стран и разным инструментам рынка ценных бумаг. 
Тщательно исследованы структурные изменения, происходящие на 
рынке ценных бумаг в странах с переходным рынком, выявлены 
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The article considers structural changes in the securities market. The 
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emerging market are examined in detail, the peculiarities of structural 
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EMERGING TRENDS AND PROSPECTS OF ARMENIA’S  

TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT 
 

In the context of an increasingly open and integrated world 
economy the sustainable development and competitiveness of tourism 
has become a central preoccupation for both advanced and 
developing countries, as it does not only provide a great revenue 
stream, but also contributes to the development of the economy. What 
is Armenia’s share of tourism in the global market, what are its 
competitive advantages and weaknesses, how to enhance the 
strengths and improve weaknesses, those are the issues that are 
carefully considered in this article. In fact, this research aims to 
identify the existing challenges and problems that the tourism industry 
is facing today and provide practical recommendations to ensure a 
competitive and sustainable tourism development. 

Keywords. Tourism industry, sustainable development, global 
economy, competitive advantages and weaknesses. 

 
Tourism, as a vital component of the tertiary sector and an industry 

with huge potential, has an increasingly growing role in the economy of a 
country. Tourism is, without a doubt, one of the most important forces 
shaping our world. Economically, tourism is of growing importance to 
many nations and is recognized as the largest export earner in the world 
and an important provider of foreign exchange [1, p. 1192]. Over the past 
few decades tourism has become a major activity in our society and an 
important sector in terms of economic development on a worldwide scale. 
In both advanced and emerging economies, tourism is often considered 
as a source of incomes, as a potential for fast growth and as an 
environmentally-benign activity.  

Boosted by improved economic conditions in all geographic regions, 
the tourism industry has made a quick recovery from the impacts of the 
global financial crisis and economic recession of late 2008 and 2009. 
Following a year of global recovery in 2010, growth continued for the 
tourism sector in 2011 but at a slower pace. International tourist arrivals 
grew by over 4% in 2011 to 980 million. According to the latest UNWTO 
World Tourism Barometer international tourist arrivals grew by 4% in 2012 
surpassing a record 1 billion tourists globally for the first time in history. 
The dynamics for the international tourist arrivals for the last 10 years are 
shown in figure 1. 
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Figure 1: International Tourist Arrivals 2003-2012, World  
(million people) 

 
It’s worth to mention that tourism growth has mainly been driven by 

emerging economies (+4.1%), who regained the lead over advanced 
economies (+3.6%). Growth is forecasted to continue in 2013 only slightly 
below the 2012 level (+3% to +4%) and in line with UNWTO long term 
forecast [2, pp. 1-3]. The international tourist arrivals by region are further 
illustrated in figure 2. 

 
Figure 2: International tourist arrivals by region, 2012 

 
It’s clear from figure 2 that Europe benefited the most from the growth 

of tourism and comprised 52% of the international tourist arrivals in 2012. 
Despite continuing economic uncertainty, tourist arrivals to Europe reached 
535 million in 2012 making it the fastest growing region followed by Asia 
and the Pacific. The Americas saw an increase of 6 million arrivals, 
reaching 162 million in total. Tourism in the Middle East underwent a major 
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setback as a result of unrests that took place in many of their destinations 
in 2012 losing an estimated 3 million international tourist arrivals, equaling 
53 million. 

Africa reported comparatively weaker results and maintained 
international arrivals at 52 million [3].  

Indeed, Travel and Tourism industry remains a critical economic sector 
worldwide, with the potential to provide economic growth and development 
internationally. The total impact of the industry means that, in 2012, it 
contributed 9.3% of global GDP which equals to a value of over USD 6.6 
billion and accounted for 261 million jobs. [4, pp. 1-4]. 

In order to analyze Armenia’s performance in tourism, one should 
clearly understand where it stands within the global economy. Armenia 
demonstrated a poor performance both in terms of absolute arrival 
numbers and competitiveness in relation to the rest of the world economies. 
As figure 3 indicates 843330 tourists visited Armenia in 2012, which only 
comprises 0.08% of the international tourist arrivals worldwide [5]. 
Moreover, the global tourism market is very competitive and Armenia’s 
share in Europe alone is less than 0.16%, which becomes a subject of a 
concern. 

 
Figure 3: International Tourist Arrivals 2003-2012, Armenia 

 
However, from the local perspective as we can see from the figure 

above, the tourism is one of the most strongly developing fields of 
Armenia’s economy. The industry has been growing steadily for many 
years and has not been affected by the latest global economic and financial 
crisis. A major contribution in the development of these processes was the 
declaration of tourism as a dominant sector of Armenia by the government 
which is embodied in the law on “Tourism and Tourism Activities” [6, p. 3]. 
The direct contribution of Travel and Tourism to Armenia’s GDP in 2012 
was 2.1%, which not only reflects the economic activity created by 
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industries such as hotels, travel agents, airlines and other passenger 
transportation services (excluding commuter services), but also the 
activities of the restaurant and leisure industries directly supported by 
tourists. Meanwhile, the total contribution of Travel and Tourism to GDP 
(including wider effects from investment, the supply chain and induced 
income impacts) accounted of 8.2% and is forecasted to rise by 2.5% pa to 
AMD 444.8 billion by 2023 (6.7% of GDP) [7, p. 3]. It is worth to mention, 
that the country’s tourism industry benefits considerably from the arrivals 
generated by the Diaspora, the share of which is around 62% in total. 
According to the National Statistical Service of Armenia in 2012 the main 
source countries of arrivals are Russia (18.5%), US (13.1%) and France 
(8.6%), mainly due to the high concentration of Armenian Diaspora in these 
countries, as well as tight networks with the communities. In total, the EU 
countries account for approximately 38.4% of visitors and CIS countries 
21.8%. The primary reason for travel to Armenia, for all nationalities, was 
related to business tourism, which accounted for 30.1% of all travel 
followed by holiday/leisure travel 21.3%. Other reasons for travel included 
health treatments (0.5%) and other purposes comprise considerably high 
share in the total number of arrivals (48.1%) [8, pp. 82-83]. Since tourists 
with Armenian ancestry comprise a large percentage of total number of 
international tourist arrivals, it is logical to assume that visiting friends and 
relatives was the dominant reason included in the other purposes for travel 
to Armenia. 

No one can deny the fact that the sector development dynamics is 
intensely dependent upon the overall improvement of tourism infrastructure 
which is required to be strongly backed by state initiatives on development 
programs. Due to the several events carried out by the government of 
Armenia, such as nationwide celebration of cultural anniversaries of 
Armenia and participation in international expos resulted in the country’s 
increased awareness as an emerging cultural tourism destination. 
However, major challenges still remain on the table in terms of its 
competitiveness and sustainable development. 

 In the context of the worldwide debate on sustainable development, 
there is also an growing need for in-depth reflection on sustainable tourism, 
where the socio-economic interest of the tourism sector comply with the 
environmental limits, now and in the future. Tourism is complexly involved 
with environmental quality, as it directly affects the natural and human 
resources, and at the same time is conditioned by the quality of the 
environment. In the recent years, competitiveness has become one of the 
main notion to approach and describe the sustainable development of the 
industry [9, p. 3]. Consequently, the competitiveness of an industry is a 
critical determinant of how well it performs in world markets.  

It is defined taking into consideration a set of reference elements 
related to the major dimensions of the industry, such as the laws and 
regulations, business environment, infrastructure, and natural cultural and 
human resources available. Hence, in order to assess the competitiveness 

http://www.armstat.am/en/?nid=16
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of the Travel and Tourism industry the set of data was used from The 
Travel and Tourism Competitiveness Report published by the World 
Economic Forum. The Travel and Tourism Competitiveness Index 
(hereinafter TTCI) aims to measure the many different regulatory and 
business related issues that have been identified as levers for improving 
Travel and Tourism competitiveness in countries around the world. Though 
developing the Travel and Tourism sector delivers various benefits, many 
barriers at the national level continue to deter its development. According to 
TTCI Armenia is ranked the 79th among 140 countries in 2012 and 
improved its condition by eleven places compared with 2011. The TTCI is 
based on three broad categories of variables that enable or push Travel 
and Tourism competitiveness. These categories are summarized into the 
three subindexes. Each of these three subindexes is composed in turn by 
14 pillars which are further illustrated in picture 1. 

1. T&T regulatory framework  
2. T&T business environment and infrastructure  
3. T&T human, cultural and natural resources  

 
Picture 1: TTCI 2013 

 
We briefly present below the rankings for Armenia and how they are 

interpreted at the national level.  
T&T regulatory framework- Armenia is ranked 51 among 140 

countries. Armenia is ranked high for providing safety and security to the 
travelers, but lacks in issues related to the environmental sustainability and 
marketing strategy.  

T&T Business environment and infrastructure- Armenia is ranked 
88 among 140 countries. Armenia’s current ranking was negatively affected 
by the relatively low quality of air transport infrastructure and quality of 
roads. Also, among the major impediments of development are mentioned 
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to be the limited supply of hotel rooms as well as ticket taxes and airport 
charges.  

T&T human, cultural and natural resources- Armenia is ranked 94 in 
the TTCI. Although Travel and Tourism industry companies can easily hire 
and fire employees, they face a serious issue of finding high-skilled 
workforce. In the meantime, the companies are also reluctant to greatly 
invest in staff training. Quality of natural environment is also considered as 
of the main problems in this sector [10]. 

It is worth to mention that Switzerland remains the top-ranked country. 
Also, many countries from Europe do very well in the rankings, with all of 
the top 5 places taken by European countries, which are Switzerland, 
Germany, Austria, Spain and UK. As in past years, at the bottom of the 
European rankings are a number of Balkan countries (Macedonia, Serbia, 
and Bosnia and Herzegovina), as well as Ukraine, Armenia and Moldova. 
In line with their less-advanced development, significant infrastructure 
investment is needed to support strong and growing Travel and Tourism 
sectors [11, p. 13]. 

While a country could once rely on its comparative advantages (the 
natural environment: its landscapes, climate, history, geography, culture 
and customs, architecture and so forth) to grow its tourism industry, recent 
decades have seen the emergence of greater competition to attract 
travelers. More and more countries are opening their borders, attempting to 
gain a higher share of the global market. Moreover, the leading destinations 
are becoming more aggressive in improving their products and their 
marketing strategies to retain their market share. Hence, being successful 
relies on a country’s ability to compete, its competitiveness and its ability to 
make use of the natural and heritage resources that it has. Hence, the 
government of Armenia should take urgent steps to improve the 
competitiveness of the tourism industry and ensure its sustainable 
development. Based on the research findings, we offer the following 
recommendations which can to some extent help address the current 
challenges and tackle the shortcomings. 

 Taking into consideration that budget allocations directed to 
tourism development in Armenia has reduced drastically during last five 
years from AMD 250 million in 2008 to AMD 50 million in 2012, Armenia 
should direct more funding on internet promotion, providing a greater range 
of information in an accessible format and increase the options of 
accommodation available for online booking not only of high-quality hotels, 
but also accommodation available for middle income tourists. 

 The image of Armenia is a decisive factor. Travelers are becoming 
more demanding when choosing destinations that can provide distinctive 
experience and yet Armenia is still to prove that it has a such capacity. 
Initially, Armenia owns rich historical and cultural heritage. This means that 
the country has the good potential for developing cognitive, historical and 
cultural as well as religious tourism. But still, Armenia is comparatively 
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unknown as a tourism destination and resources have thus far been limited 
in the development and promotion of a unique Armenian country brand.  

 There is a need to take measures to tackle environmental issues 
and promote environmental sustainability by introducing schemes and 
programs intended to increase awareness of environmentally-responsible 
tourism. 

 As mentioned in the paper among the major impediments of 
tourism competitiveness of Armenia is considered the low level of 
professionalism in service sector. Hence, the tourism industry, should 
concentrate efforts to improve tourism education, the professionalism and 
effectiveness of tourism enterprises. Also, there is a need to stimulate 
innovation and promote best use of human capital and international 
practice. 

 The last but not the least important recommendation is based on 
Porter’s stance that “National prosperity is created, not inherited. It does not 
grow out of a country’s natural endowments, its labor pool, its interest rates 
or its currencies value, as a classical economics insists. A nation’s 
competitiveness depends on the capacity of its industry to innovate and 
upgrade. Companies gain advantage against the world’s best competitors 
because of pressure and challenge” [12, p. 73]. Hence, the government 
should become an essential helper or supporter of industry, employing a 
host of policies to continue directly to the competitive performance of 
strategic or target industries, such as tourism, in the meantime establishing 
a business environment that is favorable to growth.  
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ՄԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության 

կառավարման ամբիոնի դասախոս 
 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հարաճուն ինտեգրվող և բաց համաշխարհային տնտեսության հա-
մատեքստում զբոսաշրջության կայուն զարգացումն ու մրցունակության 
ապահովումը դարձել է առաջնահերթության առարկա թե՛ զարգացած և 
թե՛ զարգացող երկրների համար, քանի որ զբոսաշրջությունը ոչ միայն 
ապահովում է եկամուտների մեծ հոսք, այլ նաև նպաստում է տնտեսութ-
յան զարգացմանը: Ի՞նչ մասնաբաժին է զբաղեցնում ՀՀ զբոսաշրջութ-
յունը համաշխարհային շուկայում, որո՞նք են ՀՀ զբոսաշրջության 
մրցակցային ուժեղ ու թույլ կողմերը, ինչպե՞ս կարելի է զարգացնել ուժեղ 
կողմերը, իսկ թույլերը` շտկել, սրանք այն հարցերի շրջանակն են, որոնք 
հանգամանորեն քննարկվել են սույն հոդվածում: Փաստորեն, սույն հե-
տազոտությունը կոչված է բացահայտել ՀՀ զբոսաշրջության արդյունա-
բերության առջև ծառացած առկա մարտահրավերներն ու խնդիրները և 
ներկայացնել գործնական առաջարկություններ զբոսաշրջության մրցու-
նակ և կայուն զարգացում ապահովելու համար: 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջության արդյունաբերություն, կայուն զարգա-
ցում, համաշխարհային տնտեսություն, մրցակցային ուժեղ և թույլ կողմեր: 

 
МАРИНЕ АРАКЕЛЯН 

Преподаватель кафедры антикризисного 
управления и управления туризмом АГЭУ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РА 
В контексте открытой и постоянно интегрирующейся мировой 

экономики стабильное развитие и обеспечение конкурентоспособности 
туризма стало приоритетным направленим как для развитых, так и для 
развивающихся стран, поскольку туризм обеспечивает не только 
большой поток доходов, но также способствует развитию экономики. 
Какую долю занимает туризм РА на мировом рынке, какие сильные и 
слабые конкурентные стороны туризма РА, как можно развить силь-
ные стороны, а слабые – исправить? Это ряд тех вопросов, которые 
тщательно рассмотрены в данной статье. Фактически, данное иссле-
дование призвано выявить существующие вызовы и задачи, стоящие 
перед индустрией туризма РА, а также представить практические 
рекомендации по обеспечению конкурентного и стабильного развития 
туризма.  

Ключевые слова. Индустрия туризма, стабильное развитие, 
мировая экономика, конкурентные преимущества и слабые стороны. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 04.07.2013 թ. 
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ  ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է հարկային վարչարարության դերի և 
հարկային համակարգի փոխադարձ կապի ուսումնասիրությանը: 
Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին իրակա-
նացված հարկային բարեփոխումների վերլուծության արդյունքում 
հոդվածում ներկայացվել են հարկային վարչարարության արդյունա-
վետության բարձրացման հիմնական ուղիները, որոնց գործնական 
կիրառումը հնարավորություն կտա ապահովել պետական եկամուտ-
ների հավաքման և հարկային քաղաքականության իրականացման 
արդյունավետության բարձրացում: 

Հիմնաբառեր. hարկային քաղաքականություն, հարկ, հարկային 
վարչարարություն, հարկային համակարգ: 

 
Ներկա պայմաններում առկա տնտեսական և սոցիալական բազմա-

թիվ խնդիրների լուծումը պահանջում է տնտեսական քաղաքականութ-
յան մշակման և իրականացման համալիր մոտեցում, որում առանձնա-
հատուկ տեղ է զբաղեցնում հարկային քաղաքականությունը: Վերջինիս 
արդյունավետությունը մեծապես կախված է հարկային քաղաքականութ-
յան տեսակից, որը հարկման ոլորտում իրականացվող կոնկրետ միջո-
ցառումների ամբողջությունն է: Ընդհանուր առմամբ, հարկային քաղա-
քականության հիմնական նպատակը օրենսդրությամբ սահմանված 
հարկային եկամուտների հավաքագրումն է` չվտանգելով տնտեսական 
գործունեության իրականացման պայմանները:  

Հարկային քաղաքականության մշակումը, նախևառաջ, ենթադրում 
է նպատակների և մեթոդների սահմանում: Ըստ էության` այս կամ այն 
մեթոդի ընտրությունը մեծապես կախված է հարկման կոնկրետ խնդիր-
ներից: 

Հարկային քաղաքականության միջոցով կարող են ինչպես ապա-
հովվել բարձր հարկային եկամուտներ, այնպես էլ հակառակը: Առաջինը, 
որպես կանոն, տեղի է ունենում հարկային դրույքաչափների բարձրաց-
ման, հարկային բեռի ավելացման, հարկման բազայի ընդլայնման ճա-
նապարհով: Երկրորդ դեպքում տեղի է ունենում հարկային եկամուտնե-
րի կրճատում` միաժամանակ տնտեսական գործունեության պայմաննե-
րի մեղմացում: Հարկային քաղաքականության նշված ուղղություններից 
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առաջինն ընդունված է անվանել զսպող, իսկ երկրորդը՝ խթանող հար-
կային քաղաքականություն: 

Հարկային քաղաքականությունը արդյունավետ է այն ժամանակ, 
երբ հարկերի ավելացումը, հարկային դրույքաչափների վերանայումները 
բխում են տնտեսական իրավիճակից: Դա նշանակում է, որ այն պետք է 
խթան հանդիսանա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար 
և կանխի այնպիսի երևույթների դրսևորմանը, որոնք կհանգեցնեն գնե-
րի բարձրացմանը, առաջարկի և պահանջարկի կտրուկ փոփոխմանը, 
սոցիալական շերտավորման խորացմանը: Ակնհայտ է, որ հարկային 
համակարգը, առանձին հարկերի գծով սահմանված դրույքաչափները 
պետք է համատեղելի լինեն պետության նպատակային խնդիրների հետ: 

Հարկային քաղաքականության նպատակների ձեռքբերումը մեծա-
պես պայմանավորված է հարկային վարչարարության արդյունավետութ-
յամբ, որից ուղղակիորեն կախված է հարկերի հավաքման մակարդակը 
[1, ст. 69]: 

Հարկային վարչարարության բարեփոխումները լայն ընդգրկում 
ունեն, քանի որ այն իր մեջ ներառում է հարկային համակարգի կառուց-
ման մեթոդներն ու սկզբունքները, հարկային հարաբերությունները կար-
գավորող պետական համապատասխան մարմինների իրավասություն-
ները և պարտականությունները, հարկային օրենսդրության մեջ կիրառ-
վող հիմնական դրույթները, հարկատուների իրավունքները, պարտակա-
նությունները, հարկային մարմինների իրավունքները, պարտականութ-
յունները, հարկային համակարգի հսկողությունը, հարկային մարմիննե-
րի գործողությունների և որոշումների գանգատարկման գործընթացը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին արձա-
նագրված տնտեսական իրավիճակի շարունակական փոփոխություն-
ները, ի թիվս այլ խնդիրների, հարկային համակարգի բարեփոխումների 
և իրականացվող քաղաքականության վերաիմաստավորման ու որոշակի 
ուղղորդումների անհրաժեշտություն են ստեղծում: Այդ ամենը, ակնհայ-
տորեն, հարկային համակարգի առջև դնում են որակապես նոր նպա-
տակներ և խնդիրներ, որոնց լուծմանը պետք է ուղղված լինի երկրում 
իրականացվող հարկային քաղաքականությունը: Այս համատեքստում 
հատկապես կարևորվում է հարկային վարչարարության կատարելագոր-
ծումը, որն առանցքային դեր ունի պետական եկամուտների հավաքման 
և արդյունավետ հարկային քաղաքականության իրականացման գոր-
ծում: Դրանով պայմանավորված` կարող ենք միանշանակ պնդել, որ 
հանրապետության տնտեսական զարգացման ներկա փուլում հարկային 
վարչարարության կատարելագործումը հարկային բարեփոխումների 
կարևոր ուղղություններից մեկն է հանդիսանում:  
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Հայտնի է, որ հարկերը պետական եկամուտների ձևավորման հիմ-
նական աղբյուրն են և յուրաքանչյուր պետություն, սեփական հարկային 
համակարգը ձևավորելիս, ելնում է սոցիալ-տնտեսական առանձնահատ-
կություններից և տնտեսական հնարավորությունից՝ հիմք ընդունելով 
նաև միջազգային փորձը: Վերջինս չի նշանակում միջազգային պրակ-
տիկայում հայտնի հարկային համակարգերի մեխանիկական ներդրում, 
ինչը կարող է վտանգավոր լինել տվյալ երկրի տնտեսության համար և 
հանգեցնել բացասական հետևանքների: Հարկային համակարգի ար-
դյունավետության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է կատարել 
տնտեսության համալիր վերլուծություն, հաշվի առնել դրա վրա ազդող 
մի շարք գործոնների առկայությունը, փոփոխության միտումները և հնա-
րավոր զարգացումները, որից հետո միայն հիմնվելով ստացված արդ-
յունքների վրա, ձևավորել սեփական հարկային համակարգը և իրակա-
նացնել համապատասխան քաղաքականություն: Ակնհայտ է, որ հարկե-
րը պետք է համահունչ լինեն տվյալ երկրի տնտեսական իրավիճակին և 
ապահովեն պետական եկամուտների հավաքման որոշակիությունը՝ ըստ 
ծավալի և ժամանակների: Հարկային համակարգը պետք է արտահայտի 
այն սոցիալական կառուցվածքը, որում այն ձևավորվում է: Օրենսդրութ-
յունը պետք է կայուն և իր բարենպաստ ազդեցությունը թողնի երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման վրա [2, ст. 106]: 

Տնտեսագիտական գրականությունում հարկային վարչարարության 
մասին սահմանումները տարբեր են, սակայն դրանով հանդերձ գոյութ-
յուն ունեն մի շարք կարևոր տարրեր, որոնք արտացոլվում են գրեթե բո-
լոր սահմանումների մեջ: Ըստ էության` հարկային վարչարարությունը 
լայն իմաստով կարելի է սահմանել որպես հարկային օրենսդրության 
շրջանակներում հարկային մարմինների և հարկ վճարողների միջև ձևա-
վորվող փոխհարաբերություներ, որոնք ուղղված են հարկային եկամուտ-
ների հավաքմանը, հարկ վճարողների սպասարկմանը, հաշվառմանը, 
ինչպես նաև հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավա-
կան ակտերի և հարկային օրենսդրության պահանջների կատարման 
նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողության իրականացմա-
նը, այդ պահանջների խախտումների բացահայտմանն ու կանխմանը, 
անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացմանը առաջացած հարկային 
պարտավորությունների գանձման ուղղությամբ: Հարկային վարչարա-
րությունն ապահովում է պետության հարկային քաղաքականության 
իրականացումը, որն էլ նպաստում է տնտեսական զարգացման արդյու-
նավետությանը: Այդ է պատճառը, որ մի շարք երկրներ միտված են հար-
կային վարչարարության բարեփոխումների ծրագրերի իրականացմանը:  
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Հարկ է նշել, որ տնտեսագետների շրջանում մինչ այժմ բացակայում 
է հարկային վարչարարության սահմանման վերաբերյալ միասնական 
կարծիք [3, ст. 19]: Հարկային վարչարարությունը նաև ենթադրում է մի-
ջոցների, որոշումների և գործողությունների ամբողջությունը, սակայն 
հարկային քաղաքականության մեջ գերակշռում է որոշումների ընդուն-
ման գաղափարական կողմը, այնինչ` վարչարարության մեջ` կազմակեր-
պական և իրականացման կողմը: 

Որոշ մասնագետների կարծիքով հարկային վարչարարությունը 
հարկային մարմինների գործողությունների ամբողջությունն է՝ ուղղված 
հարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության պահանջ-
ների կատարման: Հարկային վարչարարությունը դրսեւորվում է ոչ միայն 
որպես հարկման կազմակերպական հիմք, այլեւ որպես հասարակական 
հարաբերությունների հատուկ շերտ, որոնք ծագում են հարկային համա-
կարգի սուբյեկտների եւ հարկատուների միջեւ: Այն նաև բնորոշվում է 
որպես հարկերի ժամանակին բյուջե գանձելու նկատմամբ իրականաց-
վող վերահսկողություն:  

Օրենսդրության մեջ բացակայում է հարկային վարչարարության 
հստակ սահմանումը: Սակայն այս թեմայով իրավական փաստաթղթերի 
վերլուծությունը թույլ է տալիս այն սահմանել որպես հարկային վերահս-
կողության եւ հարկային պատասխանատվության միջոցների կիրառման 
միջոցառումների համակարգ:  

Ամփոփելով` հարկ ենք համարում նշել, որ հարկային քաղաքակա-
նության խնդիրների լուծումն առանց հարկային վարչարարության կա-
տարելագործման գրեթե բացառվում է: Տվյալ հիմնահարցն առավել քան 
արդիական է Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ գործող 
հարկային համակարգում առկա հիմնախնդիրների զգալի մասը պայմա-
նավորված է իրականացվող վարչարարության դեռևս ոչ բավարար ար-
դյունավետությամբ, ինչն ենթադրում է առաջիկա տարիներին դրա 
բարձրացման ուղղությամբ հետևողական քաղաքականության իրակա-
նացում: 
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В статье исследованы особенности взаимосвязи бюджетно-
налоговой политики. Рассмотрены факторы, влияющие на эффектив-
ность налогового администрирования Республики Армения. Исследо-
ваны основные пути повышения эффективности бюджетно-налоговой 
политики, полученные в результате анализа осуществленной нало-
говой реформы РА последних лет, практическое внедрение которых 
предоставит возможность обеспечить повышение еффективности 
налоговой политики. 
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The article is dedicated to the investigation of tax administration 
specifications and their interrelation to tax policy. Different factors affecting 
effectiveness of tax administration of the RA (Republic of Armenia) have 
been observed. After thorough analysis of recent tax reforms in the RA 
main methods of increasing effectiveness of tax administration have been 
proposed in the article, enforcement of which will ensure increase of 
effectiveness of both state revenue collection and implementation of tax 
policy.  
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ԵԼԵՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության 

ամբիոնի ասիստենտ 

 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  

 Պետության լայնածավալ խնդիրներից մեկը, տնտեսավարման 
տարբեր համակարգերում, հասարակության բոլոր խավերի սոցիա-
լական պաշտպանության գծով գործունեությունն է և արդյունավետ 
սոցիալական քաղաքականության ռազմավարության մշակումը: 
Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը հանդիսանում է ոչ 
միայն տնտեսության հաջող զարգացման պայման, այլև հասարա-
կության մեջ սոցիալական պաշտպանության ապահովման կարևո-
րագույն միջոց: 

 Հոդվածում դիտարկվում են ՀՀ բնակչության սոցիալական 
պաշտպանության համակարգում կատարված բարեփոխումները, 
անդրադարձ է կատարվում բնակչության սոցիալական պաշտպա-
նության համակարգերի ձևավորման և զարգացման առանձնա-
հատկություններին: 

Հիմնաբառեր. սոցիալական պաշտպանություն, բարեփոխում, 
բնակչություն, սոցիալական ապահովություն, կենսաթոշակային 
ապահովություն, շուկայական տնտեսություն: 

 
 Հայրենական տնտեսության վերելքի համար նպաստավոր պայ-

մանների ստեղծումը և հետագա կայունացումն իրական հնարավորութ-
յուններ են ստեղծում ՀՀ ողջ տարածքում ժամանակակից, սոցիալապես 
կողմնորոշված շուկայական տնտեսության ձևավորման համար: Այս 
դեպքում հատուկ նշանակություն են ձեռք բերում բնակչության սոցիալա-
կան պաշտպանության գործող համակարգի արդյունավետության դինա-
միկ աճի միտում ունեցող բաղադրիչների ամրապնդումն ու զարգացումը, 
որոնք հիմնականում պայմանավորում են շուկայական և հասարակա-
կան բարեփոխումների հետագա ընթացքը: Այս խնդրի բարդությունն ու 
ընդգրկվածությունը, հանրապետությունում շուկայական տնտեսության 
ստեղծված իրողությունը ենթադրում են սոցիալական ոլորտի զարգաց-
ման վրա շուկայական և պետական կարգավորման փոխներգործության 
ուժեղացում և դրանում իրականացվող գործընթացներում պետության 
միջամտության բարձրացման անհրաժեշտություն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության ազատականա-
ցումը բազմաթիվ սոցիալական և ժողովրդագրական մարտահրավերներ 
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և հիմնախնդիրներ առաջացրեց, որոնց լուծումները պարտադրեցին 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում իրակա-
նացնել փուլային վերափոխումներ, որոնց իրականացման ընթացքը 
պետք է համահունչ լիներ շուկայական հարաբերությունների ձևավոր-
ման ընթացքին և մեղմեր շուկայական տնտեսության ձևավորման հետ 
կապված սոցիալական լարվածությունն ու նախապայմաններ ստեղծեր 
մարդկային կապիտալի զարգացման համար: 

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգերի կա-
ռուցման միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երկիր 
ընտրում է սոցիալական պաշտպանության այն ձևաչափը, որն ածանց-
ված լինելով երկրի հասարակական-քաղաքական առանձնահատկութ-
յուններից և երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման աստիճանից, 
նպաստում է երկրի տնտեսության և մարդկային կապիտալի զարգաց-
մանը` ստեղծելով իրավական հիմքեր ու պայմաններ՝ առավելագույնս ա-
պահովելու բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը [1]: 

Շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների բնակչության սոցիա-
լական պաշտպանության համակարգերի ձևավորման և զարգացման 
առանձնահատկությունների դիտարկումը, որոնք գիտապրակտիկ հե-
տաքրքրություն են ներկայացնում մեր երկրում տնտեսության հետագա 
բարեփոխումների պայմաններում դրա ձևավորման օրինաչափություն-
ների ընկալման համար, փաստում է հետազոտվող խնդրի կարևորութ-
յան մասին: 

Արտասահմանյան տարբեր երկրներում և ՀՀ-ում իրականցվող բա-
րեփոխումների համեմատությունը (թեև ըստ պայմանների և սոցիալ-
տնտեսական միջավայրի դրանք տարբեր են), մեզ յուրահատուկ հնա-
րավորություն է տալիս համադրել մեր գործողություններն առավել զար-
գացած երկրների իրականացրած միջոցառումների հետ, ընդ որում, աշ-
խարհի սոցիալական պաշտպանության լավագույն համակարգերի հետ: 
Նպատակը ոչ միայն այն է, որպեսզի օգտագործենք նոր սոցիալ-պաշտ-
պանողական տեխնոլոգիաների ներդրման արևմտյան փորձը, այլև, 
առաջին հերթին, այն, որ կարելի է նախօրոք գնահատել այդ բարեփո-
խումների առավել բարդ տարրերը, այս կամ այն որոշակի քայլի հնարա-
վոր ռիսկերը, բարեփոխման առանձին բաղկացուցիչների փոխկապվա-
ծությունը:  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում բնակչության սոցիալա-
կան պաշտպանության համակարգի հայաստանյան արդյունավետ ձևա-
չափի ձևավորման համար, կարծում ենք, անհրաժեշտ է համադրել սո-
ցիալական կողմնորոշում ունեցող տարբեր երկրներում սոցիալ-տնտե-
սական համակարգերի ձևավորման նախապայմանները և զարգացման 
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գլխավոր շարժառիթները, առկա ու սպասվող ռիսկային գոտիները, 
դրանց ազդեցությունների շրջանակները, ռիսկերի կառավարման կա-
ռուցակարգերը, որոնք պայմանավորում են ձևաչափերի արդյունավե-
տությունը:  

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

Մեր հանրապետության սոցիալական պաշտպանության համակար-
գում ներկայում իրականացվող բարեփոխումների անհրաժեշտության և 
դրան ուղղվող քայլերի հիմնավորվածության արձանագրման համար 
անհրաժեշտ է հետադարձ հայացք գցել հետխորհրդային Հայաստանի 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի ձևավորման 
մեկնարկային պայմաններին:  

Սույն հոդվածի շրջանակներում մենք դիտարկում ենք միայն բնակ-
չության սոցիալական պաշտպանության համակարգի սոցիալական 
ապահովության ենթահամակարգերի դինամիկան և հեռանկարային 
զարգացումները: Նշենք, որ համակարգային դինամիկ զարգացումներ 
նկատվում  են նաև սոցիալական մյուս ոլորտներում: Ընդ որում՝ ՀՀ կա-
ռավարության գործունեության գերակայությունների ցանկում են առող-
ջապահության, կրթության, մշակույթի, բնապահպանության, երիտա-
սարդության հիմնահարցերի, տարածաշրջանների համաչափ զարգաց-
ման,հաղորդակցման ապահովման համակարգային լուծումները:  

 ՀՀ կառավարությունը, պետական բյուջեն դարձնելով ծրագրային և 
վարելով ծրագրերի բյուջետավորման միջնաժամկետ քաղաքականութ-
յուն,հիմքեր է ստեղծել սոցիալական քաղաքականության հեռանկարա-
յին ռազմավարությունների մշակման և իրականացման համար:  

 Երկրում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման սկզբնա-
կան փուլում իրականացված փոփոխությունները, ազգային եկամտի 
բաշխման գերբևեռացումը, ստվերային տնտեսության զգալի ծավալնե-
րը, հարկային տեսանելի դաշտից «թաքնվելը» բերեց պետական բյուջեի 
մեծ պակասուրդի, որի հետևանքով բնակչության սոցիալական պաշտ-
պանության համակարգն սկսեց «ճեղքվածքներ» տալ: Եթե սրան ավե-
լացնենք հանրապետության խորհրդային ժամանակներից ժառանգութ-
յուն ստացած բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
վարչահրամայական ձևաչափը, որում պետությունը, լինելով միակ գոր-
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ծատուն և բնակչության սոցիալական պաշտպանություն իրականացնող 
եզակի մարմինը, սահմանել էր պետական արտոնությունների, նպաստ-
ների, անվճար սոցիալական ծառայությունների բազմաթիվ տարատե-
սակներ, ապա ակնհայտ է դառնում, որ պետական բյուջեն չէր կարող 
կրել այս ծանր բեռը, և կառավարությունը հարկադրված էր իրավիճա-
կային լուծումներ գտնել՝ ինչպես սոցիալական լարվածության մեղմաց-
ման, այնպես էլ համակարգի ֆինանսական անվտանգության ապահով-
ման նպատակով: 

 Մեր հանրապետության շրջափակման պատճառով տնտեսական 
հսկայական կորուստները, հիմնականում օդային ճանապարհով միջազ-
գային առևտրատնտեսական կապերի իրականացումը, Սպիտակի կործա-
նարար երկրաշարժի հետևանքների վերացումը, Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտությունը տարիներ շարունակ հսկայական միջոցներ են խլել 
ՀՀ պետական բյուջեից՝ լրացուցիչ դժվարություններ առաջացնելով 
բնակչության սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման, մասնավորա-
պես, աղքատության հաղթահարման ուղղությամբ:  

Այս ամենով հանդերձ՝ հանրապետության կառավարությունը կարո-
ղացավ ոչ միայն հաղթահարել վերը նշված դժվարությունները, այլև սո-
ցիալական պաշտպանության խոշոր ծրագրային միջոցառումներ իրա-
կանացնել աղքատության հաղթահարման ուղղությամբ, ձեռնամուխ լի-
նել երկրի կայուն զարգացման ծրագրի իրականացմանը և վերջին տա-
րիներին լրջագույն քայլեր ձեռնարկել մարդկային կապիտալի զարգաց-
ման, բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում մի-
ջազգային լավագույն փորձի տեղայնացման, ինչպես նաև առանձին ուղ-
ղություններով համակարգի առաջանցիկ զարգացման ուղղությամբ [2]: 
Դիտարկենք դրանք:  

Հետխորհդային Հայաստանի ժառանգությունը, ռեսուրսային դժվա-
րություններ առաջացնելով, երկրի իշխանություններին կանգնեցրեց լուրջ 
սոցիալական խնդիրների լուծման առջև: Պետք էր վերանայել գործող 
օրենսդրական դաշտը և այն համապատասխանեցնել ու համահունչ 
դարձնել նոր քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական զարգացումներին:  

ՀՀ-ում բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում 
կատարված զարգացումները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք 
ժամանակագրական փուլերի. մինչև 2000թ., 2000-2010թթ. և 2010-ից 
մինչ օրս շարունակվող:  

Յուրաքանչյուր փուլ ունեցել է ձևավորման հիմնական շարժառիթը։ 
Առաջին փուլում դրանցից ամենակարևորը բնակչության զանգվածային 
աղքատության մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներն են, ինչպես նաև 
ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման առանձնահատկություն-
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ները: Միջազգային փորձը փաստում է, որ կենսաթոշակային բաշխողա-
կան համակարգում ֆինանսական խնդիրներ ունեցող երկրները դիմում 
են կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքային շեմի բարձրացման քայ-
լին, որը հնարավորություն է տալիս կասեցնել նոր կենսաթոշակառունե-
րի մուտքը համակարգ: Նման կերպ վարվեց նաև մեր հանրապետությու-
նը. տարիքային կենսաթոշակի անցման տարիքը տղամարդկանց հա-
մար բարձրացնելով 5 տարով (60-ից դարձնելով 65 տարեկան, հետա-
գայում իջեցնելով 63-ի) և կանանց համար 8 տարով (55-ից դարձնելով 
63 տարեկան): Հանրապետության կենսաթոշակային ապահովության 
համակարգում կենսաթոշակառուների թվաքանակի նվազեցման խնդրի 
լուծմանը նպաստեց ոչ միայն տարիքի բարձրացումը, այլև այն, որ կեն-
սաթոշակային տարիք էին մտնում 1941-1945թթ. պատերազմի տարինե-
րին ծնվածները:  

Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի և սպասվող 
զարգացումների գնահատումները ցույց են տալիս, որ եթե անցած դարի 
90-ական թվականներին բնակչության թվաքանակի փոփոխության դի-
նամիկան նպաստեց կենսաթոշակային համակարգում կենսաթոշակա-
ռուների թվաքանակի նվազեցման խնդրի լուծմանը, ապա հետպատե-
րազմական տարիների հանրապետությունում ծնունդների կտրուկ աճը 
սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող պետական կենսա-
թոշակային համակարգին շատ շուտով կկանգնեցնի ֆինանսական անվ-
տանգության ապահովման կարևոր խնդիրների լուծման առաջ՝ կապված 
կենսաթոշակառուների թվաքանակի սպասվող մեծ աճի հետ: Իրավիճա-
կի բացասական զարգացումների արգելափակման միջոցառումների ի-
րականացման անհրաժեշտությունը պայմանավորեց և սկիզբ դրեց սո-
ցիալական պաշտպանության համակարգում կարևորագույն միջոցա-
ռումների՝ բարեփոխումների իրականացման, որոնք և պայմանավորե-
ցին բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի ձևավոր-
ման երրորդ փուլը:  

Մեր գնահատումներով ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպա-
նության համակարգի փուլային զարգացումներն սկսվել են «ՀՀ քաղաքա-
ցիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին» 1995-ին և 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» 2002-ին ՀՀ օրենքների ընդուն-
մամբ, ինչպես նաև սոցիալական ռիսկի գոտում գտնվող առավել անա-
պահով ընտանիքներին պարենային աջակցություն տրամադրող սկզբում 
«Փարոս», այնուհետև «Նպաստ» վերանվանված պետական դրամական 
աջակցություն տրամադրող համակարգի ներդրմամբ, որն իր ընդգրկ-
մամբ (ֆինանսավորման և շահառուների թվաքանակով) երկրորդ սո-
ցիալական ծրագիրն է` կենսաթոշակայինից հետո [3], [4]: 
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Երրորդ փուլի սկիզբ կարող ենք համարել 2010–ը՝ «Կուտակային 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ, որով, գործող կեն-
սաթոշակային ապահովության բաշխողական համակարգի հենքի վրա, 
իրավական հիմք ստացավ 4 բաղադրիչ ունեցող բազմաստիճան կենսա-
թոշակային համակարգը: Դրանում կենսաթոշակային 0-ական և 1-ին 
սյուները բաշխողական (պետական կենսաթոշակներ), իսկ 3-րդ և 4-րդ 
սյուները պարտադիր և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային բա-
ղադրիչներն են, որոնց սպասարկումը կատարվելու է ոչ պետական հիմ-
նադրամների կողմից [5]:  

 2010-ին, ՀՀ կառավարության հմ. 21 արձանագրային որոշմամբ, 
սկսվեց սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն-
ները «մեկ տանիքի տակ բերելու» ինստիտուցիոնալ ձևափոխումների և 
«մեկ պատուհանի» սկզբունքով բնակչությանը սոցիալական ծառայութ-
յուններ մատուցելու փորձնական ծրագիրը [6]: 

Համաձայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-
րության հրապարակման՝ ներկայում հանրապետությունում արդեն իսկ 
գործում են տասնյակից ավելի ինտեգրված կենտրոններ՝ բնակչությանը 
«մեկ պատուհանից» մատուցելով կենսաթոշակային, զբաղվածության, 
սոցիալական աջակցության և բժշկասոցիալական փորձագիտական ծա-
ռայություններ [7]: Անշուշտ նման խոշոր կառույցի ստեղծումն իր մեջ 
ռիսկային տարրեր է պարունակում՝ կապված ինչպես համակարգի լիար-
ժեք գործարկման ֆինանսավորման, այնպես էլ գործառույթների իրա-
կանացման արդյունավետության, աջակցության օբյեկտի որոշման, հաս-
ցեականության ապահովման հետ: Իհարկե, ողջունելի է հանրապետութ-
յան բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում կառա-
վարության կողմից, իրավիճակային խնդիրների լուծումներին զուգահեռ, 
լայնածավալ բարեփոխումների իրականացումը, ինչը կարող էին իրենց 
թույլ տալ միայն զարգացած տնտեսական համակարգ ունեցող երկրնե-
րը: Մասնավորապես. նման համակարգ գործում է Դանիայում, Իտա-
լիայում և Իսլանդիայում: Իսկ ԱՊՀ երկրներից, ինտեգրված սոցիալա-
կան ծառայությունների համակարգ, առաջին անգամ ներդրվում է 
Հայաստանում, որի դրական արդյունքները կարող են օգտագործվել 
նաև ԱՊՀ մյուս երկրներում, որոնք անցնում են շուկայական հարաբե-
րությունների ձևավորման գրեթե նույն ճանապարհը:  

ՀՀ կառավարությունը տնտեսավարման խոշորագույն քայլ կատա-
րեց՝ պետական բյուջեն դարձնելով ծրագրային և վարելով ծրագրերի 
բյուջետավորման միջնաժամկետ քաղաքականություն, հիմքեր ստեղծե-
լով բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև բնակչության սոցիալական 
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պաշտպանության համակարգում՝ հեռանկարային ռազմավարություն-
ների մշակման և իրականացման համար: 

 Այն հարցը, թե ում, ինչպիսի ձևերով և ինչ ծավալով է անհրաժեշտ 
ցուցաբերել սոցիալական պաշտպանություն, սոցիալական տնտեսութ-
յան մեջ դժվարագույնների թվին է դասվում: Քանզի բոլոր նրանց, ով 
ցանկանում է օգնություն ստանալ և ով դրա կարիքն իսկապես ունի, օգ-
նելն անհնար է, ուստի «օգնել միայն նրանց, ովքեր ի վիճակի չեն օգնել 
իրենք իրենց» սկզբունքն ուշադրության է արժանի բացառապես ֆինան-
սական աջակցության դեպքում: Միաժամանակ պետության կողմից 
պետք է ապահովվի կյանքի դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար 
հասարակության յուրաքանչյուր անդամի նվազագույն մեկնարկային 
հնարավորությունների ստեղծման սկզբունքը: 

 ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության զարգացման ընդ-
հանուր նպատակը պետք է կայանա վերաբաշխողական ֆինանսական 
հարաբերությունների արդյունավետ օգտագործման մեջ՝ հասարակութ-
յան սոցիալական լարվածության և տնտեսական հակասությունների մա-
կարդակի նվազման տարբեր սկզբունքների և կառուցակարգերի կիրառ-
ման հիման վրա: Սակայն միաժամանակ սոցիալական խնդիրները 
չպետք է ճնշեն տնտեսական աճը և արդյունավետությունը, խախտեն 
հասարակության մեջ սոցիալ-տնտեսական հավասարակշռությունը: Կա-
ռավարությունը պետք է զգուշանա, որ հասարակական ֆոնդերից օգ-
նության սպասելիքները հերթական անգամ չդրդի մարդկանց անգոր-
ծության և վատնողության: Չափից շատ սոցիալական պաշտպանությու-
նը կարող է թուլացնել տնտեսական աճի խթաններն ու աղբյուրները, 
որը և տեղի ունեցավ բոլոր նախկին խորհրդային երկրներում, և վերջին 
հաշվով, որը և հանդիսացավ աշխատանքի ցածր արտադրողականութ-
յան և լճացման հիմնական պատճառներից մեկը: Իր հերթին արդյունա-
վետության սկզբունքը չպետք է խախտի սոցիալական արդարությունը: 
Տնտեսական արդյունավետությունը չի կարելի վերածել ինքնանպատա-
կի: Տնտեսական ու սոցիալական բաղադրիչների փոխկապակցվածութ-
յան անտեսումը, սոցիալական և տնտեսական տարածության ամբող-
ջության կործանումը, սովորաբար բերում են հասարակական-օգտակար 
աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրների սրման 
նկատմամբ հետաքրքրության անկման: 

 ՀՀ-ում բարեփոխման հիմնախնդիրների լուծումը կարող է հաջո-
ղությամբ իրականացվել միայն բնակչության սոցիալական պաշտպա-
նության լավ կազմակերպված համակարգի առկայության դեպքում, որը 
հանդես է գալիս ոչ միայն որպես տնտեսության զարգացման պայման, 
այլև հասարակության մեջ սոցիալական համերաշխության ապահովման 
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կարևորագույն միջոց, որը վերջին հաշվով հանդիսանում է դրա բարեկե-
ցության և տնտեսական աճի գործոն: Հայաստանի շուկայական ձևաչա-
փի կայացման առաջնային նպատակը, մեր կարծիքով, պետք է լինի 
մարդկանց կյանքի պայմանների շարունակական բարելավումը՝ հիմն-
ված ժողովրդագրական, աշխատանքային, բնական, գիտատեխնոլո-
գիական, նյութական ու ֆինանսական ռեսուրսների պահպանման, զար-
գացման և արդյունավետ օգտագործման վրա:  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РА 

В различных системах хозяйствования одной из масштабных 
задач государства является деятельность по социальной защите всех 
слоёв общества и по выработке стратегии эффективной социальной 
политики, которая охватывает все сферы экономических отношений в 
стране. Социальная защита населения выступает не только условием 
успешного развития экономики, но и как важнейшее средство 
обеспечения социальной защиты в обществе. 

В статье рассматриваются  реформы социальной защиты насе-
ления в РА, одновременно  отражаются особенности формирования и 
развития систем социальнои защиты населения. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF 
POPULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  

 
 One of the most expansive tasks of Government, in various economic 

systems, is the social protection of all social classes and development of 
effective strategy of social policy. Social protection of the population is not 
only condition for successful development of the economy, but the most 
important means of social protection in the society as well. 

In the paper reforms in the system of social protection of population are 
considered; reference is made on social protection systems’ formation and 
development peculiarities. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

Հոդվածի հիմնական նպատակն է հանրային ծառայողների ատես-
տավորման վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի վերլուծությունը` բա-
ցահայտելով առկա խնդիրները, թերություննները և առաջարկել լու-
ծումներ դրանց կարգավորման համար: Վերը նշված խնդիրների 
իրավական կարգավորման տեսական և գործնական առավել հան-
գամանալից վերլուծության անհրաժեշտությունից ելնելով` մեր կողմից 
կկանխորոշվի որոշակի հետազոտական մեթոդներ, որոնց կիրառումը 
նպատակ է հետապնդում ապահովել հետազոտության և առանձին 
վերցրած դրա գիտական արդյունքների օբյեկտիվությունն ու արժա-
նահավատությունը: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հանրային ծառայողնե-
րի ատեստավորում, ատեստավորման ենթակա, թեստավորում, 
մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովներ։ 

 
Ատեստավորումը կարևոր նշանակության ունի հանրային ծառայող-

ների գործունեության ոլորտում: Ատեստավորումն իրականացնում է եր-
կակի գործառույթ: Մի կողմից, այն նպաստում է հանրային ծառայության 
կայացմանը, հանրային ծառայողների ծառայողական գործունեության 
պատշաճ իրականացմանը, վերջիններիս կատարելագործմանը և արդյու-
նավետության բարձրացմանը, մյուս կողմից հանդիսանում է արդյունա-
վետ միջոց կադրերի ընտրության և նրանց առաջխաղացման, ինչպես 
նաև վերջիններիս իրավական պատասխանատվության գործընթացում: 

Հանրային ծառայողների ատեստավորման հետ կապված հարաբե-
րությունները կարգավորվում են հանրային ծառայության և համայնքային 
ծառայության մասին ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև պետական ծառայութ-
յան առանձին տեսակները (քաղաքացիական ծառայություն, քաղաքա-
ցիական հատուկ ծառայություն) կարգավորող օրենսդրական ակտերով: 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5րդ հոդվածի 9րդ 
կետի համաձայն` ատեստավորումը զբաղեցրած պաշտոնին հանրային 
ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունա-
կությունների համապատասխանության որոշմանն ուղղված գործընթաց 
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(միջոցառում) է [2]: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքն 
ատեստավորումը դիտարկում է որպես զբաղեցրած պաշտոնին` քաղա-
քացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատան-
քային ունակությունների համապատասխանության որոշում [3]: Կարծում 
ենք, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի տրված բնո-
րոշումը չի արտացոլում ատեստավորման գործընթացի ողջ էությունը, 
քանզի այն միայն համապասխանության որոշում չէ, այլ մեկ ընդգրկուն 
գործընթաց, որի արդյունքներով ատեստավորման հանձնաժողովը կա-
յացնում է որոշում: Այս տեսանկյունից «Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի կողմից տրված բնորոշումն ավելի նախընտրելի է և պատա-
հական չէ, որ «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ 
հոդվածն ամրագրել է բավական կարևոր մեկ դրույթ, որի համաձայն 
համայքնային ծառայության հիմնական հասկացությունները հասկաց-
վում են «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5րդ հոդվածում 
տրված հիմնական հասկացությունների իմաստով: 

Ատեստավորման բուն գործընթացի իրավական կարգավորման 
առումով «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը ցուցաբերել է 
պասիվություն: Վերջինս ատեստավորման անցկացման, հանձնաժողովի 
ձևավորման, կատարողականի գնահատման, համապաստախանության 
որոշման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը թողել է 
համայնքային ծառայության և պետական ծառայության առանձին տե-
սակները կարգավորող (քաղաացիական ծառայության, քաղաքացիա-
կան հատուկ ծառայության և այլն) ՀՀ օրենքների հայեցողությանը, ան-
գամ չսահմանելով ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց հիման վրա պետք է 
տեղի ունենա ատեստավորման գործընթացը:  

Հետևաբար, ատեսավորման գործընթացի համալիր ուսումնասիր-
ման համար պետք է ուսումնասիրության ենթարկենք «Համայնքային 
ծառայության և քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների 
դրույթները: Թե՛ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 
թե՛ «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը տարբերակում են 
ատեստավորման երկու տեսակ՝ հերթական և արտահերթ [3], [4]: Հեր-
թական ատեստավորումն անցկացվում է երեք տարին մեկ: Ինչ վերաբե-
րում է արտահերթ ատեստավորմանը, ապա այն կարող է անցկացվել 
հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո: Ի տարբե-
րություն «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքն ամրագրել է մեկ իմպերատիվ 
դրույթ, որի համաձայն համապատասխան մարմնի քաղաքացիական 
ծառայողների մեկ երրորդն ենթակա է պարտադիր ատեստավորման: 
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 Արտահերթ ատեստավորում կարող է անցկացվել բացառապես քա-
ղաքացիական կամ համայքնային ծառայողին նշանակելու իրավասութ-
յուն ունեցող պաշտոնատար անձի պատճառաբանված որոշմամբ: «Քա-
ղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը բացառություն է նախա-
տեսել ընդհանուր կանոնից, մասնավորապես՝ ՀՀ նախարարության, 
նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, 
կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի, մարզ-
պետարանի աշխատակազմի ղեկավարի արտահերթ ատեստավորումն 
անցկացվում է համապատասխանաբար նախարարի, նախարարության 
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի, կառա-
վարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի և 
մարզպետի պատճառաբանված որոշմամբ: Օրենքը չի մանրամասնում, 
թե ինչպիսի պատճառաբանված որոշման մասին է խոսքը և հատկապես 
չի նշում, թե որ դեպքերում կարող է կայացվել այդ պատճառաբանված 
որոշումը:  

 Միևնույն ժամանակ օրենսդրորեն սահմանվել է այն անձանց շրջա-
նակը, որոնք ենթակա չեն ատեստավորման: «Քաղաքացիական ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքի 19րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն` 
ատեստավորման ենթակա չեն` 

ա) տվյալ պաշտոնն երեք տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողները, եթե նրանք նման ցանկություն չեն 
հայտնել, 

բ) հղի և մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ 
արձակուրդում գտնվող քաղաքացիական ծառայողները, եթե նրանք 
նման ցանկություն չեն հայտնել, 

գ) պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձած քաղա-
քացիական ծառայողները` վերադառնալուց հետո` մեկ տարվա ընթաց-
քում, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել, 

դ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդ-
վածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողները: 

 Վերջին «դ» ենթակետը վերաբերում այն քաղաքացիական ծառա-
յողներին, որոնց առավելագույն տարիքը լրացել է, սակայն վերջիններս 
ցանկություն են հայտնել և համաձայնություն են ստացել ևս մեկ տարի 
ժամկետով շարունակել զբաղեցնել իրենց կողմից զբաղեցրած քաղաքա-
ցիական ծառայության համապատասխան պաշտոնը: Հղիության և երե-
խայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող քաղաքացիա-
կան ծառայողներն ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերա-
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դառնալուց հետո` ոչ շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցան-
կություն չեն հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար [3]: 

Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում, գործուղման մեջ 
գտնվող, ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակ քաղաքացիա-
կան ծառայողներն ենթակա են ատեստավորման աշխատանքի ներկա-
յանալուց հետո` մեկամսյա ժամկետում: 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ կետի «ա» ենթակետը չի տարածվում 
օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետով և 29-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքերի 
վրա: Խոսքը վերաբերում է այն քաղաքացիական ծառայողներին, ովքեր 
իրենց պաշտոնը զբաղեցրել են արտամրցութային կարգով կամ համա-
պաստասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ նրանում կառուցված-
քային փոփոխությունների արդյունքում առաջացած թափուր պաշտոններն 
արտամրցութային կարգով զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողները:  

Անհրաժեշտ է ընդլայնել ատեստավորման ոչ ենթակա քաղաքա-
ցիական ծառայողների ցանկը, ավելացնելով քաղաքացիական ծառա-
յության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող անձանց [10], քանզի վերջիններս 
իրենց պաշտոնը զբաղեցնում են քաղաքացիական ծառայության խորհր-
դի կողմից կազմակերպված մրցույթում հաղթող ճանաչվելու դեպքում` 
քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաս-
տագիր ստանալու միջոցով, որի գործողության ժամկետը մեկ տարի է: 
Եթե քաղաքացին ցանկանում է շարունակել զբաղեցնել իր պաշտոնը նա 
պետք է նորից մասնակցի վերը նշված մրցույթին, նոր հավաստագիր 
ձեռք բերելու համար [7]: Հետևաբար անիմաստ է վերջիններիս ատես-
տավորում անցկացնելը: 

Հաշվի առնելով վերը նշված իրավակարգավորումները՝ կարծում 
ենք, որ պետք է օրենսդրորեն հստակ սահմանել արտահերթ ատեստա-
վորման ենթակա քաղաքացիական ծառայողներին, մասնավորապես՝ 
արտահերթ ատեստավորման պարտադիր կարգով ենթարկել հետևյալ 
դեպքերում` ա) պետական մարմնի վերակազմակերպման կամ լուծար-
ման դեպքում, որը կհանգեցնի քաղաքացիական ծառայողների կրճատ-
ման, բ) աշխատավարձերի էական փոփոխման դեպքում, գ) հանրային 
ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության էական փոփոխութ-
յունների դեպքում: 

Ամբողջովին նույն մոտեցումն է ցուցաբերում «Համայնքային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքն ատեստավորման ոչ ենթակա համայքնային 
ծառայողների վերաբերյալ, ուստի ելնելով հետազոտությունը չծանրա-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2013  
 

  

144 

բեռնելու նպատակահարմարությունից, չենք անդրադառնա օրենքի սույն 
կարգավորմանը: 

Ատեստավորումն իրականացվում է ատեստավորման հանձանաժո-
ղովի կողմից: Օրենսդրությամբ սահմանվել է մրցութային և ատեստա-
վորման հանձնաժողների երկմակարդակ համակարգ: Այսպես քաղաքա-
ցիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեց-
նող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորումն անցկացվում է 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ձևավորած հանձնաժողովի 
կողմից: Ինչ վերաբերում է առաջատար և կրտսեր քաղաքացիական ծա-
ռայողներին, ապա քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշ-
տոն զբաղեցնելու համար մրցույթ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառա-
յության առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիա-
կան ծառայողների ատեստավորումն անցկացնում են համապատաս-
խան մարմինների կողմից ստեղծվող մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովները: 

Ատեստավորման և մրցութային հանձնաժողովների կազմավորման 
կարգը սահմանված է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքի 40րդ հոդվածով, որի համաձայն. քաղաքացիական ծառայութ-
յան մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերն ընտր-
վում են այդ նպատակով համակարգչում զետեղված և պատահական 
ընտրված թեկնածուներից` յուրաքանչյուր մրցույթ կամ ատեստավորում 
անցկացնելուց ոչ շուտ, քան 24 ժամ առաջ` հետևյալ հարաբերակցությամբ. 

– մեկ երրորդը` ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ներ-
կայացուցիչներ. 

– մեկ երրորդը` համապատասխան մարմնի ներկայացուցիչներ, 
իսկ ՀՀ նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում 
գործող պետական մարմնի, կառավարությանն առընթեր պետական կա-
ռավարման մարմնի, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի թա-
փուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և այդ աշխատակազմի ղե-
կավարի ատեստավորումն անցկացնելու դեպքերում` նաև նրան պաշտո-
նի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի (մարմնի) 
ներկայացուցիչներ. 

– մեկ երրորդը` գիտական և ուսումնական հաստատությունների 
համապատասխան մասնագիտություն ունեցող ներկայացուցիչներ: 

Հասարակական միավորումների ներկայացուցիչները մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցում 
են դիտորդի կարգավիճակով: 

Քաղաքացիական ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների աշխատակարգերը քաղաքացիական ծառայության 
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բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնների համար հաստատում է քաղաքա-
ցիական ծառայության խորհուրդը, իսկ քաղաքացիական ծառայության 
առաջատար պաշտոնների մրցութային և ատեստավորման հանձնաժո-
ղովների, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների ատեստավորման հանձնա-
ժողովների համար՝ համապատասխան մարմինները: 

 Համայնքային ծառայության ատեստավորման և մրցութային հան-
ձանաժողովների կազմավորման կարգը էականորեն տարբերվում է քա-
ղաքացիական ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձաժո-
ղովների կազմավորման կարգից [11]: Չնայած դրան, որ այստեղ նույն-
պես առկա է երկմակարդակ ատեստավորման և մրցութային հանձնաժո-
ղովներ, բաժանումն իրականացվում է ոչ թե ըստ պաշտոնների դասա-
կարգման, այլ ըստ Երևան քաղաքի և մյուս համայնքների: Պատճառը 
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման և վերջինիս ղեկա-
վար մարմինների` համայնքի ղեկավարի և ավագանու ձևավորման 
(ընտրության) առանձնահատկություններն են: Երևան քաղաքում մրցու-
թային և ատեստավորման հանձնաժողովները ձևավորվում են հետևյալ 
համամասնությամբ ` 

ա) մեկ երրորդը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ. 

բ) մեկ երրորդը` Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ. 
գ) մեկ երրորդը` գիտական և ուսումնական հաստատությունների 

համապատասխան մասնագիտություն ունեցող ներկայացուցիչներ: 
ՀՀ մյուս համայնքներում հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում 

են համապատասխան համայնքի ղեկավարը, համայնքի ավագանու 
մինչև հինգ անդամներ և մարզպետարանի երեք ներկայացուցիչ: Հա-
մայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժո-
ղովների կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և 
անհատական կազմերը որոշում է համայնքի ավագանին: Անհրաժեշ-
տության դեպքում հանձնաժողովը կարող է իր որոշմամբ հանձնաժողո-
վի կազմում լրացուցիչ ընդգրկել համապատասխան մասնագետի։ 

Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձ-
նաժողովների աշխատակարգերը հաստատում են համապատասխան 
համայնքների ղեկավարները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության լիազորված կառավարման մարմնի` ՀՀ տարածքային կառա-
վարման նախարարության հաստատած մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգի հիման վրա: 

Մեր խորին համոզմամբ համայնքներում գործում է մրցութային և 
ատեստավորման հանձնաժողովների ձևավորման ոչ արդյունավետ 
կարգ: Մասնավորապես մրցութային հանձնաժողովներում ընդգրկվում 
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են համայնքի ղեկավարը և ավագանու անդամներ, ովքեր շատ հաճախ 
չունեն բարձրագույն կրթություն, և անընդունելի, որ նրանք գնահատեն 
համայնքային ծառայողի կարողությունները չունենալով համապատաս-
խան գիտելիքներ: Անհրաժեշտ է ներգրավել նաև փորձագետների, հա-
մապատասխան ոլորտներում գիտելիքներ տիրապետող անձանց: Ան-
հասկանալի նաև մարզպետարանի ներկայացուցիչների ներգրավումը, 
քանզի դրանով մեծանում է մարզպետարանի ազդեցությունը տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների վրա, ինչով կարող են խախտվել տե-
ղական ինքնակառավարման անկախության և ապակենտրոնացման 
սկզբունքները: Հետևաբար պետք է նրանց փոխարինել կառավարության 
լիազոր պետական կառավարման մարմնի ներկայացուցիչներով [11]: 
Այսպիսով, առաջարկում ենք ընդգրկել ատեստավորման հանձնաժողով-
ների կազմում հետևյալ անձանց` 

1. համայնքի ղեկավարին,  
2. ավագանու երկուական անդամ, նրանք ովքեր ունեն բարձրա-

գույն կրթություն (այդպիսիք չլինելու դեպքում ավագանու անդամ չի 
ներգրավում), 

3. կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի 
երկուական ներկայացուցիչ, 

4. գիտական կամ ուսումնական հաստատությունների երկուական 
ներկայացուցիչ: 

Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ սահմանվել 
է ատեստավորման անցկացման հետևյալ եղանակները`  

ա) փաստաթղթային. 
բ) թեստավորման և հարցազրույցի: 
Փաստաթղթային ատեստավորման ենթակա են այն քաղաքացիա-

կան ծառայողները, ովքեր ունեն զբաղեցրած պաշտոնի ենթախմբի հա-
մար «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատես-
ված ավելի բարձր քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան 
կամ քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու ըն-
թացքում ատեստավորվել են:  

Փաստաթղթային ատեստավորումն անցկացվում է ծառայողական 
բնութագրի հիման վրա` հարցազրույցի միջոցով: Հարցազրույցն անց-
կացվում է հարցատոմսերով՝ քաղաքացիական ծառայության տվյալ 
պաշտոնի անձնագրի դրույթների շրջանակներում նրանց գործնական 
կարողություններն ստուգելու նպատակով: Փաստաթղթային ատեստա-
վորման արդյունքում ատեստավորման հանձնաժողովն ընդունում է 
հետևյալ որոշումներից մեկը. 

ա) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին, 
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բ) ենթակա է ատեստավորման թեստավորման և հարցազրույցի մի-
ջոցով [7]: 

Ատեստավորման հանձնաժողովը յուրաքանչյուր քաղաքացիական 
ծառայողի համար քվեարկության է դնում «համապատասխանում է զբա-
ղեցրած պաշտոնին» որոշումը, որը հանձնաժողովի քվեարկությանը 
մասնակցած անդամների ձայների մեծամասնությամբ չընդունվելու դեպ-
քում ընդունված է համարվում «ենթակա է ատեստավորման թեստավոր-
ման և հարցազրույցի միջոցով» որոշումը: Թեստավորման և հարցազ-
րույցի միջոցով ատեստավորման ենթակա են այն քաղաքացիական ծա-
ռայողները` ա) որոնք փաստաթղթային ատեստավորման ենթակա չեն, 
բ) որոնց վերաբերյալ ատեստավորման հանձնաժողովն ընդունել է հա-
մապատասխան որոշում: 

Թեստավորումը կարող է անցկացվել համակարգչի միջոցով կամ 
գրավոր: Թեստերը կազմում, արդյունքները գնահատում և հարցազ-
րույցն անցկացնում է ատեստավորման հանձնաժողովը:  

Մրցույթի երկրորդ` հարցազրույցի փուլին մասնակցելու իրավունք են 
ձեռք բերում թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին 
ճիշտ պատասխանած մասնակիցները: Մասնակիցների հետ հարցազ-
րույցն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ մասնագիտական գիտելիքները 
և ունակությունները, գործնական կարողությունները և կառավարչական 
հմտությունները ստուգելու նպատակով: 

Հարցատոմսի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելուց հետո 
հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ մասնակցի պատասխանը գնա-
հատում է առավելագույնը 10 միավորով: Հարցազրույցն ավարտելուց հե-
տո հրապարակվում են մասնակցի հավաքած միավորների ընդհանուր 
քանակը և դրա տոկոսային արտահայտությունը: Հարցազրույցի արդ-
յունքները գնահատում է (ճիշտ կամ սխալ լինելը) ատեստավորման 
հանձնաժողովը, որը հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա յուրա-
քանչյուր մասնակցի համար անցկացնում է քվեարկություն: Ատեստա-
վորման հանձնաժողովը թեստավորման և հարցազրույցի արդյունքնե-
րով ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

ա) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին. 
բ) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին: 
Ատեստավորման հանձնաժողովը յուրաքանչյուր քաղաքացիական 

ծառայողի համար քվեարկության է դնում «համապատասխանում է զբա-
ղեցրած պաշտոնին» որոշումը, որը հանձնաժողովի քվեարկությանը 
մասնակցած անդամների ձայների մեծամասնությամբ չընդունվելու դեպ-
քում ընդունված է համարվում չի «համապատասխանում զբաղեցրած 
պաշտոնին» որոշումը: Ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումները, 
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իսկ ատեստավորման արդյունքների բողոքարկման դեպքում՝ քաղաքա-
ցիական ծառայության խորհրդի որոշումները պարտադիր են քաղաքա-
ցիական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձի (մարմնի) համար: Քաղաքացիական ծառայողն 
իրավունք ունի ծանոթանալ ատեստավորման արդյունքներին և բողո-
քարկել դրանք օրենքով սահմանված կարգով: 

Ատեստավորման արդյունքները, եռօրյա ժամկետում ներկայացվում 
են քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 
ունեցող պաշտոնատար անձին (մարմնին), որը քաղաքացիական ծառա-
յողի զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու արդյունքի դեպ-
քում ընդունում է նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որո-
շում: Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասութ-
յուն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը), քաղաքացիական ծառա-
յողին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշումն ընդունում է ոչ 
ուշ, քան ատեստավորման արդյունքներն ստանալու օրվանից երեք աշ-
խատանքային օրվա ընթացքում: Քաղաքացիական ծառայողին պաշտո-
նի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) 
քաղաքացիական ծառայողի ժամանակավոր անաշխատունակության և 
արձակուրդում գտնվելու ժամանակ վերը նշված որոշումն ընդունում է 
նրա` աշխատանքի ներկայանալու օրվանից երեք աշխատանքային օր-
վա ընթացքում [3]: 

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը, հիմք ընդունելով 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 19րդ հոդվածի 
16րդ կետում ամրագրված դրույթը, իր 2002 թվականի հունիսի 13ի  
N 17 Ն որոշմամբ սահմանել է քաղաքացիական ծառայողների ատես-
տավորման կարգը: Որոշման մեջ տեղ են գտել «Քաղաքացիական ծա-
ռայության մասին» ՀՀ օրենքում արդեն իսկ զետեղված նորմերը, որոնք 
վերաբերում են ատեստավորմանը, ինչպես նաև կազմակերպչական 
հարցերի կարգավորմանն ուղղված դրույթներ: 

Ամբողջությամբ նույն կերպով էլ տեղի է ունենում համայնքային ծա-
ռայողների ատեստավորման գործընթացը: Սակայն այստեղ առանցքա-
յին դերակատարություն է վերապահվում ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարությանը: Սա պայմանավորված է Կառավարության 2005 թվա-
կանի մարտի 3-ի N 231-Ն որոշմամբ, որով համայնքային ծառայության 
հարցերով լիազորված պետական կառավարման մարմին ճանաչվել է ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարությունը: Վերջինիս որոշմամբ է 
սահմանվում համայնքային ծառայողների ատեստավորման կարգը, որն 
ինչպես ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումը կարգավո-
րում է ատեստավորման կազմակերպման բուն գործընթացը: 
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
քաղաքական կառավարման և քաղաքական 

վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

ԱԶԳԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ  

Քաղաքական արդիականացումը բարդ և բազմաչափ գործըն-
թաց է: Այն ունի բազմաթիվ դերակատարներ: Հոդվածում որպես քա-
ղաքական արդիականացման գործընթացում յուրահատուկ դերակա-
տար դիտարկվում է ազգը: Արդի քաղաքական զարգացման գործըն-
թացն իր վրա կրում է ցանցային և աստիճանակարգային կառավար-
ման փոխհարաբերությունների խաղային զարգացման տրամաբա-
նությունը: Այդ նկատառումներով ազգի ձևավորումն ու կայացումն 
ենթադրոմ է էթնոազգային «Ես»-ի բնականոն արդիականացում: 
Ուստի կառավարող ընտրանին (էլիտան) որպես քաղաքական ար-
դիականացման դերակատար պետք է պատրաստ լինի մշակել ռազ-
մավարություն իրականացնելու շարունակական բարեփոխումներ: 
Դա ազգին հնարավորություն կտա հավասարարժեք պատասխանել 
մարտահրավերներին nation-building-ի միջոցով, որի արդյունքում 
կառավարող ընտրանին հնարավորություն կունենա ցանցային կա-
ռավարման պայմաններում ազգային շահն արդիականացնել:  

 Հիմնաբառեր. քաղաքական արդիականացում, ազգ, ինքիշ-
խանություն, կառավարող ընտրանի, պրիմոնդիալիզմ, պետականա-
շինության մշակույթ, nation-building, քաղաքական գործունեություն, 
ազգային շահ:  

 
Պատմականորեն «ազգ» հասկացությունը (հուն. nascor – ծնվել) օգ-

տագործվում էր դեռևս Հին Հռոմում հպատակ ժողովուրդներին բնորո-
շելու համար: Միևնույն ժամանակ այն օգտագործվում էր հունական ծա-
գում ունեցող «էթնոս» հասկացության հետ միասին, որը նշանակում է 
ցեղ (մարդկանց հանրույթ)` միավորված բարեկամական կապերով, ար-
յամբ, ընդհանրություններով, լեզվով և տարածքով: «Ազգ» հասկացութ-
յունը օգտագործվում է նաև արտագաղթի, տարածքների բռնազավթման 
կամ հողերի միավորման միջոցով տեղի ունեցած մի քանի էթնոսների 
միաձուլման արդյունքի բնորոշման համար: Ֆրանսիական ակադեմիան 
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1694 թ. ազգը բնորոշեց որպես «միևնույն պետության, միևնույն երկրի 
բոլոր բնակիչների միասնություն, ովքեր ապրում են միատեսակ օրենք-
ներով և օգտագործում են միևնույն լեզուն» [1]: Համաձայն աբբա Սիյենի` 
ազգը «…. Միասնական խումբ է, որն ապրում է ընդհանուր օրենքով, և 
ներկայանում է միևնույն օրենսդրությամբ և այլ ընդհանրությամբ» [1]: 

Նշված ձևակերպումներով Էռնեստ Ռենանը (1882) ընդգծեց ազգի 
սուբյեկտիվ բնույթը. «Ազգը հոգի է, հոգևոր սկզբունք: Որպես առանձին 
երևույթ ազգը համարվում է հեռավոր անցյալի վերջնական կետ` կազմ-
ված տանջանքներից, զոհերից և ինքնամերժումից: Ընդհանուր հռչակն 
անցյալում է, ընդհանուր կամքը` ներկայում` ուղղված մեծ բաների իրա-
կանացմանը և ցանկությանն անել այդպիսի բաներ. այս ամենը ժողո-
վուրդ համարվելու էական հիմքերն են» [2, p. 23-24]:  

Տարբեր իրավիճակներում «ազգ» հասկացությունն ընկալվում է և՛ 
էթնիկական հանրույթ, և՛ պետության բնակչություն, և՛ նույնականանում 
է հենց պետության հետ: Այսպիսի մոտեցումը հանգեցրեց նրան, որ ար-
դի գիտական մոտեցումներում ազգը դիտարկվելով որպես քաղաքական 
արդիականացման դերակատար համարվում է պետականաշինության 
մշակույթի ձևավորման և կայացման պատասխանատու: Վերոշարադր-
յալից ակնհայտ է, որ պետականաշինության մշակույթն անվտանգության, 
հասարակական դաշինքի, միջազգային իրավունքի, քաղաքացիական 
հասարակության, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ժողո-
վրդավարության, իշխանության տարաբաժանման սկզբունքների վրա 
կառավարվող ազգ պետությունների գործառման արդյունք է: Ազգ պե-
տություն հիմնական բնութագիրչն ընդհանուր մշակույթ, լեզվի, էթնիկա-
կանության և պատմական կարծր հիշողություն ունեցող մեկ ազգի ինք-
նիշխանության բնականոն արդիականացման գործընթացն է: Պատմու-
թյան հոլովույթում այն ունեցել է մեծ ազդեցություն` հանդիսանալով քա-
ղաքական լեգիտիմության և կայունության ապահովման երաշխիք: Որ-
պես քաղաքական կազմակերպություն` ազգ պետությունն ապահովում է 
ինքիշխանություն թե՛ աշխարհագրական սահմանների ներքո և թե՛ այլ 
ինքիշխան պետությունների հետ հարաբերվելիս` նպաստելով կառավա-
րող ընտրանու բաց հավաքագրմանը: 

 Մասնագիտական գրականությունում ընդունված է, որ ազգի ընկա-
լումը ձևավորվել է XVII դարի վերջին` կապված ֆրանսիական Մեծ հե-
ղափոխության ժամանակ քաղաքական հնչեղություն ստացած պետա-
կան ինքնիշխանության պահանջների և սկիզբ առած ազգային ինքնա-
գիտակցության ձևավորման գործընթացի հետ: Ֆրանսիացի հեղափո-
խականները հանդես էին գալիս որպես հայրենասերներ, և այդ ժամա-
նակներից «հայրենիք» բառը (հուն. patria) դարձավ ազգի խորհրդանիշ` 
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կապվելով այն պետականության և քաղաքացիական ինքնության հետ: 
Վաղ բուրժուական դարաշրջանում առաջացած ընդհանրության զգացո-
ղության այս առանձնահատուկ արտահայտումը հետագայում հարստա-
ցավ նոր խորհրդանիշներով` պայմանավորված ազգային պետություննե-
րի ձևավորմամբ, ազգային ազատագրական պայքարի և ստրկատիրա-
կան, ավատատիրական համակարգերի փլուզմամբ, տարբեր մայրցա-
մաքներում էթնոսների վերաբնակեցման հետ կապված սահմանների վե-
րակառուցմամբ:  

Քաղաքական մտքում առկա է ազգի տեսական մեկնաբանություն-
ների բազմազանություն պայմանավորված է քաղաքական ժամանակի 
առանձնահատկություններով: Ուստի չմերժելով նրանցից և ոչ մեկը, 
կարևորենք արդի պայմաններում ընդունված երկու հիմնական տեսա-
կան մոտեցումների անառարկելի գերիշխանության մասին` կառուցված-
քային և պրիմորդիալիստական: 

Կառուցվածքային ուղղության կողմնակիցներն ազգը դիտարկում են 
որպես այս կամ այն սուբյեկտի նպատակաուղղված գիտակցված գործո-
ղության արդյունք: Այս տեսանկյունից ազգը մեկնաբանվում է կա՛մ որ-
պես «երևակայական հանրույթ» (Կ. Անդերսոն) [3, p. 841–890], կա՛մ որ-
պես ազգային համերաշխության պատկերներ ստեղծող իմացական 
ընտրանու գործունեության արդյունք (Կ. Կասյանովա) [4, c. 27], կա՛մ որ-
պես իշխանությունների կողմից համապետական համերաշխության ար-
մատավորման հետևանք (Վ. Ռոզենբաում) [5, c. 170]: Այս մոտեցման ա-
ռավել հայտնի ներկայացուցիչ Է. Գելները գտնում է, որ ազգը ծնող, ար-
տադրող հիմնական սուբյեկտ է պետությունը: Որպես քաղաքական հա-
մակարգի գերակա ինստիտուտ միայն նրա կողմի «միմյանց հանդեպ ո-
րոշակի ընդհանուր իրավունքների և պարտականությունների» կոշտ ըն-
դունմամբ «մարկանց խմբերը վերածվում են ազգի» [6; с. 35]: Այդ պատ-
ճառով էլ հենց պետական կառույցների` ազգային շարժումներ ձևավորե-
լու գիտակցված գործողություններն էլ զարգացնում են ազգին: Նրա հա-
մախոհ Է. Հոբսբաումն ազգի ձևավորման գործընթացում նույնպես 
կենտրոնական տեղ է հատկացնում պետական ընտրանու կողմից իրենց 
քաղաքացիների էթնիկական զգացմունքների մոբիլիզացման կառուցա-
կարգերին և էթնիկական ինքնության տեղափոխմանը դեպի պետության 
մակարդակ [7; pp.14-45]: Այսպիսով, այս դեպքում երևակայական ազգի 
պաշտպանությանն ուղղված քաղաքական գործունեությունը ճանաչվում 
է ազգի` որպես որոշակի հանրույթ հորինելու գլխավոր գործոն: Ընդուն-
վում է, որ այս խմբի ձևավորման վրա պետությունն ավելի շատ է ազ-
դում, քան կենսաբանական կամ որևէ այլ նախախնամություն: Բայց միև-
նույն ժամական հաստատվում է և այն, որ պետության այսպիսի կառու-
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ցողական գործունեությունը պետք է զուգակցվի քաղաքացիների ընդհա-
նուր բարի կամքի, ինչպես նաև մի շարք անհրաժեշտ նախադրյալների 
հետ, մասնավորապես, մշակութային համածնության (համախմբվածութ-
յան) որոշակի մակարդակի և հասարակության կրթվածության: Ըստ 
էության` պատմականորեն ազգային հանրույթի տվյալ ընկալումը, որն 
ենթադրում է պետության տարածքում բնակվող մարդկանց միավորում, 
հիմնվում է ազգի ձևավորման այսպես կոչված ֆրանսիական (արևմտ-
յան) ձևաչափի վրա: XVIII-XIX դարերում Ֆրանսիայում ստեղծված քա-
ղաքացիական հասարակության օրինակը պատմականորեն կանխորո-
շեց ազգի առաջին ընկալումը` որպես համաքաղաքացիության որոշակի 
ձև, որն իր մեջ է ներառում որոշակի տարածքում ապրող մարդկանց` 
անկախ նրանց օգտագործած լեզվից, մաշկի գույնից և կրոնական հա-
մոզմունքներից: Ազգի այսպիսի ազատական ընկալումը կողմնորոշված է 
քաղաքացիների որոշակի գաղափարական ընդհանրությամբ և քաղա-
քական ընտրությամբ, որոնք պետական ինստիտուտների հետ մեկտեղ 
հանդես էին գալիս որպես խմբային համերաշխության և հասարակութ-
յան ինտեգրման խրախուսման կառուցակարգեր: Միաժամանակ ազգա-
յին շահերի հիմքում գլխավորապես դրվեցին նյութական հետաքրքրու-
թյուններ, որոնք պահանջում էին հստակ և ռացիոնալ գնահատական: 
Ազգի այսպիսի ընկալմամբ սահմանվեց հետևյալ բանաձևը «մեկ ժողո-
վուրդ – մեկ տարածք – մեկ պետություն», որը XIX դարում Եվրոպայում 
ազգային պետությունների առաջացման համար դարձավ առաջնային 
կողմնորոշիչ: Ազգի ձևավորման գաղափարի և փորձի մեկ այլ մոտեցու-
մը` գերմանականը, բխում էր նրա` որպես օրգանական հանրույթի, 
մարդկանց համար ընդհանուր մշակույթի սերտ միաբանության ճանա-
չումից: Ազգակերտման այսպիսի ընկալման և ձևի պայմաններում ա-
ռանձնահատուկ նշանակություն ձեռք բերեցին էթնոգենետիկական գոր-
ծոնները և հատկապես լեզուն, ավանդույթները և սովորույթները` ուշադ-
րությունը կենտրոնացնելով մարդկանց ծագման ընդհանրության, բնակ-
չության տվյալ խմբի արյունակցական կապի և հոգևոր հանդուրժողակա-
նության գործոնների վրա; Իր հերթին դա անշեղորեն խթանեց բարդ 
ռացիոնալականացվող շահերի առաջացմանը, մարդկանց մոտ ակտի-
վացրեց իռացիոնալ հույզեր և զգացումներ, որոնցում լսվում էր «արյան 
ձայնը», «նախնիների կանչը», «հողի շունչը» և այլն: Այս պատմական 
և հոգևոր փորձի հիմքի վրա աստիճանաբար առաջացավ պրիմորդիա-
լիստական մոտեցումը, համաձայն որի` ազգը մարդկանց օբյեկտիվորեն 
ձևավորված հանրույթն է, որը տիրապետում է բավականաչափ որոշա-
կիացված արժեշահային համակարգի և որի գոյությունը կախված չէ որ-
ևէ մեկի գիտակցված ու անգիտակցված գործողություններից: Այս իմաս-
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տով ազգն սկսեց հիմնականում ընկալվել նրա բնույթը և էությունը բա-
ցահայտող այս կամ այն հատկանիշների ամբողջության միջոցով: Այս 
տեսանկյունից առավել հատկանշական է հայտնի գերմանացի Օ. Բաո-
ւերի կողմից ազգի մեկնաբանությունը: Ըստ նրա` ազգը խումբ է, որին 
բնորոշ է «տարածքի, ծագման, լեզվի, բարքերի և ավանդույթների, 
ապրումների և պատմական անցյալի, օրենքների ու կրոնի ընդհան-
րությունը»: «Ազգը,- գրում էր նա,- մարդկանց ամբողջությունն է, որոնք 
ճակատագրի ընդհանրության հողի վրա կապված են բնավորության 
ընդհանրությամբ» [8, c. 139]: 

Հետագայում պրիմորդիալիստական մոտեցման շրջանակներում 
ձևավորվեցին տարաբնույթ հայեցակարգեր, որոնցում ոչ միայն առա-
ջարկվում էր ազգային խմբերին բնորոշ հատկությունների իր ամբող-
ջությունը, այլև առաջադրվեցին առավել յուրօրինակ գաղափարներ: Այս-
պես, սոցիոկենսաբանական մեկնությունները (Վ. Ռեյնպոլդս, Վ. Ֆալգեր, 
Յա. Վին), ինչպես նաև ռասիստական գաղափարներ ծնող Ժ. Գոբինոն, 
Խ. Մեյներսան և ուրիշներ շեշտադրումը կատարում էին մարդկանց ռա-
սիստական պատկանելիության, նրանց արյունակցական մերձավորութ-
յան վրա, պնդում էին ազգի առաջացման բնական-գենետիկական բնույթը: 
Այս տեսանկյունից, օրինակ` մարդկանց կողմից ծնունդով ժառանգական 
ճանաչված այս կամ այն հայացքները ու կարծրատիպերն ընկալվում էին 
որպես ժամանակի ընթացքում անփոփոխ և այլ ազգերի ներկայացուցիչ-
ների հանդեպ կամ կոմպլիմենտար կամ բացասական վերաբերմունք 
պահպանող:  

Ռուս Լ. Գումիլովն առաջարկեց էթնիկական (ազգային) շարժումները 
(հանրույթները) դիտարկել նրանցում առկա շարժումների երկու ձևերի 
տեսանկյունից: Նրանցից մեկը` կենսաբանականը, իր մեջ ներառում էր 
աշխարհագրական լանդշաֆտի, մշակութային գործոնների ազդեցութ-
յունը, հարևանների հետ փոխհարաբերությունները և այլն, մյուսը` սո-
ցիալականը, ենթադրում էր այսպես կոչված «պասսիոնառության» զար-
գացման որոշակի աղբյուրի առկայություն, որը կենտրոնացնում էր 
մարդկային էներգիայի լարվածությունը և արտահայտվում էր որոշակի 
մարդկանց գործողություններում, որոնք թելադրում էին տվյալ հանրույթի 
զարգացման եղանակը և ուղղությունը [9; 16-52]:  

Ազգի ձևավորման և գործառման առումով հատուկ մոտեցում ունի 
մարքսիզմը, որն ազգը մեկնաբանում էր որպես դասակարգերի նկատ-
մամբ երկրորդական նշանակություն ունեցող յուրահատուկ հանրույթ, 
իսկ ազգային հարցը ներկայացնում էր որպես կապիտալիզմի շրջանում 
դասային պայքարի բաղկացուցիչ մաս: Ուղիղ հակառակ գաղափարներ 
են առաջարկում մշակութաբանական մոտեցման կողմնակիցները (Մ. 
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Վեբեր, Ջ. Բրենդ), որոնք ազգը դիտարկում էին որպես միևնույն մշա-
կույթին պատկանող մարդկանց գաղտնի հանրույթ: Այս մոտեցման ներ-
կայացուցիչ Ֆ. Բարտը կարծում է, որ էթնիկականությունը (տվյալ պա-
րագայում որպես ազգի դրսևորումներից մեկը) իրենից ներկայացնում է 
մշակութային տարբերությունների կազմակերպվածության ձև, որոնք 
համարվում են յուրահատուկ «ընդգծիչներ»` տարբերակելով նրա (էթնի-
կականություն) սկզբունքային գծերը [10, 12-38] : Վերջիններս, ըստ նրա, 
ձևավորվել են ավանդույթների, պատմական, տնտեսական գործոնների 
ազդեցության ներքո: Այս հատկությունների ամբողջության գիտակցումն 
արտահայտվում է մարդկանց կողմից իրենց ազգային ինքնության ըն-
կալման մեջ, այսինքն` այդ խմբային միավորմանն իր անհատական 
պատկանելիության ճանաչման մեջ: Չափազանց ուշագրավ է Կ. Դոյչի 
մոտեցումը, համաձայն որի ազգը սոցիալական զարգացման և պրոգրե-
սիվ հաղորդակցության արդյունք է [11; pp. 26-29]: 

Այսպիսի ընկալման պայմաններում ազգի համախմբումը տեղի է ու-
նեցել մարդկանց կողմից խմբային արժեքների` որպես նրանց աշխարհի 
ճանաչումը համակարգայնացնող առաջատար կողմնորոշիչների, գի-
տակցման և տիրապետման շրջանակներում: Լեզվի գերակայության` որ-
պես մշակութային կյանքին մարդկանց հաղորդակից դարձնելու կարևո-
րագույն կրող և պայման, ինչպես նաև մարդկանց կողմից բնական ճա-
նապարհով յուրացվող կյանքի համար անհրաժեշտ արժեքների առաջ-
նայնության ճանաչումը ներդաշնակվեց տարածքի գերիշխող ազդեցութ-
յան բացառման հետ, որի վրա ապրում էին այդ արժեքների կրողները` 
մշակութային մոտիվացիաների, ավանդույթների, մարդկանց կենսական 
կարծրատիպերի հիման վրա: Այս իմաստով ենթադրվում էր, որ նույնիսկ 
արժեքների միևնույն համակարգը յուրացրած և դրանով ղեկավարվող 
տարբեր էթնոսների ներկայացուցիչներ կարող են դիտարկվել որպես 
մեկ ազգի ներկայացուցիչներ:  

Կառուցվածքային և պրիմորդիալիստական մոտեցումների տեսա-
կան տարբերությունները ձևավորվել են քաղաքական արդիականաց-
ման գործընթացում: Առաջին` այսպես կոչված, եվրոպական ազգերը, ո-
րոնք առաջացել են կապիտալիստական հարաբերությունների ձևավոր-
ման դարաշրջանում, նշանակալի չափով հիմնվում էին ինտեգրման 
բնական կառուցակարգերի վրա, որոնք գործում էին ոչ միայն մշակու-
թային, այլև տնտեսական գործոնների հիման վրա: Առավել ուշ շրջա-
նում, երբ արդեն ձևավորվել էր ազգի կառուցման որոշակի փորձ, երբ 
այս կամ այն պետությունների շրջանակներում ցուցադրվեցին նրանց 
գործառման օրինակները, հասարակության ինտեգրման այդպիսի կա-
ռուցակարգերն սկսեցին օգտագործվել նաև այն երկրներում, որոնք նոր-
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նոր էին սկսում լուծել իրենց ամբողջականության ամրապնդման հարցե-
րը, հարթել տարածքային վեճերը և այլն: Այս տեսանկյունից ազգի կեր-
տումն սկսեց դիտարկվել որպես որոշակի քաղաքական ծրագրերի իրա-
կանացում, որը նախաձեռնված է կառավարող կամ քաղաքական ընտ-
րանու այլ շրջանակների կողմից` կողմնորոշված նմանատիպ հանրույթ-
ների գիտակցված կառուցմանը: Ընդ որում` այսպիսի գործընթացներ 
տեղի էին ունենում ոչ միայն XIX դարում այլև XX դարի վերջերին: Օրի-
նակ` ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո նոր պետությունների ձևավորման գոր-
ծընթացը, Բելովեժյան դաշնագրի կնքումից հետո (Ռուսաստանի, Բելա-
ռուսի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ ԱՊՀ ձևավորելու վերաբերյալ 
պայմանագրի ստորագրման վայր), նրանց կողմից պետական ինքնիշ-
խանություն նվաճելուց հետո ուղեկցվեց ազգային գաղափարախոսութ-
յունների, ինստիտուտների և նորմերի արհեստական ստեղծման գոր-
ծընթացներով: Ազգի ձևավորման այսպիսի տիպը համարվում է փորձի 
ընթացքում ձևավորված գիտելիքի (aposteriori) հիման վրա ժողովուրդ-
ների միաձուլման անհրաժեշտ պայման:  

Այսպիսով ոչ միայն ազգի ներքին միաձուլվածության օբյեկտիվ գոր-
ծոնների պարզաբանման վրա հիմնված պրիմորդիալիզմը, այլև կառուց-
վածքայինն իրենից ներկայացնում է ազգի ձևավորման գործընթացի 
մեկնաբանման լիարժեք իրատեսական բանաձև` հատկապես արդի գլո-
բալ զարգացումներում: Ազգի կառուցվածքային և պրիմորդիալիստական 
մեկնաբանությունների գործնական քաղաքական մեկնաբանությունն 
առաջին հերթին արտահայտվում է այն բանում, որ նրանց կողմից առա-
ջարկված գաղափարներն առաջացնում են տարաբնույթ հասկացութե-
նական (ինստիտուցիոնալ) շրջանակներ ազգային խմբերի կողմից պե-
տական իշխանությանն ուղղված պահանջների ձևակերպման համար, 
առանձնացնում են ազգի ձևավորման և զարգացման կարևորագույն 
կառուցակարգեր միջազգային հարաբերությունների կարգավորման 
գործում: Այսպիսի կառուցվածքային մոտեցումները հիմնական շեշտը 
դնում են պետության, կուսակցությունների, շարժումների հնարավո-
րությունների և նրանց տիրապետած ռեսուրսների վրա: Օբյեկտիվիս-
տական գաղափարների շրջանակներում շեշտադրվում են այլ նպատակ-
ներ և նախասիրություններ: Օրինակ` հոգեբանական «արյան գերազան-
ցության» գաղափարի վրա հիմնված սոցիոկենսաբանական մոտեցում-
ներն անխուսափելիորեն կանխորոշում են քաղաքական պահանջների 
էթնոհեգեմոնիկ համակարգը, որոնք արտահայտում են մեկ ազգի գերա-
զանցությունը մյուսի նկատմամբ, համապատասխան տարածքում նրանց 
ներկայացուցիչների բացարձակ գերիշխանության ցանկությունը, այս 
կամ այն խմբի կյանքի ոճի հաստատման ձգտումը մեկ այլ խմբի հաշվին: 
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Միաժամանակ` կողմնորոշումը բացառապես մշակութաքաղաքա-
կրթական արժեքների վրա, արդի զարգացումներում հաճախ հանգեց-
նում է կոսմոպոլիտիզմի սահմանաների ընդարձակմանը կամ ընդհան-
րապես կոսմոպոլիտիզմի գերակայություն: Տարբեր տեսական և գաղա-
փարախոսական մոտեցումների քաղաքական նշանակությունն առավել 
լիարժեք արտահայտվում է նացիոնալիզմի այս կամ այն ձևերում կամ 
տեսակներում: Ինչպես նշում էր դեռևս Շ. Մոնտեսքիոն` «ազգի ոգին, 
սերը Հայրենիքի հանդեպ համարվում են «օրգանական» հասարա-
կության գոյության միակ հիմքը:  

Պայմանավորված քաղաքական ժամանակի հրամայականներով` 
նացիոնալիզմը ներառում է նաև պետության գործունեության արդյունա-
վետության, նրանում այս կամ այն ազգության կամ էթնիկական խմբերի 
քաղաքացիների մշակութային և սոցիալական պաշտպանվածության 
մակարդակի որակական բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումների 
իրականացման քաղաքականություն: Այս գործընթացում առանձնահա-
տուկ է ազգային ընտրանիների դերը: Հենց նրանք են ստեղծում ազգա-
յին հանրույթներն ինտեգրող արժեքները, լուսաբանում պատմական ա-
վանդույթների և սովորույթների ժամանակակից նշանակությունը, ձևա-
վորում ազգային շահերը, որոնք ընկած են այդ քաղաքական ուժերի 
յուրաքանչյուր օրվա գործունեության հիմքում: Ազգային շահի ապահո-
վումը պետական իշխանության կողմից իրականացվող ռազմավարա-
կան քաղաքական գործունեություն է՝ կողմնորոշված ազգապահպան-
ման և ազգային մրցունակության քաղաքականության ապահովմանը: 
Ազգային շահը համարվում է մարդկանց կողմից ազգային և մշակութա-
յին ինքնության ձեռքբերման հիմնարար պայմաններից մեկը, բացի 
դրանից, այն խտացված ձևով արտահայտում է դրանց հասնելու այն 
նպատակները և միջոցները, որոնք ազգայնական շարժումներին տալիս 
են այս կամ այն քաղաքական կարգավիճակը՝ ինչպես պետության ներ-
սում, այնպես էլ միջազգային ոլորտում: Վերջապես, որպես ազգային 
պետության գործունեության հիմք, ազգային շահը հանդես է գալիս նաև 
որպես երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության որոշակիության 
ցուցանիշ: Այդուամենայնիվ, չնայած ազգային շահի այսչափ մեծ նշանա-
կությանը, գիտության մեջ դեռևս համաձայնություն գոյություն չունի ոչ 
միայն նրա մեկնաբանման, այլև նրա գոյության ճանաչման հարցում  
[12, с 27]: Ազգային շահերի տվյալ մեկնաբանությունն առաջին հերթին 
ծրագրում է որոշակի ազգերի (պետությունների) ներկայացուցիչների 
քաղաքական վարքագծի հուզական-զգայական մոտիվացիաները, 
նրանց քաղաքական ծրագրերում և կարգախոսներում որոշակի արտա-
ժամանակյա գնահատականների, մոտեցումների, կարծրատիպերի ամ-
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րագրումը: Ազգային շահերի և համապատասխան գործողությունների, 
որոնք արտահայտում են, օրինակ՝ քաղաքականության «սկզբունքայ-
նությունը», նրա՝ «իդեալներին և սկզբունքներին պատկանելիությունը», 
այսպիսի ընկալման որոշակի պոզիտիվության պայմաններում համընդ-
հանուր նպատակների նմանատիպ ձևերը, ինչպես ցույց է տալիս գործ-
նական փորձը, միայն խորացնում է տարաձայնությունները մրցակից-
ների հետ՝տրոհելով քաղաքական իրադրության ընկալումը: Բացի դրա-
նից այդպիսի վիճակը պետությանը՝ որպես քաղաքական ինստիտուտի, 
ի սկզբանե դնում է պարտված դրության մեջ մրցակիցների հետ պայքա-
րում, որոնք կարող են առավել ճկուն վերաբերվել իրադրության գնա-
հատմանը, մանևրել, ճշգրտել իրենց նպատակները և այլն: Ուստի ազ-
գային շահն ենթադրում է պրագմատիկ վերաբերմունք քաղաքական 
արդիականացման նկատմամբ, որի միջոցով իրականացվող համա-
պատասխան սուբյեկտիվ շահերը գնահատվում են համընդհանուր բարի-
քի և շահի շրջանակներում: Այսպիսի մոտեցման պայմաններում ազգային 
շահերի բոլոր բովանդակային չափորոշիչներն արդիականանում են և՛ 
իրավիճային, և՛ ռազմավարական արժեքայնության տիրույթներում: Այդ 
պատճառով ազգային շահերի այս կերպ ընկալող ընտրանիների մոտ 
անընդհատ փոխվում են և «հնարավոր» դաշնակիցները, և ազգի (ազգա-
յին պետության) «պոտենցիալ» հակառակորդները, և ներքին ու արտա-
քին իրադրությունների դրական և բացասական գնահատականները: 
Այդուամենայնիվ այս ամենով հանդերձ` պահպանվում են երկու հան-
րային նպատակներ. քաղաքացիների բարգավաճումը և պետության 
հզորության ամրապնդումը: Ընդ որում` այս նպատակների ապահովման 
միջոցներ են հիմնականում ճանաչվում տնտեսական և ռազմական ներու-
ժը: Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ազգային շահերի այսպիսի 
ընկալման կողմնակից Գ. Մորգենտաուն գրել է, որ «Արտաքին քաղաքա-
կանության նպատակները պետք է որոշակիացվեն ազգային շահերի հա-
մատեքստում պաշտպանվեն որոշակի ուժով» [13, p. 67]: Ազգային շահի 
ընկալումը պրակտիկ քաղաքականության ոլորտում, որպես կանոն, հա-
մադրում է պրագմատիկայի և գաղափարական երևակայությունների 
հայտնի տարրերը, որոնք փոխում են ազգային պետությունների գերադա-
սելի նպատակներն ու խնդիրները: Սրա հետ մեկտեղ ազգային շահերի 
բնականոն արդիականացումը լուծում է անվտանգ ապագայի և ազգային 
մրցունակության ապահովման խնդիրները:  
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НАЦИЯ КАК АКТОР ПРОЦЕССА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Политическая модернизация является сложным и многогранным 
процессом, предполагающим наличие множества акторов. В статье в 
качестве специфического актора процесса политической модерниза-
ции рассматривается нация. Современный процесс политической мо-
дернизации несет в себе игровую логику взаимоотношений сетевого и 
иерархического управления. С этой точки зрения формирование и ста-
новление нации предполагает эволюционную модернизацию этнона-
ционального «Я». Следовательно политическая элита как актор поли-
тической модернизации должна разработать стратегию и проводить в 
жизнь продолжительные реформы. Это позволит нации адекватно 
реагировать на возникающие вызовы посредством nation-building. в 
результате чего правящая элита получит возможность модернизиро-
вать национальные интересы в условиях сетевого управления.  

Ключевые слова: политическая модернизация, нация, суверини-
тет, правящая элита, примондиализм, nation-building, культура госу-
дарствостроения, политические действия, национальный интерес, 
сетевое управление. 
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NATION AS AN ACTOR OF POLITICAL MODERNIZATION PROCESS 

Political modernization is a difficult and polyhedral process suggesting 
the presence of many actors. In the article the nation is observed as a 
specific actor of political modernization process. Modern process of political 
modernization bears the game logic of interaction between network and 
hierarchic governance. From this point of view forming and development of 
the nation assume evolutionary modernization of ethnonational identity. 
Hence political elite as an actor of political modernization must develop 
strategy and bring into life sustainable reforms. This will alllow the nation to 
react adequately at rising challengies through nation-building. As a result 
political elite will get an opportunity to modernize the national interest in the 
process of network administration. 

Key words: political modernization, nation, sovereignty, ruling elite, 
primondializm, nation-building, political actions, national interest, network 
governance.  
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ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության  

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

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  

Հոդվածում հետազոտվում են անվտանգության ինստիտուտի 
բազմաբնույթ և ընդգրկուն հայեցակարգը, որը համարվում է խա-
ղաղության, յուրաքանչյուր պետության ու հասարակության գոյութ-
յան և կայուն զարգացման հիմնական, ամենակարևոր գործոնը: 
Հեղինակի կողմից եզրահանգում է արվում, որ անվտանգությունն 
անձի, հասարակության և պետության կենսական անհրաժեշտ շա-
հերի պաշտպանվածությունն է: Բացի այդ, այն հանդիսանում է 
նաև ազգային արժեքների ու բնակչության կեցության ձևի պաշտ-
պանությունը: Անվտանգության համակարգն իր մեջ ներառում է 
բնույթով տարբեր արտաքին և ներքին տարրերի լայն համախումբ 
(քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական, բնա-
պահպանական, սոցիալական և այլն): 

Հիմնաբառեր. պետություն, հասարակություն, անվտանգութ-
յուն, քաղաքականություն, խաղաղություն, հայեցակարգ, ազգային 
արժեք, կեցության ձև, արտաքին և ներքին տարրեր, շահերի 
պաշտպանվածություն: 

 
«Անվտանգություն» հասկացությունն ունի իր պատմական զարգաց-

ման օրինաչափությունները, որոնք, կրելով օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, ար-
տաքին ու ներքին բնույթ, ներառում են տնտեսական, քաղաքական, 
իրավական, ռազմական, սոցիալական, բնապահպանական, գիտատեխ-
նոլոգիական և այլ  գործոններ: Ինչպես հայտնի է՝ գիտելիքների նորա-
րացման ցանկացած բնագավառում հիմնախնդիրների վերլուծությունը  
նախևառաջ ենթադրում է, որ հարկավոր է սահմանել հիմնարար հաս-
կացությունները, պարզել դրանց կառուցվածքային-գործառութային կա-
պը և որոշել հետազոտվող երևույթների դասակարգման եղանակները: 
Ազգային անվտանգության ուսումնասիրությունը համալիր հենվում է 
այնպիսի որոշակի մեթոդաբանության  վրա, որն արտացոլում է ազգա-
յին անվտանգության արդի մարտահրավերները, օբյեկտները, միջոցնե-
րը, երևույթների և գործընթացների մասին նոր գիտելիքների ձեռքբեր-
ման նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումները, նրա վիճակի մասին տեղե-
կությունների հավաքման ու գնահատման միասնական գործընթացները: 
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Որպես անվտանգության միասնական քաղաքական համակարգի 
կառուցվածքային և գործառութային բաղադրիչներ կարելի է առանձ-
նացնել.  

ա) ազգային անվտանգության սուբյեկտային կազմը (անհատ, հա-
սարակություն, պետություն), 

բ) անվտանգության սուբյեկտային կազմի կենսականորեն կարևոր 
շահերը, դրանց արժեքայնությունը, 

գ) համակարգի նպատակները, որոնք արտացոլում են անձի, հասա-
րակության և պետության օբյեկտիվ պահանջները,  

դ) համակարգի նպատակները երաշխավորող մարմիններն ու ըն-
թացակարգերը,  

ե) անվտանգության ապահովման ռեսուրսները և գործիքակազմը [1]:  
Նշված կառուցվածքային և գործառութային բաղադրիչներն իրենց 

ամբողջությամբ ներկայացնում են ազգային անվտանգության ապահով-
ման համակարգի տեսական ձևաչափը, որն արտացոլում է ցանկացած 
անվտանգության քաղաքական համակարգի հիմնական տարրերը` ամ-
բողջականությունը (շաղկապվածությունը), կայունությունը, դիտելիութ-
յունը և տեսանելիությունը: 

Քաղաքական զարգացման գործընթացն իր հերթին ենթադրում է 
վերլուծական մոտեցման շրջանակներում կիրառել տարբեր մեթոդներ և 
ուսումնասիրման  տեխնոլոգիաներ, որոնց օգությամբ քաղաքական 
գնահատականները համադրվում են   սոցիալական, իրավական, մշա-
կութային, տնտեսական ու այլ բազմաշերտ բաղադրիչների հետ: Անվ-
տանգության՝ որպես սոցիալ-քաղաքական համակարգի ուսումնասիր-
ման գործընթացում առաջնային տեղ են զբաղեցնում պատմական, քա-
ղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ իրադարձությունների վեր-
լուծությունը, ինչպես նաև դրանց ապագաբանական (ֆուտուրոլոգիա-
կան) կանխատեսումները:  Անվտանգության մակրոհամակարգի էութ-
յան ըմբռնումը, նրա կառուցվածքային և գործառութային բաղադրիչների 
պատկերացումը նպաստում է ազգային անվտանգության հիմնախնդիր-
ների ու դրանց լուծման արդյունքների մեթոդաբանական հիմնավորվա-
ծությանը [2]: Անվտանգության ինստիտուտի սոցիալ-քաղաքական բնույ-
թը թույլ է տալիս բարեփոխվող անվտանգության համակարգի գործառ-
ման առանձնահատկությունները և օրինաչափություններն որոնել մարդ-
կային գործունեության տարբեր ոլորտներում: Այդ գործընթացի օբյեկ-
տիվությունը նախազգուշացնում է չընկնել ճակատագրապաշտության 
(ֆատալիզմի) մեջ, պետական ու քաղաքական գործիչներին մղում է 
նպատակասլաց կերպով ուղիներ որոնել անձի, հասարկության և պե-
տության անվտանգության ապահովման համար:  
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Անվտանգության ապահովման ձգտումը մարդկանց` հասարակութ-
յան մեջ միավորվելու գլխավոր պատճառներից է: Ամերիկացի հոգեբան 
Աբրահամ Մասլոուն անվտանգության պահանջը դիտարկում է որպես 
«հասարակության մեջ մարդկանց գործունեության առաջնահերթ մոտիվ-
ներից մեկը» [3]: Այդ պահանջի ինտենսիվությունը և չափերը միշտ աճել 
են. անվտանգությունը քաղաքակրթության ծագման սկզբից ի վեր միշտ 
եղել է առանձին անհատների, իսկ հետագայում` հասարակության ու 
պետության գործունեության գլխավոր նպատակը:  

Պատմական վերլուծությունը հանգեցնում է, որ անվտանգության 
պահանջը և «ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից անվտանգ լինելու» գաղա-
փարը ծագել են մարդկային հասարակության ձևավորման հետ միաժա-
մանակ: Անվտանգությունը նույնացվում է բարու հետ, իսկ նրա բացա-
կայությունը` չարի: Մարդիկ դեռևս հասարակության ծագման արշալույ-
սին միշտ բախվել են այնպիսի տարբեր երևույթների հետ, որոնք վնաս 
են պատճառել նրանց առողջությանը, կյանքին, որոշակի պահանջներին 
ու շահերին: Վիթխարի տափաստանում մարդկանց գոյությունը կախ-
ված էր կլիմայից և բնական միջավայրից: Բնության տարերային եր-
ևույթները հաճախ սպառնում էին ցեղերի ու ժողովուրդների գոյությանը: 
Հարևան ցեղերը սպառնում էին մեկը մյուսի ազատությանը: Գոյության և 
զարգացման անվտանգությունը պատմության ընթացքում եղել ու մնում 
է մարդկային հասարակության բարձրագույն շահը: 

Բազում տեսակետներ կան, թե հնագույն հասարակության մեջ ինչ-
պես է կազմավորվել պետությունը: Սակայն, ցանկացած մոտեցման մեջ 
ընդգծվում է անվտանգության առաջնահերթ նշանակությունը` որպես 
այդ գործընթացի կարևորագույն դրդապատճառ: Օրինակ` ժամանակա-
կից նշանավոր քաղաքական փիլիսոփա-լիբերալիստ Ռոբերտ Նոզիկը 
«Անարխիա, պետություն և ուտոպիա» աշխատությունում առանձնաց-
նում է պետության կազմավորման հաջորդական փուլերը, իսկ Հոբբսը 
նշում է անձի անվտանգության դեմ ուղղված երեք սպառնալիքները` 
«մրցակցություն», «անվստահություն» և «փառքի ծարավ»: Առաջին 
սպառնալիքը վարքագծի ագրեսիվության պատճառն է, ինչը մարդուն 
ստիպում է մյուսի վրա հարձակվել իր օգուտի համար: Երկրորդ սպառ-
նալիքը նույնպես մարդուն ստիպում է գործել հօգուտ իր անվտանգութ-
յան, իսկ երրորդի նպատակն է ինչ-որ բանով աչքի ընկնել, ինչ-ինչ հատ-
կություններով առանձնանալ: «Մենք առաջին դեպքում գործ ունենք 
բռնության հետ, երկրորդում` ինքնապաշտպանության, իսկ երրորդում 
շատ հաճախ հանգում ենք դատարկ արժեքների համար մղվող պայքա-
րին: Երբ բոլորը ձգտում են ամեն ինչի, այդ վիճակը «բոլորի դեմ պատե-
րազմի» բնական վիճակն է, քանզի պատերազմը միայն ճակատամար-
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տը կամ ռազմական գործողությունը չէ, այլ նաև այն ժամանակահատ-
վածը, որի ընթացքում ակնհայտորեն արտահայտվում է ճակատամար-
տի միջոցով պայքարելու կամքը» [4]: Իսկ ահա Հոբբսի կարծիքով` մար-
դը և հասարակությունը հարաբերությունների մեջ են պետության հետ՝ 
իրենց իրավունքները փոխանցելով վերջինիս: Դրանով էլ նաև հիմնա-
վորվում է պետության անհրաժեշտությունը՝ որպես մարդկանց ինքնա-
պաշտպանության և անվտանգության առաջնահերթություն [5]:  

Ազգային անվտանգության զարգացման հնարավոր միտումներն որո-
շելու համար պետք է բացահայտել ժամանակի տվյալ հատվածում, սո-
ցիալ-քաղաքական կոնկրետ պայմաններում ազգի քաղաքական կազ-
մակերպվածության մակարդակը, ընդ որում՝ դիմելով նաև պատմական 
անցյալին, նրա հետ համեմատելով հասարակական կյանքի տարբեր ո-
լորտներում արդի իրավիճակը: Բացի այդ, հարկ է պարզել նաև անձի, 
հասարակության ու պետության անվտանգությունը պայմանավորող 
տարբեր գործոնների միջև գոյություն ունեցող կապը և բացահայտել, թե 
դրանք որքանով են ունակ փոփոխվելու սոցիալ-քաղաքական իրակա-
նության ներգործությամբ:  

Մարդկային հասարակության զարգացման հաջորդական առաջըն-
թացի, սոցիալական համակարգերի բարեշրջության ունիվերսալության 
կողմնակիցները քաղաքական հանրությունների մի մասի վերելքով և մ-
յուսների օտարմամբ ուղեկցվող հեղափոխությունները, հեղաշրջումները, 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման փուլերը սովորաբար գնահատում են 
որպես անվտանգության ուժերի զարգացման ողջ մարդկության համար 
միասնական գործընթացի դրսևորումներ: Հասարակության բարեշրջումն 
իրականում միշտ լինում է ոչ գծային և անհամաչափ, իսկ նրա բնութագ-
րումը հասարակական առաջընթացի ունիվերսալության ոգով քողար-
կում է զարգացման իրատեսական կառուցակարգերն ու կառուցվածքը: 
Եթե արդի սոցիալ-տնտեսական պարադիգման ընդլայնվի դեպի մի-
ջանձնային և միջխմբային անվտանգությունների փոխգործակցության, 
ապա կարելի է որպես ինքնավերարտադրվող ամբողջություն զարգացող 
անվտանգային գլոբալ համակարգը (համաշխարհային հանրություն) 
գնահատել իբրև «քաղաքական հարաբերությունների կերպարի» դրսևո-
րում որոշակի, կոնկրետ պատմաժամանակագրական սահմաններում: 

Արդի ժամանակաշրջանում անվտանգությունը ձեռք է բերել քաղա-
քական մեծ նշանակություն՝ ներառելով անհատի և հասարակության 
գլխավոր շահերը: Պետությունը կոչված է որպես անհատի ու հասարա-
կության անվտանգության երաշխավորման գլխավոր սուբյեկտ: Սակայն, 
իրականացնելով անվտանգության ապահովման գործառույթները, պե-
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տությունը կարող է նաև սպառնալիքի որոշակի տարրեր արտահայտել 
անհատի և հասարակության անվտանգության համար:  

Փաստորեն, անվտանգության սոցիալ-քաղաքական համակարգը կոչ-
ված է յուրաքանչյուր անհատի, մարդկանց որոշակի խմբի կամ ամբողջ 
հասարակության ընդհանուր, կենսականորեն կարևոր շահերը բավարա-
րելու համար հաշվեկշռել տարբեր սոցիալական խմբերի՝ միմյանց առճա-
կատման վտանգ բովանդակող շահերը: Պետությունը հանդես է գալիս որ-
պես անձի ու հասարակության անվտանգության ապահովման ամենագլ-
խավոր սոցիալքաղաքական հաստատությունը: Անհատի և հասարակութ-
յան կենսականորեն կարևոր շահերի պաշտպանությանն ուղղված գործա-
ռույթների իրականացման համար պետական մարմիններն օժտված են 
համապատասխան գործիքակազմով՝ լիազորություններով, ռեսուրսներով, 
ուժերով և միջոցներով: Որպեսզի պետությունը դրանով հանդերձ նաև 
սպառնալիք չդառնա հասարակության համար՝ բոլոր պետական կառույց-
ներն անվտանգության ապահովման գործընթացում պետք է խստիվ պահ-
պանեն օրինականության սկզբունքը` որպես անվտանգության ապահով-
ման համակարգի գործունեության կարևորագույն երաշխիք: 

Միաժամանակ, մարդու «բնական իրավունքների» գաղափարը ներ-
կայումս կորցրել է իր աստվածաբանական ուղղվածության զգալի մասը՝ 
ձեռք բերելով մարդկային արժանավայելության և մարդկային գոյության 
նվազագույն ընդունելի պայմանների պահանջի ձևեր: Ժամանակակից 
տեսաբանները պաշտպանում են բարեկեցության թեկուզև նվազագույն 
մակարդակի իրավունքը, այսինքն` երաշխավորված տարեկան նվազա-
գույն ապրուստի իրավունքը, որը նույնպես դիտարկվում է որպես անվ-
տանգության հարց [6]: Մարդու իրավունքների` ՄԱԿ-ի ընդունած հա-
մընդհանուր Հռչակագիրը, ճանաչելով բոլոր քաղաքացիների մարդկա-
յին արժանապատվությունը, հռչակում է ազատության, արդարության, 
անձի անձեռնմխելիության, ցանկացած խտրականությունից հավասար 
պաշտպանության` յուրաքանչյուրի իրավունքը [7]:  

Դրանով իսկ պետության գլխավոր գործառույթը դառնում է պաշտ-
պանել մարդու իրավունքները` իհարկե, առաջին հերթին սահմանելով 
դրանք: Չնայած, ինչպես երևում է՝ մարդու բոլոր իրավունքների ոչ մի 
թվարկում լիակատար և միանշանակ հնարավոր չի լինի, սակայն բոլոր 
դեպքերում այդ թվարկման մեջ պետք է ընդգրկել այնպիսի իրավունք-
ներ, ինչպիսիք են` մի կողմից կյանքի և ազատության վերաբերողները, 
մյուս կողմից` գոյության նվազագույն, արժանավայել ապրելակերպի 
առնչությամբ: 

XXI դարը մարդկությանը բերեց նոր մարտահրավերներ և խնդիր-
ներ, որոնցից է պետության նոր կարգավիճակը մշակելու, առանձին քա-
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ղաքացիների, սոցիալակական խմբերի հանրությունների և ամբողջ հա-
սարակության հետ փոխհարաբերություններում նրա նոր գործառույթնե-
րը որոնելու և սահմանելու խնդիրը: Պետության ուժեղացումը (ողջախոհ 
սահմաններում) մի կողմից ներկա հարյուրամյակի բնական և անհե-
տաձգելի հատկանիշն է, մյուս կողմից շատերին վախեցնում է ամբողջա-
տիրության (տոտալիտարիզմի) փորձը: Այսօր նույնիսկ նոր ազատական 
գաղափարախոսության կողմնակիցները հասկանում են, որ ուժեղ պե-
տությունը հասարակության անվտանգության և կայունության գրավա-
կանն է: Գլոբալացման գործընթացները կարող են ունենալ այնպիսի 
հետևանքներ, ինչպիսիք են` զանգվածային բնաջնջման զենքի տարա-
ծումը, ահաբեկչության սպառնալիքի աճը, ահաբեկչությանը օժանդակող 
և «սառը պատերազմի» տարիների դաշինքների սահմանափակումնե-
րից ազատված երկրների կողմից նախահարձակման (ագրեսիայի) հնա-
րավորությունը: Անձը և հասարակությունն այդ պայմաններում ավելի են 
երկյուղում, որ պետական իշխանության հաստատությունները կթուլա-
նան, ինչը, իհարկե, չի կարող բացասական չանդրադառնալ ազգային 
անվտանգության ապահովման համակարգի վրա: Մասնագետների կող-
մից արդարացի է նկատված, որ ազգային անվտանգության հիմնախն-
դիրների կարևոր խումբը դարձել է քաղաքական գիտությունների ոլոր-
տի անկախ հետազոտողների ուսումնասիրության առարկա: Այս դեպ-
քում վերլուծության հայեցակետերը բավական տարբեր են դիտարկվում՝ 
աշխարհաքաղաքական, էթնաքաղաքագիտական, սոցիալ-տնտեսա-
կան, բնապահպանական և այլն [8]:   

Այսպիսով, անվտանգության ինստիտուտի ծագման և զարգացման 
պատմական ասպեկտի ուսումնասիրությունը նպաստում է նրա ընդհա-
նուր օրինաչափությունների բացահայտմանը, ինչպես նաև օգնում է 
պարզելու, թե դրանք ինչ դրսևորումներ են ունենում տարբեր պայման-
ներում: Նման վերլուծությունը, որպես սոցիալական-քաղաքական հա-
մակարգերի ուսումնասիրության եղանակ, օգնում է վերհանել բարե-
փոխվող անվտանգության ապահովման բոլոր սուբյեկտների դերն ու 
նշանակությունը տարբեր պատմական ժամակաշրջաններում, ճիշտ որո-
շել ազգային նպատակները և դրանց իրականացման համար սուբյեկտ-
ների կողմից ծավալվող գործունեության հիմնական ուղղությունները: 
Այն թույլ է տալիս նաև քաղաքականությունը տեսնել որպես անվտան-
գության ապահովման սուբյեկտների` ազգային նպատակների իրակա-
նացման ուղղությամբ կոնկրետացված գործունեություն, հետազոտել պե-
տության ծագման պատմությունն ու դրա դերն անվտանգության ինստի-
տուտի ձևավորման գործում: 
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что безопасность это защищенность жизненно важных интересов 
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕНЕГ 

В статье претставленно  влияние денег на духовный мир 
человека с  позиции философии и обоснованна  мысль  о том, что 
с точки зрения    денежной этики ,  "человек всегда должен быть 
мерилом  всего". 

Ключевые слова: интерпретация, эффект, нравственность, 
ценность, философия денег, денежная этика. 

 
Важным фактором функционирования экономической сферы есть 

деньги - особая реальность, с которой связан каждый день челове-
ческого бытия, которая создает специфическое восприятие человеком 
мира и себя в нем. Деньги диктуют свою политику, навязывают особое 
мировоззрение, философию. Как объект познания, деньги принад-
лежат к сфере знаний экономической науки. Деньги - особый товар, 
который является общим эквивалентом во время обмена товаров, их 
формой стоимости. В качестве денег используют металлические и 
бумажные знаки, ассигнации, кредитки, боны, купоны и др. Экономика 
рассматривает деньги как средство обмена, который облегчает 
торговлю. Своей задачей она усматривает выяснение количества 
необходимых для экономики денег, особенностей и закономерностей 
процесса формирования предложения денег, ее структуры, факторов, 
которые влияют на денежный поток, функционирование денежного 
рынка и т.п. Влияние денег на человека не исчерпывается сферой 
экономики. Поскольку значение и суть денег не зависит от формы их 
материального воплощения. Их ценность вытекает не из их вещест-
венной формы, а из содержания того общественного процесса, 
который они опосредствуют своим движением и делают возможным. 
Имея свою особую форму движения от одного человека к другому, 
деньги выражают определенный образ общения. Деньги способны 
поощрить к любым усилиям против человека, превратить в предмет 
покупки - продажи то, что им не должно быть в здоровом обществе. 
Это означает, что они вносят в общественное бытие как порядок, так и 
элементы хаоса. Но деньги есть лишь средство реализации волевых, 
умственных усилий человека. Они одинаково успешно обслуживают 
как творческие, так и деструктивные человеческие действия и 
поступки. В этой роли они создают или разрушают человека как 
личность, влияют на формирование ее индивидуальной системы 
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ценностей, иерархии ее личных приоритетов и целей. Таким образом, 
сущность экономических процессов, проблем в собственно человече-
ском измерении, в контексте разнообразнейших форм жизнедеятель-
ности общества, рассматривает философия экономики (1). Деньги - 
это реальность, с которой мы постоянно имеем дело в нашей 
повседневной жизни, это непременный атрибут нашего бытия (2). 
Деньги создают нам проблемы, когда их нет, но еще больше проблем 
возникает тогда, когда они есть. И это только видимость, что мы 
управляем деньгами, на самом деле мы и не замечаем как тихо и 
настойчиво они управляют нами. И наша власть над ними реальна 
лишь настолько, насколько мы способны понять их власть над 
нами.Человек пытается познать сущность денег на протяжении многих 
столетий. О деньгах писали философы и экономисты, государствен-
ные деятели, писатели и даже поэты. Деньги способны созидать и 
разрушать, объединять и разлучать. Деньги могут влиять на судьбу 
как отдельного человека, так и целых народов. Человек делает 
деньги, деньги “делают” человека - они формируют и его образ жизни, 
и его образ мыслей. Деньги как обьект познания относятся к 
специальной области знаний - экономической науке, которая, как и 
всякая наука, имеет свой предмет, свои методы исследования и цели 
(3). Как бы ни был важен анализ денежных потоков, этого недоста-
точно для того, чтобы проникнуть в “тайну” денег, понять их природу и 
роль в жизни общества. Для этого необходим методологический 
подход, необходимы такие инструменты мышления, которые помогут 
охватить все формы проявления сущности денег в их целостности. И в 
этом смысле справедливо говорить о философии денег. Философия 
денег - это способ познания объективной необходимости и закономер-
ностей развития денег как общественного явления, который позволяет 
выявить их влияние на “мир вещей”, “мир людей” и “мир” отдельной 
личности. Целостная картина денег может быть составлена на основе 
анализа их не только в качестве средства обмена, но и цели. Как 
средство обмена деньги способствовали развитию торговли, уско-
рению и расширению движения товаров и услуг, формированию 
общественных хозяйственных связей. Как цель обмена деньги оказали 
огромное влияние на развитие самого человека, его целеполагающую 
деятельность, его отношение к труду. Они изменили ценностную 
ориентацию человека и его представление об этических нормах. 

Двоякая роль денег, как средства и как цели, рассматривалась 
еще Аристотелем в его учении о государстве, и послужила теорети-
ческим фундаментом для разграничения понятий “экономика” как 
искусство приобретения полезных благ и “хрематистика” как способ 
обогащения. Первое он считал необходимым, соответствующим 
природе и имеющим свои границы, а второе - не соответствующим 
природе и не имеющим границ. «В искусстве наживать состояние 
никогда не бывает предела в достижении цели, а целью здесь 
оказывается богатство и обладание деньгами. Напротив, в области, 
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относящейся к домохозяйству... предел имеется, так как целью домо-
хозяйства служит не накопление денег»(4). Этот тезис принципиально 
важен для понимания сути денег не только в философии Аристотеля. 
Накопление денег ради самих себя не просто бессмысленно, оно 
вредно, ибо нарушает сложившийся порядок, разрушает социальные 
связи, разрушает общину сограждан, общину равных, основу бытия 
античного человека. 

Дальнейший ход истории показал, что обе роли денег являются 
необходимыми и целесообразными, и, более того, они представляют 
собой единство противоположностей, а присущее им внутреннее 
противоречие служит источником общественного развития. С таких 
позиций анализировал сущность денег К.Маркс, раскрывая законо-
мерности их превращения в капитал. О возрастающей власти денег 
над действиями людей, когда они становятся целью, писал Г. Зиммель 
(5). В своем блестящем сочинении он проанализировал влияние 
денег, финансово-денежных отношений на поведение и сознание 
индивидов, например, на подавление чувств и желаний людей, на 
деформацию разума и рациональности. Отчуждение людей друг от 
друга, "овеществление" человеческих отношений, обесценивание 
культуры- следствия власти денег. Вещи, которые человек создает, 
властвуют над ним. Люди все больше пользуются вещами как средст-
вами, инструментами, не понимая смысла их действия. А поскольку в 
созданных человеком вещах "объективируются" дух, знание, сознание, 
то человеку становится чуждой его собственная духовность. И именно 
ему принадлежит известная фраза». Зиммель, как и другие представи-
тели философии жизни, не был склонен к созданию систематизирую-
щих работ. Его произведения имеют скорее эссеистский, фрагмен-
тарный характер. Но несмотря на это он по праву считается одним из 
классиков философски ориентированной социологии XX в. 

Деньги принесли изменения не только в “мир вещей” и не только в 
“мир людей”, они сыграли определенную роль в изменении внутрен-
него мира человека, его интересов, идеалов, устремлений и нравст-
венных критериев. Деньги изменили систему человеческих ценностей, 
поставив себя в центре как всеобщую экономическую ценность. 
Деньги - это ценность. Говорить о реальной стоимости денег можно 
было лишь тогда, когда они существовали в форм е благородных 
металлов, т.е. полноценных денег. Но переход к другим формам денег 
(монеты, банкноты), имеющим лишь номинальную стоимость, превра-
щает их в знак, символ, в носителя информации. Но, тем не менее, 
они остаются реальной ценностью и благодаря этому могут выступать 
и средством и целью обмена. Их ценность происходит не из их 
вещественной формы, а из содержания того общественного процесса, 
который они опосредуют своим движением и делают его возможным. 
Деньги - это вещь, которая имеет свою особую форму движения от 
одного человека к другому и выражает определенный способ обще-
ния. Вещь, которая, независимо от своей материальной или симво-
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лической формы, служит инструментом общественного взаимодейст-
вия людей посредством обмена. Это и является “источником огромной 
ценности денег для общества”. Механизм общественного взаимо-
действия, осуществляемого с помощью денег, можно свести к двум 
постоянно чередующимся актам - присвоения и отчуждения. Посредст-
вом присвоения и отчуждения денег происходит отчуждение и 
присвоение различных благ, созданных в обществе - мое становится 
чужим, чужое становится моим. Деньги вносят определенный порядок 
в процесс распределения общественных ценностей. Обладая свойст-
вом всеобщей обмениваемости они не только сами становятся 
ценностью, но и выступают мерой стоимости обмениваемых благ - 
“мерой всех вещей”  

В постоянном чередовании актов отчуждения и присвоения 
отдельные моменты общения субъектов экономики соединяются в 
единую общественную связь и образуют единый социально-эконо-
мический организм, основанный на зависимости каждого от всех и 
всех от каждого и именно в этом проявляется механизм общест-
венного взаимодействия частных интересов, с помощью которого 
происходит реализация целей и желаний отдельных индивидуумов, и 
который обеспечивает их свободу в осуществлении выбора. Из этих 
моментов самореализации личности в обмене складывается жизнь 
“экономического человека”, ее количественные и качественные харак-
теристики. Будучи искушением и соблазном деньги выступают 
испытанием нравственности(6).  

Деньги наполняют материальной силой волю человека во всех ее 
проявлениях и создают одновременно общественный механизм ее 
реализации (рынок), но они индифферентны к тому, на что эта воля 
направлена. Это уже сфера разума. Деньги одинаково добросовестно 
обслуживают и разрушительные и созидательные действия человека, 
они - лишь средство реализации его воли и разума. Но в этой роли 
они не пассивны - они творят или разрушают самого человека как 
личность, они активно влияют на формирование его индивидуальной 
системы ценностей, на расстановку его личных приоритетов и целей. 
Все зависит от соотношения двух сил - разума и денежного интереса - 
в целеполагающей деятельности людей. Деньги ставят человека 
перед необходимостью рационального обоснования своих действий. И 
в этом смысле нельзя не согласиться с Г. Зиммелем, который считал, 
что развитие интеллекта идет параллельно с денежного экономикой. 
Более того, деньги способствуют развитию “общественного интеллек-
та”, ставя общество перед необходимостью общественного контроля 
над “свободной игрой рыночных сил''. Деньги - это продукт общества, 
“социальное изобретение”, и общество в ответе за свое дитя. Так же, 
как когда-то давно силой общественной воли, были созданы деньги, 
так теперь силой общественного разума мы должны понять их место и 
роль в жизни общества и научиться управлять этой “стихией”. Это 
может быть достигнуто объединением усилий экономической науки, с 
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ее практической направленностью, и философии, с ее стремлением к 
познанию целостности мира. Деньги имеют большую ценность, чем 
товар, который можно за них приобрести – это один из главных 
психологических эффектов, способствующий развитию мировой 
экономики. Деньги ценятся обществом значительно выше любой вещи 
аналогичного номинала, ведь они позволяют приобрести товар или 
услугу, в то время как обменять тот же товар и услугу на что - либо 
другое связано с определенными трудностями. Именно поэтому, 
становясь между выбором товара или денег, мы отдаем предпочтение 
последним. Это вполне рациональный подход. Но часто встречаются 
ситуации, в которых человек ведет себя абсолютно нерационально, 
хотя с его точки зрения подобное поведение вполне оправданно. 
Существует еще ряд феноменов, связывающих деньги и психологию. 
Например, денежное табу, разновидности которого встречаются в 
каждой культуре и проявляются в психологических запретах, исходя-
щих из точки зрения морали.  

Еще одна особенность денег – их материальность. Какой бы сум-
мой не располагал человек, купить он может только сугубо материаль-
ные блага, но никак не духовные. Деньги не настолько всемогущи, 
как думают некоторые, и зависит от них далеко не все. Наделить 
кого - либо безграничной любовью, мудростью, искренним рас-
положением других людей им не под силу. Да и вообще между 
деньгами и ценностями духовного порядка нельзя ставить знак 
равенства. Ведь всем известно, что ни сами деньги, ни их безмерное 
количество еще никого не сделали по – настоящему счастливым. 

В заключении можем аргументировать, что анализируя системное 
влияние логики денег, денежных отношений на мировоззренческо-
духовный мир человека и общества с философской точки зрения, при-
ходим к выводу, что философско-ценностная интерпретация денежной 
этики сводится к тому, что “мерой всех вещей” всегда должен быть 
человек.  
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան, 
փիլիսոփայության պատմության ամբիոն, 

փիլիսոփայական  գիտությունների թեկնածու 
 
 

ՓՈՂԻ  ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում ներկայացված է փողի ազդեցությունը մարդու հոգևոր 
աշխարհի վրա փիլիսոփայական տեսանկյունից և հիմնավորված է, որ 
փողային էթիկայի փիլիսոփայական-արժեքային մեկնաբանությունն այն 
է , որ «ամեն ինչի չափանիշը միշտ պետք է լինի մարդը». 
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PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGICAL  

INTERPRETATION OF MONEY 
 
In the article it is presented the influence of money on the spiritual 

world of human being from the philosophical aspect and argumented that 
philosophical-valuable interpretation of the ethics of money is “that the 
criterion of all always must be human being”. 

Keywords: comment, result, moral, value, philosophy of money, ethics 
of money.   
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