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Հրատարակության է երաշխավորել  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
գիտական խորհուրդը 

Հ 247  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված 
«Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները» 2-րդ միջազգային գիտա-
ժողովի նյութեր.- Եր.: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2019.- 580 էջ: 
Ժողովածուում ամփոփված են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված երկօրյա միջազգային գիտաժողովի նյութերը: 
Հոկտեմբերի 8-ին մեկնարկած «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները» 
խորագրով գիտաժողովին մասնակցում էին կառավարման ոլորտի մասնագետներ 
ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Ռուսաստանից, Չինաս-
տանից, Կոլումբուսից:  
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1. Լոքյան Ա. Բ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, հոգեբա-
նական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

2. Բեզիրջյան Խ. Օ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լրացուցիչ և շա-
րունակական կրթության գծով պրոռեկտոր, կենսաբանական գիտությունների 
թեկնածու 

3. Չատինյան Գ. Գ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտաուսումնա-
կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դո-
ցենտ 

4. Ադամյան Գ. Ս., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի վարչատնտեսա-
կան աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու  

5. Խեչոյան Թ. Բ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաքին կապե-
րի գծով պրոռեկտոր 

6. Հովհաննիսյան Գ. Ս., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավա-
խորհրդատու, Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոնի գիտաշ-
խատող 

7. Խաչատրյան Վ. Վ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման 
ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

8. Աղուզումցյան Ռ. Վ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավար-
ման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնա-
ծու, պրոֆեսոր 

9. Ղուշչյան Ա. Ա., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեֆերենտ, լեզու-
ների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ 

10. Ղազարյան Ն. Ա., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտու-
րայի բաժնի պետ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու 

11. Մանուկյան Ս. Գ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտա-
կան կրթության որակի ապահովման բաժնի պետի տեղակալ 

12. Մովսիսյան Տ. Գ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային 
համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի պետ 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
 

1. Լոքյան Ա. Բ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, հո-
գեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

2. Հարությունյան Ս. Գ., ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահ, ֆիզի-
կամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

3. Խաչատրյան Վ. Վ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կա-
ռավարման ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

4. Եզեկյան Ա. Ռ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագի-
տության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

5. Մարգարյան Մ. Մ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղա-
քական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վա-
րիչ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

6. Աղուզումցյան Ռ. Վ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կա-
ռավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտութ-
յունների թեկնածու, պրոֆեսոր 

7. Այվազյան Ա. Յ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լեզուների 
և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գի-
տությունների թեկնածու, դոցենտ 

8. Ավանեսյան Հ. Մ., Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր հո-
գեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկ-
տոր, պրոֆեսոր 

9. Պետրոսյան Լ. Հ., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառա-
վարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտութ-
յունների թեկնածու, դոցենտ 

10. Գևորգյան Ս. Ռ., Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկ-
տոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

11. Գասպարյան Խ. Վ., Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտութ-
յունների թեկնածու, դոցենտ 

12. Հարությունյան Տ. Ս., ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Տա-
րածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, կենսա-
բանական գիտությունների թեկնածու  
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1. Գանչերյոնոկ Ի. Ի., Բելառուսի պետական համալսարան, ֆիզիկա-
մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

2. Չեն Դունսիաո, Շանհայի միջազգային հետազոտությունների ակա-
դեմիա, փ.գ.դ. 

3. Ծիրիունիան Ֆ. Վ., Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Սոլ 
Փրայս հանրային քաղաքականության դպրոց, ի.գ.դ., պրոֆեսոր 

4. Կալենջյան Ս., ՌԴ նախագահին առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայության ակադեմիայի կորպորատիվ կա-
ռավարման բարձրագույն դպրոց, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

5. Հարությունյան Ա., Մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-
րան, ի.գ.դ., պրոֆեսոր 

6. Ալախվերդով Վ. Մ., Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսա-
րանի ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 

7. Օբոզնով Ա. Ա., Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի (ՌԳԱ) 
հոգեբանության ինստիտուտի ինժեներական հոգեբանության և էր-
գոնոմիկայի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող, հոգեբանական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

8. Ակոպով Գ. Վ., Սամարայի պետական սոցիալ-մանկավարժական 
համալսարանի ընդհանուր և սոցիալական  հոգեբանության ամբիո-
նի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

9.  Պոզնյակով Վ. Պ., Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի 
(ՌԳԱ) հոգեբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, հոգե-
բանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

10. Լեոնով Ն. Ի., Ուդմուրտիայի պետական համալսարանի սոցիալա-
կան հոգեբանության և կոնֆլիկտոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, հոգե-
բանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

11. Բուչեկ Ա. Ա., Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական հա-
մալսարանի տարիքային և սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի 
պրոֆեսոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր 
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ՀԱՅԿ ԱՆՏՈՆՅԱՆ 
ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային  

հետազոտական համալսարան (ՊԱՀՀ), 
 ասպիրանտ 

 
 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ 

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է պետական սահմանի 
պաշտպանության ու պահպանության գործում ներգրավված մար-
մինների հետ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների փոխգործակցության զարգացման հնարա-
վորություններին: ՀՀ պետական սահմանին սպառնալից իրավիճակ-
ների հետ կապված վաղ զգուշացման, դրանց կանխման և տարած-
քային ամբողջականության ապահովման համար որևէ առանձին գե-
րատեսչության գործունեության գործառնային և նորմատիվային 
շրջանակները երբեմն բավարար չեն: Այս համատեքստում պետա-
կան սահմանի պաշտպանության համակարգը, ինչպես ցույց է տա-
լիս փորձը, պետք է ապավինի նաև ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների ավելի 
գործուն աջակցությանը, ինչը մինչև այժմ ավելի շատ կրել է վարչա-
կան և խորհրդատվական բնույթ:  

Հիմնաբառեր. պետական սահման, տարածքային կառավարման 
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ռազմական ան-
վտանգություն, ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ ծառայություն, աշխարհա-
գրական լիմոլոգիա: 

 
«Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում է, որ պետա-

կան սահմանի պաշտպանությունը և պահպանությունը ՀՀ ռազմական 
անվտանգության ապահովման համակարգի և սահմանային քաղաքակա-
նության իրագործման մի մասն է, ինչը պահանջում է տվյալ ոլորտում պե-
տական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համաձայնեցված 
գործունեություն, իրենց լիազորությունների շրջանակում քաղաքական, 
կազմակերպաիրավական և այլ միջոցներով պետական սահմանի պահպա-
նություն և պաշտպանություն: Պետական սահմանի պահպանությունը, որը 
նրա պաշտպանության մի մասն է, իրականացվում է ՀՀ ԱԱԾ սահմանա-
պահ ծառայության կողմից (համաձայն «ՀՀ սահմանապահ ծառայության 
մասին» օրենքի): ՊՆ-ն ապահովում է ԶՈՒ կողմից ՀՀ պետական սահմա-
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նի պաշտպանությունը ցամաքում, օդում, ջրային ավազաններում, իր իրա-
վասությունների սահմաններում լուծում է պետական սահմանի խախտում-
ների հետ կապված միջադեպերը: ՀՀ-ում ՌԴ Անվտանգության դաշնային 
ծառայության (ԱԴԾ) սահմանապահ զորքերն էլ իրականացնում են պետա-
կան սահմանի հայ-թուրքական և հայ-իրանական տեղամասերում սահմա-
նային ռեժիմի ապահովումը:  

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ 10 մարզերից ինը սահմանակից են հարևան 
երկրներին, արդիական են դառնում սահմանային ծառայության ու պաշտ-
պանական գերատեսչության հետ տարածքային կառավարման և տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների փոխգործակցված գործունեության 
անհրաժեշտությունը և դրա կատարելագործման հնարավորությունները: 
Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, պետական սահմանի պահպանությունն ու 
պաշտպանությունն ապահովող մարմինները, չհիմնվելով տարածքային 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԿ և ՏԻՄ) 
գործուն աջակցության վրա, չեն կարող արդյունավետ գործել:  

Այսպես, պետական սահմանային քաղաքականությունը կարելի է 
սահմանել որպես բոլոր իրավասու մարմինների կողմից կազմակերպչա-
կան և կարգավորիչ-վերահսկողական գործունեության արդյունք՝ միտված 
սպասարկելու ՀՀ ազգային շահերը պետական սահմանին և սահմանա-
մերձ գոտիներում:  

ՀՀ պետական սահմանային քաղաքականության նպատակներն են՝ 
 պետական սահմանների անվտանգության և տարածքային ամբող-

ջականության ապահովումը, 
 սահմանին և սահմանամերձ գոտիներում ներպետական և միջազ-

գային իրավական նորմերի իրականացումը, 
 սահմանամերձ տարածքներում անձի, հասարակության և պետութ-

յան կենսական շահերի պաշտպանությունը, 
 պետական սահմանի պաշտպանության ապահովման անհրաժեշտ 

հիմքերի սահմանումը, որով կապահովվի սահմանամերձ գոտում 
ռազմականացված և այլ կառույցների ու կազմակերպությունների 
հետ ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների փոխգործակցությունը սահմանային 
հարցերի կարգավորման համար [1, էջ 14]: 

Կարելի է առանձնացնել պետական սահմանային քաղաքականության 
հետևյալ առանձնահատկությունները. 
 իր գործառնման բնույթով այն գտնվում է պետության ներքին և ար-

տաքին քաղաքականության հատման տիրույթում, 
 ունի միջազգային բնույթ, քանի որ շոշափում է առնվազն երկու սահ-

մանակից պետությունների շահեր, 
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 առնչվում է պետական սահմանի և սահմանամերձ տարածքների 
քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և այլ կարգի հարաբե-
րություններին [2]: 

Սահմանային քաղաքականության իրագործմանը մասնակցում են պե-
տական իշխանության տարբեր մարմիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը պա-
տասխանատու է կոնկրետ ոլորտի համար (քաղաքական, տնտեսական, 
ռազմական և այլն): Քանի որ սահմանը համարվում է ոչ թե գործառութա-
յին, այլ տարածքային բաժանման արդյունք, նրանում արտացոլվում են պե-
տական և հասարակական շահերի ամբողջությունը, ինչը պահանջում է 
պետության և նրա մարմինների ամբողջական գործունեության անհրաժեշ-
տություն ինչպես սահմանամերձ տարածքներում, այնպես էլ սահմանի հետ 
կապված բոլոր հարցերում:  

Երբ սահմանին իրադրությունն էականորեն և որոշակի երկարատև ժա-
մանակահատվածում փոխվում է և կարող է հաստատվել ռազմական 
դրություն, ապա այս կամ այն գերատեսչության գործունեության գործառ-
նային և նորմատիվային շրջանակները բավարար չեն ծառացած խնդիրնե-
րին լուծում տալու, պետական բոլոր ինստիտուտների շահերի պաշտպա-
նության համար: Սրա հետևանքով սահմանային գոտում պետական բոլոր 
մարմինների օպերատիվ-կարգավորիչ գործունեության հստակեցման անհ-
րաժեշտություն է առաջանում, որն անհրաժեշտ է սահմանային միասնա-
կան քաղաքականության իրագործման համար՝ քաղաքական, տնտեսա-
կան, ռազմական, էկոլոգիական և այլ շահերի պաշտպանության տեսանկ-
յունից:  

Այս պարագայում պետական սահմանների պաշտպանությունը տարած-
քային կառավարման, ՏԻՄ, ինչպես նաև հատուկ կազմավորումների փոխ-
գործակցության համալիր է՝ միտված երկրի սահմանային անվտանգության 
ամրապնդմանը, դրան սպառնացող վտանգների հետ կապված վաղ զգու-
շացման և տարածքային ամբողջականության ապահովմանը [3]: Սրա հետ 
կապված՝ չենք կարող չդիտարկել մի շարք առանձնահատկություններ: 

Առաջին՝ պետական սահմանը ռազմական անվտանգության ապահով-
ման գլխավոր օբյեկտն է:  

Երկրորդ՝ սահմանային հատվածի 80%-ից ավելին նախկինում եղել է 
մաքուր վարչատարածքային բաժանում ՀՀ և նախկին խորհրդային հան-
րապետությունների միջև, որոնք ոչ մի կերպ չեն պաշտպանվել նախկինում, 
անգամ տեղ-տեղ սահմանագծված չեն: 

Երրորդ՝ այդ սահմանների ողջ երկայնքով տնտեսական միջոցների, 
արտադրության, բնակչության բաշխվածությունը ոչ համասեռ է: 
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Չորրորդ՝ ՀՀ-ն իր հարևաններից յուրաքանչյուրի հետ ունի տարբեր 
կարգի սահմանային ռեժիմներ: Աշխարհագրական լիմոլոգիայի տեսանկ-
յունից [4, с. 304-307] Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ սահմանները կարող 
ենք համարել անջրպետող (արգելափակող) սահմաններ, իսկ Վրաստանի 
և Իրանի հետ սահմանները՝ կոնտակտային (շփման)։ 

Հինգերորդ՝ Ադրբեջանի հետ սահմանային հատվածի մի մասում իրա-
վիճակը շարունակում է մնալ ոչ կայուն՝ ժամանակ առ ժամանակ դրսևոր-
վելով ռազմական սադրանքների տեսքով։ 

Պետական սահմանի պաշտպանության և պահպանության իրակա-
նացման ասպարեզում ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների իրավական կարգավիճակը 
կարելի է սահմանել այս մարմինների համար իրավականորեն ամրագրված 
նորմատիվային ակտերի, պարտականությունների և լիազորությունների 
ամբողջություն: 

Այսպես, «Պետական սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածում 
նշվում է. «Պետական մարմինները, պաշտոնատար անձինք, քաղաքացի-
ները և կազմակերպությունները պարտավոր են իրենց իրավասության 
շրջանակներում աջակցել սահմանապահ զորքերին պետական սահմանի 
պահպանության գործում, իսկ պետական սահմանին սպառնացող վտանգի 
մասին տեղեկություններն անհապաղ հայտնել սահմանապահ զորքերին: 
Պետական մարմինները, պաշտոնատար անձինք, քաղաքացիները և կազ-
մակերպությունները պարտավոր են կատարել պետական սահմանի ռեժի-
մի, սահմանային ռեժիմի պահանջները» [5]: «ՀՀ պետական սահմանի մա-
սին» օրենքի դրույթներով սահմանվում են պետական սահմանի հետ կապ-
ված նորմատիվ-իրավական հիմքերը: Քանի որ ՀՀ 10 մարզերից 9-ն ունեն 
պետական սահման, իսկ նրանց կազմում եղած շուրջ 200 համայնքներ հա-
մարվում են սահմանամերձ1, ապա այս նորմատիվ-իրավական ակտերի ի-
րականացման կարևորությունը շատ ավելի է ընդգծվում: Այնպես որ տեղե-
րում սահմանային քաղաքականության իրավաքաղաքական հիմքերը 

                                                 
1 Ըստ «ՀՀ սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը 

հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի՝ սահմանային գոտում է գտնվում 9 քաղաքային և 
173 գյուղական համայնք (200 բնակավայր, հանրապետության գյուղական 
բնակավայրերի թվի 20. 7 %), բնակչությունը կազմում է 353,5 հազ. մարդ` սահմա-
նամերձ 9 մարզի բնակչության 16 %-ը: Սահմանային շերտում է գտնվում 4 
քաղաքային և 59 գյուղական համայնք` 150,2 հազ. բնակչությամբ (մարզերի 
բնակչության 6,8 %-ը), իսկ սահմանային 4 կիլոմետրանոց գոտում` 5 քաղաքային 
և 82 գյուղական համայնք` 203,3 հազ. բնակչությամբ (մարզերի բնակչության  
9,2 %-ը): 
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պետք է սահմանվեն ՀՀ տարածքային քաղաքականության հիմնադրույթ-
ների հաշվառմամբ: 

Մյուս կողմից՝ պետական սահմանի պաշտպանության հարցերին մաս-
նակցություն ունենալով՝ ՀՀ-ի ՏԿ և ՏԻՄ մարմինները հնարավորություն ու-
նեն ազդելու համապետական նշանակության հարցերի լուծման վրա: Այս-
պիսի մասնակցությունը դժվար է թերագնահատել: Այս առումով ՌԴ ԱԴԾ 
սահմանապահ ծառայության պահեստային փոխգնդապետ Լև Ազատխան-
յանը մի առիթով նշել է. «Անգնահատելի է տեղերում հայ բնակչության օգ-
նությունը. այն միշտ եղել է` սկսած Հայաստանի անկախության առաջին 
տարիներին սահմանը պահպանելու համակարգի կայացման ամենաբարդ 
օրերից։ Դրա համար սահմանապահները խորապես երախտապարտ են 
գյուղացիներին» [6]։ 

Այսպիսով՝ ՀՀ տարածքային կառավարման այն սուբյեկտները, որոնց 
սահմանները համընկնում են նաև ՀՀ պետական սահմանների հետ, ա-
ջակցություն են ցուցաբերում պետական իշխանության մարմիններին՝ հա-
մակողմանիորեն նկատառելով կոնկրետ այդ տարածքում նաև սեփական 
անվտանգության ամրապնդման և կայունության պահպանման հարցերը:  

Սահմանային քաղաքականության իրականացման ասպարեզում 
օրենսդրական բազայի ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակաց-
նել, որ պետական սահմանի պահպանության իրականացման գործընթա-
ցում ՏԿ և ՏԻՄ մարմիններին ընդհանրական առումով տրված են որոշակի 
լիազորություններ: Դրա վկայությունը տարածքային մարմիններին որոշակի 
լիազորությունների պատվիրակումն է և փոխկապակցված կազմակերպչա-
կան մարմինների ստեղծումը, մարմիններ, որոնցում ընդգրկվում են ինչ-
պես հանրապետական մարմինների տարածքային ծառայությունների, այն-
պես էլ տարածքային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ [7, էջ 
130-131]: Տարածքային սուբյեկտների մակարդակում ոլորտային և միջգե-
րատեսչական լիազորությունների շրջանակներում պետական սահմանների 
պաշտպանությանը մասնակցող հնարավոր մարմինների թվում կարող են 
ընդգրկվել քաղաքացիական պաշտպանության, զորահավաքային պատ-
րաստության, պետության սահմանների և աղետների կառավարման տա-
րածքային և տեղական համապատասխան հանձնաժողովները: 

Ինչպես վերը նշվեց, ՀՀ-ն, որպես այդպիսին, առանձնահատուկ է, քա-
նի որ իր հարևանների հետ ունի սահմանների տարբերակման երկու տիպ, 
որոնց ներսում հարաբերությունները ևս տարասեռ են: Ստացվում է, որ  
ՀՀ-ն իր չորս հարևաններից յուրաքանչյուրի հետ ունի տարբեր կարգի 
սահմանային ռեժիմներ։ Այս հանգամանքն էլ բարդացնում է ՏԻՄ և տա-
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րածքային կառավարման մարմինների միասնական սկզբունքներով գոր-
ծառնման առանձնահատկությունները: 

Մյուս կողմից, ՀՀ-ում մի շարք սահմանային հատվածներում սահմա-
նապահ ստորաբաժանումները տեղակայվել են առանց տեղական պայման-
ների և տեղադիրքի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու, ինչպես 
նաև առանց տարածքային ղեկավարության կարծիքը հաշվի առնելու, այդ 
պատճառով ներկայումս ստեղծվել են որոշ խնդրահարույց իրավիճակներ: 
Դիցուք՝ Արմավիրի մարզի Փշատավան համայնքում «օպտիմիզացիայի» 
արդյունքում դուրս բերված սահմանապահ ուղեկալը 2018-ին հարուցեց 
բնակչության դժգոհությունը. իրենց անվտանգության համար մտահոգվե-
լով՝ բնակիչները դիմել էին բողոքի ակցիաների [8]: Սա թերևս կապված է 
նաև նրա հետ, որ այս ոլորտի նորմատիվ ակտերի և որոշումների ընդունու-
մը դուրս է ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների լիազորությունների շրջանակից:  

Հաջորդ խնդիրն այն է, որ նախորդ տարվա ամռանից սահմանա-
խախտման դեպքերի մեծ ակտիվություն է նկատվում հայ-թուրքական սահ-
մանին։ Մինչ այժմ ստացված պաշտոնական հաղորդագրություններից 
պարզ է դառնում, որ սահմանն ավելի հաճախ խախտում են Թուրքիայի 
կողմից։ Սահմանախախտումների ակտիվացման պատճառները, ըստ մաս-
նագիտական շրջանակների, կարող են տարբեր լինել՝ Թուրքիայում և  
ՀՀ-ում տեղի ունեցող ներքաղաքական խմորումներ, Մերձավոր Արևելքում 
Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանք, ինչպես նաև Թուրքիա-
յի կողմից հայ և ռուս սահմանապահների զգոնության ստուգման միջոց։ 
Սակայն դիտարկումները ցույց են տալիս, որ սահմանն ամենից հաճախ 
խախտում են լավ կյանքի փնտրտուքով այստեղ հայտնված հարավասիա-
կան երկրների քաղաքացիներ։ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի հրամանա-
տար Վաղինակ Սարգսյանի պնդմամբ, Հայաստանը պոտենցիալ տարան-
ցիկ երկիր է դիտարկվում Եվրոպա գնալու համար, իսկ սահմանը հիմնա-
կանում խախտում են Հնդկաստանի, Իրանի ու Բանգլադեշի քաղաքացինե-
րը [9]։ Ի պատիվ հայ և ռուս սահմանապահների բարձր մակարդակի հա-
մագործակցության՝ սահմանախախտման բավական շատ դեպքեր են կա-
սեցվել։ 

Պետական անվտանգության ապահովման այս կարևոր ուղղությամբ 
անհրաժեշտ է մշակել վերոնշյալ խնդիրների լուծման հայեցակարգային մո-
տեցում, որը միտված կլինի սահմանային գոտում պետական քաղաքակա-
նության հստակեցմանը և մերձսահմանային համագործակցությանը: Դրա 
համար անհրաժեշտ է մի շարք նորմատիվային ակտեր ընդունել, որոնք յու-
րահատուկ ձևով կկարգավորեն ՏԻՄ և տարածքային կառավարման մար-
մինների գործունեությունը այս ոլորտում՝ ընդգրկելով այս մարմինների 
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մերձսահմանային գոտու գործառնման առանձնահատկություններից մինչև 
սոցիալ-տնտեսական բնույթի հարցերի կարգավորումը: 

Այս բնույթի նորմատիվային ակտերի բացակայությունը բերում է տա-
րածքային կառավարման, ՏԻՄ և առնչակից մարմինների միջև ոչ վերա-
հսկելի կապերի ձևավորման, ինչը կարող է խաթարել ՀՀ սահմանային քա-
ղաքականության հիմքերը և, ի վերջո, վնասել պետական շահերին: 

Այս ամենի հետ կապված՝ առաջ է գալիս սահմանապահ ծառայության 
հետ պետական իշխանության, ՏԻՄ-երի փոխգործակցության կոորդինա-
ցիոն միտումը՝ որպես ՀՀ պետական սահմանների հուսալի պաշտպանութ-
յան և պահպանության ամրապնդման գրավական [10, с. 32-40]: Սրա անհ-
րաժեշտությունը պայմանավորված է առկա մի շարք խնդիրներով՝ 

1. սահմանային քաղաքականության փորձի բացակայությունը՝ ինչպես 
ՀՀ տարբեր գերատեսչությունների, այնպես էլ ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների պա-
րագայում, 

2. սահմանամերձ շրջաններում աշխատանքային միգրացիայի սպոն-
տան մասշտաբները՝ պայմանավորված տնտեսական վիճակով, բնակչութ-
յան կենսամակարդակի տարբերություններով, 

3. ՀՀ-ի շուրջ ստեղծված աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքա-
կան իրադրության հարափոփոխությունը, սահմանային խախտումների 
աճը: 

Հիմնախնդրի համակարգային լուծման հրամայականով դրա տարբեր 
ասպեկտներին կարող ենք ոլորտային անդրադարձ կատարել: Փոխգոր-
ծակցության քաղաքական ասպեկտը կապված է բարձրագույն պետական 
իշխանության մարմինների կողմից որոշակի քայլերի ձեռնարկմամբ՝ պե-
տական սահմանի պաշտպանության և պահպանության հարցերում տա-
րածքային կառավարման, ՏԻՄ և պետական այլ մարմինների փոխգործակ-
ցության ակտիվացման ուղղությամբ։ 

Իրավական ասպեկտը ներառում է շահագրգիռ կողմերի մասնակցութ-
յամբ ՀՀ պետական սահմանի հետ կապված հարցերում միջազգային-իրա-
վական ձևակերպումների ամրագրում, օրենսդրական և նորմատիվային 
բազայի զարգացում՝ համատեղ գործակցության համար, ինչպես նաև հա-
մաձայնագրերի և պայմանագրերի ճշգրտում:  

Տնտեսական ասպեկտն արտացոլում է պետական սահմանում երկրի 
տնտեսական շահերի պաշտպանության համալիր առաջադրանքը, անդրա-
դարձ է կատարում երկրի անվտանգության ապահովման համատեքստում 
սահմանային և տնտեսական ենթահամակարգերի հարցերին՝ հաշվառելով 
տնտեսական կապերի, շուկայական հարաբերությունների, ֆինանսաբյու-
ջետական հարցերը: 
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Սոցիալական ասպեկտը ներառում է սահմանապահ ծառայություննե-
րի, ՏԻՄ և տարածքային կառավարման մարմինների փոխգործակցության 
հարցերը կյանքի որակի և աշխատանքային պայմանների բարելավման, 
կրթության, բժշկական և այլ ծառայությունների մատուցում սահմանային 
ծառայություն կրող անձանց [11, с. 63]: 

Այսպիսով՝ կարող ենք մատնանշել, որ՝ 
1. Պետական սահմանը ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման 

գլխավոր օբյեկտն է: Ներկայումս սահմանային հատվածի մեծ մասում իրա-
վիճակը շարունակում է մնալ ոչ կայուն` սահմանային սրացումներով պայ-
մանավորված: Սրանից զատ, վերջին շրջանում աննախադեպ ակտիվացել 
են ՀՀ սահմանային տարբեր հատվածներում սահմանախախտման դեպքե-
րը: Այս և մի շարք այլ սպառնագին իրավիճակների վաղ զգուշացման, 
դրանց կանխման և տարածքային ամբողջականության ապահովման հա-
մար որևէ առանձին գերատեսչության գործունեության գործառնային և 
նորմատիվային շրջանակները երբեմն բավարար չեն: 

2. ՀՀ սահմանային քաղաքականության ասպարեզում համապատաս-
խան փորձի բացակայությունը որոշակի դժվարություններ է ստեղծել սահ-
մանների անվտանգության գործառութային ապահովման մարմինների և 
ՏԿ ու ՏԻՄ մարմինների համար։ Դեռևս ամբողջական չեն ոլորտի կարգա-
վորման օրենսդրական համապատասխան նորմերը, ինչպես նաև պակա-
սում է սահմանապահ ստորաբաժանումների և ՏԿ ու ՏԻՄ մարմինների 
փոխգործակցության փորձը։ Ի հավելումն այս ամենի՝ գոյություն ունեն նաև 
տնտեսական, աշխարհաքաղաքական և այլ պատճառներ, որոնք օբյեկտի-
վորեն ազդում են սահմանային քաղաքականության վրա։ 

3. Վերոնշյալով պայմանավորված՝ առաջ է գալիս ՀՀ սահմանապահ 
զորքերի և պաշտպանական գերատեսչության հետ ՏԿ և ՏԻՄ մարմինների 
փոխգործակցության կոորդինացման անհրաժեշտություն՝ միտված սահմա-
նային անվտանգության համապետական նպատակի իրագործմանը: 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГРАНИЦ РА 
 

В статье говорится о возможностях развития взаимодействия органов террито-
риального управления и местного самоуправления с органами, задействованными в 
деле защиты и обороны государственных границ. Оперативные и нормативные 
рамки деятельности одного отдельного ведомства иногда недостаточны для 
заблаговременного предупреждения об угрожающих ситуациях, их предот-
вращения и обеспечения территориальной целостности государственной границы 
РА. Как показывает опыт, в данном контексте система обороны государственной 
границы должна полагаться также и на более деятельное содействие органов 
территориального управления и местного самоуправления, которое до настоящего 
времени в большей степени носило административный и консультативный 
характер. 

Ключевые слова: государственная граница, органы территориального 
управления и местного самоуправления, военная безопасность, пограничная 
служба СНБ РА, географическая лимология.  
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THE ROLE OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND  
LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE ISSUE  

OF ENSURING THE INVIOLABILITY OF RA BORDERS 
 

In the article, the author addresses the opportunities of interaction development 
between territorial administration and local self-government bodies and bodies engaged 
in defense and protection of State border. Sometimes there are not sufficient 
operational and normative frameworks within the activity of the single government 
authority for early warning about threatening situations, their prevention and ensuring 
of territorial integrity of the State borders of RA. In this context, experience has shown 
that the State border protection system should rely also on the active support of the 
territorial administration and local self-government bodies, which until now mostly has 
had an administrative and advisory character.  

Keywords: state border, territorial administration and local self-government 
bodies, military security, Border Guard Service of NSS RA, geographical limology.  
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ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, 

հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ,  
պատմական գիտությունների թեկնածու 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1990-ԱԿԱՆ 
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ 

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ 
 

Սույն հոդվածը նվիրված է 1990-ական թվականներին նորանկախ 
Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված ագրարային վե-
րափոխումների արդյունքների ամփոփմանը: Ագրարային վերափո-
խումները, որոնք ՀՀ-ում իրականացվեցին հապճեպ, առանց լուրջ 
նախապատրաստվելու, ունեցան հակասական արդյունքներ: Հոդվա-
ծում անդրադարձ ենք կատարել վերափոխումների առաջին փուլում 
տեղ գտած թերություններին, ինչպիսիք էին տարբերակված մոտեց-
ման, պետության դերի հստակեցման բացակայությունը, ինչպես 
նաև վերափոխումների հանդեպ գյուղացիության վերաբերմունքի 
ձևավորված չլինելը: Սրանք գործոններ էին, որոնք, տրամաբանո-
րեն, չէին կարող դրական ազդեցություն ունենալ ագրարային վերա-
փոխումների ընթացքի ու վերջնարդյունքների վրա: Թեև Համաշ-
խարհային բանկի՝ ագրարային վերափոխումների գնահատման 
սանդղակով ՀՀ-ում ագրարային վերափոխումների արդյունքները 
1997 թ. գնահատվել են դրական, սակայն դա չի կարող վկայել ագ-
րարային վերափոխումների որակական ցուցանիշների մասին: Ներ-
կայումս էլ, թեև ագրարային ոլորտում առկա է որոշակի կայունա-
ցում, այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետության ագրարային 
ոլորտը շարունակում է մնալ բավական խոցելի. դա հիմնականում 
պայմանավորված է հարաբերական սակավահողությամբ, հողի սե-
փականաշնորհումից հետո ձևավորված տնտեսությունների փոքր 
չափերով ու դրանց մասնատվածությամբ, արտադրական, շուկայա-
կան և սոցիալական ենթակառուցվածքների թերզարգացածությամբ 
և շուկայական տնտեսության պայմաններին անհամապատասխա-
նությամբ:   

Հիմնաբառեր. ՀՀ, շուկայական տնտեսություն, գյուղացիություն, 
ագրարային վերափոխումներ, գյուղացիական տնտեսություն, հող, 
գյուղատնտեսական տեխնիկա, սեփականաշնորհում, արդյունքներ, 
գնահատում: 
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Հայաստանի տնտեսության մեջ խոր, արմատական փոփոխություն-
ներն սկսվեցին դեռևս 1991 թվականից: Արտադրատնտեսական հարաբե-
րությունների և կառուցվածքների արմատական վերակառուցումը հանրա-
պետությունում կանխորոշեց նոր հիմունքներով ագրոպարենային ամբողջ 
համակարգի և գյուղական կյանքի կազմակերպման գործընթացի բնույթը: 
Ի լրումն այն բարդ խնդիրների, որոնք կապված են կենտրոնացված պլա-
նային համակարգից շուկայական տնտեսության անցնելու հետ, հանրապե-
տությունը դիմակայեց շատ դժվարությունների և նախկին խորհրդային 
հանրապետություններից առաջինը սկսեց իրականացնել հողային վերա-
փոխումները [1, էջ 5]: 

1991 թ. վերափոխումների իրականացման առաջին փուլին բնորոշ թե-
րություններն էին. 

1. Տարբերակված մոտեցման բացակայությունը: 1970-1980-ական 
թթ. դեռևս հաղթահարված չէր շրջանների, գյուղերի զարգացման անհա-
մամասնությունը: Գյուղատնտեսության զարգացման առանձնահատկութ-
յուններն իրենց կնիքն էին դրել ինչպես գյուղական բնակչության կառուց-
վածքի, այնպես էլ գյուղատնտեսական զբաղմունքների համակարգի վրա: 
Հողային ֆոնդի բաշխման, հողահանդակների մասնատվածության, մեկ 
շնչին բաժին ընկնող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի տարբե-
րությունները նույնպես կարևոր նշանակություն ունեին և պետք է հաշվի 
առնվեին վերափոխումների իրականացման ընթացքում: Այդ խնդիրներն 
էին առկա նաև անասնագլխաքանակի բաշխման ժամանակ: Գյուղացիութ-
յան զգալի մասը, չունենալով անասունների խնամքի համար համապա-
տասխան տնտեսական կառույցներ, հրաժարվում էր սահմանված քանա-
կությունից: Այս իրողությունն արտահայտվեց արդեն գործընթացի սկզբում, 
երբ տնտեսությունների մեծ մասը, չունենալով համապատասխան տեղեկա-
տվություն, չօգտվեց անասնագլխաքանակի ձեռքբերման իր իրավունքից: 
Այն մասին, որ անասունների սեփականաշնորհումը տեղի ունեցավ լուրջ 
թերություններով, առանց վերահսկման համապատասխան մեխանիզմների 
կիրառման, վկայում էր 1992-1993 թթ. զանգվածային մորթը, որն էապես 
վտանգեց անասնապահության զարգացումը [2, էջ 18]: Նույնը կարելի է ա-
սել նաև գյուղատնտեսական նշանակության շինությունների և տեխնիկայի 
վաճառք-սեփականաշնորհման մասին: 

2. Պետության դերի և հիմնական գործառույթների հստակեցման 
բացակայությունը: Գյուղատնտեսության մեջ իրականացված վերափո-
խումները նախորդեցին տնտեսության այլ ճյուղերի փոփոխություններին, 
ինչը, բնականաբար, առաջացրեց բազմաթիվ բարդություններ` կապված 
գյուղմթերքի իրացման, գյուղատնտեսական աշխատանքների ամբողջա-
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կան ցիկլի կազմակերպման հետ: Չհստակեցվեցին նաև պետության հիմ-
նական գործառույթները, գյուղացի-պետություն փոխադարձ իրավունքների 
և պարտավորությունների համակարգերը: Արդյունքում` «պետությունը հողը 
տվեց գյուղացուն և մի կողմ քաշվեց` ոչ մի բանի մասին չմտածելով»: 

3. Վերափոխումների հանդեպ գյուղացիների վերաբերմունքը դեռևս 
ձևավորված չէր: Բանն այն է, որ գյուղում սոցիալ-մասնագիտական և սե-
ռատարիքային տարբեր խմբերը չէին կարող նույնանման մոտեցում ունե-
նալ վերափոխումների հանդեպ, քանի որ տարբեր էին տնտեսական շահե-
րը, գյուղատնտեսության, կոլեկտիվ և պետական տնտեսությունների հան-
դեպ ձևավորված վերաբերմունքը: Այս դեպքում կարևոր էին նաև տասնամ-
յակների ընթացքում ավանդույթի ուժ ստացած մոտեցումներն ու տեսա-
կետները: Խորհրդային համակարգը, չնայած առկա թերություններին, 
ապահովում էր անհրաժեշտ նվազագույն կենսամիջոցներ: Դիտարկման 
այս մակարդակում գյուղացիության կողմից չէր առաջադրվում վերափո-
խումների  իրականացման խնդիր, քանի որ ձևավորվել էր որոշակի կայուն 
վիճակ: Երաշխավորված նվազագույնը խորհրդային համակարգի կարևոր 
առավելություններից էր, հետևաբար հրաժարումը դրանից վտանգում էր ոչ 
միայն տասնամյակների ընթացքում կայունացած տնտեսական, այլև հա-
սարակական, մշակութային հարաբերությունները: Այս և գյուղի վիճակը 
պայմանավորող այլ գործոններ հաշվի չառնվեցին հանրապետության ղե-
կավարության կողմից մինչ սեփականաշնորհումը սկսելը: 

Զուգահեռներ անցկացնելով հայկական վերափոխումների և այլ երկր-
ների վերափոխումների միջև` ընդգծենք, որ Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ագրարային վերափոխումներն ընդհանուր գծեր ունեն 20-րդ դարի 
սկզբին Ռուսաստանի վարչապետ Ի. Պ. Ստոլիպինի իրագործած բարեփո-
խումների հետ: Դրանք իրենց սոցիալական էությամբ միաբնույթ էին. եր-
կուսն էլ, մերժելով հողի պետական սեփականության և հողօգտագործման 
հասարակական բնույթը, հաստատում էին հողի մասնավոր սեփականութ-
յան և գյուղացիական անհատական տնտեսության առավելության գաղա-
փարը: Երկուսն էլ ելնում էին նրանից, որ այդ տարբերակը կարող էր ապա-
հովել գյուղացու բարեկեցիկ կյանքը և լուծել պետության պարենային հիմ-
նախնդիրը [3, էջ 59]: Այդ բոլորի հետ մեկտեղ պետք է պատկերացնել 
պատմական փուլերի` դարասկզբի և դարավերջի միջև եղած տարբերութ-
յունները, արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակները, տեխնի-
կայի և տեխնոլոգիայի ահռելի տարբերությունները: Բացի այդ, ստոլիպին-
յան բարեփոխումները նախատեսված էին 20 տարվա համար և բացառում 
էին գործընթացների հապճեպությունը, ինչը չի կարելի ասել հայկական վե-
րափոխումների մասին: Դժվար չէ եզրակացնել, որ ստոլիպինյան բարեփո-
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խումները հայկական վերափոխումների համար ունեին ուսանելի տարրեր, 
որոնց ստեղծագործաբար օգտագործումը կարող էր դառնալ հայկական 
վերափոխումների հաջողության գրավականներից մեկը, ինչը, ցավոք, տե-
ղի չունեցավ: 

Ագրարային ոլորտում վերափոխումների արտասահմանյան փորձն 
ուսումնասիրելը, ինչ խոսք, մեծ կարևորություն ունի, սակայն մեր երկրում 
դա չստացվեց ղեկավարության դանդաղկոտության և անվճռականության 
պատճառով: Հայաստանի իշխանությունները 1990-ական թթ. ոչ միայն 
քայլեր չէին ձեռնարկում արտասահմանյան առանձին ընկերությունների ու 
ֆիրմաների հետ համատեղ արտադրություն կազմակերպելու ուղղությամբ, 
այլև խոչընդոտում էին նման նախաձեռնությունները, իսկ այդպիսի հնարա-
վորություններ, հատկապես 1988 թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժից հետո, 
մենք շատ ունեինք, որոնցից անխոհեմաբար չօգտվեցինք [4, էջ 20]:  

Գյուղատնտեսության ոլորտում վերափոխումների արդյունավետության 
գնահատման առումով հարկ է նշել, որ այս ոլորտում, ինչ խոսք, եղել են 
բավականաչափ դրական քայլեր, որոնք, սակայն, զուրկ լինելով ամբողջա-
կան և համակարգված մոտեցումներից, անավարտ, թերի, որոշ դեպքերում` 
ուշացած, չփոխկապակցված բնույթ ունեին: Ճիշտ է, անցումային փուլը են-
թադրում է առաջացած խնդիրների արագացված լուծումներ, սակայն 
դրանք անհրաժեշտ էր ամրագրել համարժեք հիմնարար լուծումներով, մա-
նավանդ այնպիսի բնագավառում, ինչպիսին գյուղատնտեսությունն է [1, էջ 
10]:  

Սեփականաշնորհման արդյունավետությանը գնահատական տալը 
կարևոր է, բայց բավական դժվար: Ապապետականացման և սեփականա-
շնորհման նպատակներն ու եղանակները տարբեր ժամանակներում և 
տարբեր երկրներում եղել են խիստ տարբեր: Տնտեսապես զարգացած մի 
շարք երկրներում տնտեսական վերափոխումների գործընթացում քիչ տեղ 
էր հատկացվում տնտեսական արդյունավետության հարցին, այն դեպքում, 
երբ անցումային տնտեսությամբ երկրներում սեփականաշնորհումը դիտ-
վում էր որպես մի միջոց` մրցունակ ձեռնարկատիրական կառույցներ ձևա-
վորելու, ազգային ֆինանսական շուկաների դինամիկ գործունեություն 
ապահովելու, բյուջետային և այլ խնդիրներ լուծելու համար [5]:  

Հատկանշական է, սակայն, որ մոտեցումների բազմազանությունը թույլ 
չի տալիս միանշանակ գնահատել սեփականաշնորհման գործընթացը, ինչ-
պես և որոշել դրա անցկացման արդյունավետությունը: 

Ագրարային վերափոխումների արդյունքների գնահատումը ևս բավա-
կան բարդ գործընթաց է: Դժվար է տալ միատեսակ դրական կամ բացա-
սական գնահատական: Այս առումով դրական է, որ ագրարային վերափո-
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խումներ իրականացնող երկրների համար Համաշխարհային բանկը մշա-
կել է գնահատման հատուկ մեթոդ: Չնայած այդ մեթոդը ևս խիստ պայմա-
նական է, եթե նկատի ունենանք ագրարային վերափոխում իրականացնող 
երկրի տեղական առանձնահատկությունները, սակայն ընդհանուր առմամբ 
դրա կիրառումը թույլ է տալիս տեսնել իրականացված վերափոխումների 
ընդհանուր պատկերը:  

Համաձայն Համաշխարհային բանկի այդ մեթոդի՝ վերափոխումների 
արդյունքները գնահատվում են 1-10 միավորների սանդղակով և այդ գնա-
հատումն իրականացնելիս հաշվի են առնվում մի շարք ոլորտներ, ինչպի-
սիք են` 

ա. շուկայի ազատականացումը, 
բ. հողային ռեֆորմը, 
գ. սեփականաշնորհումը, 
դ. գյուղացիական տնտեսություններին տրվող վարկերը, 
ե. ենթակառուցվածքները [6, էջ 26]:  
Ստորև ներկայացնում ենք ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերա-

փոխումների գնահատականը՝ ըստ Համաշխարհային բանկի գնահատման 
մեթոդի (1997 թ. դրությամբ) (Աղյուսակ 1): 

 
 Աղյուսակ 1  

 
ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների գնահատականը՝ ըստ 

Համաշխարհային բանկի գնահատման (1997 թ. դրությամբ) 
  

Շուկայի 
ազատա-
կանացում 

Հողային 
ռեֆորմ 

Սեփակա-
նաշնորհում 

Գյուղացիական 
տնտեսու-

թյուններին տրվող 
վարկեր 

Ենթակա-
ռուցվածքներ 

Միջին 
միավոր 

7 8 7 6 7 7,0 

 
Սանդղակային գնահատման համակարգում միավորներն ունեն իրենց 

բացատրությունը: 
Այսպես, 7-8 միավոր տրվում է այն դեպքում, երբ առկա են ազատ շու-

կաներ, առևտրային քաղաքականություն բավականաչափ ազատ է, բայց 
ներքին շուկան դեռևս լիովին զարգացած չէ: Այդ միավորը տրվում է նաև 
այն դեպքում, երբ հողը սեփականաշնորհված է, սակայն պատրաստ չեն  
գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, հողի շուկան ձևա-
վորված չէ, սեփականաշնորհումն իրականացված է գյուղատնտեսության 
գրեթե բոլոր ճյուղերում, առաջացել են նաև գյուղատնտեսության վարկա-
վորման կազմակերպություններ և այլն [7, էջ 12]: 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

 
38 

Ըստ վերոհիշյալ սանդղակի՝ ագրարային վերափոխումները բաղկա-
ցած են հինգ հիմնական մասերից, և այդ բոլոր մասերում իրականացված 
միջոցառումների շնորհիվ է ամբողջանում և տրվում ագրարային վերափո-
խումների գնահատականը: Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից, 
ՀՀ-ն իրականացրած ագրարային վերակառուցումների արդյունքների գնա-
հատման հիման վրա ստացել է 7 միավոր, այսինքն՝ մեր երկրում առկա են 
բոլոր դրական չափորոշիչները: Այլ խոսքով՝ ՀՀ-ում առկա են ազատ շուկա-
ները, ձևավորվել է բավականաչափ ազատ առևտրային քաղաքականութ-
յուն, բայց դեռևս ներքին շուկան լիովին զարգացած չէ: Բացի այդ, հողը սե-
փականաշնորհված է, սակայն պատրաստ չեն բոլոր գրանցումային փաս-
տաթղթերը, հողի շուկան ձևավորված չէ ամբողջությամբ, սեփականաշնոր-
հումն իրականացված է գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում, առա-
ջացել են նաև գյուղատնտեսության վարկավորման կազմակերպություններ: 
Հարկ է նշել, որ Համաշխարհային բանկի առաջարկած գնահատման մե-
թոդով հայկական վերափոխումների այս գնահատականը որքան էլ առա-
ջին հայացքից դրական լինի, այսուհանդերձ, բերված թվերը հիմնականում 
ագրարային վերափոխումների քանակական, այլ ոչ թե որակական ցուցա-
նիշներ են: Այլ կերպ ասած` ագրարային վերափոխումների արմատական 
բնույթը ամենևին էլ չի նշանակում ազգային տնտեսության ագրարային 
հատվածի վերականգնում կամ, առավել ևս, որակական աճ: Դրանում մենք 
համոզվելու ժամանակ ունեցել ենք:  

Այսօր` վերափոխումներից ավելի քան 20 տարի անց, վստահաբար 
կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է 
եկել ագրարային վերափոխումների և արմատական փոփոխությունների 
առաջին փուլին հատուկ անկման շրջանից և արդեն ապահովում է տնտե-
սական աճ: ՀՀ-ում դեռևս 2000 թ. դրությամբ տնտեսական աճը կազմում 
էր 2, իսկ սղաճը` բացասականից մինչ տարեկան 2 և ավելի տասնյակ տո-
կոսներ [8]: Չնայած մինչ օրս առկա են սոցիալ-տնտեսական չլուծված 
խնդիրներ, սակայն ագրարային ոլորտում Հայաստանի զարգացումը բա-
վական առաջ է իր հարևաններից: 

Բնութագրելով ՀՀ ագրարային ոլորտի արդի վիճակը` կարելի է փաս-
տել, որ վերջին տարիներին նկատելի են բնագավառի զարգացման կայուն 
միտումներ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ պետական կարգավորման 
և աջակցության մեխանիզմներն առավելապես ուղղվում են գյուղատնտե-
սությունում տնտեսվարողների համար գործունեության բարենպաստ պայ-
մանների ապահովմանը, ռեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործ-
մանը, գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ներմուծ-
ման ու արտահանման խթանմանը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդր-
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մանը, մասնագիտական խորհրդատվության զարգացմանը և այլն: Դրա 
հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտը շարու-
նակում է մնալ բավական խոցելի. դա հիմնականում պայմանավորված է 
հարաբերական սակավահողությամբ, սակավաջրությամբ, հողի մասնավո-
րեցումից հետո ձևավորված տնտեսությունների փոքր չափերով ու դրանց 
մասնատվածությամբ, արտադրական, շուկայական և սոցիալական ենթա-
կառուցվածքների թերզարգացածությամբ ու շուկայական տնտեսության 
պայմաններին անհամապատասխանությամբ:   

Չնայած ՀՀ-ում 1991-2000 թթ. իրականացված ագրարային վերափո-
խումները դրական արդյունքների հետ մեկտեղ թողեցին ահռելի բացասա-
կան հետևանքեր ոչ միայն տնտեսության, այլ նաև սոցիալական ու քաղա-
քական ոլորտներում, սակայն դրանց իրականացումը պատմական անհրա-
ժեշտություն էր` պայմանավորված ժամանակի քաղաքական և տնտեսա-
կան առանձնահատկություններով: 
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ИТОГИ АГРАРНЫХ РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ В 1990-ЫХ ГГ.  

 
Эта статья посвящена обобщению результатов аграрных реформ в 

независимой Республике Армения в 1990-х годах. Аграрные реформы, которые 
прошли в Армении в спешке, без серьезной подготовки, дали противоречивые 
результаты. В статье рассматриваются недостатки на первом этапе реформ, такие 
как отсутствие дифференцированного подхода, отсутствие ясности в отношении 
роли государства и отсутствие формулировки крестьянского отношения к 
реформам. Это были факторы, которые, по логике, не могли оказать 
положительного влияния на процесс и результаты аграрных реформ. Хотя 
результаты Всемирного банка по оценке аграрных реформ в Армении в 1997 году 
были оценены положительно, но это не может указывать на качественные 
показатели аграрных реформ. В настоящее время, хотя в аграрном секторе 
наблюдается некоторая стабилизация, аграрный сектор Республики Армения 
остается весьма уязвимым. Это в основном связано с относительным дефицитом 
земельного фонда, небольшими размерами и раздробленностью хозяйств, 
сформировавшихся после приватизации земли, неразвитостью производственной, 
рыночной и социальной инфраструктуры, а также несоблюдением условий 
рыночной экономики. 

Ключевые слова: Республика Армения, рыночная экономика, сельское 
хозяйство, аграрные реформы, земля, сельскохозяйственная техника, прива-
тизация, результаты, оценка. 
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SUMMARY OF AGRARIAN REFORMS PERFORMED 
 IN THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE 1990s. 

 
This article is dedicated to summarizing the results of agrarian reforms in the 

newly independent Republic of Armenia in the 1990s. The agrarian reforms that took 
place in Armenia in a hurry, without serious preparation, had contradictory results. The 
article addresses the shortcomings in the first phase of the reforms, such as the lack of 
a differentiated approach, the lack of clarity on the role of the state, and the lack of 
formulation of the peasant attitude towards the reforms. These were factors that, 
logically, could not have a positive impact on the process and outcome of agrarian 
transformations. Although the results of the World Bank's Agrarian Reforms Score in 
Armenia in 1997 were assessed positively, this may not indicate the qualitative 
indicators of the agrarian reforms. At present, although there is some stabilization in 
the agrarian sector, the agrarian sector of the Republic of Armenia remains highly 
vulnerable. This is mainly due to the relative scarcity, the small size and fragmentation 
of the economies formed after land privatization, underdevelopment of production, 
market and social infrastructures, and non-compliance with market economy 
conditions. 

Keywords: Republic of Armenia, market economy, agriculture, agrarian reforms, 
farming, land, agricultural machinery, privatization, results, valuation. 
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ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

 կառավարման ամբիոնի դասախոս,  
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի  

ավագ հետազոտող, տնտեսագիտության թեկնածու 
 

 
Ի՞ՆՉՆ Է ԸՆԿԱԾ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԳՈՀՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ  
 

Հոդվածում կատարված վերլուծությունը և նշանակալի կապե-
րի բացահայտումը Պիրսոնի Խի-քառակուսու թեստավորմամբ 
ցույց են տալիս, որ, կախված տարիքից և սեռից, զբոսաշրջիկները 
տարբեր կերպ են որոշումներ ընդունում և տարբեր գործոններ են 
ազդում նրանց բավարարվածության ասստիճանի գնահատման 
վրա: Հետազոտության արդյունքները կարող են նպաստել զբո-
սաշրջության գիտության և պրակտիկայի զարգացմանը, ինչպես 
նաև կիրառվել զբոսաշրջության մարկետինգի և զարգացման քա-
ղաքականություն մշակելիս: 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջիկ, մոտիվացիա, պահանջմունք, որո-
շում, գոհունակություն, Պիրսոնի Խի-քառակուսի: 

 
Ինչո՞ւ են մարդիկ ճանապարհորդում, ի՞նչ պահանջմունքներ են բա-

վարարում դրանով, ինչպե՞ս են ճանապարհորդելու մասին որոշում ընդու-
նում, ի՞նչն է ազդում նրանց բավարարվածության վրա ճամփորդությունից 
հետո: Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար անհրաժեշտ է 
ուսումնասիրել զբոսաշրջության փիլիսոփայական, հոգեբանական, տնտե-
սագիտական ասպեկտները: 

Զբոսաշրջությունը մարդկային գործունեության հին ձևերից է: Դեռևս 
մ.թ.ա. հույն փիլիսոփա Սոլոնն ասում էր, որ «…մարդիկ ճանապարհորդում 
են, որպեսզի տեսնեն», այսինքն՝ ճանաչեն այլ ազգերի, այլ մշակույթներ և 
երկրներ [1, p. 297]:  

Զբոսաշրջության փիլիսոփայությունը կարող է սահմանվել որպես մի 
շարք սկզբունքների ամբողջություն, որոնք ցույց են տալիս հասարակութ-
յան անդամների հավատալիքները և արժեքները, ինչպես նաև այն, թե զբո-
սաշրջությունն ինչպես կարող է ծառայել երկրի բնակչությանը: Հենց դա էլ 
հանդիսանում է զբոսաշրջության հետ կապված գործունեության գնահատ-
ման ուղեցույց [1, p. 427]: 
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Զբոսաշրջության փիլիսոփայությունը հասկանալու համար պետք է ու-
սումնասիրել զբոսաշրջիկների վարքագծի հոգեբանությունը՝ ի՞նչն է մոտի-
վացնում նրանց, ինչպե՞ս են որոշում ընդունում: Զբոսաշրջիկները ճանա-
պարհորդում են որոշակի պահանջմունքներ բավարարելու համար՝ նոր ծա-
նոթություններ ձեռք բերելու, գնումներ կատարելու, սովորելու, այլ երկրի 
կերակուրներ փորձելու, բուժվելու և այլն: 

Մոտիվացիան կարևոր դեր ունի որոշում ընդունելու գործում և բաղ-
կացած է հետևյալ փուլերից [2]. 
 խնդրի հստակեցում, երբ զբոսաշրջիկը հասկանում է իր պահանջ-

մունքը, 
 տեղեկատվության որոնում, երբ փնտրում է համապատասխան 

նպատակակետ (դեստինացիա), 
 այլընտրանքների գնահատում, երբ զբոսաշրջիկն ընտրում է լավա-

գույն տարբերակը,  
 գնման փուլ, երբ զբոսաշրջիկը ճանապարհորդում է, 
 գնահատման փուլ, երբ զբոսաշրջիկը համեմատում է իր սպասելիք-

ները և իրականությունը: 
Բացատրենք զբոսաշրջությունը տարբեր տեսանկյուններից հետևյալ 

օրինակով: Ենթադրենք՝ ընտանիքը որոշում է ճանապարհորդել`  ընտրելով 
մեկշաբաթյա ծովային հանգստի տուրը: Այս դեպքում տնտեսագիտական 
տեսանկյունից պետք է վերլուծել, թե արդյոք արդարացվա՞ծ է հանգստի 
վրա ծախսվող գումարը, և ուրիշ ի՞նչ ուղղությամբ այն կարելի էր ծախսել, 
որ ավելի արդյունավետ լիներ: Հոգեբանները կդիտարկեն, թե ինչն է հիմք 
հանդիսացել այս որոշման ընդունման համար, և թե ծովային հանգիստը 
ի՞նչ կերպ կազդի ընտանիքի անդամների հարաբերությունների և հոգեբա-
նության վրա: Սոցիոլոգներն այս հանգիստը կդիտարկեն որպես հասարա-
կության նոր անդամների հետ շփվելու հնարավորություն: Իսկ փիլիսոփա-
յության տեսանկյունից պետք է վերլուծել, թե ինչ արժեքային ընկալումների 
հիման վրա է որոշումը կայացվել, ինչպիսի պահանջմունքների բավարար-
մանն է այն ուղղված, և թե ինչպես հանգիստը կազդի ընտանիքի անդամ-
ների աշխարհայացքի ու աշխարհընկալման վրա: 

Այսպիսով, զբոսաշրջության էությունը հասկանալու համար պետք է 
այն դիտարկել փիլիսոփայական, հոգեբանական, տնտեսագիտական և այլ 
տեսանկյուններից: 

Մենք իրականացրել ենք սոցիոլոգիական հետազոտություն հարցման 
միջոցով, որպեսզի պարզենք, թե որն է զբոսաշրջային ուղղություն ընտրե-
լու՝ զբոսաշրջիկների մոտիվացիայի հիմքը, և թե ինչն է ազդում նրանց՝  
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ճամփորդությունից ստացած գոհունակության վրա: Հարցմանը մասնակցել 
է 50 մարդ: 

Հարցման մասնակիցների 28%-ը եղել է մինչև 25 տարեկան, 38%-ը՝ 
26-35 տարեկան, 26%-ը՝ 36-50 տարեկան, 8%-ը՝ 51 տարեկանից մեծ: 
Հարցման մասնակիցների 68%-ը եղել է իգական, 32%-ը՝ արական սեռի 
ներկայացուցիչ: 

Մասնակիցների 32%-ը զբոսաշրջային երկիրն ընտրել են ինքնուրույն, 
30%-ը՝ գովազդի օգնությամբ, 26%-ը՝ ընկերների խորհրդով, 12%-ը՝ զբո-
սաշրջային գործակալությունների խորհրդով: 

Մասնակիցների տարիքի և զբոսաշրջային երկրի ընտրության միջև 
առկա է վիճակագրական կապ. դա ցույց են տալիս Պիրսոնի Խի-քառակու-
սի թեստը (Pearson Chi-square testing, նշանակալիության մակարդակը 
սահմանելով՝ α=0.05) և խաչաձև Աղյուսակը (Cross tabulation or 
contingency table) (Աղյուսակ 1): Նշանակալիության աստիճանը մեծ է մեր 
սահմանածից՝ 0.387 է: Նշանակալի կապ կա նաև մասնակիցների սեռի և 
զբոսաշրջային երկրի ընտրության միջև՝ արժեքը 0.202 է (Աղյուսակ 2, 3): 
Առավելապես 26-35 և մինչև 25 տարեկանները և հատկապես իգական սե-
ռի ներկայացուցիչներն են զբոսաշրջային երկիրն ընտրել ինքնուրույն և ըն-
կերների խորհրդով։  

Մասնակիցներն ըստ կարևորության աստիճանի գնահատել են այն 
գործոնները, որոնք ազդում են իրենց՝ ճանապարհորդելու մասին որոշում 
ընդունելու վրա: 

Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ զբոսաշրջիկների համար կարևոր և շատ 
կարևոր գործոններ համարվել են երկրի զբոսաշրջային կերպարը, բնութ-
յունը և բնական ռեսուրսները, պատմամշակութային և կրոնական ռեսուրս-
ները, երկրի ազգային խոհանոցը, նոր փորձառություն ձեռք բերելը: Որպես 
այլ գործոններ նշել են վճռականությունը, սեփական եկամուտների մակար-
դակը, տոմսի գինը, ծախս/արդյունք հարաբերակցությունը, հետաքրքրութ-
յունը տվյալ երկրի հանդեպ: 
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Աղյուսակ 1 
Խաչաձև աղյուսակ մասնակիցների տարիքի և  

զբոսաշրջային երկրի ընտրության միջև 
 

Զբոսաշրջային երկրի ընտրությունը 

 

Ընկեր-
ների 

խորհրդով 

Գովազդի 
օգնու-
թյամբ 

Զբոսա-
շրջային 

գործակա-
լությունների 
խորհրդով 

Ինքնու-
րույն 

Ընդա-
մենը 

   քանակ 4 5 0 5 14 մինչև 
25 
տար. 

% Տարիք 28.6% 35.7% 0.0% 35.7% 100.0% 

քանակ 6 3 3 7 19 26-35 
տար. %  Տարիք 31.6% 15.8% 15.8% 36.8% 100.0% 

քանակ 3 4 2 4 13 36-50 
տար. %  Տարիք 23.1% 30.8% 15.4% 30.8% 100.0% 

քանակ 0 3 1 0 4 

Տարիք 

51-ից 
մեծ %  Տարիք 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

քանակ  13 15 6 16 50 Ընդամենը 
%  Տարիք 26.0% 30.0% 12.0% 32.0% 100.0% 

 
 

Աղյուսակ 2 
 

Խաչաձև աղյուսակ մասնակիցների սեռի և զբոսաշրջային երկրի ընտրության միջև 
 
 

Զբոսաշրջային երկրի ընտրությունը 

 Ընկեր-
ների 

խորհրդով 

Գովազդի 
օգնությամբ 

Զբոսաշրջային 
գործակալություն-
ների խորհրդով 

Ինքնու-
րույն 

Ընդա-
մենը 

քանակ 10 7 5 12 34 իգա-
կան %   29.4% 20.6% 14.7% 35.3% 100.0% 

քանակ 3 8 1 4 16 
Սեռ 

արա-
կան %   18.8% 50.0% 6.3% 25.0% 100.0% 

քանակ 13 15 6 16 50 
Ընդամենը 

%   26.0% 30.0% 12.0% 32.0% 100.0% 

 
Աղյուսակ 3 
 

Մասնակիցների տարիքի, սեռի և զբոսաշրջային երկրի  
ընտրության միջև առկա նշանակալի կապը 

 
Պիրսոնի խի-քառակուսի 

Գործոնների կապը 
Արժեքը Նշանակե-

լիությունը 
Մասնակիցների տարիքը * զբոսաշրջային երկրի ընտրությունը 9.560 .387 
Մասնակիցների սեռը * զբոսաշրջային երկրի ընտրությունը 4.622 .202 
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Աղյուսակ 4 
 
 
 
 
 

Զբոսաշրջիկների՝ ճանապարհորդելու մասին որոշում ընդունելու վրա ազդող գործոնները՝ ըստ կարևորության աստիճանի 
 

 1-ընդհանրապես  
կարևոր չէ 2- կարևոր չէ 3- միջին  

կարևորության 4- կարևոր է 5- շատ կարևոր է 

 
Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս 
Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս Հաճախա-
կանություն տոկոս 

Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս Հաճախա-
կանություն տոկոս 

հեռավորությունը Ձեր 
բնակության վայրից 17 34 15 30 13 26 3 6 2 4 

երկրի զբոսաշրջային 
կերպարը 4 8 - - 7 14 37 74 2 4 

բնությունը և բնական 
ռեսուրսները 4 8 1 2 8 16 23 46 14 28 

պատմամշակութային և 
կրոնական ռեսուրսները 1 10 - - 9 18 22 44 14 28 

գնումներ կատարելու 
հնարավորությունը 3 6 9 18 15 30 10 20 13 26 

երկրի ազգային 
խոհանոցը 4 8 2 4 12 24 15 30 17 34 

նոր մարդկանց 
հանդիպելը, նոր 
մշակույթի հետ 
ծանոթանալը 

3 6 6 12 16 32 15 30 10 20 

այդ երկրում ապրող 
ընկերներիս և 
բարեկամներիս այցելելը 

3 6 6 12 29 58 7 14 5 10 

նոր փորձառություններ 
ձեռք բերելը 3 6 4 8 11 22 23 46 9 18 

ժամանցի 
հնարավորությունները 4 8 4 8 17 34 11 22 14 28 

երկրի սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 7 14 6 12 16 32 17 34 4 8 

46 
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Պիրսոնի խի-քառակուսու վերլուծություն կատարվել է նաև վերոնշ-
յալ գործոնների և մասնակիցների տարիքի ու սեռի միջև (Աղյուսակ 5): 
Երկրի զբոսաշրջային կերպարը կարևոր են համարել առավելապես 26-
35 տարեկանները: Նույնը վերաբերում է նաև բնական ռեսուրսներ, 
պատմամշակութային և կրոնական ռեսուրսներ, ազգային խոհանոց 
գործոններին: Նոր փորձառություններ ձեռք բերելը առավել կարևորել 
են 36-50, այնուհետև՝ 26-35 և մինչև 25 տարեկանները: 

Մասնակիցների սեռի և վերոնշյալ գործոնների միջև ևս առկա են 
նշանակալի կապեր: Երկրի զբոսաշրջային կերպարը և նոր փորձառութ-
յուններ ձեռք բերելը մեծ մասամբ կարևոր են համարել իգական սեռի 
ներկայացուցիչները: Բնություն և բնական ռեսուրսներ, պատմամշակու-
թային և կրոնական ռեսուրսներ, ազգային խոհանոց գործոնները հավա-
սարապես կարևոր են համարել և՛ տղամարդիկ, և՛ կանայք:  

 
Աղյուսակ 5 

 
Տարբեր գործոնների միջև առկա նշանակալի կապը 

 
Պիրսոնի խի-քառակուսի Գործոնների կապը 

Արժեքը Նշանակալիությունը 
Մասնակիցների տարիքը * Երկրի զբոսաշրջային 
կերպարը 

5.616 .778 

Մասնակիցների տարիքը * Բնությունը և բնական 
ռեսուրսները 

18.287 .107 

Մասնակիցների տարիքը * Պատմամշակութային և 
կրոնական ռեսուրսները 

7.914 .543 

Մասնակիցների տարիքը * Ազգային խոհանոցը 14.944 .245 
Մասնակիցների տարիքը * Նոր փարձառություններ ձեռք 
բերելը 

19.044 .087 

Մասնակիցների սեռը * Երկրի զբոսաշրջային կերպարը 3.441 .329 
Մասնակիցների սեռը * Բնությունը և բնական ռեսուրսները 10.167 .038 
Մասնակիցների սեռը * Պատմամշակութային և 
կրոնական ռեսուրսները 4.187 .242 

Մասնակիցների սեռը * Ազգային խոհանոցը 6.333 .176 
Մասնակիցների սեռը * Նոր փարձառություններ ձեռք 
բերելը 

11.395 .022 

 
Մասնակիցներն իրենց գոհունակության վրա ազդող կարևոր և 

շատ կարևոր գործոններ համարել են ազգային խոհանոցը, հյուրանոցա-
յին ծառայությունների որակը, ապահովության և անվտանգության մա-
կարդակը երկրում, ենթակառուցվածքների որակը, անցկացրած ժամա-
նակը, ժամանցի հնարավորությունները, մշակույթը, հյուրընկալությունը, 
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գեղատեսիլ բնությունը, շրջակա միջավայրի մաքրությունը: Որպես այլ 
գործոններ նշել են կլիման, սպասարկման որակը (Աղյուսակ 6): 

Պիրսոնի խի-քառակուսու վերլուծություն կատարվել է նաև վերոնշ-
յալ գործոնների և մասնակիցների տարիքի ու սեռի միջև (Աղյուսակ 7): 
Ազգային խոհանոցը, ապահովության և անվտանգության մակարդակը, 
ենթակառուցվածքների որակը, անցկացրած ժամանակը, ժամանցի 
հնարավորությունները, մշակույթը, գեղատեսիլ բնությունը, շրջակա մի-
ջավայրի մաքրությունը որպես գոհունակության վրա ազդող գործոններ 
կարևորել են առավելապես 26-35 տարեկանները, իսկ հյուրընկալությու-
նը՝ 26-35 և 36-50 տարեկանները հավասարապես: 

Ազգային խոհանոցը, ենթակառուցվածքների որակը որպես գոհու-
նակության վրա ազդող գործոններ կարևորել են և՛ արական, և՛ իգական 
սեռի ներկայացուցիչները, իսկ ապահովության և անվտանգության մա-
կարդակը, անցկացրած ժամանակը, ժամանցի հնարավորությունները, 
մշակույթը, բնությունը, շրջակա միջավայրի մաքրությունը՝ առավելապես 
իգական սեռի ներկայացուցիչները:  

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունը վկայում է, որ զբոսաշրջիկը 
որոշում է ընդունում՝ հաշվի առնելով շատ գործոններ: Ընդ որում, այդ 
գործոնները տարբեր կերպ են գնահատում տարբեր տարիքի և սեռի 
անձինք: Նույնը կարելի է ասել նաև գոհունակության վրա ազդող գոր-
ծոնների մասին: Անշուշտ, նման հետազոտությունները խիստ կարևոր 
են ոչ միայն զբոսաշրջիկների վարքագծի հոգեբանությունը պարզելու, 
այլև դրանց հիմա վրա զբոսաշրջության գործունեության բարելավման, 
զարգացման, մարկետինգային գործունեության ճիշտ քաղաքականութ-
յուն մշակելու տեսանկյունից: Հետազոտության արդյունքները կարող են 
նպաստել զբոսաշրջության գիտության և պրակտիկայի զարգացմանը: 
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Աղյուսակ 6 
 

Զբոսաշրջիկների գոհունակության վրա ազդող գործոնները՝ ըստ կարևորության 
 

 1-ընդհանրապես 
կարևոր չէ 2-կարևոր չէ 3-միջին 

կարևորության 4-կարևոր է 5-շատ կարևոր է 

 
Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս 
Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս 
Հաճա-
խակա-
նություն 

տոկոս 
Հաճախա

կանու-
թյուն 

տոկոս 
Հաճախ
ականու-

թյուն 
տոկոս 

գների մակարդակը երկրում 3 6 3 6 16 32 17 34 11 22 
ազգային խոհանոցը 2 4 4 8 10 20 24 48 10 20 
հյուրանոցային 
ծառայությունների որակը 

2 4 2 4 15 30 15 30 16 32 

ապահովության և 
անվտանգության մակարդակը 
երկրում 

4 8 1 2 2 4 21 42 22 44 

ենթակառուցվածքների որակը 2 4 2 4 11 22 24 48 11 22 
անցկացրած ժամանակը 4 8 2 4 3 6 12 24 29 58 
ժամանցի 
հնարավորությունները 2 4 4 8 13 26 19 38 12 24 

մշակույթը 2 4 2 4 3 6 18 36 25 50 
հյուրընկալ մարդիկ 1 2 3 6 11 22 21 42 14 28 
գեղատեսիլ բնությունը 2 4 4 8 7 14 23 46 14 28 
բազմաբովանդակ տուրերի 
առկայությունը 5 10 7 14 11 22 19 38 8 16 

շրջակա միջավայրի 
մաքրությունը 

3 6 3 6 5 10 23 46 16 32 

 

49 

 

 

Մ
իջա

զգա
յին գիտ

ա
ժողովի նյութ
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Աղյուսակ 7 
 

Տարբեր գործոնների միջև առկա նշանակալի կապը 
 

Պիրսոնի խի-քառակուսի Գործոնների կապը 
Արժեքը Նշանակալիությունը 

Մասնակիցների տարիքը * Ազգային խոհանոցը 11.928 .451 
Մասնակիցների տարիքը * ապահովության և անվտանգության 
մակարդակը երկրում 

10.771 .549 

Մասնակիցների տարիքը * ենթակառուցվածքների որակը 14.230 .286 
Մասնակիցների տարիքը * անցկացրած ժամանակը 7.221 .843 
Մասնակիցների տարիքը * ժամանցի հնարավորությունները 9.858 .628 
Մասնակիցների տարիքը * Մշակույթը 8.671 .731 
Մասնակիցների տարիքը * հյուրընկալությունը 13.128 .360 
Մասնակիցների տարիքը * գեղատեսիլ բնությունը 9.405 .668 
Մասնակիցների տարիքը * շրջակա միջավայրի մաքրությունը 9.121 .693 
Մասնակիցների սեռը * Ազգային խոհանոցը 5.384 .250 
Մասնակիցների սեռը * ապահովության և անվտանգության 
մակարդակը երկրում 

7.879 .096 

Մասնակիցների սեռը * ենթակառուցվածքների որակը 6.742 .150 
Մասնակիցների սեռը * անցկացրած ժամանակը 3.305 .508 
Մասնակիցների սեռը * ժամանցի հնարավորությունները 2.025 .731 
Մասնակիցների սեռը * Մշակույթը 3.533 .473 
Մասնակիցների սեռը * հյուրընկալությունը 5.397 .249 
Մասնակիցների սեռը * գեղատեսիլ բնությունը 4.522 .340 
Մասնակիցների տարիքը * շրջակա միջավայրի մաքրությունը 3.648 .456 
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старший исследователь исследовательского центра ''АМБЕРД'' АГЭУ, 
кандидат экономических наук 

  
КАКОВА ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТУРИСТОВ? 
 

Анализ в статье и обнаружение значимых связей на критерии хи-квадрат 
Пирсона свидетельствуют о том, что в зависимости от возраста и пола туристы 
принимают решения по-разному, и различные факторы влияют на оценку их 
удовлетворенности. Результаты могут способствовать дальнейшему развитию 
науки и практики туризма, а также развитию политики в области туризма и 
маркетинга. 

Ключевые слова: турист, мотивация, нужды, решение, удовлетворение, 
хи-квадрат Пирсона. 
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WHAT IS THE BASIS FOR DECISION-MAKING AND  
TOURIST SATISFACTION? 

 
The analysis in the article and the discovery of significant relationships by the 

Pearson Chi-square testing show that depending on age and gender, tourists make 
decisions differently, and various factors affect the assessment of their satisfaction. The 
results may further contribute to the development of tourism science and practice, as 
well as to the development of tourism and marketing policies. 

Keywords: tourist, motivation, needs, decision, satisfaction, Pearson Chi-square. 
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

«Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն»  
լաբորատորիայի ղեկավար, 

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

 
Հայաստանի անկախացումից հետո գիտության ոլորտում ԵՄ 

երկրների հետ համագործակցությունը նշանակալից է եղել մեր երկ-
րի գիտության զարգացման համար: Անկախության սկզբնական 
շրջանում համագործակցությունն ապահովվում էր հիմնականում 
Հայաստանից արտագաղթած գիտաշխատողների միջոցով: 2000-
ականների կեսերից Հայաստանում գիտության ոլորտի բարեփո-
խումներն այդ կապերը բարձրացրին ինստիտուցիոնալ մակարդա-
կի, և ԵՄ-ն դարձավ Հայաստանի թիվ մեկ գործընկերը: 

ԵՄ հետ համագործակցությունը թույլ է տալիս մեր գիտությունը 
ինտեգրել Եվրոպական հետազոտական տարածքում (ԵՀՏ), բարձ-
րացնել գիտական գործունեության և արտադրանքի որակը, գիտութ-
յան ֆինանսավորման համար ձեռք բերել հավելյալ աղբյուրներ: 

Հիմնաբառեր. գիտության կառավարում, գիտաչափություն, Հա-
յաստան, ԵՄ, միջազգային համագործակցություն, Եվրոպական հե-
տազոտական տարածք, միջազգային գիտական համագործակցութ-
յուն, արտագաղթ: 

 
Ներածություն 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության 

(ԽՍՀՄ) վերջին տարիներին ՀԽՍՀ և ԵՄ որոշ երկրների գիտնականների 
միջև արդեն առկա էր գիտական համագործակցությունը, որը, սակայն, չի 
կարելի համեմատել ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունների հետ գիտական հա-
մագործակցության ծավալների հետ:  

ԽՍՀՄ վերջին տարիներին ՀԽՍՀ գիտական ոլորտի ֆինանսավորումը 
կազմում էր մոտ 500 միլիոն ռուբլի կամ մոտ 800 միլիոն դոլար (ներառյալ 
ռազմական թեմայի հետազոտությունների ծախսերը): ԽՍՀՄ փլուզումից 
հետո այդ ֆինանսավորումը դադարեց, իսկ Հայաստանի Հանրապետութ-
յան սուղ միջոցները թույլ չէին տալիս գոնե բավարար ֆինանսավորել գի-
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տական ոլորտը: Կարելի է ասել, որ անկախության սկզբնական շրջանում 
պետական ֆինանսավորման չափը մի քանի անգամ զիջում էր տարբեր 
(օր.՝ INTAS, ISTC2 և այլն) դրամաշնորհային կառույցներից ստացվող գու-
մարների ծավալներին: Ֆինանսավորման ծավալների կտրուկ նվազման 
պատճառով հազարավոր գիտաշխատողներ հեռացան երկրից՝ իրենց գոր-
ծունեությունը շարունակելով օտարերկրյա հաստատություններում, շատերն 
էլ ուղղակի լքեցին ոլորտը: 

Անկախացումից հետո ուղեղների արտահոսքը հանգեցրեց նրան, որ 
գիտաշխատողների թիվը 30000-ից (1980-ականների վերջ) հասավ շուրջ 
6000-ի (1995 թ.): 

2000-ական թվականների սկզբին ՀՀ տնտեսությունը սկսեց դուրս գալ 
ճգնաժամային իրավիճակից, և սկսված տնտեսական կայուն աճի պայման-
ներում անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայելու Հայաստանում գի-
տության զարգացման քաղաքականությունը, ինչպես նաև ֆինանսավոր-
ման ծավալները: Կարիք կար բարեփոխելու գիտության համակարգը, որը 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մեծ մասամբ շարունակում էր 
առաջնորդվել խորհրդային գիտակազմակերպչական ավանդույթներով։ 

 2007 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կազմում 
ստեղծվեց Գիտության պետական կոմիտեն (ԳՊԿ), որը դարձավ Հայաս-
տանում գիտական քաղաքականությունը մշակող, իրականացնող, նաև գի-
տական համակարգը ֆինանսավորող պետական պատկան մարմին: Կոմի-
տեի ստեղծումից հետո ակտիվացան գիտական կապերը ՀՀ և այլ պետութ-
յունների միջև, կնքվեցին համագործակցության երկկողմ և բազմակողմ 
բազմաթիվ պայմանագրեր3: Ակտիվացան կապերը գիտական ինստիտուտ-
ների, բուհական լաբորատորիաների և հետազոտողների մակարդակնե-
րում:  

Մինչև ԳՊԿ ստեղծումը Հայաստանի և ԵՄ երկրների միջև գիտական 
կապերն ապահովվում էին հիմնականում ԵՄ երկրներում աշխատող հա-
յազգի գիտնականների միջոցով, որոնցից շատերն անկախությունից հետո 
Հայաստանից արտագաղթածներն էին: Այժմ էլ հայկական գիտական 
Սփյուռքը մեծ դեր է կատարում այդ կապերի պահպանման և զարգացման 
գործում [1]: 

ՀՀ ԳՊԿ ստեղծումով Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ երկրների 
միջև գիտական համագործացությունը բարձրացավ նոր մակարդակի, ա-
                                                 

2 http://www.istc.int/ 
3 http://scs.am/am/0652fc7e4429cb2579571955/page/1 
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վելի խորացավ, և ժամանակի ընթացքում ԵՄ-ն դարձավ Հայաստանի հա-
մար մեկ գիտական գործընկերը: Ամուր գիտական կապեր ստեղծվեցին 
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Իտալիայի և եվրոպական այլ 
երկրների հետ: Այսօր հաջողությամբ իրականացվում են մի քանի տասնյակ 
համատեղ գիտական ծրագրեր, գործում են համատեղ լաբորատորիաներ, 
մեծ թիվ են կազմում գիտնականների փոխադարձ այցելությունները, Հա-
յաստանում ամեն տարի կազմակերպվում են բազմաթիվ միջազգային գի-
տաժողովներ, և մասնակիցների զգալի մասը ԵՄ գիտնականներ են: 

 2016 թ. Հայաստանն անդամակցեց ԵՄ «Հորիզոն 2020»4 շրջանակա-
յին ծրագրին՝ որպես ասոցացված անդամ: Այս ծրագրի շրջանակներում 
համագործակցությունը հնարավորություն կտա ավելի սերտացնելու կապե-
րը ԵՄ երկրների հետ և արագացնելու ինտեգրումը եվրոպական հետազո-
տական տարածքին: Անդամակցումը «Հորիզոն 2020» ծրագրին արդեն ա-
պահովում է հավելյալ ֆինանսական հոսքեր դեպի Հայաստանի գիտության 
ոլորտ [3]: 

Ինչպես նշվեց, անկախացումից հետո ուղեղների արտահոսքը մտահո-
գող չափերի հասավ: Գիտաշխատողների բացարձակ թվի նվազումից բա-
ցի, կարևոր խնդիր առաջացավ նաև «ակտիվ տարիքի» (35-55 տարեկան) 
գիտաշխատողների թվի կտրուկ կրճատման պատճառով: Հայաստանից 
արտագաղթած գիտաշխատողների մեծ մասը հենց այս տարիքային 
խմբում էր գտնվում: Այժմ այդ տարիքային խմբի գիտաշխատողները կազ-
մում են ընդհանուրի ընդամենը 25%-ը, մինչդեռ գիտության կայուն զար-
գացման համար անհրաժեշտ է, որ այդ թիվը լինի 50%-ից ոչ պակաս: Մի-
ջազգային համագործակցությունը և ԵՀՏ-ի հետ արդյունավետ ինտեգրումը 
թույլ կտա որոշ չափով բարելավել այս իրավիճակը [2]: Հայաստանի և ԵՄ 
երկրների միջև գիտական կապերի զարգացման դինամիկան հասկանալու 
համար անհրաժեշտ է դիտարկել համատեղ տպագրված հոդվածների թի-
վը՝ ըստ տարիների, այդ հոդվածների որակական հատկանիշները, ոլորտ-
ները: Դրանց վերլուծությունը թույլ կտա հասկանալ, թե Հայաստանում ըն-
թացող ինչ գործընթացներ են ազդել ԵՄ երկրների հետ գիտական կապե-
րի ամրապնդման վրա: 

Քննարկում 
Հայաստանի և ԵՄ երկրների միջև գիտական կապերի զարգացման 

դինամիկան հասկանալու համար կարելի է դիտարկել համատեղ տպագր-
ված հոդվածների թիվը՝ ըստ տարիների, այդ հոդվածների որակական 
                                                 

4 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
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հատկանիշները, պարզել, թե որ գիտական ուղղություններին են վերաբե-
րում դրանք, որ երկրների հետ են առավել ակտիվ համագործացում մեր 
գիտաշխատողները: Նշված տվյալները կարող ենք ստանալ Web of Science 
գիտատեղեկատվական շտեմարանի միջոցով: 

 
Աղյուսակ 1 5 

 

                                                 
5 Տվյալները վերցված են WoS շտեմարանից 03.06.2019թ: Շտեմարանից 

օգտվելու պահին տվյալների վերջին թարմացումը եղել է առ 31.05.2019թ.: 

ԹԹ. 

WoS 
հրա-

պարա-
կումներ 

Հղում-
ներ 

Հղումներով 
հրապարա-
կումների 

բաժինը (%) 

Հրապա-
րակում-
ներ Q1 
ամսա-

գրերում 

Հրապա-
րակում-
ներ Q2 
ամսա-

գրերում 

Հրապա-
րակում-
ներ Q3 
ամսա-

գրերում 

Հրապա-
րակումներ 
Q4 ամսա-
գրերում 

1991 3 36 100 0 0 0 0 
1992 8 135 62.5 0 0 0 0 
1993 41 1274 92.68 0 0 0 0 
1994 41 863 85.36 0 0 0 0 
1995 57 1349 92.98 0 0 0 0 
1996 79 1899 87.34 0 0 0 0 
1997 79 2348 92.4 50 31.0344 6.89 12.06 
1998 82 2156 86.58 31.66 31.6666 16.66 20 
1999 105 3111 87.619 44.28 30 12.85 12.85 
2000 114 6400 93.85 53.48 18.6046 23.25 4.65 
2001 147 5874 93.877 50 26.1904 19.84 3.96 
2002 141 4798 90.07 58.33 16.6666 15.74 9.25 
2003 158 5130 90.5 49.27 28.2608 13.04 9.42 
2004 157 5664 91.08 62.06 22.0689 8.96 6.89 
2005 163 7372 94.47 48.99 28.1879 12.08 10.73 
2006 189 9717 89.94 51.006 28.18 7.38 13.42 
2007 183 8161 89.61 59.23 22.29 12.10 6.36 
2008 202 10564 84.15 50.31 21.73 16.77 11.18 
2009 214 6021 91.12 57.64 22.35 14.7 5.29 
2010 257 9429 88.32 54.62 28.7 8.79 7.87 
2011 341 13341 87.09 56.37 27.79 7.72 8.10 
2012 459 27281 94.77 77.36 11.46 5.73 5.44 
2013 407 15958 93.61 68.84 18.06 6.85 6.23 
2014 421 13759 91.68 72.75 16.57 5.05 5.61 
2015 450 12669 90.88 62.31 26.08 6.76 4.83 
2016 486 8622 89.50 75.84 14.22 5.86 4.06 
2017 505 5121 77.22 68.95 18.4 8.647 3.99 
2018 560 2322 65 0 0 0 0 
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Աղյուսակ 1-ում 2018 թ. դրությամբ ԵՄ 286 երկրների հետ համահեղի-
նակությամբ ըստ տարիների տպագրված և WoS շտեմարանում ընդգրկված 
հրապարակումներն են, դրանց վրա կատարված հղումները, հղումներով 
հրապարակումների բաժինը, Q1, Q2, Q3 և Q4 ամսագրերում7 տեղ գտած 
հրապարակումների բաժինը: Աղյուսակում ներկայացված որոշ տվյալների 
թվային արժեքները 2015-ից հետո նվազել են, մասնավորապես՝ հղումների 
քանակը, հղումներով հրապարակումների բաժինը, իսկ 2018 թ. Q1, Q2, Q3, 
Q4 ամսագրերում տպագրված հրապարակումներն ընդհանրապես հաշ-
վառված չեն: Դա բացատրվում է նրանով, որ գիտաչափական որոշ տվյալ-
ներ սկսում են ամբողջական դառնալ միայն հրապարակումից 4-5 տարի 
անց: Քանի որ հրապարակումները նոր են, դրանց վրա հղումները քիչ են, 
հետևաբար փոքր են նաև հղումներից կախված մյուս տվյալների թվային 
արժեքները: 

Ինչպես երևում է տպագրված հրապարակումների քանակի փոփոխութ-
յան դինամիկայից, անկախության սկզբնական շրջանում համատեղ 
տպագրությունները չնչին էին, բայց դրանք տարեցտարի աճում են, իսկ 
2000-ականների կեսերից կտրուկ աճ են ապրում: Հրապարակումների աճի 
այս դինամիկան կարելի է բացատրել մի քանի պատճառով՝ անկախության 
առաջին տարիների հասարակական տնտեսական ծանր վիճակ, գիտութ-
յան չնչին ֆինանսավորում, աշխատանքային անբավարար պայմաններ 
(նշենք, որ մինչև 1995 թ. էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներն իրա-
կանացվում էին հովհարային ձևով, գիտական հաստատությունները չէին 
ջեռուցվում և ուղղակի պարապուրդի էին մատնված): Խորհրդային կառու-
ցակարգի սահմանափակումների պատճառով շատ թույլ էին գիտական 
կապերը՝ դրանք նոր-նոր էին ձևավորվում, չկար գիտության ոլորտը լիար-
ժեք համակարգող պետական մարմին, բացակայում էր գիտական գործու-
նեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը, գիտական համագործակ-
ցությունը զարգանում էր անհատների միջև և միջոցով: 2000-ականների 
սկզբից Հայաստանում տնտեսական վիճակն սկսեց բարելավվել8, 2000-ին 
ՀՆԱ-ում գիտության ֆինանսավորման բաժինը հասավ 0,19%-ի, իսկ հե-
տագա տարիներին միշտ տատանվել է 0,2%-0,3%-ի սահմաններում: ՀՆԱ 

                                                 
6 Հարկ է նշել, որ 1991 թ. ԵՄ-ն ուներ ընդամենը 12 անդամ: Հետագա 

տարիներին անդամների թիվն աճեց՝ հասնելով 28-ի: Աղյուսակում տվյալները 
վերաբերում են բոլոր 28 երկրների հետ համահեղինակությամբ հոդվածներին: 

7 https://researchassessment.fbk.eu/quartile_score 
Q – quartile – քառորդ: Ամսագրերի դասակարգման եղանակ է՝ հիմնված 

ազդեցության գործակցի վրա:  
8 https://data.worldbank.org/country/armenia 
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աճին զուգընթաց աճում էր նաև գիտության ֆինանսավորումը: 2007 թ. կա-
յուն տնտեսական աճի պայմաններում որոշվեց ՀՀ ԿԳՆ կազմում ստեղծել 
Գիտության պետական կոմիտե, որը ստանձնեց գիտության ոլորտի ընդ-
հանուր համակարգողի դերը: Դատելով հարապարակումների թվի դինա-
միկայից՝ ԳՊԿ ստեղծումը և հետագա գործունեությունը կտրուկ խթանեց 
գիտական միջազգային համագործակցությունը, իսկ ԵՄ երկրները դար-
ձան Հայաստանի գլխավոր գիտական գործընկերները: 

Կտրուկ աճ ապրեց նաև տպագրված համատեղ հրապարակումներին 
արված հղումների քանակը: Սա խոսում է այն մասին, որ համագործակ-
ցությունը բարձրացրեց գիտական արդյունքի որակը, մեր գիտաշխատող-
ներն սկսեցին ինտեգրվել ԵՀՏ-ին և ավելի ճանաչելի դառնալ [2]: 

 

 
 

Գծապատկեր 1 
 
Գծապատկեր 1-ում այն երկրներն են, որոնց հետ հայ գիտաշխատող-

ներն ունեն առավել շատ տպագրված համատեղ հրապարակումներ: Ինչ-
պես տեսնում ենք, համատեղ հրապարակումները թռիչքաձև աճում են 
2009 թվականից: Վերը նշվեց, որ այս աճը բացատրվում է ՀՀ ԳՊԿ գոր-
ծունեությամբ, օրենսդրական դաշտի կարգավորմամբ, համագործակցութ-
յան բազմաթիվ պայմանագրերի գործողությամբ: Օրինակ՝ գերմանական 
DESY9 արագացուցչային կենտրոնի հետ համագործակցությամբ հայկական 
CANDLE10 արագացուցչային կենտրոնում ստեղծվեց AREAL գծային արա-
                                                 

9 http://www.desy.de/index_eng.html 
10 http://candle.am/ 
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գացուցիչը, ֆրանսիական CNRS11-ի հետ համագործակցությամբ Հայաս-
տանի գիտական հաստատություններում ստեղծվեցին երեք համատեղ լա-
բորատորիաներ, Իտալիայի հետ համագործակցության շնորհիվ Հայաս-
տանը միացավ ICRANet12 ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկայի միջազգա-
յին ցանցին: 

 
Աղյուսակ 2 

 

ԹԹ. 
Բնական 
գիտու-

թյուններ 

Ճարտարա-
գիտություն և 

տեխնոլո-
գիաներ 

Բժշկական 
գիտու-

թյուններ 

Գյուղա-
տնտեսա-

կան գիտու-
թյուններ 

Հասա-
րակական 

գիտու-
թյուններ 

Հումանի-
տար 

գիտու-
թյուններ 

1991 3 1     
1992 7  1    
1993 38 5 7    
1994 37 5 6    
1995 54 4 6    
1996 73 11 10 1   
1997 76 7 4  1  
1998 73 9 11 1   
1999 95 18 10  1 1 
2000 111 15 4    
2001 136 24 11    
2002 134 20 11 1   
2003 146 23 11    
2004 151 19 10 1   
2005 149 24 12    
2006 170 21 14 1 2 1 
2007 154 20 27  4  
2008 169 33 22  2 1 
2009 191 33 15 1  1 
2010 206 61 23 2 5 1 
2011 311 31 19 2 4  
2012 432 32 17 2 5 3 
2013 368 39 21 3 5 1 
2014 378 40 25 3 5 2 
2015 413 50 23 7 5 2 
2016 438 46 24 2 10 3 
2017 437 49 41 4 10 1 
2018 489 47 48 1 8 5 

 

                                                 
11 http://www.cnrs.fr/en 
12 http://www.icranet.org/ 
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Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են 2018 թ. դրությամբ ԵՄ 28 երկրների 
հետ համահեղինակությամբ ըստ տարիների և ըստ ոլորտների տպագրված 
ու WoS շտեմարանում ընդգրկված հրապարակումները: 

Ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ԵՄ երկրների հետ համահեղի-
նակությամբ տպագրված հրապարակումների հիմնական մասը բաժին է 
ընկնում բնական գիտություններին, իսկ ամենաքիչը ներկայացված են հու-
մանիտար գիտությունները: Դա բացատրվում է նրանով, որ դեռ ԽՍՀՄ 
տարիներից Հայաստանում զարգացած էր գիտության բնագիտական և 
տեխնիկական թևը: Կային բազմաթիվ գիտական դպրոցներ, մասնավորա-
պես՝ ֆիզիկայի, կենսաբանության, քիմիայի, մաթեմատիկայի ուղղություն-
ներով: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այս դպրոցների ավանդույթները և պոտեն-
ցիալը մասնակիորեն պահպանվեցին [4]: 

Մյուս պատճառն այն է, որ բնական և տեխնիկական գիտությունները 
հիմնականում զերծ են գաղափարախոսական և քաղաքական ազդեցութ-
յուններից, և հնարավոր էր սահմանափակ շփում արտասահմանցի գործըն-
կերների հետ, իսկ հասարակական և հումանիտար գիտությունները ԽՍՀՄ 
գաղափարախոսական հենքը ապահովողներից էին, և այդ ուղղությունների 
գիտաշխատողների շփումները արտասահմանցի գործընկերների հետ գրե-
թե բացակայում էին:  

Եզրակացություն 
1. ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գիտական համագործակցությունը սահմա-

նափակող խոչընդոտները վերացան, և չնայած ֆինանասավորման ծավալ-
ների կտրուկ նվազմանը՝ ավելացան համատեղ աշխատանքները ինչպես 
ԵՄ երկրների հետ, այնպես էլ նախկին ԽՍՀՄ տարածքից դուրս այլ երկր-
ների հետ: 

2. Հայաստանից արտագաղթած գիտաշխատողները սկզբնական 
շրջանում կամրջի դեր կատարեցին Հայաստանի միջազգային համագոր-
ծակցության համար և դեռ շարունակում են կայուն դերակատարում ունե-
նալ ՀՀ միջազգային գիտական վարկանիշի բարձրացման գործում: 

3. ՀՀ ԳՊԿ ստեղծումը և գործունեությունը նոր որակ հաղորդեց Հա-
յաստանի գիտական ոլորտին, բարձրացան գիտաշխատողների աշխա-
տանքի արդյունավետությունը, գիտական արդյունքի քանակը և որակը, 
լուրջ հիմքեր դրվեցին միջազգային համագործակցության համար: 

4. Հայաստանի անդամակցումը մի շարք միջազգային ծրագրերին և 
մասնավորապես ԵՄ «Հորիզոն 2020» ծրագրին թույլ է տալիս մեր գիտա-
կան համայնքին ինտեգրվել ԵՀՏ-ին, բարձրացնել գիտական աշխատանքի 
արդյունավետությունն ու որակը, հայկական գիտական տարածք բերել գի-
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տական աշխատանքի և հետազոտությունների կատարման նոր մշակույթ, 
ավելացնել ֆինանսական ռեսուրսները և աջակցել գիտության երիտասար-
դացմանը նոր կադրերի ներգրավմամբ: «Հորիզոն 2020» ծրագրի ավար-
տից հետո մեկնարկելու է «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագիրը, որը 2021-2027 
թթ. հետազոտությունների համար նախատեսում է 100 միլիարդ եվրոյի 
աջակցություն: Կարևոր է, որ Հայաստանը նույնպես անդամակցի այս 
ծրագրին՝ ապահովելու համար ԵՄ երկրների հետ համագործակցության 
շարունակականությունը: 

5. Քանի որ շատ միջազգային ծրագրերին անդամակցելու պայմաննե-
րից է անդամավճարը, ապա գիտության պետական ֆինանսավորման ծա-
վալների ավելացումը կնպաստի նոր ծրագրերին Հայաստանի անդամակց-
մանը հավելյալ՝ միջազգային դրամաշնորհային, ֆինանսների հոսքի ավե-
լացմամբ: Բազմաթիվ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության ծրա-
գրեր իրականացվում են համաֆինանսավորման սկզբունքով, գիտության 
պետական ֆինանսավորման մեջ միջազգային համագործակցության հա-
մար նախատեսված գումարի ավելացումը նույնպես կնպաստի հավելյալ 
գումարների ներհոսքին դեպի Հայաստանի գիտության ոլորտ: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 
կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 18T-5I336 ծածկագրով «ԵՄ-ի հետ 
և ԵԱՏՄ-ում. նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ Հայաստանի 
համար» գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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ТИГРАН АРУТЮНЯН 
Центра региональных исследований  

Академии государственного управления РА,  
заведующий лабораторией, кандидат биологических наук 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ МЕЖДУ  

РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЕЙ И СТРАНАМИ ЕС 
 

С начала независимости Армении сотрудничество со странами ЕС в области 
науки играла важную роль в развитии науки в нашей стране. В первые дни 
независимости сотрудничество обеспечивалось в основном исследователями, 
эмигрировавшими из Армении. С середины 2000-х годов реформы в области 
науки в Армении повысили эти связи до институционального уровня, и ЕС стал 
главным партнером Армении. Сотрудничество с ЕС позволяет интегрировать нашу 
науку в Европейское научное пространство, улучшать качество научной 
деятельности и продукции, получать дополнительные источники финансирования 
науки. 

Ключевые слова: Управление наукой, наукометрия, Армения, ЕС, между-
народное сотрудничество, Европейское научное пространство, Международное 
научное сотрудничество, миграция. 
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SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC  
OF ARMENIA AND EU COUNTRIES 

 

Since the beginning of the independence of Armenia, cooperation with the EU 
countries in the field of science has played an important role in the development of 
science in our country. In the early days of independence, cooperation was mainly 
provided by researchers who emigrated from Armenia to the EU. Since the mid-2000s, 
science reforms in Armenia have raised these ties to the institutional level, and the EU 
has become Armenia’s main partner. Cooperation with the EU allows us to integrate 
our science into the European Research Area, to improve the quality of scientific 
activities and outcome and receive additional financial resources for science. 

Keywords: Science Management, Scientometrics, Armenia, EU, International 
Cooperation, European Research Area, International Research Collaboration, 
Migration. 
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  համալսարան,  

կառավարման ամբիոնի դոցենտ,  
տնտեսագիտության թեկնածու 

 
 

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

 
XXI դարում թվային տնտեսության զարգացումը պահանջում է 

այնպիսի հասարակության ձևավորում, որի համատեքստում պե-
տական կարևորագույն խնդիր է կրթության համակարգի մրցունա-
կության ապահովումը: Հեռավար ուսուցումը ժամանակակից 
կրթության բաղկացուցիչ մասն է, որը հիմնված է տեղեկատվական 
և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման վրա: Օնլայն 
կրթությունը այժմ իրողություն է Հայաստանում: 

Հիմնաբառեր. թվային տնտեսություն, տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաներ, հեռավար ուսուցում, օնլայն դասընթացներ, Moodle 
համակարգ:  

 
XXI դարը նշանավորվում է գիտելիքի վրա հիմնված հասարակության 

ձևավորմամբ, որի համատեքստում էլ պետական կարևորագույն խնդիրնե-
րից մեկը բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգի զարգա-
ցումն ու միջազգային ասպարեզում նրա մրցունակության ապահովումն է: 
Գիտելիքահեն տնտեսությունում բարձրագույն կրթության որակը ռազմա-
վարական առումով կարևոր է ազգային տնտեսության զարգացման և մր-
ցունակության ապահովման համար:  

Ժամանակակից աշխարհում, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
թափանցել են հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներ, անմասն չի մնացել 
նաև կրթության բնագավառը: Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաները (ՏՀՏ)՝ որպես ուսուցման գործընթացի կազմակերպման արդ-
յունավետ միջոցներ, վաղուց ներդրվել են կրթական բոլոր մակարդակնե-
րում՝ նախադպրոցականից մինչև բուհական և հետբուհական:  

 Թվային տնտեսությունում ժամանակակից տեղեկատվական հասա-
րակությունը պահանջում է որակապես նոր կրթություն, որի բարեփոխման 
կարևոր պայմաններից են տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո-
գիաների ներդրումն ու կիրառումը: Վերջինս հանդես է գալիս և՛ որպես 
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կրթական համակարգը լրացնող գործիք, և՛ որպես կրթության զարգացման 
հիմք: 

Կրթության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը, 
հեռավար կրթության պատմությունը բաժանվում է փուլերի, որոնք ներա-
ռում են փոստային հաղորդակցությունից մինչև ռադիոհաղորդում, մուլտի-
մեդիայի տարբեր ձևերի կիրառում, իսկ ներկայումս արդեն նորարարական 
տեխնոլոգիաների վրա հիմնված օնլայն կրթություն [1]: Ներկայումս բազ-
մաթիվ կրթական հաստատություններ կիրառում են ժամանակակից համա-
կարգչային և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ: 

Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում իրակա-
նացվում է ինչպես էլեկտրոնային (E-Learning), այնպես էլ հեռավար 
(distance education) ուսուցման միջոցով: Կրթության ոլորտում ՏՀՏ են 
ներդրվում, և հեռավար կրթությունն առավել լայն տարածում է ստանում 
այն երկրներում, որտեղ առկա են անհրաժեշտ նախադրյալներ, մասնավո-
րապես՝ լավ զարգացած կրթական համակարգ և հեռահաղորդակցության 
համապատասխան ենթակառուցվածքներ: Հեռավար կրթությունը լայն 
հասկացություն է և ենթադրում է տեխնոլոգիաների ամբողջություն, ինչը 
թույլ է տալիս ստեղծել հատուկ ուսումնական միջավայր աշխարհի ցանկա-
ցած վայրում: 

Հակիրճ ներկայացնենք հեռավար կրթության միջազգային լավագույն 
փորձը: Կրթության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներ-
դրմանը մեծապես նպաստել է 1969 թվականին հիմնադրված Մեծ Բրիտա-
նիայի Բաց համալսարանը [2]: Ներկայումս այս համալսարանում ուսում է 
ստանում ավելի քան 200.000 ուսանող՝ աշխարհի տարբեր երկրներից:  

1939 թ. ուսումնական հաստատություն հաճախելու հնարավորությու-
նից զրկված երեխաների համար փոստային կապի միջոցով Ֆրանսիայում 
ստեղծվեց հեռավար ուսուցման Ազգային կենտրոնը՝ CNED-ը: Այն ներկա-
յումս Եվրոպայի խոշորագույն կրթական հաստատություններից է, որի կազ-
մում ներառված է 8 համալսարան 120 երկրից: Ուսանողները համապա-
տասխան ուսումնական ծրագրերով կրթություն են ստանում հեռահաղոր-
դակցության, համացանցի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով [3]:  

Կրթական ծառայությունների շուկայում որոշ ասիական երկրներ ևս ա-
ռաջարկում են առանձնահատուկ կրթական մոդուլներ, դասընթացներ և 
ծրագրեր հեռավար ուսուցման համակարգում, իսկ համալսարաններում 
մշակվել են հեռավար ուսուցման իրականացման նոր մոտեցումներ: Ասիա-
կան երկրներում մշակվում են յուրահատուկ հիբրիդային ծրագրեր, որոնք 
արդյունավետ կերպով համատեղում են ինքնակրթությունը վիրտուալ և ա-
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վանդական կրթության տարրերի հետ: Հետաքրքիր է Ճապոնիայի փորձը: 
80-ական թվականների սկզբին Ճապոնիայում իրականացվում է «Համալ-
սարանն է եթերում» պետական նախագիծը, ըստ որի՝ ցանկացողները շա-
բաթական երկու անգամ հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով կարող են լսել 
դասախոսություններ տարբեր առարկաներից: Հինգ տարի հետո սովորողը 
պետք է քննություն հանձնի և ստանա ավարտական դիպլոմ: Ճապոնիա-
յում այս կրթությունը ստացել է «պայմանական հեռավար ուսուցում» անվա-
նումը, որից օգտվում են նաև Ճապոնիայում ապրող օտարերկրացիները 
[4]: 

Ներկայումս կրթության ոլորտում ՏՀՏ-ն արդյունավետորեն կիրառում 
են նաև ամերիկյան կրթական հաստատությունները: XX դարի 60-ական 
թթ. ԱՄՆ-ում որոշակի միջոցառումներ իրականացվեցին կրթության ոլոր-
տում ՏՀՏ ներդրման և հեռավար կրթության կազմակերպման նպատակով: 
Ամերիկյան մի քանի ճարտարագիտական քոլեջներ ուսումնական ծրագրեր 
իրականացնելու նպատակով սկսեցին կիրառել հեռուստատեսությունը, իսկ 
հետագայում՝ 1984 թ., այդ ծրագրերը հանգեցրին Ազգային տեխնոլոգիա-
կան համալսարանի ստեղծմանը (National Technological University, NTU): 
1991 թ. վերջինս վերափոխվեց 40 ճարտարագիտական համալսարանա-
կան դպրոցներից բաղկացած կոնսորցիումի [5, էջ 140-148]: Այսօր ԱՄՆ հե-
ռավար կրթության ծրագրերով սովորում է ավելի քան մեկ միլիոն ուսանող՝ 
ուսումնական ծրագրերը ստանալով հանրային հեռարձակմամբ (Public 
Broadcasting System, PBS-TV՝ 1989 թ. սկսած): Կրթական ծրագրերը, որոնք 
փոխանցվում են չորս կրթական ալիքներով, հասանելի են ամբողջ երկրով 
մեկ [6, c. 371-377]: 

 Այսպիսով, ըստ միջազգային փորձի, հեռավար ուսուցումը առկա և 
հեռակա ուսուցման զարգացման նոր աստիճան է՝ հիմնված սկզբունքորեն 
նոր կրթական տեխնոլոգիայի վրա: 

 Հեռավար ուսուցումը աստիճանաբար հաստատուն տեղ է գրավում 
կրթության ոլորտում: Այսօր, բացի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերից, աշ-
խարհի մի շարք երկրների բուհեր, այդ թվում՝ մեր երկրում, առաջարկում 
են նաև հեռավար կրթություն:  

Հեռավար ուսուցման մոդելների տեսակներն են. 
 Սովորողի մոտիվացում. այս մոդելին բնորոշ է գիտելիքների ինք-

նուրույն ձեռքբերումը: 
 Ուսումնական գործընթացի գլոբալացում. կոնկրետ ուսումնական 

հաստատություն, որտեղ կենտրոնացված են կրթության և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների անհրաժեշտ ռեսուրսները: 
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 Ստորև նշված հեռավար կրթության մոդելների դասակարգումն ար-
տացոլում է ուսուցման առանձնահատկությունները բարձրագույն 
կրթական հաստատություններում. 

 Կոնսորցիում: Այս մոդելի դեպքում միավորվում են երկու բարձրա-
գույն հաստատություններ, որոնք փոխանակում են իրենց ուսումնա-
կան նյութերը, վերաբաշխում գործառույթները: Օրինակ՝ եթե մի ու-
սումնական հաստատություն զբաղվում է հեռավար կրթության ու-
սումնական նյութերի մշակմամբ, ապա հաջորդն իրականացնում է 
այդ ծրագրերի պաշտոնական հավատարմագրումը: Ի դեպ, կարող 
են համագործակցել ինչպես առանձին ուսումնական հաստատութ-
յուններ, այնպես էլ տվյալ հաստատությունների առանձին բաժին-
ներ, ֆակուլտետներ կամ շահագրգիռ պետական հաստատություն-
ներ: Կոնսորցիումը արդյունավետ է կառավարման խիստ կենտրո-
նացվածության, հեղինակային, գույքային իրավունքի պահպանման 
դեպքում: Կոնսորցումի օրինակ է Կանադայի բաց կրթական գործա-
կալությունը (Open Learning Agency, Canada – http://www.ola.bc.ca). 

1. Ֆրանչայզինգ: Այս մոդելի դեպքում համագործակցող ուսումնական 
հաստատությունները փոխանակում են հեռավար ուսուցման ծրա-
գրերը: Ուսումնական հաստատությունը կարող է համագործակցել 
նաև հեռավար կրթության շուկա նոր թափանցած հաստատություն-
ների հետ՝ նրանց տրամադրելով իրենց կողմից մշակված դասըն-
թացներ վարելու իրավունքը: Ֆրանչայզինգի օրինակ է Մեծ Բրիտա-
նիայի Բաց համալսարանի բիզնես դպրոցը (Open University Business 
School, Great Britain) և նրա համագործակցությունը Արևելյան Եվրո-
պայի համալսարանների հետ: 

2. Փոխհամագործակցություն: Հեռավար ուսուցման տարածված մո-
դելներից է, երբ երկու կրթական հաստատություններ համաձայնա-
գիր են կնքում ուսուցման գործընթացում հավասար պայմաններով 
ծառայություններ մատուցելու մասին: 

3. Հեռավար լսարաններ: Այս մոդելում առավել կիրառվում են ժամա-
նակակից տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիա-
ներ: Հեռավար կրթական լսարանի համար ուսումնական ծրագրերը, 
դասախոսությունները կամ սեմինարները եթեր են հեռարձակվում 
հեռուստահաղորդման, տեսակոնֆերանսի, ռադիոհաղորդման տես-
քով: Դասախոսությանը մասնակցում են մեծ թվով ունկնդիրներ: Այս 
մոդելի օրինակ են ԱՄՆ-ի Վիսկոնսի համալսարանը (Wisconsin 
University, USA), Չինաստանի կենտրոնական ռադիոյի և հեռուստա-

http://www.ola.bc.ca/�
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տեսության համալսարանը (China Central Radio and TV University) [7, 
c. 5-12]:  

 Հեռավար ուսուցումը, լինելով ժամանակակից կրթության բաղկացու-
ցիչ մաս, ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ թերություններ: Հեռա-
վար ուսուցման համակարգի առավելություններից են. 
 ուսանողի կողմից ժամանակի արդյունավետ օգտագործումը,  
 միջանկյալ և վերջնական քննությունների հանձնումը թեստային 

եղանակով, որոնց արդյունքներն ամփոփվում են անմիջապես,  
 լաբորատոր ու գործնական պարապմունքների կազմակերպումը 

հարցերի և թեստերի միջոցով՝ համակարգում ներառված համապա-
տասխան ծրագրերից օգտվելով, 

 ուսուցման արդյունավետությունը հենց գործընթացի ժամանակ բա-
ցահայտելու հնարավորությունը,  

 ավելի մեծ թվով ուսանողների ներգրավումը ուսումնական համա-
կարգում և այլն: 
Թերություններից են. 

 դասախոսի և ուսանողի միջև անմիջական կապի բացակայությունը, 
ինչը կարող է հանգեցնել ուսանողի իրական գիտելիքների դժվար 
վերահսկողության ու գնահատման, 

 գիտելիքների ստուգման ժամանակ սովորողի ինքնությունը պար-
զելը, 

 որոշ գործնական հմտություններ միայն անմիջական շփմամբ, բայց 
ոչ օնլայն ձեռք բերելու սահմանափակումը, 

 հեռավար սովորելու ցանկություն ունեցողներից ոչ բոլորն ունեն ան-
հատական համակարգիչ և համացանց, դժվար է ապահովել անընդ-
հատ մուտք դեպի տեղեկատվական աղբյուրներ, ինչպես նաև տեխ-
նիկական պատրաստվածություն՝ հեռավար ուսուցման միջոցների 
կիրառման համար և այլն: 

Հեռավար ուսուցման հարթակը համակարգչային ծրագրերի փոխկա-
պակցված համալիր է, որը նախատեսված է հեռավար ուսուցում կազմա-
կերպելու և իրականացնելու համար: Ժամանակակից հեռավար հարթակ-
ներում ուսուցումը սովորաբար կոչվում է ուսուցման կառավարման համա-
կարգեր: Պետք է հատուկ նշել, որ LMS-ը (learning management system) 
պատկանում է ազատ ծրագրային ապահովման դասին, դրանց օգտագոր-
ծումը և նույնիսկ նման համակարգերի օգտագործումն անվճար է: 

Գոյություն ունեն առցանց ուսուցման համակարգեր և ծրագրեր: Ամե-
նատարածվածը թերևս Moodle համակարգն է: Moodle-ը բաց կոդով էլեկտ-
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րոնային ուսուցման միջավայր է և հայտնի է որպես ուսուցման կառավար-
ման Learning Management Systems համակարգ: 

Moodle համակարգի առավելություններն են. 
 բաշխված է բաց կոդով,  
 կենտրոնանում է համատեղ ուսուցման տեխնոլոգիաների վրա,  
 հաղորդակցման լայն հնարավորություններ ունի, 
 ստեղծում և պահում է յուրաքանչյուր սովորողի անձնական տվյալնե-

րը, 
 հնարավորություն է տալիս օգտագործելու ցանկացած վարկանիշա-

յին համակարգ,  
 նյութը կարող է ներկայացվել ցանկացած դեպքում,  
 թույլ է տալիս կազմակերպել դասընթացներ, որպեսզի ուսանողները 

կարողանան օգտագործել դրանք իրական ժամանակում, առանց 
դասավանդողի [8]: 

Հայաստանի Հանրապետությունում հեռավար ուսուցումը համեմատա-
բար նոր է՝ հիմնված առավելապես համացանցային տեխնոլոգիաների կի-
րառման վրա: «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում, որտեղ սահմանվում են 
կրթության ձևերը, մասնավորապես ասված է. «Սովորողների կարողութ-
յուններին և պահանջմունքներին համապատասխան` կրթական ծրագրերն 
իրականացվում են առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստան-
ցիոն) և դրսեկության (ընտանեկան և ինքնակրթության) ձևերով» [9]: 
Միայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մա-
սին» ՀՀ օրենքում է նշվում, որ դա համակարգված ուսուցման ձև է, երբ 
անմիջական և ոչ անմիջական գործընթացն ուսանողի կամ ունկնդրի և դա-
սախոսի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաներով և հեռահաղորդակցության միջոցներով [10]: Բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթության հիմնական ծրագրերը կարող են ներդրվել ուսուց-
ման տարբեր ձևերում` առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստան-
ցիոն) և դրսեկություն (էքստեռնատ): Բարձրագույն և հետբուհական մաս-
նագիտական կրթություն ստանալու առկա և այլ ձևերի զուգակցումը չի ար-
գելվում: ՀՀ կառավարությունը սահմանում է հեռավար (դիստանցիոն) և 
դրսեկության (էքստեռնատ) ձևերով ուսուցման կարգերը, ինչպես նաև այն 
մասնագիտությունների ցանկը, որոնց դեպքում բարձրագույն մասնագի-
տական կրթություն ստանալ չի թույլատրվում հեռակա, հեռավար (դիս-
տանցիոն) կամ դրսեկության (էքստեռնատ) ձևերով: 

ՀՀ կառավարությունը միայն 2010 թ. հաստատեց «Բարձրագույն և 
հետբուհական մասնագիտական կրթության հեռավար (դիստանցիոն) ձևով 
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ուսուցման կարգը», որի հիման վրա՝ նաև հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով 
ուսուցում չթույլատրվող բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների 
ցանկը, ապա՝ հեռավար ուսուցման կազմակերպման մեթոդական ուղեցույ-
ցը: Բայց սրանք դեռևս որակյալ հեռավար կրթություն ապահովելու բավա-
րար հիմք չեն: ՀՀ կառավարության 2010 թ. փետրվարի 11-ի «Բարձրագույն 
և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների հե-
ռավար (դիստանցիոն) ձևով ուսուցման կարգը հաստատելու մասին»  
N 124-Ն որոշման մեջ ասվում է. «Հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցումը հա-
մակարգված ուսուցման ձև է, երբ սովորողի և դասախոսի միջև անմիջա-
կան և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացն իրականացվում է հիմնակա-
նում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոց-
ներով: Հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման կիրառման նպատակը ուսում-
նառողներին բնակության վայրերում կրթական ծրագրերի յուրացման հնա-
րավորություն ընձեռելն է» [11]: 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասնա-
գիտությունների հեռավար (դիստանցիոն) ձևով ուսուցման կազմակերպ-
ման մեթոդական ուղեցույցի» համաձայն՝ ուսումնական հաստատություննե-
րի կողմից հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների միջոցով կրթական ծրա-
գիրը համարվում է իրականացված, եթե ուսումնական պլանով նախատես-
ված ժամաքանակների (կրեդիտների) 70%-ը սովորողները յուրացնում են 
հեռավար տեխնոլոգիաների միջոցով: Ընդ որում, մասնագիտական կրթա-
կան ծրագրերի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, 
մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական դասընթացների առնվազն 
80%-ն է իրականացվում հեռավար տեխնոլոգիաներով [12]: 

Հեռավար ձևով կրթական գործընթացի ապահովման նպատակով տե-
ղեկատվական ավանդական ռեսուրսների հետ միաժամանակ կիրառվում 
են՝  
 հատուկ մասնագիտացված դասագրքեր` մուլտիմեդիական ուղեկ-

ցությամբ,  
 էլեկտրոնային ուսումնամեթոդական համալիրներ,  
 էլեկտրոնային դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ,  
 թրեյնինգային համակարգչային ձեռնարկներ,  
 համակարգչային լաբորատոր պրակտիկումներ, 
 ստուգող-թեստավորող համալիրներ, 
 ուսումնական տեսաֆիլմեր,  
 ձայնագրություններ, 
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 հեռուստահաղորդակցության կապի միջոցներով հաղորդման նյու-
թեր: 

Հեռավար կրթության իրականացման համար առաջին պայմանը 
թերևս այն է, որ բուհն ունենա համապատասխան թվայնացված ռեսուրս-
ներ՝ համակարգիչներ, թվայնացված գրադարան, թեստեր, վերապատ-
րաստված դասախոսական կազմ:  

Այսպիսով, ներկայումս Հայաստանում հեռավար ուսուցումը բուհերի 
մրցունակության կարևոր չափանիշներից է, միջազգային կրթության պա-
հանջներին համաքայլ գնալու պահանջ: Հեռավար ուսուցման ներդրումը 
կրթական գործընթացում պետք է դառնա կրթության այլընտրանքային ու-
ղի, հայրենական բուհերի ռազմավարության բաղկացուցիչ մասը:  
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, 

 տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, 
նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,  

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
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հետազոտությունների և կանխատեսումների» հասարակական 
կազմակերպության փոխնախագահ, տնտեսագետ 

 
 
 

ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  
 

Տնտեսական ինտեգրման գործընթացը յուրաքանչյուր երկրի 
առջև ոչ միայն նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ է բա-
ցում, այլև կարող է նոր վտանգների (ռիսկերի) և ճգնաժամերի 
պատճառ դառնալ: Համաշխարհային գործընթացների առջև բա-
ցության այս պայմաններում կարևորություն է ստանում երկրի և, 
մասնավորապես, տնտեսական անվտանգության ապահովումը:  

Դիտարկելով «տնտեսական անվտանգություն» հասկացությու-
նը, գնահատման համար կիրառվող մեթոդները և ցուցանիշները՝ 
վերլուծություն է կատարվել Հարավային Կովկասի երեք երկրների 
համար՝ գնահատելով այդ երկրների տնտեսական անվտանգութ-
յան մակարդակը 2015-2017 թթ. ժամանակահատվածում:  

Հիմնաբառեր. տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական 
անվտանգության ցուցանիշ, շեմային մեծություն, տնտեսական 
անվտանգության մակարդակ:  

 
Զարգացման արդի փուլում գլոբալացման և տնտեսական ինտեգրման 

գործընթացը յուրաքանչյուր երկրի առջև ոչ միայն նոր հեռանկարներ և 
հնարավորություններ է բացում, այլև կարող է նոր վտանգների (ռիսկերի) և 
ճգնաժամերի պատճառ դառնալ: Համաշխարհային գործընթացների առջև 
բացության այս պայմաններում կարևորություն է ստանում երկրի և, մաս-
նավորապես, տնտեսական անվտանգության (այսուհետ՝ ՏԱ)՝ որպես ազ-
գային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի ապահովու-
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մը: Երկրի զարգացման ամփոփ գնահատականը պատկերացում է տալիս 
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդագրական, մշակութա-
յին զարգացման և մյուս գործընթացների ամբողջական պատկերի մասին, 
որն առաջընթացի ապահովման կարևորագույն երաշխիքներից է: Զար-
գացման բազմաբնույթությունից, բազմաշերտությունից և բարդությունից 
(հիմնականում զարգացման տարբեր կողմերն արտացոլող ցուցանիշների 
«գումարման» անհամադրելիության պատճառով) ելնելով՝ աշխարհում կի-
րառվում են հիմնականում համաթվեր (ինդեքսներ), ինչպես օրինակ՝ «Ա-
զատության», «Գործարարությամբ զբաղվելու», «Սեփականության իրա-
վունքի» և այլ համաթվեր (դրանց թիվը ներկայումս 27-ն է և շարունակում է 
աճել): Սակայն այդ ցուցանիշների շարքում բացակայում է միջազգայնորեն 
ընդունված այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին է «Երկրի տնտեսական ան-
վտանգության» մակարդակի գնահատումը և դրա համաթվի շարժը: Հատ-
կապես ՀՀ-ի համար այդ ցուցանիշն ունի կենսական նշանակություն և 
կարևորություն, քանի որ այն դժվարություններն ու վիճակը, որն ստեղծվել 
է հանրապետությունում, կարող է հաղթահարվել տնտեսության զարգաց-
ման և նրա անվտանգության ապահովման միջոցով: Ըստ որում, մեր կար-
ծիքով, ցանկացած երկրի սոցիալ-տնտեսական և զարգացման մյուս ուղ-
ղությունների մշակման և քաղաքականության սահմանման դեպքում (օրի-
նակ՝ կառավարության, տարածքային վարչական միավորների (ՀՀ-ում՝ 
մարզերի և համայնքների մակարդակով) զարգացման ինչպես կարճաժամ-
կետ, այնպես էլ միջնաժամկետ և հեռանկարային ծրագրերում):  

ՀՀ կառավարության 2019-2023 թթ. ծրագրում երկրի անվտանգությու-
նը դիտարկվում է արտաքին և ներքին անվտանգության ապահովման տե-
սանկյուններից: Ներքին անվտանգության ապահովման գործընթացում, 
մյուս գործառույթների կողքին, ՀՀ կառավարությունը նպատակադրել է ամ-
րապնդել երկրի պարենային անվտանգությունը՝ ապահովելով սննդամթեր-
քի արտադրության, վերամշակման և բաշխման գործընթացների ան-
վտանգ ու պատշաճ գործելակարգը, ինչը պետք է նպաստի սննդամթերքի 
արտադրության և մրցունակության բարձրացմանը արտաքին և ներքին 
շուկաներում [1, ենթաբաժին 2.2]: ՀՀ կառավարության գործունեության 
հիմնական ուղղությունները նախանշող այս փաստաթղթում «անվտան-
գություն» եզրույթն օգտագործվում է նաև հանրային, էներգետիկ, պարե-
նային, տեղեկատվական, կիբեռանվտանգության և մի շարք այլ տեսանկ-
յուններից: Սակայն այդ հեռանկարային, ռազմավարական ծրագրում չի օգ-
տագործվում «տնտեսական անվտանգություն» հասկացությունը, որը, կար-
ծում ենք, լուրջ բացթողում է, քանի որ հանրապետության ոլորտային ու 
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մասնագիտական անվտանգությունների հիմքում տնտեսական անվտան-
գությունն է, որն էլ, ըստ էության, կազմում է անվտանգության վերը թվարկ-
ված տեսակների (բաղադրիչների) ամբողջությունը:  

Ավելին, եթե չունենք տնտեսական անվտանգության մակարդակի գնա-
հատման ընդհանուր պատկերը, ապա շատ դժվար է որոշել և ըստ այդմ էլ 
կողմնորոշվել տնտեսական անվտանգության բաղադրիչների (այդ թվում՝ 
վերը թվարկվածների) կարևորության և նշանակության հարցում և դրանք 
դարձնել տնտեսական քաղաքականության առանցքային ուղղություններ՝ 
դրանով իսկ ապահովելով երկրի տնտեսական անվտանգության նպատա-
կադրվող ցուցանիշների հասանելիությունը: Այս տեսանկյունից, կարծում 
ենք, հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարա-
կան ծրագրերի կազմման հիմքում պետք է դնել հատկապես տնտեսական 
անվտանգության ապահովման ու դրա մակարդակի բարձրացման ուղղութ-
յունները և ըստ այդմ ընտրել համապատասխան տնտեսական քաղաքա-
կանության գործիքակազմը: 

Տնտեսական գործոնները կարևոր դեր ունեն ազգային անվտանգութ-
յան ապահովման գործում. ազգային անվտանգությունը ՏԱ նախապայ-
մանն ու երաշխիքն է, և հակառակը: Այս երկու գործընթացները փոխկապ-
ված են, մեկը մյուսով պայմանավորված, այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ 
դիտարկվում են ամբողջության մեջ [2, էջ 41]: Նման մոտեցմամբ հաղթա-
հարվում է տնտեսական և պետական քաղաքականությունների նկատմամբ 
մեկուսի մոտեցումը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ազգային ՏԱ-ը բավական լայն 
հասկացություն է և մեկնաբանվել է տարբեր հեղինակների կողմից, նպա-
տակահարմար է անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին: Ակադեմիկոս Լ. Ա-
բալկինի սահմանմամբ, տնտեսական անվտանգությունը պայմանների և 
գործոնների այնպիսի ամբողջություն է, որն ապահովում է ազգային տնտե-
սության անկախությունը, կայունությունը և մշտապես նորացման ու կատա-
րելագործման ունակությունը [3, с. 8]: Ե. Բուխվալդի համոզմամբ, տնտե-
սական անվտանգությունը տնտեսության կողմից ազգային և միջազգային 
մակարդակներում հասարակության պահանջմունքների արդյունավետ բա-
վարարման ապահովման կարողությունն է [4, с. 27]: 

Տնտեսական անվտանգությունը ազգային տնտեսության այնպիսի վի-
ճակն է, երբ ներքին և արտաքին սպառնալիքների առկայության պայման-
ներում ապահովվում է ազգային շահերի պաշտպանությունը, տնտեսական 
համակարգի անխափան գործունեությունը և այնպիսի հնարավորություն-
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ների ստեղծումը, որոնք թույլ կտան ընդունել սեփական շահերից բխող և 
տնտեսական զարգացմանը նպաստող որոշումներ [5, с. 13]: 

Այսպիսով, ՏԱ-ը երկրի տնտեսության այն վիճակն է, երբ ազգային շա-
հերի իրականացումը երաշխավորող որոշակի թվով կենսականորեն կա-
րևոր տնտեսական ոլորտներում ապահովվում է անհատի, պետության և 
հասարակության անընդմեջ, երկարատև և նպատակաուղղված այնպիսի 
առաջընթաց, որի դեպքում ազգային տնտեսության դեմ սպառնալիքների 
առաջացման հավանականությունը և ազդեցության չափը հասնում են նվա-
զագույնի:  

Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրների ՏԱ-ն ունի որոշակի ա-
ռանձնահատկություններ, որոնք դրսևորվում են հետևյալ ուղղություններով՝ 
սպառող և սպասարկող երկրի վերածվելու վտանգ, նորագույն տեխնոլո-
գիաների վրա հիմնված արտադրությունների կանխարգելում, բնակչության 
և հատկապես մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող անձանց 
արտագաղթ, բնական ռեսուրսների անհաշվենկատ օգտագործում, ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ արտաքին պարտքի տեսակարար կշռի մեծացում, կցորդային 
տնտեսական համակարգի կարգավիճակի առկայություն, գիտական և կր-
թական համակարգերի փլուզում: Նշված վտանգներն առկա են նաև Հա-
յաստանի համար:  

Մեր կարծիքով, ազգային ՏԱ էությունը տնտեսության զարգացման 
այնպիսի ապահովումն է, որը նպատակ ունի բնական, աշխատանքային և 
մյուս ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման պայմաններում առավելա-
գույնս բավարարել երկրի քաղաքացիների սոցիալական և տնտեսական 
պահանջները: 

ՏԱ-ն, իր հերթին, որպես հարաբերությունների համախմբություն, ունի 
բավական բարդ ներքին կառուցվածք, որի երեք հիմնական բաղադրա-
տարրերն են.  

 տնտեսական անկախությունը, որը, սակայն, արդի համաշխարհա-
յին տնտեսությունում բացարձակ բնույթ չի կրում: Աշխատանքի մի-
ջազգային բաժանումը ազգային տնտեսությունները դարձնում է 
փոխկախված: Այս պայմաններում ՏԱ-ը նշանակում է ազգային ռե-
սուրսների նկատմամբ պետության վերահսկողություն, արտադ-
րության, արդյունավետության և որակի այնպիսի մակարդակի 
ձեռքբերում, որը կապահովի երկրի մրցունակությունը և հնարավո-
րություն կտա դառնալու համաշխարհային առևտրի մասնակից. 

 ազգային տնտեսության կայունությունը, որը ենթադրում է սեփա-
կանության բոլոր ձևերի պաշտպանվածություն, ձեռնարկատիրութ-
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յան ակտիվության համար կայուն պայմանների և երաշխիքների 
ստեղծում, եկամուտների բաշխման խիստ անհամաչափություննե-
րի կանխում, որը սոցիալական ցնցումների պատճառ կարող է 
դառնալ. 

 տնտեսության ինքնազարգացման և առաջընթացի ընդունակութ-
յունը, որն առավել կարևոր է ներկայիս դինամիկ զարգացող աշ-
խարհում: Սա ենթադրում է ներդրումների և նորամուծությունների 
բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորում, արտադրության անընդհատ 
արդիականացում, աշխատողների մասնագիտական կարողութ-
յունների շարունակական կատարելագործում և այլն [6, էջ 24-25]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ՏԱ գնահատման, նրա չափա-
նիշների վերաբերյալ գոյություն ունեն էապես տարբերվող մոտեցումներ: 
Հատկապես մեծ տարածում են ստացել պրոֆեսոր Ս. Գլազևի առաջարկած 
ցուցանիշները [7]: Համաձայն Ս. Գլազևի առաջարկած մեթոդի՝ որոշակի 
ժամանակահատվածի համար ՏԱ ցուցանիշները համեմատվում են իր կող-
մից առաջարկված ցուցանիշների շեմային մեծությունների հետ: Շեմային 
ցուցանիշների մակարդակը գերազանցելու (կամ դրանցից շեղվելու) դեպ-
քում երկրի ՏԱ հիմնախնդիրների լուծումը դառնում է հրատապ: Այստեղ 
կարևոր դեր են խաղում վիճակագրական տվյալների առկայությունը և 
դրանց որակը: Սովորաբար, որպես ՏԱ շեմային մեծություններ կարելի է 
ընդունել միջին համաշխարհային ցուցանիշները: Օրինակ՝ ներմուծվող պա-
րենային ապրանքների բաժինը չպետք է գերազանցի երկրի ապրանքային 
շուկայի 25%-ը, վերամշակող արդյունաբերական արտադրանքի բաժինը 
արտահանման մեջ չպետք է պակաս լինի 40%-ից, բարձր տեխնոլոգիանե-
րի արտադրանքը՝ ոչ պակաս թողարկվող արտադրանքի 10-15%-ից, պե-
տության կողմից գիտության ֆինանսավորումը՝ ՀՆԱ-ի 2%-ից և այլն [8,  
с. 68-71]: 

Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրների ՏԱ վտանգների գնա-
հատումը մեր կողմից կատարվել է նաև մեկ այլ մեթոդի կիրառմամբ, որը 
հնարավորություն է տալիս մատրիցի միջոցով բացահայտելու ՏԱ սպառնա-
լիքները և առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները: Նախորդ վերլու-
ծությունը վերաբերում է 1995-2003 թթ. ժամանակահատվածին [9], ուստի 
հետաքրքիր է կրկին անդրադառնալ Հարավկովկասյան երկրների տնտե-
սական անվտանգության ցուցանիշների (ՏԱՑ) վերլուծությանը՝ 2015-2017 
թթ. ժամանակահատվածի համար: Այդ ուսումնասիրության արդյունքները 
ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:  
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Ըստ առաջարկվող մեթոդի՝ ՏԱ ցուցանիշները դասակարգվում են 
հետևյալ չորս չափանիշով` 1) ցուցանիշի միջոցով բնութագրվող վտանգի 
առաջացման հավանականությունը, 2) դրա ազդեցության չափը, 3) տևո-
ղությունը և 4) անցանկալի դրսևորումների փոփոխման արագությունը: 

Ցուցանիշների նման դասակարգման արդյունքում դրանք հնարավոր է 
դառնում տեղավորել ՏԱ վտանգվածության աստիճանը բնութագրող ընդ-
հանրական մատրիցում (տե՛ս նկարներ 1, 2 և 3): Մատրիցը հնարավորութ-
յուն է տալիս որոշելու ՏԱ այն սպառնալիքները, որոնք իրենց ազդեցության 
չափով և առաջացման հավանականությամբ այն աստիճանի են հասել, որ 
արդեն շտապ միջոցառումներ են պահանջվում դրության բարելավման հա-
մար:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են հաշվարկների համար հիմք ծառայած 
ցուցանիշները (որոնք համընկնում են բալային գնահատականների մեթոդի 
կիրառմամբ օգտագործված ցուցանիշների հետ) և ՏԱ հաշվարկման արդ-
յունքները՝ երեք հանրապետությունների համար:  

Մատրիցի օգտագործումը բարձրացնում է ՏԱ ցուցանիշների գնահատ-
ման համակարգի և կառավարման արդյունավետությունը՝ օգնելով ավելի 
ճշգրիտ գնահատել կոնկրետ ցուցանիշի գծով տնտեսության վտանգվա-
ծության աստիճանը: Որպես արդյունք՝ այն նպաստում է ռեսուրսների արդ-
յունավետ կառավարմանը՝ ընձեռելով ոլորտը կարգավորող կառույցների 
աշխատանքը գնահատելու հնարավորություն և կողմնորոշիչ դեր ունենա-
լով զարգացման հետագա քաղաքականության մշակման հարցում: Այս մե-
թոդը միաժամանակ օգնում է ՏԱ ցուցանիշների ամբողջական վերլուծութ-
յան տեսանկյունից, քանի որ ապահովում է տարբեր ցուցանիշների միջև 
բազմակողմանի փոխադարձ կապի ուսումնասիրության հնարավորությու-
նը, այսինքն՝ ինչպես է տեղի ունեցել որևէ ցուցանիշի փոփոխությունը և 
ինչպես այն կազդի մյուս ցուցանիշների վրա: 

ՏԱ ցուցանիշների ազդեցության չափը գնահատելու համար վերլու-
ծության արդյունքում ընդունվել են հետևյալ արժեքները. ազդեցությունը 
գնահատվում է փոքր, եթե միջին արժեք/սահմանային արժեք հարաբե-
րությունը 0.66-ից 1-ի միջակայքում է, միջին՝ եթե այն գտնվում է 1-ից 3-ի 
միջակայքում, և մեծ՝ եթե այն 3-ից ավելի է:  

Նկարներ 1-3-ի համադրությունը վկայում է, որ մեր տարածաշրջանի 
երկրներին բնորոշ են ՏԱ ցուցանիշների վտանգավորության ընդհանուր 
գծեր, ինչը հատկանշական էր նաև 1995-2003 թթ. ժամանակահատվածի 
համար: 
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Աղյուսակ 1  
Հարավկովկասյան երկրների տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների (ՏԱՑ) կազմը,  

սահմանային արժեքները և դասակարգումը՝ ըստ վտանգավորության աստիճանի1 
 

Փաստացի արժեքը  
N 

Տնտեսական 
անվտանգության 

ցուցանիշները (ՏԱՑ) 

Ցուցանիշի 
սահմանային 
մեծությունը 2015թ. 2016թ. 2017թ. 

Միջին 
արժեքը 

2015-2017թթ. 

Միջին արժեք / 
սահմանային 

արժեք 

Մատրիցի 
վանդակի 
համարը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 
(գնողունակության 
համարժեքով, ընթացիկ 
միջազգային դոլարով) 

2250 

      

 Հայաստան   8753.1 8842.7 9668.0 9087.93 4.04 4 
 Ադրբեջան   17834.1 17276.0 17449.9 17520.00 7.79 4 
 Վրաստան  9617.5 9993.7 10674.5 10095.23 4.49 4 

2. 
Ջինիի գործակիցը 
(Համաշխարհային բանկի 
գնահատականը) 

0,15-0,17 
      

 Հայաստան   0.32 0.33 0.34 0.33 2.06 8 
 Ադրբեջան   .. .. .. .. .. .. 
 Վրաստան  0.36 0.37 0.38 0.37 2.31 8 

3. 
Վերջնական սպառման 
ծախսերը, %-ով ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ 

ոչ ավելի, քան 
60% 

      

 Հայաստան   91.2 90.8 91.6 91.20 1.52 8 
 Ադրբեջան   69.1 71.5 69.1 69.90 1.17 8 
 Վրաստան  86.0 83.0 79.6 82.87 1.38 8 

                                                 
1 Աղյուսակը կազմվել և հաշվարկվել է հեղինակի կողմից Համաշխարհային բանկի World Development Indicators 

(http://wdi.worldbank.org) մակրոտնտեսական ցուցանիշների, ԱՊՀ երկրների վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքի 
(http://www.cisstat.com), ինչպես նաև Տվյալների համաշխարհային ատլասի (https://knoema.ru/atlas) տեղեկատվական շտեմարանների հիման 
վրա:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Ինֆլյացիայի միջին 

մակարդակը, % 
ոչ ավելի, քան 

6-10% 
      

 Հայաստան   3.7 -1.4 1.0 1.10 0.11 1 
 Ադրբեջան   4.0 12.4 12.9 9.77 0.98 1 
 Վրաստան  4.0 2.1 6.0 4.03 0.40 1 
5. Գործազրկության մակարդակը 

(%-ով աշխատուժի մեջ) 
ոչ ավելի, քան 

10% 
      

 Հայաստան   12.3 11.2 11.3 11.60 1.16 8 
 Ադրբեջան   4.9 5.0 5.0 4.97 0.50 3 
 Վրաստան  15.5 16.5 13.5 15.17 1.52 8 
6. Տնտեսական աճը, % ոչ պակաս, 

քան 2-3% 
      

 Հայաստան   3.2 0.2 7.5 3.63 1.21 8 
 Ադրբեջան   1.1 -3.1 0.1 -0.63 -0.21 1 
 Վրաստան  2.9 2.8 4.8 3.50 1.17 8 
7. Մասնավոր հատվածին տրվող 

ներքին վարկերը, %-ով ՀՆԱ –ի 
նկատմամբ 

ոչ ավելի, քան 
20% 

      

 Հայաստան   43.6 46.2 48.8 46.20 2.31 9 
 Ադրբեջան   38.4 31.7 21.2 30.43 1.52 8 
 Վրաստան  49.9 56.8 58.8 55.17 2.76 9 
8. Աղքատության ցուցանիշի 

«բնական» մակարդակը, %-ը 
ողջ բնակչության մեջ 

ոչ ավելի, քան 
9% 

      

 Հայաստան   29.8 29.4 25.7 28.30 3.14 9 
 Ադրբեջան   .. .. .. .. .. .. 
 Վրաստան  21.6 22.0 21.9 21.83 2.43 8 
9. Կրթության և գիտության 

համար կատարված ծախսերը, 
%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

ոչ պակաս, 
քան 5% 

      

 Հայաստան   2.8 2.8 2.8 2.80 0.56 3 
 Ադրբեջան   3.0 2.9 2.9 2.93 0.59 3 

 Վրաստան  3.8 3.8 3.8 3.80 0.76 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Արդյունաբերական արտա-

դրության մեջ վերամշակող 
արդյունաբերության 
տեսակարար կշիռը, % 

ոչ պակաս, 
քան 70% 

      

 Հայաստան   62.5 62.0 62.5 62.33 0.89 6 
 Ադրբեջան   64.4 67.2 67.7 66.43 0.95 6 
 Վրաստան  76.2 76.2 77.8 76.73 1.10 8 
11 Արդյունաբերական 

արտադրության մեջ 
մեքենաշինության 
տեսակարար կշիռը, % 

ոչ պակաս, 
քան 20% 

      

 Հայաստան   0.7 0.8 1.3 0.93 0.05 1 
 Ադրբեջան   1.8 2.2 2.3 2.10 0.11 1 
 Վրաստան  0.8 0.7 0.8 0.77 0.04 1 
12 Զուտ ներդրումների ծավալը ոչ 

ֆինանսական ակտիվներում, 
%-ով ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

ոչ պակաս, 
քան 25% 

      

 Հայաստան   3.4 3.3 .. 3.35 0.13 1 
 Ադրբեջան   12.1 .. .. 12.10 0.48 3 
 Վրաստան  1.2 2.2 .. 2.25 0.09 9 
13 Կյանքի սպասվելիք 

տևողությունը (տարի) 
ոչ պակաս, 

քան 70 տարի 
      

 Հայաստան   74.4 74.6 74.8 74.60 1.07 8 
 Ադրբեջան   71.9 72.0 72.1 72.00 1.03 8 
 Վրաստան  73.1 73.3 73.4 73.27 1.05 8 
14 Հանցագործության 

մակարդակը 
(հանցագործությունների թիվը 
100 հազար մարդու հաշվով) 

ոչ ավելի 
500-ից 

      

 Հայաստան   568 627 681 625.33 1.25 8 
 Ադրբեջան   256 273 265 264.67 0.53 6 
 Վրաստան  798 833 1023 884.67 1.77 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 Արտաքին պարտք, %-ով ՀԱԵ 

նկատմամբ 
ոչ ավելի, քան 

25% 
      

 Հայաստան   81.2 92.4 85.9 86.50 3.46 9 
 Ադրբեջան   64.6 81.2 72.2 72.67 2.91 8 
 Վրաստան  105.6 115.8 109.8 110.40 4.42 9 
16 Բյուջեի պակասուրդը, %-ով 

ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
ոչ ավելի, քան 

5% 
      

 Հայաստան   4.8 5.5 4.8 5.03 1.01 8 
 Ադրբեջան   1.2 0.4 1.6 1.07 0.21 1 
 Վրաստան  3.7 4.0 3.2 3.63 0.73 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Դրամական զանգվածը, %-ով 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

ոչ պակաս 
50%-ից 

      

 Հայաստան   36.8 43.0 46.4 42.07 0.84 6 
 Ադրբեջան   39.2 34.6 32.5 35.43 0.71 6 
 Վրաստան  42.0 47.2 48.7 45.97 0.92 6 
18 Ներմուծված ապրանքների և 

ծառայությունների 
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին,  
%-ով 

ոչ ավելի, քան 
35% 

      

 Հայաստան   41.9 42.8 49.5 44.73 1.28 8 
 Ադրբեջան   34.8 43.6 42.0 40.13 1.15 8 
 Վրաստան  62.3 59.3 62.2 61.27 1.75 8 
19 Ներմուծման տեսակարար 

կշիռը ներքին սպառման մեջ, % 
ոչ ավելի, քան 

30% 
      

 Հայաստան   33.7 34.4 38.7 35.60 1.19 8 
 Ադրբեջան   25.1 31.4 31.1 29.60 0.97 6 
 Վրաստան  64.0 62.9 67.3 64.73 2.16 9 
20 Ներմուծված սննդամթերքի 

տեսակարար կշիռը ներքին 
սպառման մեջ, % 

ոչ ավելի, քան 
25% 

      

 Հայաստան   14.4 14.5 14.9 14.60 0.58 3 
 Ադրբեջան   4.5 6.2 6.8 5.83 0.23 1 
 Վրաստան  13.7 14.2 15.7 14.53 0.58 3 

80 

 

 

Հ
Ա

Ն
Ր

Ա
Յ

Ի
Ն

 Կ
Ա

Ռ
Ա

Վ
Ա

Ր
Ո

ՒՄ
 

  



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 
 

 
81 

 
 

6 
 
ՏԱՑ 10, ՏԱՑ 17 
 
 

8  
ՏԱՑ 2, ՏԱՑ 3 
ՏԱՑ 5, ՏԱՑ 6 
ՏԱՑ 13, ՏԱՑ 14 
ՏԱՑ 16, ՏԱՑ 18 
ՏԱՑ 19 

9 
ՏԱՑ 7, ՏԱՑ 8 
ՏԱՑ 15 
 

3 
 
ՏԱՑ 9, ՏԱՑ 20 
 

5 
 
 

7  
 
 

1 
ՏԱՑ 4, ՏԱՑ 11 
ՏԱՑ 12,  
 

2 4  
 
ՏԱՑ 1  

 
 

 
 
 
 

 
Նկար 1. Հայաստանի ՏԱՑ մատրիցը 

Մեծ,  0,66  

Միջին, 
0,33X0,66  

Փոքր,  0,33  

Փոքր Միջին Մեծ 

Ազդեցության չափը

Առաջացման 

81 

 

 

Մ
իջա

զգա
յին գիտ

ա
ժողովի նյութ

եր 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

 
82 

 
 

6 
 
ՏԱՑ 10, ՏԱՑ 14 
ՏԱՑ 17, ՏԱՑ 19 
 

8  
ՏԱՑ 3, ՏԱՑ 7 
ՏԱՑ 13, ՏԱՑ 15 
ՏԱՑ 18 

9 
 

3 
 
ՏԱՑ 5, ՏԱՑ 9 
ՏԱՑ 12 

5 
 
 

7  
 
 

1 
ՏԱՑ 4, ՏԱՑ 6, 
ՏԱՑ 11, ՏԱՑ 16, 
ՏԱՑ 20  
 

2 4  
 
ՏԱՑ 1  

 
 
 

 
 
 

Նկար 2. Ադրբեջանի ՏԱՑ մատրիցը 

Մեծ,  0,66  

Միջին, 
0,33X0,66  

Փոքր,  0,33  

Փոքր Միջին Մեծ 

Ազդեցության չափը

Առաջացման 

82 

 

 

Հ
Ա

Ն
Ր

Ա
Յ

Ի
Ն

 Կ
Ա

Ռ
Ա

Վ
Ա

Ր
Ո

ՒՄ
 

  



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 
 

 
83 

 
 

6 
 
ՏԱՑ 9, ՏԱՑ 16 
ՏԱՑ 17 

8  
ՏԱՑ 2, ՏԱՑ 3 
ՏԱՑ 5, ՏԱՑ 6 
ՏԱՑ 8, ՏԱՑ 10 
ՏԱՑ 13, ՏԱՑ 14 
ՏԱՑ 18, 

9 
ՏԱՑ 7, ՏԱՑ 12 
ՏԱՑ 15, ՏԱՑ 19 

3 
 
ՏԱՑ 20 
 

5 
 
 

7  
 
 

1 
ՏԱՑ 4, ՏԱՑ 11 
 
 

2 4  
 
ՏԱՑ 1  

 
 

 
 
 
 

Նկար 3. Վրաստանի ՏԱՑ մատրիցը 

Մեծ,  0,66  

Միջին, 
0,33X0,66  

Փոքր,  0,33  

Փոքր Միջին Մեծ 

Ազդեցության չափը

Առաջացման 

83 

 

 

Մ
իջա

զգա
յին գիտ

ա
ժողովի նյութ

եր 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

  
84 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

1. ՀՀ կառավարության 2019 թ. փետրվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության ծրագրի մասին» N 65-Ա որոշումը (ենթաբաժին 
2.2` Ներքին անվտանգությունը), Հայաստանի իրավական տեղեկատվական 
համակարգի պաշտոնական՝ www.arlis.am կայք: 

2. Մարկոսյան Ա., «Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները. 
մեթոդաբանություն և արդյունքներ», Եր., «Նորավանք» ԳՀԿ, 2005 թ., 250 էջ: 

3. Абалкин Л., “Экономическая безопасность России: угрозы и их 
отражение”, “Вопросы экономики”, N 12, 1994, с. 4-13. 

4. Бухвальд Е., Головацкая Н., Лазуренко С., “Макроаспекты 
экономической безопасности: факторы, критерии и показатели”, “Вопросы 
экономики”, N 12, 1994. 

5. В. А. Богомолов и др., "Экономическая безопасность", учебное 
пособие, 2-е изд., перераб. и доп., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 295 с. 

6. Մարկոսյան Ա., «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
անվտանգության հիմնախնդիրները», «21-րդ ԴԱՐ», «Նորավանք» 
գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N 3(5), 2004, էջ 19-48:  

7. Глазьев С. Ю., "Основа обеспечения экономической безопасности 
России - альтернативный реформационный курс", Российский экономический 
журнал, N 1, N 2, 1997.  

8. "Основы экономической безопасности", под ред. Е.А. Олейникова, 
Москва, ЗАО ‘Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997, 288 с.  

9. Маркосян А. Х., "Экономическая безопасность как важнейшая 
проблема Южно-Кавказского региона", "Проблемы современной экономики”, 
Евразийский международный научно-аналитический журнал, 2005г., N 3/4 
(15/16). Ссылка на электронный ресурс:  
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=877 

 
 

http://www.arlis.am/�
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=877�


Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
85 

АШОТ МАРКОСЯН 
Ереванский государственный университет, 

заведующий кафедрой инновационной экономики,  
доктор экономических наук, профессор 

 
ВААГН ХАЧАТУРЯН 

Заместитель председателя общественной организации 
"Политологических, юридических, экономических исследований и 

прогнозирований", экономист 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 

Процесс экономической интеграции не только открывает новые перспективы 
и возможности для каждой страны, но также может стать причиной возникновения 
новых рисков и кризисных ситуаций. В условиях предельной открытости перед 
процессами глобализации очень важно обеспечение экономической безопасности 
страны. В статье рассматривается понятие и концепция экономической 
безопасности, методология оценки, а также показатели, использующиеся для 
оценки уровня экономической безопасности. На основе статистических данных за 
2015-2017 годы, автором оценены уровни экономической безопасности для трех 
стран Южного Кавказа. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, показатель экономической 
безопасности, пороговое значение, уровень экономической безопасности. 
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The process of economic integration not only opens up new perspectives and 
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ՆԱԻՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

 ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, 
 փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 
 

ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ  

 
Կարիքի գնահատումը դիտարկվում է իբրև գիտության կառա-

վարման գործընթացի հիմնական սկզբունքներից մեկը: Այն 
իրականացվում է գիտական թեքում ունեցող հաստատություններում 
(բուհեր, գիտահետազոտական կենտրոններ և այլն): 

 Նշված գործընթացի կրողներ են հանդիսանում գիտության 
կառավարիչները. դրանք տվյալ հաստատության գիտական 
ստորաբաժանումների աշխատակիցներն են, որոնք, ի թիվս իրենց 
այլ պարտականությունների, իրականացնում են սոցիոլոգիական 
հարցումներ, կազմում հարցաթերթիկներ, կատարում փորձնական 
հետազոտություններ. 

 Հիմնաբառեր. կարիքի գնահատում, գիտության կառավարիչ, 
սոցիոլոգիական հարցում, ռացիոնալն ու իռացիոնալը գիտության 
մեջ, գիտակարգի զարգացման պլանավորում, գիտության զար-
գացման ուղղորդվածություն: 

 
 Գիտության զարգացման ընթացքը ռացիոնալի և իռացիոնալի միաս-

նությունն է: Սա նշանակում է, որ երբ մենք փորձում ենք վերլուծել գիտութ-
յան զարգացման առանձնահատկությունները, գործ ենք ունենում երկու՝ 
գրեթե միմյանց հակադիր երևույթների հետ: Մի կողմից գիտությունը հա-
սարակական գիտակցության այն ձևն է, որը, ի տարբերություն այլ ձևերի 
(օրինակ՝ արվեստ, կրոն, բարոյականություն և այլ՝ հիմնականում անչափե-
լի իրողությունների առնչվող ձևեր), պահանջում է պահպանել չափանիշ-
ներ, իրականացնել հաշվարկներ, կատարել վերլուծություն (անալիզ), հա-
մադրություն (սինթեզ), առաջ քաշել վարկածներ և կիրառել ապացուցե-
լիության պարտադիր սկզբունքը: Այսքանով այն ռացիոնալ է: 

 Մյուս կողմից գիտության զարգացումը ստեղծագործական (կրեատիվ) 
պրոցես է, իսկ ստեղծագործությունը, ինչպես հայտնի է, ոչ միշտ է ճշգրիտ 
արտացոլում աշխարհը և տեղ-տեղ նույնիսկ չի էլ ենթադրում ճշգրտություն 
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և ճշգրտության հետ կապված երևույթներ, ինչպիսիք են, օրինակ, պլանա-
վորումը, ուղղորդումը և այլ մոտեցումներ: Այս միտման ապացույցին մենք 
առնչվել և առնչվում ենք պարբերաբար, եթե մի ընդհանուր հայացք նե-
տենք համաշխարհային գիտության պատմության առանձին դրվագներին՝ 
սկսած արքիմեդյան էվրիկայի պատմությունից, նյուտոնյան խնձորի լեգեն-
դից, պենիցիլինի, ասպիրինի և բժշկագիտության բազմաթիվ նորույթնե-
րից, սուրճի հայտնագործման պատմությունից մինչև ատոմի ճեղքումն ու 
ժամանակակից գիտության բազմաթիվ նվաճումներ, ապա ակնհայտ 
կդառնա մի օրինաչափություն, որ շատ գյուտեր ու հայտնագործություններ 
ի հայտ են եկել բացառապես պատահականության շնորհիվ (թեպետ հա-
նուն արդարության պիտի ասենք նաև, որ դրանք հնարավոր չէին լինի ա-
ռանց այդ բնագավառների զարգացման որոշակի աստիճանի և տաղան-
դավոր գիտնական անհատների, այսինքն՝ պատահականություններ ընդ-
հանրապես չեն լինում. ավելին, աշխարհի մեծագույն փիլիսոփաներն ու 
մտածողները պատահականությունն անվանում են չճանաչված անհրաժեշ-
տություն): Սակայն ամեն դեպքում ոչ մի, նույնիսկ հանճարեղ գիտնական 
չի կարող ասել, որ ինքը ահա մոտ ապագայում կամ մի քանի օր անց կամ 
վաղը ժամը 5-ին գնալու է տուն ու մի խոշոր կամ ոչ այնքան, հայտնագոր-
ծություն է անելու: Ահա այս ամենի վրա հիմնվելով էլ, մենք, իհարկե՝ հայտ-
նի վերապահումներով, կարող ենք գիտությանը վերագրել իռացիոնալիզմի 
տարրը: 

 Այսուհանդերձ, երբ խոսում ենք գիտության կառավարման մասին, 
մենք, բնականաբար, մի կողմ ենք դնում գիտության այսպես կոչված իռա-
ցիոնալիստական մեկնաբանությունը և գիտության կառավարման պրոցեսը 
դիտարկում ենք իբրև կառավարելի, ուղղորդելի մի երևույթ և փորձում 
ենք վեր հանել այն գործիքակազմը, որով կմեծանա գիտության արդյունա-
վետությունը, և նա ավելի կատարյալ կերպով կկատարի իր գործառույթնե-
րից կարևորագույնը՝ ծառայել մարդուն, հասարակությանը, մարդկային բա-
րեկեցության աճին՝ ոչ միայն լոկալ, այլև գլոբալ առումով: 

 Գիտության կառավարման արդյունավետ ընթացքի գրավականներից 
մեկը համարում ենք կարիքի գնահատման սկզբունքը: Ի՞նչ է այն: Առա-
ջին հերթին նշենք, որ դրա հիմքում այն փաստն է, որ, անկախ այն բանից, 
թե գիտությունը իր զարգացման տարբեր փուլերում առաջընթաց, թե հետ-
ընթաց կգրանցի, նրա առանձին գիտակարգերը (դիսցիպլիններ) կզարգա-
նան բուռն տեմպով, իսկ մյուսները կտրուկ կամ աստիճանական վայրէջք 
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կապրեն, միևնույն է, իբրև հասարակական գիտակցության ձև, գիտութ-
յունն ամբողջության մեջ վերցրած, խոշոր հաշվով, այսպես ասած, դատա-
պարտված է զարգանալու, և սա օբյեկտիվ պրոցես է, սա զարգացման 
համընդհանուր օրենք է: 

 Սակայն ասվածից չի ենթադրվում, որ այս զարգացումն անկառավա-
րելի և անուղղորդելի է: Ընդհակառակը, ընդհանրապես գիտության և մաս-
նավորապես առանձին գիտակարգերի առանձնահատկություններն ուսում-
նասիրած լինելու պարագայում այդ զարգացումը կարելի է ուղղորդել դեպի 
ցանկալի հուն և հասնել առավելագույն, բառիս դրական իմաստով պրագ-
մատիկ արդյունքի: Պրագմատիկ ասելով մենք առաջվա պես հասկանում 
ենք այս կամ այն գիտակարգի զարգացման, դրանից ելնելով այս կամ այն 
պրոբլեմի լուծման առավելագույն հնարավորություն ստանալը: 

 Այլ խոսքով ասած՝ բացահայտել կարիքը՝ առանձին գիտակարգի ա-
ռանձին պրոբլեմը լավագույնս լուծելու նպատակով: Ասվածն ավելի ըմբռնե-
լի դարձնելու համար հարց բարձրացնենք. կոնկրետ ո՞ր գիտակարգի (ֆի-
զիկա, մաթեմատիկա, էլեկտրոնիկա, տնտեսագիտական, հումանիտար 
բլոկի և բազմաթիվ այլ՝ ավանդական և նոր ժամանակակից աշխարհում ի 
հայտ եկած և կայացած գիտություններ) խնդիրներն են առավել արդիա-
կան, առավել հրատապ լուծում պահանջող, առավել օգտակար տվյալ ժա-
մանակահատվածում, տվյալ ռեգիոնում, տվյալ աշխարհագրական և, ինչո՞ւ 
չէ, աշխարհաքաղաքական միջավայրում, տվյալ տարածաշրջանում, 
սկզբում լոկալ, ապա նաև պարտադիր՝ գլոբալ մասշտաբներով: 

 Այսինքն՝ գիտությամբ զբաղվող՝ հասարակության տվյալ խումբը, դա-
սը, որոշ առումով թիմը ի՞նչ պրոբլեմների պետք է ուղղի իր ջանքերը, իր 
մտքի արգասիքը, և ինչպե՞ս պետք է դրան ուղղվեն նյութական, բարոյա-
կան ու մարդկային ռեսուրսները, միջոցները, որոնք պահանջվում են և նա-
խատեսված են վերոհիշյալ խնդիրների իրականացման համար: 

 Ահա այսպես պետք է վեր հանվի կարիքը: Իսկ դրա համար, մեր կար-
ծիքով, անհրաժեշտ են կոնկրետ գործունեությամբ մասնագիտացած մար-
դիկ և կոնկրետ ուսումնասիրությունների վրա խարսխված վերլուծություն-
ներ: 

 Կարիքի գնահատում իրականացնողները գիտության կառավարիչ-
ներն են (science managers), որոնք, ի թիվս իրենց պաշտոնից բխող այլ 
պարտականությունների, նաև կատարում են (կամ պետք է կատարեն) 
մասնագիտական-սոցիոլոգիական վերլուծություններ՝ ընդգրկելով պրոֆե-
սիոնալ սոցիոլոգների, որոնք կիրականացնեն բազմաբնույթ սոցիալական 
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հարցումներ՝ տարածաշրջանային մասշտաբով: Ի դեպ, ժամանակակից 
աշխարհում Եվրոպայի, Ասիայի ու Ամերիկայի առաջատար երկրների 
(Ֆրանսիա, Բելգիա, Չինաստան, Սինգապուր. մենք, իհարկե, ոչ բոլոր 
երկրների՝ խնդրի կազմակերպման փորձն ենք ուսումնասիրել) ուսումնա-
կան և գիտահետազոտական հաստատություններում գործող պրոֆեսիո-
նալ գիտության կառավարիչներն իրականացնում են այս կարգի գործու-
նեություն ևս, որը, ի դեպ, հիշեցնում է վիճակագրական աշխատանք, որով 
կարևորվում է հենց կարիքի գնահատման սկզբունքը: Նշված տիպի փորձը 
համարում ենք խիստ օգտակար և ուսանելի: 

 Վերոհիշյալ դիտարկումներից հետո վերադառնալով մեր իրականութ-
յանը՝ գոհունակությամբ պետք է նշենք, որ մեր հանրապետության գիտա-
հետազոտական միջավայրում նշված խնդրի ուղղությամբ կարծես արվում 
են առաջին, միգուցե դեռևս փոքր-ինչ անվստահ քայլեր. փորձեր են ար-
վում որոշակի հիմնավորումներով ուղղորդել-զարգացնել առանձին՝ տվյալ 
ժամանակահատվածում առավել օրախնդիր հետազոտություններ: Դրանց 
իրականացմանը նպաստող միջոցառումներից կարելի է դիտել, օրինակ, 
մեր հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա-
խարարության կողմից առանձին հետազոտական պրոբլեմների թեմատիկ 
ցանկի մշակումը և դրա առաջարկելը գիտաուսումնական և հետազոտա-
կան հաստատություններին: Այն հենված է նաև կարիքի գնահատման 
սկզբունքի վրա՝ որոշակի ուսումնասիրությունների և վերլուծության ճանա-
պարհով: 

 Նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից մշակ-
ված և հաստատված ցանկը ներառում է մեր բուհի բոլոր չորս ասպիրան-
տական մասնագիտությունները ևս, և մեր ասպիրանտները պատրաստա-
կամ են իրենց հետազոտություններն իրականացնելու նշված թեմատիկայի 
ուղղությամբ՝ իհարկե, իրենց անհատական գիտական հետաքրքրություն-
ների շրջանակում: 

 Ավելացնենք նաև, որ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան, 
հանդիսանալով գիտաուսումնական և որոշակի առումով նաև հետազոտա-
կան հաստատություն, ընդգրկված լինելով Tempus.Veritas ՝ կրթության եր-
րորդ աստիճանի կազմակերպման ու իրականացման ծրագրում, նույնպես 
կարևորում է գիտական հետազոտությունների կազմակերպման միասնա-
կան սկզբունքները եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ (միևնույն 
սկզբունքը կիրառելու իմաստով, տվյալ պարագայում՝ կարիքի գնահատ-
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ման սկզբունքը)՝ իբրև ընդհանրապես գիտության և մասնավորապես ա-
ռանձին գիտակարգերի զարգացման պայմաններից մեկը: 

 Այսպիսով, գիտության արդյունավետ կառավարման բազմաթիվ գոր-
ծոններից մենք առանձնացրինք կարիքի գնահատման սկզբունքը, որի գի-
տականորեն ճիշտ ու նպատակասլաց կիրառումը առավելագույնս կարող է 
նպաստել գիտության զարգացմանը ինչպես ներկա փուլում, այնպես էլ նրա 
հեռանկարային լիարժեք հաղթարշավի պայմաններում:    
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ПРИНЦИП ОЦЕНИВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ 

  
 Оценивание потребности рассматривается как один из основных принципов 

процесса управления наукой. Оно oсуществляется в учреждениях с научным 
уклоном (вузы, научно-исследовательские центры и т.д.). 

 Носителями указанного процесса являются менеджеры науки: это 
работники научных ведомств данных учреждений, осуществляющие помимо своих 
других обязанностей социологические опросы, составление анкет, анализ 
результатов исследований проведенных экспериментов и т.д. 

 Ключевые слова: оценивание потребности, менеджер науки, социологичес-
кий опрос, иррациональное и рациональное в науке, планирование развития 
дисциплины, направленность развития науки. 
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NEED ASSESSMENT PRINCIPLE IN THE 
PROCESS OF SCIENCE MANAGEMENT 

  

Need assessment is one of the main principles of the science management pro-
cess. It is implemented in institutions with scientific bias (HEIs, research centres, etc.). 

The above-mentioned process is carried out by science managers: the employees, 
who, besides their other functions, conduct social surveys, develop questionnaires, 
analyze the research results and so on. 

 Keyword: need, need assessment, management of science, science manager(s), 
social survey, need study, questionnaire.  
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ԳԱՌՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

«Գիտության կառավարման կենտրոն» ծրագրի ավագ գիտաշխատող,  
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների  
ազգային ինստիտուտի գիտական աշխատանքների  

գծով տնօրենի տեղակալ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

 

 
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ 
ԿԱՊԻ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Ներկայացված է գիտության և սոցիալ-տնտեսական ոլորտների 
զարգացումները բնութագրող ցուցանիշների փոխադարձ ազդեցութ-
յան էկոնոմետրիկ վերլուծությունը և այդ ազդեցությունների գնահա-
տումը կորելացիոն կապերի և ազդեցության ուժգնության տեսանկ-
յունից: Կատարվել են առաջարկություններ գիտության ոլորտի այն-
պիսի պլանավորման վերաբերյալ, որը կապահովի երկրի սոցիալ-
տնտեսական զարգացումը, մասնավորապես՝ ՀՆԱ-ի աճ, մեկ բնակ-
չի հաշվարկով ՀՆԱ-ի աճ, նվազագույն աշխատավարձի աճ և այլն: 

Հիմնաբառեր. գիտության զարգացման ցուցանիշներ, սոցիալ-
տնտեսական զարգացման ցուցանիշներ, էկոնոմետրիկ վերլուծութ-
յուններ, գիտության ոլորտի կառավարում և պլանավորում: 

 
Գիտական գործունեությունը՝ որպես առանձին անձանց կամ աշխա-

տանքային խմբերի (կոլեկտիվների) գործունեություն, այն յուրօրինակ 
ոլորտն է, որն էական ազդեցություն կարող է ունենալ երկրի տնտեսության 
զարգացման վրա: Ըստ էության, գիտական գործունեությունը հանդես է 
գալիս որպես տնտեսության ինքնուրույն ոլորտ, իր առանձնահատկություն-
ներով, զարգացման տեմպերով և այդ զարգացումը բնութագրող համապա-
տասխան ցուցանիշներով՝ ազդելով նաև տնտեսության զարգացման տեմ-
պերի վրա: Այդ տեսանկյունից հետաքրքիր է վերլուծել, թե գիտության ոլոր-
տը բնութագրող ո՛ր ցուցանիշներն ինչպես են ազդում երկրի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման տարբեր ցուցանիշների վրա: Նման վերլուծութ-
յուններն ու գնահատումները հնարավորություն կտան՝  
 բացահայտելու ցուցանիշների փոխադարձ ազդեցության բնույթը՝ 

դրական, բացասական կամ չեզոք, ինչպես նաև փոխադարձ կապի 
ուժգնությունը՝ ուժեղ կամ թույլ, 
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 կատարելու որոշակի կանխատեսումներ և պլանավորումներ՝ ուղղ-
ված գիտության ոլորտի զարգացմանը՝ ապահովելու սոցիալ-տնտե-
սական որոշակի ցուցանիշների դրական աճ,  

 արդյունավետ կառավարելու գիտության ոլորտը՝ որպես արդյունք 
խթանելով երկրի սոցիալ-տնտեսական դրական զարգացումները: 

 Գիտության ոլորտի և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների փոխա-
դարձ կապը և ազդեցությունները բացահայտելու նպատակով այս աշխա-
տանքի շրջանակում դիտարկվելու են գիտության և սոցիալ-տնտեսական 
զարգացումները բնութագրող մի շարք ցուցանիշներ, որոնք բերված են 
Աղյուսակ 1-ում: 
 

Աղյուսակ 1 
 

Գիտության և սոցիալ-տնտեսական ոլորտների զարգացումները 
բնութագրող ցուցանիշների ցանկ 

 

Կոդը 

Գիտության ոլորտի 
զարգացումը 
բնութագրող 

ցուցանիշների 
անվանումը 

Կոդը 

Սոցիալ-
տնտեսական 

զարգացումները 
բնութագրող 

ցուցանիշների 
անվանումը 

Դիտարկվող 
փոխադարձ 

ազդեցությունները 

Գ-1 
Ներքին ծախսեր 

գիտության ոլորտում, 
միլիոն դրամ 

ՍՏ-1 
Համախառն 

ներքին արդյունք, 
միլիոն դրամ 

Գ-1 <=> ՍՏ-1 
Գ-1 <=> ՍՏ-2 
Գ-1 <=> ՍՏ-3 
Գ-1 <=> ՍՏ-4 
Գ-1 <=> ՍՏ-5 
Գ-1 <=> ՍՏ-6 

Գ-2 Բյուջեից ծախսեր, 
միլիոն դրամ 

ՍՏ-2 

Մեկ բնակչի 
հաշվարկով 
համախառն 

ներքին արդյունք, 
դրամ 

Գ-2 <=> ՍՏ-1 
Գ-2 <=> ՍՏ-2 
Գ-2 <=> ՍՏ-3 
Գ-2 <=> ՍՏ-4 
Գ-2 <=> ՍՏ-5 
Գ-2 <=> ՍՏ-6 

Գ-3 

Գիտատեխնիկական 
աշխատանքների 
ծավալը, միլիոն 

դրամ 

ՍՏ-3 

Սպառողական 
ծախսերը մեկ 

բնակչի 
հաշվարկով, 

դրամ 

Գ-3 <=> ՍՏ-1 
Գ-3 <=> ՍՏ-2 
Գ-3 <=> ՍՏ-3 
Գ-3 <=> ՍՏ-4 
Գ-3 <=> ՍՏ-5 
Գ-3 <=> ՍՏ-6 

Գ-4 

Մեկ գիտական 
աշխատողի 
հաշվարկով 

ընդհանուր ծախս 

ՍՏ-4 

Միջին ամսական 
անվանական 

աշխատավարձ, 
դրամ 

Գ-4 <=> ՍՏ-1 
Գ-4 <=> ՍՏ-2 
Գ-4 <=> ՍՏ-3 
Գ-4 <=> ՍՏ-4 
Գ-4 <=> ՍՏ-5 
Գ-4 <=> ՍՏ-6 
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Գ-5 

Մեկ գիտական 
աշխատողի 

հաշվարկով բյուջեից 
ծախս 

ՍՏ-5 
Զբաղվածների 
թիվ, հազար 

մարդ 

Գ-5 <=> ՍՏ-1 
Գ-5 <=> ՍՏ-2 
Գ-5 <=> ՍՏ-3 
Գ-5 <=> ՍՏ-4 
Գ-5 <=> ՍՏ-5 
Գ-5 <=> ՍՏ-6 

Գ-6 

Գիտության ոլորտում 
մեկ աշխատողի 

հաշվարկով 
գիտության ծախսերը 

ՍՏ-6 
Գործազուրկների 

թիվ, հազար 
մարդ 

Գ-6 <=> ՍՏ-1 
Գ-6 <=> ՍՏ-2 
Գ-6 <=> ՍՏ-3 
Գ-6 <=> ՍՏ-4 
Գ-6 <=> ՍՏ-5 
Գ-6 <=> ՍՏ-6 

 
 

Վերլուծության շրջանակում դիտարկվել է Աղյուսակ 1-ում բերված գի-
տության ոլորտի զարգացումները բնութագրող ցուցանիշներից յուրաքանչ-
յուրի ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական զարգացումները բնութագրող 
բոլոր ցուցանիշների վրա, այդ ցուցանիշների 2008-2017 թվականների ար-
ժեքների գծային կորելացիայի միջոցով՝ ընդունելով գիտության ոլորտի 
զարգացումները բնութագրող ցուցանիշը որպես X (անկախ) փոփոխական, 
իսկ սոցիալ-տնտեսական զարգացումները բնութագրող ցուցանիշը՝ որպես 
Y ֆունկցիա: Այլ կերպ ասած՝ բացահայտվել են Y = KxX + B տեսքի գծային 
կախումներ՝ ներկայացված ցուցանիշներից յուրաքանչուր զույգի համար: 
Նշված ցուցանիշների արժեքները դիտարկվող ժամանակահատվածում 
վերցվել են ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակ-
ված պաշտոնական տեղեկագրքերից [1]: Որպես օրինակ՝ Գծապատկեր 1-
ում ներկայացված են Գ-1 <=> ՍՏ-1, Գ-1 <=> ՍՏ-2 և Գ-1 <=> ՍՏ-3 փոխա-
դարձ կապերի գծային կորելացիայի գրաֆիկները: Կառուցվել է նման 30 
գրաֆիկ: Փոխադարձ ազդեցությունը գնահատելու համար հիմք են ընդուն-
վել կորելացիայի գործակիցը՝ R2 և գծային ֆունկցիայի K գործակիցը (անկ-
յունային գործակից): Նշված գործակիցների միջոցով ազդեցության գնա-
հատման չափորոշիչները բերված են Աղյուսակ 2-ում, իսկ Աղյուսակ 3-ում 
ներկայացված են բոլոր 30 կախումների համար R2 և K գործակիցների 
ստացված արժեքները: 
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Գծապատկեր 1. Գիտության ոլորտի ներքին ծախսերի (Գ-1 ցուցանիշ)  

ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական ՍՏ-1, ՍՏ-2 և ՍՏ-3 ցուցանիշների վրա 
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Աղյուսակ 2 
 
Կորելացիայի R2 և մոտարկված գծային ֆունկցիայի K գործակիցների չափորոշիչները 
Աղյուսակ 1-ում բերված ցուցանիշների փոխադարձ ազդեցության գնահատման համար 

 
Կորելացիայի 

գործակից R2 - փոքր է 0.5 R2 = 0.5-0.75 R2 մեծ է 0.75-ից 

Ազդեցության 
նկարագիր 

Ցուցանիշների 
փոխադարձ 
կապը թույլ է 

Ցուցանիշների 
փոխադարձ 
կապը ունի 

համեմատաբար 
ուժեղ բնույթ 

Ցուցանիշների փոխադարձ 
կապը ուժեղ է 

Գծային 
ֆունկցիայի 
K գործակից 

K-ն մեծ է 
մեկից 

K-ն մեծ է 
զրոյից, փոքր՝ 

մեկից 

K-ն փոքր է 
զրոյից, մեծ՝ 
մինուս մեկից 

K-ն փոքր է 
մինուս 
մեկից 

Ազդեցության 
նկարագիր 

Ցուցանիշների 
միջև առկա է 

ուղիղ 
համեմատական 

ուժեղ կապ 

Ցուցանիշների 
միջև առկա է 

ուղիղ 
համեմատական 

թույլ կապ 

Ցուցանիշների 
միջև առկա է 
հակադարձ 

համեմատական 
թույլ կապ 

Ցուցանիշների 
միջև առկա է 
հակադարձ 

համեմատական 
ուժեղ կապ 

 

 

Աղյուսակ 3  
 

Կորելացիոն կապերի R2 և K գործակիցների արժեքները 
 

 

Գործակիցների 
արժեքները 

Գործակիցների 
արժեքները Հ/Հ  Փոխադարձ 

կախումը 
R2 K 

Հ/Հ  Փոխադարձ 
կախումը 

R2 K 
1.  Գ-1 <=> ՍՏ-1 0.87 476.1 19. Գ-4 <=> ՍՏ-1 0.93 1236.2 
2.  Գ-1 <=> ՍՏ-2 0.88 166.19 20. Գ-4 <=> ՍՏ-2 0.94 431.7 
3.  Գ-1 <=> ՍՏ-3 0.91 3.96 21. Գ-4 <=> ՍՏ-3 0.96 10.2 
4.  Գ-1 <=> ՍՏ-4 0.91 3.96 22. Գ-4 <=> ՍՏ-4 0.904 53.393 
5.  Գ-1 <=> ՍՏ-5 0.67 -0.036 23. Գ-4 <=> ՍՏ-5 0.7 -0.092 
6.  

Գ-1 

Գ-1 <=> ՍՏ-6 0.25 -0.007 24. 

Գ-4

Գ-4 <=> ՍՏ-6 0.39 -0.0203 
7.  Գ-2 <=> ՍՏ-1 0.91 444.1 25. Գ-5 <=> ՍՏ-1 0.95 1364.4 
8.  Գ-2 <=> ՍՏ-2 0.91 154.82 26. Գ-5 <=> ՍՏ-2 0.95 475.94 
9.  Գ-2 <=> ՍՏ-3 0.95 3.69 27. Գ-5 <=> ՍՏ-3 0.98 11.233 
10.  Գ-2 <=> ՍՏ-4 0.93 19.66 28. Գ-5 <=> ՍՏ-4 0.94 59.483 
11.  Գ-2 <=> ՍՏ-5 0.67 -0.033 29. Գ-5 <=> ՍՏ-5 0.71 -0.1017 
12.  

Գ-2 

Գ-2 <=> ՍՏ-6 0.29 -0.006 30. 

Գ-5

Գ-5 <=> ՍՏ-6 0.34 -0.022 
13.  Գ-3 <=> ՍՏ-1 0.83 442.1 31. Գ-6 <=> ՍՏ-1 0.92 1569.4 
14.  Գ-3 <=> ՍՏ-2 0.84 154.21 32. Գ-6 <=> ՍՏ-2 0.93 548.01 
15.  Գ-3 <=> ՍՏ-3 0.89 3.71 33. Գ-6 <=> ՍՏ-3 0.95 12.99 
16.  Գ-3 <=> ՍՏ-4 0.93 20.45 34. Գ-6 <=> ՍՏ-4 0.91 68.63 
17.  Գ-3 <=> ՍՏ-5 0.73 -0.036 35. Գ-6 <=> ՍՏ-5 0.72 -0.12 
18.  

Գ-3 

Գ-3 <=> ՍՏ-6 0.26 -0.006 36. 

Գ-6

Գ-6 <=> ՍՏ-6 0.36 -0.025 
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Ինչպես երևում է Աղյուսակ 3-ից, գիտության ոլորտի զարգացումները 
բնութագրող բոլոր վեց ցուցանիշները (Գ-1, Գ-2, Գ-3, Գ-4, Գ-5 և Գ-6) ունեն 
բավական լավ կորելացիա սոցիալ-տնտեսական զարգացումները բնու-
թագրող առաջին չորս` ՍՏ-1, ՍՏ-2, ՍՏ-3 և ՍՏ-4 ցուցանիշների հետ, իսկ 
վերջին երկու ՍՏ-5 և ՍՏ-6 ցուցանիշների հետ առկա է թույլ կորելացիա և 
հակադարձ համեմատական կախում, ընդ որում, K գործակիցը բավական 
փոքր է՝ միջինը համապատասխանաբար -0.006-ից -0.033, ինչը նշանա-
կում է, որ գործնականում փոխադարձ ազդեցություն չկա: Եթե դիտարկելու 
լինենք առանձին գործոնները, ապա կնկատենք, որ՝  
 «Գ-1 Ներքին ծախսեր գիտության ոլորտում» ցուցանիշը առավել 

բարձր կորելացիա ունի «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը մեկ բնակչի 
հաշվարկով» ցուցանիշի հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ R2 =0.91),  

 «Գ-2 Բյուջեից ծախսեր» ցուցանիշը` «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը 
մեկ բնակչի հաշվարկով» ցուցանիշի հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ 
R2=0.95),  

 «Գ-3 Գիտատեխնիկական աշխատանքների ծավալը» ցուցանիշը` 
«ՍՏ-4 Միջին ամսական անվանական աշխատավարձ» ցուցանիշի 
հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ R2 =0.91),  

 «Գ-4 Մեկ գիտական աշխատողի հաշվարկով ընդհանուր ծախս» 
ցուցանիշը` «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը մեկ բնակչի հաշվար-
կով» ցուցանիշի հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ R2 =0.96),  

 «Գ-5 Մեկ գիտական աշխատողի հաշվարկով բյուջեից ծախս» ցու-
ցանիշը` «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը մեկ բնակչի հաշվարկով» 
ցուցանիշի հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ R2 =0.98),  

 «Գ-6 Գիտության ոլորտում մեկ աշխատողի հաշվարկով գիտության 
ծախսերը» ցուցանիշը` «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը մեկ բնակչի 
հաշվարկով» ցուցանիշի հետ (կորելացիայի գործակիցը՝ R2 =0.95): 

Գործոնների փոխադարձ ազդեցությունը գնահատելու համար դի-
տարկվել են հնարավոր կանխատեսումները, երբ հաջորդ երեք տարվա ըն-
թացքում գիտության ոլորտի զարգացման ցուցանիշներից յուրաքանչյուրն 
աճում է տարեկան 10%-ով, և հաշվարկվել է, թե այդ ժամանակահատվա-
ծում միջինը տարեկան քանի տոկոսով կաճի սոցիալ-տնտեսական ցուցա-
նիշներից յուրաքանչյուրը: Այդ հաշվարկները բերված են Գծապատկեր  
2-ում: 
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Գծապատկեր 2. Երեք տարվա ընթացքում գիտության ոլորտի ցուցանիշների տարեկան  
10% աճի միջինացված ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վրա, % 

 
Գծապատկեր 2-ից ակնհայտ երևում է, որ գիտության ոլորտի ցուցա-

նիշների տարեկան 10% աճը առավել ուժեղ ազդեցություն ունի «ՍՏ-4 Մի-
ջին ամսական անվանական աշխատավարձ» ցուցանիշի վրա՝ ապահովե-
լով այդ ցուցանիշի տարեկան միջինը 8,03% աճ: Դրական ազդեցության 
տեսանկյունից երկրորդ առավել արդյունավետ ազդեցությունն արձանագր-
վել է «ՍՏ-3 Սպառողական ծախսերը մեկ բնակչի հաշվարկով» ցուցանիշի 
վրա` առաջացնելով տարեկան միջինը 6,2% աճ: «ՍՏ-1 Համախառն ներքին 
արդյունք» ցուցանիշի վրա գիտության զարգացման ցուցանիշների 10% 
տարեկան աճը բերում է տարեկան միջինը 4,6% աճ, իսկ «ՍՏ-2 Մեկ բնակ-
չի հաշվարկով համախառն ներքին արդյունք» ցուցանիշի համար` տարե-
կան միջինը 5% աճ: Միաժամանակ պետք է նկատել, որ զբաղվածների և 
գործազուրկների թվի վրա դիտարկվող գիտության ոլորտի զարգացման 
ցուցանիշներն ունեն ընդգծված բացասական ազդեցություն: Գիտության ո-
լորտի ցուցանիշների տարեկան 10% աճը բերում է զբաղվածների թվաքա-
նակի տարեկան միջինը 1,8% նվազում, ինչն ուղեկցվում է գործազուրկների 
թվի կրճատմամբ` տարեկան միջինը բավական փոքր` 0,8%-ով:  

Պետք է նկատել նաև, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում (2008-
2017 թվականներ) գիտության ոլորտում ներքին ծասերը (Գ-1) կազմել են 
ՀՆԱ-ի միջինը 0.23%-ը, մինչդեռ ինչպես ցույց է տալիս մի շարք զարգա-
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ցած երկրների փորձը [2], գիտության ոլորտում ներքին ծախսերը չպետք է 
ցածր լինեն ՀՆԱ-ի 1%-ից:  

Գծապատկեր 3-ում բերված է Գ-1, Գ-2 և Գ-3 ցուցանիշների փոփո-
խությունը 2008-2017 թվականներին:  
 

 
 

Գծապատկեր 3. Գ-1, Գ-2 և Գ-3 ցուցանիշների փոփոխությունը  
2008-2017 թվականներին, միլիոն դրամ 

 
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 3-ից, բոլոր երեք ցուցանիշներն արձա-

նագրել են աճ, ընդ որում, Գ-1 ցուցանիշը՝ տարեկան միջինը 5,1%, Գ-2 ցու-
ցանիշը` 7,6%, իսկ Գ-3 ցուցանիշը` 5%: 

Միաժամանակ գիտության կառավարման արդյունավետության տե-
սանկյունից մի շարք հրապարակումներում որպես գիտության զարգացումը 
բնութագրող որոշիչ ցուցանիշ դիտարկում են գիտության ոլորտում մեկ աշ-
խատողի վրա կատարված ծախսը [3], ընդ որում, 2017 թվականի տվյալնե-
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րով, այդ ցուցանիշով աշխարհում առաջատար են համարվում ԱՄՆ-ը, Չի-
նաստանը, Ճապոնիան, Գերմանիան և այլն: Ռուսաստանի Դաշնությունը 
առաջին անգամ այդ ցուցանիշով բարձրացել է 10-րդ հորիզոնական: Միա-
ժամանակ պետք է նկատել, որ այս դասակարգման բոլոր առաջին 20 պե-
տություններում գիտության ծախսերը բարձր են ՀՆԱ-ի 1.2%-ից:  

Գծապատկեր 4-ում բերված է Գ-4, Գ-5 և Գ-6 ցուցանիշների փոփո-
խությունը 2008-2017 թվականների համար:  
 

 
 

Գծապատկեր 4. Գ-4, Գ-5 և Գ-6 ցուցանիշների փոփոխությունը  
2008-2017 թվականներին, միլիոն դրամ 

 
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 4-ից, արձանագրվել է Գ-4, Գ-5 և Գ-6 

ցուցանիշների աճ՝ տարեկան միջինը համապատասխանաբար 9,5%, 12% և 
9,1%: 

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունների արդյունքում հանգում ենք 
հետևյալ եզրակացություններին. 
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 Բյուջետային պլանավորման ժամանակ նախատեսել «Գ-4 Մեկ գի-
տական աշխատողի հաշվարկով ընդհանուր ծախս», «Գ-5 Մեկ գի-
տական աշխատողի հաշվարկով բյուջեից ծախս» և «Գ-6 Գիտութ-
յան ոլորտում մեկ աշխատողի հաշվարկով գիտության ծախսերը» 
ցուցանիշների 10%-ից ավելի տարեկան աճ: 

 Բյուջետային պլանավորման ժամանակ նախատեսել «Գ-1 Ներքին 
ծախսեր գիտության ոլորտում», «Գ-2 Բյուջեից ծախսեր» և «Գ-3 Գի-
տատեխնիկական աշխատանքների ծավալը» ցուցանիշների 15%-ից 
ավելի տարեկան աճ, ընդ որում, կարևոր է առաջիկա 3-5 տարինե-
րին գիտության ոլորտի ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի գոնե 0,5%-ին՝ 
թիրախում ունենալով հետագայում այն մինչև 1% ավելացնելու խնդի-
րը: 

 Զբաղվածների թվաքանակի հնարավոր կրճատումները կանխելու 
նպատակով անհրաժեշտ է կարևորել գիտություն-բիզնես փոխա-
դարձ կապի խթանումն ու գիտական նորույթների արագ ներդրումը 
և դրա արդյունքում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը: 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАЗВИТИЕ НАУКИ И  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 
Представлен эконометрический анализ взаимодействия показателей, 

характеризующих развитие науки и социально-экономических областей, а также 
оценка этих воздействий с точки зрения корреляций и масштабов воздействия. 
Были сделаны предложения по научному планированию для обеспечения 
социально-экономического развития страны, в частности, роста ВВП, роста ВВП на 
душу населения, роста минимальной заработной платы и так далее. 

Ключевые слова: показатели развития науки, показатели социально-
экономического развития, эконометрический анализ, управление наукой и 
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ECONOMETRIC ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE INTERCONNECTION 

BETWEEN THE INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND 
SOCIO-ECONOMIC AREAS 

 
The article presents an econometric analysis of the interaction indicators of the 

development of science and socio-economic areas, as well as the assessment of that 
interaction from the perspective of correlation and scale of impact. Scientific planning 
proposals are made to ensure the country's socio-economic development, in particular, 
GDP growth, per capita GDP growth, minimum wage growth, and so on. 

Keywords: indicators of the development of science, indicators of socio-economic 
development, econometric analysis, science management and planning. 
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ԳԱՌՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

«Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն»  
ծրագրի ավագ գիտական աշխատող,  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  
աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների  

ազգային ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու 

 
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավախորհրդատու,  
«Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն»  

ծրագրի գիտական աշխատող 
 

 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
Հոդվածում ներկայացված է գիտական գործունեության կառա-

վարման միջազգային փորձը Ֆինլանդիայի Հանրապետության օրի-
նակով: Վերլուծված են գիտության կառավարման ոլորտի հիմնա-
կան կառույցների գործառույթները, փոխադարձ ենթակայություննե-
րը և ֆինանսավորման ուղղությունները: Որպես կարևոր գործոն՝ 
նշվում է գիտության ոլորտում ստացված արդյունքների հնարավո-
րինս արագ ներդրումը և գիտություն-բիզնես փոխադարձ կապի ամ-
րապնդումը: Միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է տվել նաև, 
որ գիտության ոլորտը կարիք ունի պետության մշտական աջակ-
ցության, և երկրի ՀՆԱ-ի 1%-ից ցածր պետական ֆինանսավորումը, 
որպես կանոն, չի ապահովում գիտության ոլորտի հետագա արդյու-
նավետ զարգացումը: 

Հիմնաբառեր. գիտության կառավարում, միջազգային փորձ, 
Ֆինլանդիայի Հանրապետություն, կառավարման մարմիններ, ֆի-
նանսավորման ուղղություններ, ֆինանսավորման չափ, գիտություն-
բիզնես փոխառնչություն: 

 
1. Գիտական գործունեությունը` որպես տնտեսական գործունեութ-

յան ոլորտ  
Գիտական գործունեությունը՝ որպես առանձին անձանց կամ աշխա-

տանքային խմբերի (կոլեկտիվների) գործունեություն, այն յուրօրինակ 
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ոլորտն է, որն էական ազդեցություն ունի երկրի տնտեսության զարգացումը 
խթանելու հարցում: Շատ դեպքերում գիտական գործունեությունը չի ստեղ-
ծում ուղղակի նյութական արդյունք, ինչպես նաև այդ գործունեության 
սկզբում դժվար է կանխատեսել հնարավոր արդյունքը: Չնայած դրան՝ գի-
տական գործունեությունը կարելի է միանշանակ դիտարկել որպես տնտե-
սության ինքնուրույն ոլորտ: Այն ունի հետևյալ յուրահատկությունները. 

1. Ընդհանրություններ տնտեսական գործունեության մյուս ոլորտնե-
րի հետ 

1) Ստեղծում է նյութական արդյունք (նորույթ), որը կարող է կիրառվել 
տնտեսական գործունեության այլ ոլորտներում կամ հանդիսանալ սպառ-
ման սուբյեկտ հասարակության կողմից: 

2) Ունի բավական մեծ թվով մասնագիտական կադրերի ներգրավվա-
ծություն և ներգրավման հստակ չափորոշիչներ:  

3) Առկա է ֆինանսական ներդրումների և ակնկալվող արդյունքների ո-
րոշակի փոխկապակցվածություն: 

2. Տարբերություններ տնտեսական գործունեության մյուս ոլորտնե-
րից 

1) Ոչ միշտ է հնարավոր կանխատեսել նյութական արդյունքի ստեղծ-
ման ժամկետները, ծավալները և իրական հնարավորությունները: 

2) Առնչվում է տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտների հետ, ընդ 
որում, գիտական գործունեության ոլորտում ստեղծված արդյունքի հանրա-
յին պահանջարկը կարող է ի հայտ գալ այդ արդյունքը ստեղծելուց բավա-
կան ուշ: 

3) Պարունակում է ստեղծագործական գործունեության բաղադրիչ, որը 
հաճախ ենթակա չէ ստանդարտացման կամ շատ դժվար է ստանդարտաց-
նել (հեղինակների իրավունքի պաշտպանություն, նրանց աշխատանքի 
վարձատրություն, պահանջվող աշխատողների թվաքանակի որոշում և 
այլն): 

Հաշվի առնելով վերը ասվածը՝ կառավարման հիմնախնդիրների թե-
կուզ և զուտ տեսական հարթակում առաջանում են հետևյալ հարցերը.  

1) Անհրաժե՞շտ է ընդհանրապես իրականացնել գիտության ոլորտի 
ամբողջական կառավարում: 

2) Եթե այո, ապա ի՞նչ չափով և ի՞նչ մեխանիզմներով:  
3) Եթե ոչ, ապա ինչպե՞ս պետք է ընթանա գիտության զարգացումը 

տվյալ երկրում, և ինչպե՞ս այն կազդի երկրի ընդհանուր զարգացման վրա: 
Այս աշխատանքը միտված է նշված հարցերի պատասխանների որոշա-

կի մեկնաբանություններն ու պարզաբանումները ներկայացնելուն:  
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2. Գիտական գործունեության միջազգային փորձը 
Որպես գիտական գործունեության կառավարման լավագույն օրինակ՝ 

դիտարկենք Ֆինլանդիայի Հանրապետությունում (ՖՀ) գիտության կառա-
վարման փորձը:  

ՖՀ-ը Եվրոպայում առավել արդյունավետ զարգացող բարձր տեխնոլո-
գիական երկրներից է: Գիտական գործունեության ոլորտում կատարված 
ներդրումները 2015 թվականին կազմել են տարեկան համախառն ներքին 
արդյունքի (ՀՆԱ-ի) 2.9%-ը, որը 7-րդ ցուցանիշն է համաշխարհային դասա-
կարգման մեջ (տարբեր երկրների համար այս ցուցանիշը 2015 թվականի 
դրությամբ բերված է Գծապատկեր 1-ում): Այդ ներդրումների մոտ 73%-ը 
կատարվել է ուղղակիորեն կազմակերպությունների կողմից, իսկ մնացած 
27%-ը՝ պետական բյուջեից: Մեկ բնակչին ընկնող ՀՆԱ-ի չափը 2017 թվա-
կանին 2006 թվականի համեմատ աճել է՝ 41239 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 
46017 ԱՄՆ դոլարի (կամ ավելացել է 11%-ով) [1], որն աշխարհում ամենա-
բարձրերից է, իսկ ՀՆԱ-ի տարեկան աճը վերջին 10 տարում կազմել է մի-
ջինը 5.1%, ինչը բարձր է ԱՄՆ-ի (4.3%), Ճապոնիայի (1.3%) և Եվրամիութ-
յան երկրների (2.6%) միջին ցուցանիշներից [2]: Ինչպես նշում են տարբեր 
փորձագետներ, ՖՀ կարևոր առավելություններից են՝ 
 գիտության կառավարման արդյունավետ համակարգը, 
 հասարակության ներսում թույլ սոցիալական շերտավորումը, 
 պետության ակտիվ մասնակցությունը տնտեսական զարգացման և, 

դրանով պայմանավորված, գիտական գործունեության հիմնական 
ուղղությունների նախանշման, պլանավորման և ակտիվ ֆինանսա-
վորման հարցերում,  

 երկրում կոռուպցիայի ցածր մակարդակը և բնակչության օրինապա-
հությունը: 

Չնայած նախորդ 15 տարում գիտության ոլորտի ծախսերը ՖՀ-ում նվա-
զել են ՀՆԱ-ի 0.4 տոկոսային կետով, երկիրը շարունակում է մնալ ոլոր-
տում առաջատարներից մեկը: Ըստ էության՝ Գծապատկեր 1-ում ներկայաց-
ված են իրենց երկրների ՀՆԱ-ից աշխարհում առավել բարձր մասհանում 
կատարող առաջին ինը պետությունները, որոնք վստահորեն կարելի է հա-
մարել տնտեսական, սոցիալական տեսանկյունից առավել բարեհաջող 
երկրներ: Այդ ֆոնի վրա կովկասյան երեք երկրում գիտության ծախսերը 
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ՀՆԱ մասնաբաժնում չի գերազանցել 0.3%-ը, ինչը 9-14 անգամ ավելի 
ցածր ցուցանիշ է, քան նշված մյուս երկրներում:  

Ակնհայտ է, որ գիտության կառավարման կարևոր բաղադրիչներից է 
գիտության բավարար և արդյունավետ ֆինանսավորումը կամ գիտության 
ոլորտի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, ինչը 
տարիների ընթացքում կարող է փոփոխության ենթարկվել (աճել կամ նույ-
նիսկ նվազել)՝ երկրում տնտեսական զարգացումներին, գիտական նորույ-
թի պահանջարկին համապատասխան:  

 

 
Գծապատկեր 1. Տարբեր երկրներում գիտության ոլորտում  

ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, % 

 
Գիտության կառավարման մյուս կարևոր կողմը վարչական կառավա-

րումն է, որը յուրաքանչյուր երկիր պետք է իրականացնի՝ ելնելով իր պա-
հանջմունքներից, երկրում առկա գիտական գործունեության ավանդույթնե-
րից, ձևավորված գիտական դպրոցներից և, որ առավել կարևոր է, այդ 
գործունեությանը բիզնես ոլորտների մասնակցության հնարավորություննե-
րից: 

Վարչական կառավարման տեսանկյունից ՖՀ-ում ձևավորվել է բավա-
կան հետաքրքիր փորձ, որի վերլուծությունը կարևոր է: Կառավարման մո-
դելի սխեմատիկ պատկերը ՖՀ-ում բերված է Գծապատկեր 2-ում: 
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Գծապատկեր 2. ՖՀ-ում գիտության կառավարման վարչական մոդելը 
 
Գծապատկեր 2-ում հոծ սլաքային գծով պատկերված է կառույցների են-

թակայությունը, սլաքային կետագծերով՝ ֆինանսավորման ուղղությունը, 
իսկ երկկողմանի սլաքային գծով՝ փոխադարձ համագործակցությունը և 
ֆինանսավորումը: 

Գիտության ոլորտի կառավարման բարձրագույն մարմինը «Գիտության 
և տեխնոլոգիաների պետական խորհուրդն» է, որը ղեկավարում է երկրի 
վարչապետը: Խորհրդի անդամներն են նախարարները և տարբեր ոլորտ-
ներում գիտական հեղինակություն ունեցող փորձագետներ: Խորհրդի հիմ-
նական դերը տվյալ տարվա, ինչպես նաև կարճաժամկետ և երկարաժամ-
կետ ժամանակահատվածում երկրում գիտական գործունեության ուղղութ-
յունների նախանշումն է և այդ ուղղությունների ֆինանսավորման չափաքա-
նակների սահմանումը: Գիտության զարգացման պետական ծրագիրը հաս-
տատվում է կառավարության կողմից: 

Գիտության ոլորտում պետական քաղաքականությունը մշակվում է հիմ-
նականում երկու՝ կրթության և գիտության, ինչպես նաև առևտրի և արդյու-
նաբերության նախարարությունների կողմից, սակայն գիտության ոլորտի 

Կրթության և գի-
տության 

նախարարություն

Առևտրի և ար-
դյունաբերության 
նախարարություն 

Այլ նախարա-
րություններ 

Կառավարություն Ազգային ժողով 

Գիտության և տեխ-
նոլոգիաների 

պետական խորհուրդ  

ՖՀԱԱ 

Մասնավոր կազմակերպություններ և հետազոտական կենտրոններ 

Տեխնոլոգիաների 
զարգացման հիմնադրամ 

Հետազոտությունների և 
զարգացման ազգային 

հիմնադրամ 

Համալսարաններ և գիտական կենտրոններ
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քաղաքականության մշակման գործում որոշակի մասնակցություն ունենում 
են նաև մյուս նախարարությունները:  

Մշակված և կառավարության կողմից հավանություն ստացած գիտութ-
յան ոլորտի քաղաքականության հիմնական համակարգողներն են Ֆինլան-
դիայի Հանրապետության ազգային ակադեմիան (ՖՀԱԱ)՝ հիմնարար հե-
տազոտությունների իրականացման մասով, Տեխնոլոգիաների զարգացման 
հիմնադրամն ու Հետազոտությունների և զարգացման ազգային հիմնա-
դրամը։  

ՖՀԱԱ-ի պետական բյուջեից ֆինանսավորումը կատարվում է բացա-
ռապես Կրթության և գիտության նախարարության կողմից՝ Ակադեմիայի 
ներկայացրած գիտահետազոտական թեմաների համար:  

Այս ամենից հետո Ակադեմիան ինքն արդեն ֆինանսավորում է տար-
բեր համալսարանների և գիտական կենտրոնների (հիմնականում՝ պետա-
կան կառույցներ)՝ նախանշված հետազոտական թեմաների իրականացման 
համար, միաժամանակ հետևում է հատկացված ռեսուրսների արդյունա-
վետ ծախսմանը, համապատասխան հաշվետվություններ է ստանում հա-
մալսարաններից ու կենտրոններից և ստացված գիտական արդյունքի վե-
րաբերյալ հաշվետվություններ է ներկայացնում Կրթության և գիտության 
նախարարություն: 

Կիրառական նշանակության հետազոտությունների համակարգումն 
իրականացվում է երկու հիմնադրամների կողմից, որոնցից առաջինը՝ Տեխ-
նոլոգիաների զարգացման հիմնադրամը (ՏԶՀ), գործունեություն է իրակա-
նացնում տեխնոլոգիաների մշակման ոլորտում: Այն հանդիսանում է յուրօ-
րինակ միջնորդ մասնավոր հատվածի՝ խոշոր ձեռնարկությունների և հե-
տազոտական կենտրոնների ու համալսարանների միջև: ՏԶՀ կարևոր 
ֆունկցիաներից է՝ 
 պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործման նկատմամբ վե-

րահսկողությունը, 
 ստացված գիտական նորույթի արագ ներդրումը, այդ նպատակով 

մասնավոր սեկտորի ներգրավումը, 
 մասնավոր հատվածում հետազոտությունների անհրաժեշտության 

բացահայտումը և համապատասխան հետազոտական կենտրոննե-
րի ներգրավումը խնդրի լուծման մեջ,  

 բիզնես-գիտություն համագործակցությանը շարունակական աջակ-
ցություն ցուցաբերելը:  

Ըստ էության՝ ՏԶՀ-ին կարող են գիտահետազոտական պատվերներ 
ներկայացնել բոլոր նախարարությունները, ինչպես նաև մասնավոր կազ-
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մակերպությունները, իսկ ՏԶՀ-ն իր հերթին պահանջարկ ունեցող ծրագրե-
րի համար ընտրում և պատվիրակում է հետազոտական աշխատանքներ 
համալսարաններին և տարբեր գիտական կենտրոններին: Միաժամանակ 
ՏԶՀ-ն, տեղեկություններ հավաքելով համալսարաններում, գիտական 
կենտրոններում իրականացվող աշխատանքների, ստացված գիտական 
արդյունքների մասին, կարողանում է միջնորդել դրանց ներդրման և արագ 
առևտրայնացման համար:  

Հետազոտությունների ազգային զարգացման հիմնադրամը (ՀԱԶՀ) ֆի-
նանսավորում է երկրում ինովացիոն ներդրումները խթանող հետազոտութ-
յունները և հանդիսանում է ինովացիոն քաղաքականության մշակման հա-
մար հիմնական գիտակիրառական հիմք ապահովող կառույց: Այն ֆինան-
սավորվում է ՖՀ պառլամենտի կողմից՝ օգտագործելով հիմնականում հիմ-
նադրամի հաշվին գոյացած վենչուրային կապիտալի եկամտային մասը:  

ՏԶՀ ծրագրային փաթեթը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ եվրո 1500 
ծրագրի համար, ՀԱԶՀ ծրագրային փաթեթը մոտ 150 մլն եվրո է, իսկ Ակա-
դեմիայի ծրագրային փաթեթը՝ մոտ 200 մլն եվրո [5, 6]: Այս համամաս-
նությունը փոքր տատանումներով պահպանվում է վերջին հինգ տարում:  

Վերջին տարիներին պահպանվում է նաև գիտության ֆինանսավորման 
որոշակի հաստատուն համամասնություն նաև տարբեր նախարարություն-
ների միջև, ինչը բերված է Գծապատկեր 3-ում:  

 

 
 

Գծապատկեր 3. Գիտության պետական ֆինանսավորման  
համամասնությունները տարբեր նախարարությունների կողմից 

Առևտրի և 
արդյունաբերության 
նախարարություն 
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Ըստ էության՝ գիտության ֆինանսավորման ապակենտրոնացման 
սկզբունքը կամ, այսպես կոչված, դիվերսիֆիկացումը հնարավորություն է 
տալիս առավել լիարժեք վեր հանելու գիտական հետազոտությունների պա-
հանջարկված լինելու հանգամանքը՝ ապահովելով դրանց հետագա արդյու-
նավետ կիրառումը:  

Վերլուծելով ՖՀ-ում գիտության կառավարման փորձը՝ միանշանակ 
կարելի է հաստատել, որ գիտության կառավարումը տնտեսության կառա-
վարման կարևոր և բաղկացուցիչ մաս է, որը ներառում է հետևյալ երկու 
մեծ բաղադրիչները՝ 
 ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում,  
 վարչական արդյունավետ կառավարում, ինչի արդյունքում հնարա-

վոր է դառնում ստացված գիտական արդյունքի արագ առևտրայնա-
ցումը և գիտական արդյունքի պահանջարկի բացահայտումը: 

Հաշվի առնելով գիտության ոլորտի կառավարման ՖՀ հաջողված փոր-
ձի վերը բերված վերլուծությունը՝ կարելի է կատարել սկզբունքային ընդ-
հանրացումներ, որոնք կարող են օգտակար լինել նաև այլ երկրներում կա-
ռավարման մոդելի մշակման ժամանակ:  

 
3. Եզրակացություններ 
Գիտության կառավարման հաջողված միջազգային փորձի տեսանկյու-

նից կարևոր են հետևյալ սկզբունքները. 
 Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր երկրի համար գոյություն ունի գիտութ-

յան ֆինանսավորման և ՀՆԱ ծավալի որոշակի օպտիմալ համա-
մասնություն, որից ցածր ֆինանսավորումը չի կարող արդյունավետ 
լինել՝ անկախ այդ երկրում բարձր գիտական, մասնագիտական նե-
րուժի, գիտական դպրոցների և ավանդույթների առկայության հան-
գամանքից: 

 Եթե տնտեսության տարբեր ոլորտների՝ մշակող արդյունաբերութ-
յան, հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի և այլ ոլորտների 
արդյունավետ կառավարման կարևոր բաղադրիչներից է դրանց պե-
տական ֆինանսավորման կենտրոնացումը, ապա գիտության ոլոր-
տի համար կարևոր շարժիչ ուժ կարող է դառնալ ֆինանսավորման 
ապակենտրոնացումը կամ դիվերսիֆիկացումը, ինչը հնարավորութ-
յուն է տալիս առավել լիարժեք բացահայտելու գիտական հետազո-
տությունների պահանջարկը: 

 Յուրաքանչյուր երկիր պետք է հստակ տարանջատի հիմնարար և 
կիրառական գիտության ֆինանսավորման ծավալները, ընդ որում, 
տնտեսության զարգացման ցածր մակարդակի պայմաններում գե-
րակայությունը պետք է տրվի կիրառական գիտությունների զար-
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գացմանը, ստացված գիտական նորույթը տնտեսության մեջ արագ 
ներդնելուն, դրա հաշվին տնտեսության տարբեր ոլորտներում նոր 
տեխնոլոգիաների կիրառմանը և նյութական արդյունքի (ՀՆԱ-ի) ա-
րագ տեմպերով ավելացմանը: 

 Պետք է հաշվի առնել, որ գործառութային իմաստով դժվար է համա-
տեղել գիտական գործունեությունը և գիտական արդյունքի առևտ-
րայնացումը (միաժամանակ գիտնական և բիզնեսմեն լինելը իրոք 
դժվար է), ուստի կարևոր է շուկայում միջնորդ կառույցների ձևա-
վորման խթանումը, ինչը կնպաստի գիտության և բիզնեսի փոխհա-
մագործակցությանը թե՛ գիտական գործունեության և թե՛ ֆինանսա-
վորման առումով:  

 Շատ կարևոր է նաև գիտական արդյունքի գովազդը և հաջողված օ-
րինակների տարածումը հանրության շրջանում, գիտության և բիզ-
նեսի համագործակցության արդյունքում ստեղծված նոր տեխնոլո-
գիաների մշակման և ներդրման, ձեռնարկություններում արտադրո-
ղականության բարձրացման, բիզնեսի և գիտական կառույցների ե-
կամուտների ավելացման և այլ հարցերի վերաբերյալ: 
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АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
В статье представлен международный опыт управления наукой на примере 

Финляндской Республики. Анализируются функции ключевых структур управления 
наукой, их взаимные подчинения и направления финансирования. Важным 
фактором является быстрое внедрение результатов, полученные в области науки и 
укрепление взаимосвязи науки и бизнеса. Анализ международного опыта также 
показал, что наука нуждается в постоянной поддержке государства и внедрение в 
науку менее 1% ВВП страны обычно не обеспечивает дальнейшего эффективного 
развития науки. 

Ключевые слова: управление наукой, международный опыт, Финляндская 
Республика, органы управления, финансовые направления, объем финан-
сирования, взаимосвязь науки и бизнеса. 
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THE ANALYSIS AND PECULIARITIES OF THE INTERNATIONAL 

EXPERIENCE IN ACADEMIC ACTIVITY MANAGEMENT 
 
The article presents the international experience in science management using the 

example of the Republic of Finland. The functions of the key structures of science 
management, their mutual subordination and financing areas are analyzed. An 
important factor is the rapid implementation of the results obtained in the field of 
science and the strengthening of the relationship between science and business. The 
analysis of international experience has also showed that science needs constant 
support from the state and the introduction of less than 1% of the country's GDP in 
science usually does not provide further effective development of science. 
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НАУКА И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ  
БЕЗ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Лица, имеющие докторскую степень, обладают наивысшим уров-

нем квалификации и образования и при этом наиболее пригодны и 
склонны к профессиональной и научной карьере. Ожидается, что 
они будут вносить весомый вклад в создание и распространение но-
вых знаний и технологий, экономического развития и предприни-
мательства, повышения эффективности и качества государственного 
управления. 

В то время как национальные системы управления науки и выс-
шего образования в разных странах подвергаются существенным 
трансформациям, о карьере и профессиональном развитии докторов 
экономических наук известно немного. Автор задался вопросами о 
моделях подготовки таких специалистов, наиболее востребованных 
для новой структуры экономики, и их перехода из сферы науки и об-
разования на государственную службу, на работу в органах законода-
тельной, судебной и исполнительной власти, о характеристиках их 
занятости и мобильности. 

Показано, что замена ключевой отрасли науки и практики “Управ-
ление экономикой и ее отраслями” на “Экономика и управление 
народным хозяйством” предопределила снижение значения и роли 
термина "управление", как междисциплинарной отрасли науки и 
практики, что в целом привело к тому, что в постсоветских странах 
сама наука осталась без науки управления, без которой невозможно 
подготовить кадры высшей квалификации, особенно в области 
”Управление экономикой и ее отраслями”.  

Ключевые слова: наука, управление, практика управления без 
науки управления, подготовка кадров высшей квалификации, 
”Управление экономикой и ее отраслями”. 

 
Наука управления структурно состоит из трех основных сегментов: об-

щая наука управления (общий менеджмент), функциональная наука управ-
ления (функциональный или специальный менеджмент) и прикладная наука 
управления (прикладной менеджмент). 
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Кадры высшей квалификации, доктора экономических наук – носители 
и генераторы новых знаний - готовятся по отрасли экономических наук, в 
частности ”Ը00.00.02” (соответствует российскому 08.00.05) “Экономика 
и управление народным хозяйством” (она включает такие сферы 
деятельности, как: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономи-
ка; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; экономика предпринимательства; марке-
тинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандар-
тизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и 
туризм. 

 Эти сферы отражают основное содержание функционального и прик-
ладного менеджмента. Качество подготовки кадров функционального и 
прикладного менеджмента высшей квалификации зависит от качества 
образования, сбалансированного воспроизводства, подготовки и распреде-
ления докторов экономических наук по указанным сферам деятельности. 
Они исследуют экономические системы, их генезис, формирование, 
развитие, прогнозирование и др. Разграничительным признаком специаль-
ности 08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям яв-
ляется изучение экономических систем в качестве объектов управления.  

Объектом исследования могут служить экономические системы различ-
ного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности, 
теоретические и методологические принципы, методы и способы управ-
ления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные 
аспекты развития экономических систем. Кроме того, обьектом изучения 
являются различные аспекты субъектов управления экономическими 
системами (государственные, транснациональные, региональные, 
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как 
субъекты управления). Предметом исследования данной специальности яв-
ляются управленческие отношения, возникающие в процессе фор-
мирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем. 

Наиболее конкурентоспособными для реализации задач повышения 
эффективности и качества государственного управления являются кадры 
высшей квалификации в области прикладного менеджмента. Нехватка по-
добных кадров отражается на снижении эффективности государственного 
управления во всех сферах экономики. За 1994-2017гг. в Армении по отрас-
ли науки “Экономика и управление народным хозяйством” защищено 10, 

https://teacode.com/online/vak/p08-00-05.html�
https://teacode.com/online/vak/p08-00-05.html�
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по всем отраслям экономической науки 55 докторских диссертаций. Ре-
зультаты исследований показывают следующие противоречия: 

1. На одного доктора наук в Армении в среднем приходится 187 сту-
дентов университетов, на одного доктора экономических наук - 220 студен-
та. В лучшем вузе Армении, в Ереванском государственном университете на 
одного доктора наук приходится 65 студентов.  

2. В одном из лучших российских университетов, в ВШЭ - на одного 
доктора наук приходится в среднем 56 студентов.  

3. В европейских странах среднее соотношение преподаватель/студент 
в вузах 1/14, в Северной Америке – 1/17, для сравнения в СССР в 1992г. 
было - 1/8. 

Чем выше величина показателя соотношения доктор наук/студент, тем 
выше качество образования и эффективность подготовки управленческих 
кадров. Наиболее эффективным индикатором измерения и оценки качества 
подготовки кадров является показатель соотношения доктор наук/студент. 
В Армении это соотношение не соответствует современным требованиям. 
На практике бытует ошибочное мнение, что если управленец или государст-
венный служащий обладает ученой степенью доктора экономических или 
кандидата экономических наук, то этого достаточно для того, чтобы прини-
маемые управленческие решения могли бы быть признанными как качест-
венные или эффективные.  

Пора осознать, что при прочих равных условиях наиболее качественные 
и эффективные управленческие решения способны принимать управ-
ленческие кадры высшей квалификации по отрасли “Экономика и управ-
ление народным хозяйством”. Таким образом, наличие экономистов-
теоретиков, бизнесменов, финансистов, банкиров, бухгалтеров, историков, 
востоковедов, юристов или математиков - советников или помощников 
президентов, премьер-министров не гарантирует необходимое и 
достаточное условие для того, чтобы принимаемые управленческие 
решения на высшем уровне можно было бы квалифицировать как ком-
петентные или оптимальные.  

Перечислим показатели, которые характеризуют негативные тенденции 
подготовки и распределения управленческих кадров высшей квалификации 
для развития экономики страны, науки и практики управления: 

1. тенденции снижения численности докторов экономических наук; 
2. тенденции снижения численности докторов экономических наук по 

направлению “Управление экономикой и ее отраслями”, в частности по 
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специализации “Государственное и муниципальное управление”, способных 
повысить качество и эффективность государственного управления и мест-
ного самоуправления; 

3. тенденции снижения численности докторов экономических наук в 
различных сегментах управления отраслями экономики; 

4. тенденции снижения численности кандидатов экономических наук 
по направлению “Управление экономикой и ее отраслями”, в частности по 
специализации “Государственное и муниципальное управление”, а также 
дисбалансированность их распределения как по по трем ветвям государст-
венной власти, так и по отраслям экономики; 

5. тенденции снижения численности аспирантов по направлению “Уп-
равление экономикой и ее отраслями”, в частности по специализации “Го-
сударственное и муниципальное управление”; 

6. тенденции снижения численности студентов вузов по направлению 
“Управление экономикой и ее отраслями”, в частности по специализации 
“Государственное и муниципальное управление”; 

7. тенденции снижения качества образования по управленческим и 
экономическим направлениям; 

8. тенденции снижения качества НИР по управленческим и экономи-
ческим направлениям; 

9. тенденциии снижения численности занятых в сфере исследований и 
разработок в области управления коммерциализации знаний и трансфера 
технологий;  

10.  тенденции снижения уровня коммерциализации знаний, результатов 
научных исследований, трансфера технологий из-за нехватки соответствую-
щих кадров; 

11.  тенденции снижения числа патентов и изобретений, зарегистриро-
ванных зарубежом; 

12.  тенденции снижения системы показателей в мировых рейтингах: 
конкурентоспособности; качества государственного управления и местного 
самоуправления; уровня коррупции, общего благосостояния; разрыва 
между доходами богатых и бедных. 

 Негативные тенденции подготовки и распределения кадров высшей 
квалификации для науки и практики управления отразились на снижении 
показателей Глобальных индексов. Целью Глобального индекса инноваций 
(ГИИ) является совершенствование показателей инновационной деятель-
ности и ее понимания, поскольку инновации играют ключевую роль в 
качестве фактора экономического роста и процветания. ГИИ представляет 
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собой оценку деятельности в области инноваций в 141 стране на основе 79 
показателей. В рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2018г." 
Армения заняла 68-е место, Россия 46-е место (https://www.globalinnovation-
index.org/analysis-indicator).  

Показатели ГИИ Армении неустойчивы, нестабильны, а индекс ГИИ 
вырос за рассматриваемый период всего лишь на 1 ступень. Наиболее 
благоприятным для Армении был 2013 год (59-е место), Армения 
опережала Россию на 3 ступени. В 2018г. Россия, Турция, Грузия и Иран 
опередили Армению. Подобная картина отражает уровень низкой или 
недостаточной компетентности правительства в целом и в особенности ру-
ководителей экономического блока правтельства страны в частности, а 
также отсутствие научно -обоснованной политики и стратегии развития не 
сколько экономики, сколько социально-экономических отношений. То есть 
в данной сфере науки и практики управления наблюдаем последствия 
фактора отсутствия необходимого количества и качества управленческих 
кадров высшей квалификации.. 

Исследования показали, что результаты докторских диссертаций фак-
тически не коммерциализируются, не доводятся до заявок на изобретения, 
патенты или открытия. Об этом свидетельствуют результаты сравни-
тельного анализа показателей: количество защищенных кандидатов и 
докторов наук РА (1994-2017гг.). 

За период с 1994 по 2017 ежегодный средний показатель защитив-
шихся докторов фактически не растет (21 → 23). В этот же период было 
защищено 168 докторских диссертаций в области физико-математических, 
158 – медицинских и 156 – технических наук и, как было отмечено выше, 
55 докторских диссертаций в области экономических наук. Число канди-
датов наук возросло почти в 4 раза (55 → 230). Однако этот рост, 
фактически, не отразился на экономических показателях Армении. Более 
того, показатели роста индекса инноваций Армении устойчиво снижаются. 
Следовательно, мы наблюдаем противоречие между ростом числа научных 
кадров и снижением показателей индекса инноваций. Вывод очевиден, 
имеются проблемы в подготовке кадров высшей квалификации, пригодных 
для руководства страной, управления наукой, высшим образованием и ком-
мерциализацией знаний.  

По данным Статистического ежегодника Армении численность док-
торов наук (в 1997 г. - 412, в 2016г. – 436) в целом растет недостаточно. 
Снижается в целом численность кандидатов наук: в 1997 г. - 1776, в 2016 г. 
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- 1578. Эта картина отразились не только на динамике роста числа заявок 
на патенты и изобретения, но и на снижении расходов на НИОКР, 
образование и др. Таким образом, Армения свой интеллектуальный капитал 
растрачивает, не планируется рост этого нематериального актива. 
Численность работников, выполняющих научные исследования НИОКР в 
Армении в 2016г. по сравнению с 1997 г. снизилась на 2143 человек. 

Однако более важно говорить о качестве диссертаций, чем об их коли-
честве, а также об актуальности научных исследований соискателей ученой 
степени, востребованности результатов диссертаций ведущими отраслями 
экономикии Армении. Научная новизна, актуальность и практическая зна-
чимость - это основные атрибуты качественной научно -квалификационной 
работы. Анализ распределения присужденных ученых степеней по отраслям 
науки в Армении показывает, что на каждую отрасль приходится примерно 
равное количество защит, кроме экономической. Число защищенных док-
торских диссертаций по экономическим наукам примерно в три раза усту-
пает как физико-математическим, медицинским, так и техническим наукам, 
что недопустимо. Это свидетельствует также о том, что подготовка 
управленческих кадров высшей квалификации в стране монополизирована. 
И как следствие, некому в Армении разработать концепцию социально-
экономической безопасности. Это явная угроза, что чревато потерей суве-
ринитета.  

Для сравнения заметим, что в 1986г. в Советской Армении насчитыва-
лось около 700 докторов наук. Более 30% потерь кадров высшей квалифи-
кации за 30 лет. Для того, чтобы понять, много или мало для одной страны 
400 или 500 докторов наук, приведем следующие данные. В “Высшей 
школе экономики” (РФ) всего 31100 студента, 554 доктора наук и 1011 
кандидата наук. В этом российском вузе накоплен интеллектуальный 
капитал, соразмерный с интеллектуальным капиталом всей Армении - 
81648 студента, 436 доктора и 1579 кандидата.  

В 2016/2017 академическом году по официальным статистическим дан-
ным из 81648 студентов Армении по специальностям “экономика, бизнес и 
управление” учились 12140 студента. Таким образом, если на одного докто-
ра наук в среднем приходится – 187 студента, кандидата наук – 52 студента, 
то на одного доктора экономических наук – 220 студентов. Эти показатели 
существенно влияют на снижение качества образования по экономическим 
и управленческим специальностям в университетах, на снижение их конку-
рентоспособности как в регионе, так и в мире. 
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На рост качества образования и конкурентоспособности (а также на 
рост показателей в мировых рейтингах) в большей степени влияет соотно-
шение доктор наук/студент. В рейтинг "QS Emerging Europe and Central Asia 
University Rankings" на 2018г. были включены 2 армянских вуза – Ере-
ванский государственный университет и Российско-Армянский (Славянс-
кий) университет, которые соответственно заняли позиции в промежутке от 
181-190 мест и от 201-250 мест (http://ysu.am/news/ru/YSU-international-
rankings). 

Создание и развитие в стране новых научных инновационных управ-
ленческих школ находится под угрозой. В Армении из 13 специализаций по 
отрасли науки "Управление экономикой и отраслями народного хозяйства" в 
7–и нет докторов наук, а в 4–х – не более двух. С 2001-2009гг. снизилось 
число докторов наук, работающих в вузах (на 57 доктора). Численность 
кандидатов наук снизилась с 1776 до 1578 (на 198 кандидата). За 2001-
2009гг. численность профессоров, работающих в вузах в Армении 
(www.armstat.am), снизилась с 941 до 713 (на 228 профессора).  

Если в 1997г. численность аспирантов по экономическим наукам / фи-
зико-математическим / техническим / медицинским / юридическим состав-
ляла соответственно - 141 / 131 / 175 / 47 / 20, то уже в 2016г. - 276 / 139 / 
184 / 21 / 87. Для того, чтобы понять, обоснованность пропорций, тен-
денции, динамику, много это или мало, приведем сравнение с образо-
вательной статистикой России. Если численность аспирантов за десять лет 
(2000-2010гг.) в РФ возросла с 117.7 до 157.4 тыс. человек (рост на 33.7%), 
то в Армении (2006-2016гг.) - снизилось с 1509 до 1202 человек (снижение 
на 20 %); прием на обучение в аспирантуру в 2000-2010гг. в РФ вырос с 24 
тыс. до 54.6 тыс. человек (рост на 26.6%), то в Армении с 2006-2016 гг. 
снизился с 445 до 396 человек (снижение на 11%). Армения 
трансформируется в донора настоящих и будущих кадров высшей квали-
фикации для многих стран. 

Если в России наблюдается рост числа защищенных диссертаций, то в 
Армении - падение (в 2006г. - 164, в 2016г. - 137.). Если на одного доктора 
наук в РА приходятся в среднем 6.7 кандидата наук, в архитектуре и искус-
стве – 8, юридических наук - 17, то на одного доктора экономических наук - 
28 кандидата экономических наук. Результативность подготовки кадров 
высшей квалификации снижается. Структура направлений подготовки 
кадров в аспирантуре и докторантуре не меняется и не отражает в целом 
изменение структуры развития экономики.  
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Подобная несбалансированность показателей указывает на отсутствие 
научно-обоснованной стратегии планирования и подготовки высококва-
лифицированных кадров, управленческих кадров высшей квалификации, а 
также государственной стратегии в кадровой политике. Имея высокий 
уровень человеческого потенциала (по Индексу человеческого развития 
Армения на 83-е месте в мире), страна по Индексу эффективности 
управления на 97-ом месте в мире. Критически низок уровень расходов на 
образование – 121-е место в мире в % от ВВП. По показателю ВВП на душу 
населения страна на 102-ом месте. Новое руководство Армении должно 
взять стратегический курс на революционную концепцию опережающего 
роста качества знаний, прежде всего путем обеспечения роста и 
воспроизводства профессорско-преподавательского состава (прежде всего 
докторов экономических наук) с учетом зарубежного опыта. Необходимо 
определить принципы и критерии подбора членов специализированных 
советов по присуждению кандидатских и докторских диссертаций в области 
экономических наук. Следует незамедлительно принять меры по 
повышению качества деятельности подобных советов, путем повышения 
ответственность председателей этих советов. Требует четкого определения 
номенклатуры (паспортов) специализаций и рассмотреть вопрос их 
расширения для соответствующих советов, действующих при 
университетах. 

 
Опыт США 

 
В США правительство использует такой инструмент обеспечения эконо-

мического роста в условиях конкурентной борьбы как планирование и обес-
печение роста научных и инженерно-технических кадров, особенно специа-
листов высшей квалификации. Расходы на науку в США относительно ВВП 
составляет примерно 2.6%, в Англии – 2.1%, средние затраты на одного ис-
следователя достигали около 30 тысяч $ в год. Около 12 % всех расходов на 
НИР планировались на фундаментальные исследования, 23% - на приклад-
ные, а 65% - на опытно-конструкторские и технологические разработки. В 
США подготовке научных кадров высшей квлаификации уделяется 
серьезное внимание на уровне руководства страны. Например, консуль-
тационный комитет по вопросам по науке при Президенте США еще в 
1970 г. предложил ежегодно готовить до 7500 докторов наук. На 
подготовку одного доктора наук требовалось примерно 50 тысяч $.  
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Рекомендации 
 

В целях сохранения и развития армянской школы управления, под-
готовки кадров высшей квалификции рекомендуем: 
 Заказчикам государственных программ развития экономики и ин-

новаций, правительству, министерствам и ведомствам, Комитету по 
науке, Министерству образования и науки планировать тематику 
направлений диссертационных исследований, количество мест для 
обучения в очной и заочной докторантуре по управленческим наукам 
конкретно для органов власти и органов местного самоуправления. 

 При оценке результативности деятельности университетов 
учитывать их вклад в подготовку докторов экономических наук. 

 Комитету по науке предусмотреть значительный рост целевого фи-
нансирования научных программ и исследований по управлению 
экономикой и различными ее отраслями, отказаться от малоэф-
фективной системы классификации отраслей науки и научных тем 
по устаревшим паспортам и классификаторам, повысить удельный 
вес разработок прикладного характера по управленческим наукам. 

 Нациоанальной Академии Наук расширить удельный вес членов 
академии из научных кадров управления высшей квалификации по 
различным специализациям и отраслям экономики. 

 Выделить целевые места для бесплатного обучения в докторантуре 
иностранных государств, например, в РАНХиГС, ВШЭ, МГУ по 
управленческим наукам для талантливых кандидатов экономических 
наук. 

 Повысить стипендию докторантов соразмерно зарплате депутатов, а 
аспирантов - зарплате государственных служащих - руководителей 
отделов и главных специалистов.  

 Ввести надбавки к зарплатам госслужащих за научные степени - от 
50% до 100% базового уровня зарплат, а также внедрить институт 
научных пенсий, как это сделано, например, в Украине. 
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Դոկտորական աստիճան ունեցող անձինք, որոնք որակավորման ու կրթութ-

յան ամենաբարձր մակարդակն ունեն, ավելի են հակված մասնագիտական ու գի-
տական կարիերայի: Ակնկալվում է, որ նրանք նշանակալի ներդրում կունենան նոր 
գիտելիքների ու տեխնոլոգիաների ստեղծման և տարածման, տնտեսական զար-
գացման ու ձեռներեցության, պետական կառավարման արդյունավետության և ո-
րակի բարձրացման գործընթացներում:  

Այն ժամանակ, երբ գիտության և բարձրագույն կրթության կառավարման ազ-
գային համակարգերը տարբեր երկրներում ենթարկվում էին էական փոխակեր-
պումների, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտորների կարիերայի և մասնա-
գիտական զարգացման մասին քիչ բան էր հայտնի: Հեղինակը հարցեր է առաջ 
քաշում այնպիսի մասնագետների պատրաստման մոդելների վերաբերյալ, որոնք 
առավել պահանջված կլինեն տնտեսության նոր կառուցվածքի համար, գիտության 
և կրթության ոլորտից պետական ծառայություն, աշխատանքի օրենսդիր, դատա-
կան և կատարողական իշխանության համակարգեր նրանց անցման, ինչպես նաև 
զբաղվածության և շարժունության բնութագրիչների վերաբերյալ: 

Ցույց է տրվել, որ  գիտության և պրակտիկայի «Տնտեսության և նրա ճյուղերի 
կառավարում» հանգուցային ոլորտը «Տնտեսություն և գյուղատնտեսության կառա-
վարում» ոլորտով փոխարինելը հանգեցրել է կառավարման՝ որպես  գիտության և 
պրակտիկայի միջճյուղային ոլորտի նշանակության և դերի նվազման, ինչի հետ-
ևանքով հետխորհրդային երկրներում գիտությունը մնացել էր առանց կառավար-
ման: Իսկ այդ դեպքում հնարավոր չէ պատրաստել բարձրագույն որակավորմամբ 
կադրեր հատկապես «Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում» ոլորտի հա-
մար:  

Հիմնաբառեր. գիտություն, կառավարում, կառավարման պրակտիկա առանց 
կառավարման գիտության, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստում, 
«Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում»: 
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While national management systems of science and higher education in different 
countries are undergoing significant transformations, there is little known about the 
career and professional development of doctors of economic sciences. The author 
asked questions about the training models for the most popular specialists in the new 
structure of economics. It has been shown that the replacement of the key branch of 
science and practice “Management of the Economy and Its Branches” with “Economy 
and Management of the National Economy” has predicted a decrease in the meaning 
and role of the term "management".  
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ  

 
На основании анализа научных  исследований раскрыто 

содержание дефиниций «наука», «управление наукой», 
«государственное управление наукой», «система», «системный 
поход». Показана непосредственная связь системы 
профессионально-технического образования с образованием, 
практическим и производственным обучением и опосредованная его 
связь с наукой. Доказано, что применение дуальной формы 
обучения в профессионально-техническом учебном заведении будет 
способствовать реализация диалектического единства системы 
высшего образования в сфере науки и системы профессионально-
технического образования через призму системного подхода 
применительно к государственному сектору экономики. Предложено 
создание научно-технического консорциума в исследовании 
отраслевых научно-технических проектов государственного 
значения.  

Ключевые слова: управление наукой, государственное 
управление, система профессионально-технического образования, 
системный подход, дуальная форма обучения. 

 
Постановка проблемы. Министерство образования и науки Украины 

планирует вынести на рассмотрение  заседания Кабинета Министров 
Украины  Концепцию реформы профессионального образования и проект 
профильного закона «О профессиональном образовании.  По словам 
Министра образования и науки Украины, «реформа профессионального 
образования будет сопровождаться не только масштабной модернизацией 
инфраструктуры, но и изменением стандартов и обучением мастеров и 
учителей, преподающих в профтехобразовании. В рамках третьего 
компонента Проекта запланировано продолжить работу, начатую 
правительством, по обновлению материально-технической базы 
учреждений профобразования, в частности, через создание сети Центров 
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профессионального совершенства. Проектом предусмотрено создание 7 
многофункциональных многопрофильных центров. Средства пойдут на 
реконструкцию или строительство зданий, закупку инструментов и 
оборудования и др. Также будут предоставляться малые гранты на целевые 
улучшения в учреждениях профобразования [19]. Таким образом, развитие 
системы  профессионально-технического образования постоянно 
пребывает в фокусе внимания органов государственной исполнительной 
власти, непосредственно обеспечивающих право граждан на получение 
профессионального образования, реализацию приобретенных ими 
компетенций в профессиональной деятельности.   

Среди последних наиболее знаковых научно-коммуникативных 
мероприятий, тематика которых была направлена на поиск эффективных 
механизмов управленческих и регулирующих воздействий со стороны 
органов государственной власти, следует выделить: Международную 
научно-практическую интернет-конференцию «Государственное управление 
в сфере гражданской защиты: наука, образование, практика  (17-
18.05.2019, г. Харьков, Национальный университет гражданской защиты 
Украины), Международную научно-практическую конференцию 
«Международная безопасность в свете современных глобальных вызовов 
(11.06.2018; Литва,. Вильнюс, Университет имени Миколаса Ромериса); IX 
Теоретико-методологический семинар с международным участием / VI 
Международный конкурс молодых ученых «Архетипики и публичное 
управление: европейское пространство в измерениях воображаемого, 
реального и идеального (29-30.06.2018), г. Киев, Национальная академия 
государственного управления при Президенте Украины, место проведения: 
Монпелье (Франция) Университет Монпелье I). Активность научных 
исследований по вопросам государственного управления в сфере 
образования свидетельствует о значительном интересе ученых к данной 
проблеме и является актуальным направлением по выбранной нами теме в 
рамках науки публичного управления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-
методологическое основание для формирования и развития научной 
отрасли «Государственное управление» было разработано ее основателями 
В. Бакуменко, К. Ващенко, И. Грицяком, В. Загорским, М. Ижей, В. 
Князевым, Ю. Ковбасюком, В. Луговым, А. Михненко, И. Розпутенко, С. 
Серегиным, Ю. Сурминым, В. Трощинским и другими исследователями. 

Вопросы теоретико-методологического обеспечения отрасли науки 
«Государственное управление» относительно государственного управления 
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образованием получили свое развитие в исследованиях С. Домбровской [6], 
В. Мороза [10], В. Садкового [12] и других ученых. 

Среди зарубежных ученых, предметом научного внимания которых 
была выбрана проблематика управления, можем назвать коллектив авторов 
(М. Фредерикс, Б. Кондделас, Дж. Фредерикс, В. Влох, Лам Хан, М.В. 
Росс), монография которых представляет подборку статей авторов трех 
континентов о социальных аспектах управления: значение человеческого 
капитала, управлени человеческими ресурсами в теории и практике, роль 
знаний и ее совершенствование, а также этические и психологические 
аспекты управления человеческими ресурсами [18]; А. Хассель (провел 
тщательный обзор широкомасштабной литературы, охватывающей 
различные теоретические и концептуальные подходы к многоуровневого 
управления и их применение к формированию политики на внутреннем, 
региональном и глобальном контексте) [17]. 

Важные теоретические исследования по проблемам профессионально-
технического образования осуществили С. Батышев, А. Беляева, В. 
Григорьева, Н. Дупак, П. Кухарчук, И. Ликарчук, Н. Ничкало, А. Новиков,  
В. Радкевич, В. Ростовская, А. Щербак и другие ученые. Отдельные 
теоретико-методологические аспекты государственного управления 
системой профессионально-технического образования были рассмотрены 
автором статьи в предыдущих публикациях [3]. Однако проблематика 
управления наукой по своему содержанию традиционно относится к 
высшему образованию, и  немало исследований отечественных и зарубеж-
ных ученых посвящено раскрытию этого феномена. Открытым остается 
вопрос о применении науки в профессионально-техническом образовании, 
о том, как можно объединить научные знания и их прикладной аспект в 
единое целое, реализовав их в реальном секторе экономики государства. 
Решению этого вопроса посвящена наша публикация. 

Постановка задания. Раскрыть диалектическое единство системы 
высшего образования в сфере науки и системы профессионально-
технического образования через призму системного подхода 
применительно к государственному сектору экономики.   

Изложение основного материала исследования. Авторы 
энциклопедического словаря по государственному управлению едины во 
мнении, что «система – совокупность элементов, характеризующаяся 
структурой, связями и функциями, которые обеспечивают 
целенаправленное развитие» [8, c. 641]. 
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Современные образовательные системы относятся к классу сложных 
динамических систем, которые не могут рассматриваться как сумма 
составляющих ее частей. Для системного подхода важны три системных 
понятия: отношения, связи, взаимодействия. Главными признаками 
системы определяют наличие:  

- структуры, которая отражает ее определенную внутреннюю 
организацию из отдельных компонентов;  

- связей, с помощью которых происходит взаимодействие компонентов 
системы между собой, и поэтому она рассматривается как определенная 
структурно-функциональная целостность;  

- коммуникативных свойств, способствующих взаимодействию системы 
с окружающей средой, другими суперсистемами и субъектами [14, c. 190].  

Сложные системы характеризуются следующими признаками: наличием 
единой цели функционирования; наличием нескольких иерархически 
связанных уровней системы и их структур управления; наличием большого 
количества связей между подсистемами; комплексным составом системы – 
наличием людей, инфраструктуры, оборудования, учебного и 
методического обеспечения; стабильностью во влиянии внешних и 
внутренних факторов и наличием элементов самоорганизации [7].  

Такой сложной образовательной системой является и система ПТО. По 
мнению исследователей, «профессиональное образование – очень 
специфическая отрасль, в которой преобразования должны происходить 
постоянно и последовательно с учетом достижений научно-технического 
прогресса, современных и перспективных потребностей общества [7].  

В рамках предварительно проведенных нами исследований установ-
лено, что профессионально-техническое образование является составляю-
щей системы образования Украины, представляет комплекс педагогических 
и организационно-управленческих мероприятий, направленных на обеспе-
чение овладения гражданами знаниями, умениями и навыками в избранной 
ими области профессиональной деятельности, развитие компетентности и 
профессионализма, воспитание общей и профессиональной культуры. 

В соответствии с приведенным, система включает следующие 
основные компоненты:  

 государственные учреждения, включая профильное министерство, а 
также сеть профессионально-технических учебных заведений, в 
которых осуществляется подготовка квалифицированных 
работников;  
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 совокупность законодательных и других нормативных документов, 
регламентирующих образовательный процесс;  

 управленческую подструктуру и управление процессом подготовки 
квалифицированных работников;  – контингент преподавателей, 
мастеров производственного обучения, готовящих будущих 
квалифицированных работников;  

 достижения педагогической науки и производственной практики, 
необходимые для налаживания учебно-производственного и 
воспитательного процесса по подготовке  квалифицированных 
работников: методологические подходы, принципы, содержание 
обучения, формы, методы и т.п .;  

 учебные планы, программы учебных курсов и другую 
документацию;  

 совокупность предусмотренных для подготовки квалифицированных 
работников по данной специальности предметов и 
производственных практик, воспитательных мероприятий;  

 контингент студентов, обучающихся по специальностям;  
 совокупность средств воздействия и целостный процесс 

взаимодействия между преподавателями, мастерами 
производственного обучения и учениками в учебно-
производственном и воспитательном процессе.  

«Государственное управление профессионально-техническим 
образованием в Украине имеет ряд особенностей. Прежде всего, это 
дуальный механизм управления учебными заведениями – государственное 
управление, которое осуществляется специально уполномоченным 
центральным органом исполнительной власти (на сегодня Министерством 
образования и науки Украины), который является основателем и 
поставщиком финансирования, и региональное управление – через органы 
управления образованием, подчиненные местным государственным 
администрациям, которые, в свою очередь, являются составными 
региональных органов исполнительной власти и подчиняются Кабинету 
Министров Украины. С одной стороны, Министерство образования и науки 
Украины определяет и реализует государственную политику в сфере ПТО, с 
другой – региональные и местные органы власти определяют потребности 
в рабочих кадрах и частично финансируют деятельность профессионально-
технических учебных заведений [11]. 
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К объектам воздействия государства на развитие системы 
профессионально-технического образования, ее модернизации, 
соответствие требованиям европейского образовательного пространства 
следует отнести:  

1) комплексное методическое обеспечение профессионально-
технического учебного заведения (ПТУ); 

2) обновление материально-технической базы ПТУ;  
3) повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 
4) обеспечение соответствия качества и направлений 

профессиональной подготовки, уровней квалификации соискателей 
профессионального образования потребностям рынка труда и запросам 
личности;  

5) повышение уровня управленческой культуры в сфере 
профессионального образования руководителей органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и учреждений образования; 

6) совершенствование системы профессиональной ориентации и 
карьерного консультирования молодежи и взрослых; 

7) реализацию потенциала социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения.   

Проблемы образования относятся к числу проблем, разработка которых 
невозможна без применения системного подхода, в частности, это касается 
и системы профессионально-технического образования (ПТО). 
Методологической основой исследования государственного  управления 
системы ПТО является системный подход. 

Большинство авторов ведущими признаками, с помощью которых 
системы могут быть описаны как целостные образования, считают наличие 
интеграционных качеств (системность), то есть таких качеств, которыми не 
обладает ни один из отдельно взятых элементов, образующих систему [2]. 
Системный подход – это принцип познания. «Системный подход в 
изучении явлений заключается в том, что любой более-менее сложный 
объект рассматривается как самостоятельная система со своими 
особенностями функционирования и развития. Основываясь на идеях 
целостности и относительной независимости объектов, существующих в 
целостном мире, принцип системности предполагает представление о 
любом исследуемом объекте как об определенной системе, которая 
характеризуется: элементным составом; структурой как формой 
взаимосвязи элементов; функциями элементов и целого; единством 
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внутренней и внешней среды системы; законами развития системы и ее 
составляющих» [8, c. 650]. «Научная ценность системного подхода 
заключается в отображении мировоззренческого уровня исследования, 
поскольку именно этот подход является универсальным методом познания, 
технологии исследования, противостоит стихийности, субъективизму, 
создает условия для последовательности и стабильности научных 
изысканий» [5]. 

 По нашему мнению, наиболее содержательным является определение 
системного похода, данное авторами учебного пособия «Системный подход 
в высшей школе»,  –  «комплексное всестороннее рассмотрение 
социальных объектов и явлений как единого целого с учетом всех 
взаимосвязей объектов, их свойств и наложенных ограничений» [13, с. 10]. 

Мы согласны с мнением В. Григорьевой, что «системный подход – это 
подход, рассматривающий управлениe развитием ПТО как совокупность 
элементов и связей между ними (людей, структуры, задач и технологий), 
ориентированных на достижение поставленных целей в условиях 
меняющейся внешней среды. Системный подход позволяет нам 
исследовать управление развитием ПТО как нежесткую систему, состоящую 
из определенного количества взаимосвязанных частей, каждая из которых 
функционирует во взаимодействии с другими частями для создания целого, 
которое имеет свои конкретные свойства» [4].  

Принципы системного подхода – это общие положения, отражающие 
отношения, абстрагированные от конкретного содержания научных и 
прикладных проблем » [13, с. 10]. К наиболее важным принципам 
системного подхода относятся:  

 постановка целей как начало процесса принятия решения; 
 рассмотрение всей проблемы как целого, как единой системы и 

выявление всех последствий и взаимосвязи каждого частного 
решения; 

 выявление и анализ возможных альтернативных путей достижения 
целей; 

 единство целей отдельных подсистем с целями всей системы; 
 переход от абстрактного к конкретному; 
 единство анализа и синтеза, логического и исторического; 
 выявление в объекте различных по качеству связей в их 

взаимодействии. 
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Таким образом, основными системными принципами являются: 
целостность, структурность, взаимозависимость структуры и внешней 
среды, иерархичность, динамичность, инерционность, наличие 
управляющего параметра, наличие управляющего параметра, наличие 
прямых и обратных связей, наличие прямых и обратных связей,  
множественность описания каждой системы. 

Системный подход при решении управленческих проблем может и 
должен использоваться  при обосновании управленческих решений; при 
исследовании организованных систем и разработке предложений с целью 
повышения эффективности их деятельности; при совершенствовании 
систем управления. Ключевая роль в этом вопросе принадлежит 
государственному управлению наукой.  

  Наука управления – это общественная комплексная (интегративная) 
наука, которая исследует общие и специфические (свойственные 
отдельным отраслям управления в обществе) объективные закономерности 
организации и функционирования социальных систем, которая производит 
на основании их познания общие принципы и теоретические понятия, а 
также правила, методы и приемы управленческой деятельности, 
направленных на повышение их эффективности. В основу классификации 
отдельных управленческих наук, которую можно принять для совокупности 
управленческих наук,   следует отнести:  

 отраслевые управленческие науки, создаются или уже созданы 
(управление производством, исследовательской деятельностью и 
т.д.); 

 межотраслевые управленческие науки (научная организация труда, 
управления персоналом и т.п.); 

 специальные управленческие науки (психология управления и др.); 
 прикладные управленческие науки (техника конторской дела, 

делопроизводство и т.д.). 
Рассматривая науку как «деятельность, направленную на выработку 

обоснованных и системно организованных знаний о мире, выявление 
объективных законов», авторы энциклопедического словаря по 
государственному управлению говорят о ее предметно-объектном взгляде 
на мир, ориентации на результат (продукт), что является отличительной 
особенностью науки от других способов познания; определяют функции 
науки (мировоззренческую, производственную, социальную и т.д.). 
Становясь в ХХ в. «отдельным производством   (объединения ученых, 
финансирование, экспертиза, промышленно-техническая база, 
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распределение труда, подготовка кадров), наука объединяет рациональные 
знания с ценностно-целевыми потребностями практики; ей свойственны 
вариативность, методологический плюрализм; рассматриваются 
синергетические системы, человеческая деятельность как их компонент. 
Такое развитие науки способствует мультидисциплинаризации 
исследований. Это и приводит к появлению и формулировки задачи науки 
государственного управления»   [8, с. 465].  

Отрасль науки «Государственное управление» по своему содержанию – 
это наука  об «общественном назначении государственно-управленческой 
деятельности. По своим гносеологическими особенностями – это научно-
практический тип знания, в отличие от эмпирического или теоретического. 
Он возникает в условиях, когда решения определенных практических 
проблем становится невозможным без применения научных знаний и 
методов. В то же время такое применение обусловливает трансформацию 
последних в качественно новый продукт – технологическую разработку, в 
частности стратегию, программу, план мероприятий, «дорожную карту», 
рецепт, инструкцию и тому подобное» (енциклоп., с. 106). Отрасль науки 
«Государственное управление» – это научная дисциплина современного, 
постиндустриального, информационно-технологического этапа развития 
общества. Предпосылками ее возникновения и конституирования как 
относительно самостоятельной сферы знаний являются: 1) 
профессионализация государственного управления, выделение его в 
особый, признанный государством и обществом вид профессии; 2) 
преобразования управленческой деятельности в основу общественного 
производства и решающий фактор общественного развития; 3) 
превращение науки в непосредственную производительную силу, 
трансформация научного знания из средства образования в средство 
управления и способ построения управленческих технологий» (енциклоп., с. 
106). 

Определив содержание дефиниций  «система», «системный поход», 
«наука», «наука государственного управления»,  рассмотрим применение 
системного подхода в управлении наукой.  

Воспользуемся базовыми рациональными положениями применения 
системного подхода в образовательных целях, предложенными Ю. Винтюк 
[1, с. 298]: 

1. Система должна включать в себя разнородные элементы.  2. Каждый 
из элементов системы является необходимым, а все они вместе достаточны 
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для того, чтобы в процессе взаимодействия достичь поставленной цели. 3. 
Система включает несколько уровней, на каждом из которых решаются 
определенные задачи и реализуются соответствующие функции.  4. 
Система включает также множество связей между отдельными элементами 
и уровнями, с помощью которых реализуется взаимодействие между ними.  
5. Ключевым элементом системы является совместная деятельность 
субъектов и объектов с задействованием возможностей, которые 
предоставляют все ее структурные компоненты. 

В высших учебных заведениях третьего и четвёртого уровней (в 
зависимости от последствий аккредитации) – консерватории, академии, 
институте, университете) традиционно осуществляется теоретическое 
обучение на глубокой научной основе, а значит, прослеживается 
непосредственное управление наукой.   

Управление наукой является прерогативой Национальной академии 
наук Украины, научно-исследовательских институтов, научно-
исследовательских центров и других научных объединений и научных 
организаций, которые далеки от практики. Созданные инкубаторы 
(варианты организационных форм взаимодействия науки и производства, 
экспериментальные педагогические площадки Министерства образования и 
науки Украины и Института педагогики и психологии профессионального 
образования АПН Украины), научно-методические центры ПТО  
опосредованно способствуют внедрению науки в практику. 

Система профессионально-технического образования, являясь 
подсистемой профессионального образования, имеющая 
непосредственную связь с образованием, практическим и 
производственным обучением, опосредованно связана с наукой.  

Объединить научные знания и их прикладной аспект в единое целое 
представляется нам возможным благодаря  внедрению в учебно-
производственный процесс профессионально-технического учебного 
заведения дуальной формы обучения на основе системного подхода.  

Под дуальной формой обучения мы понимаем взаимодействие 
образовательной и производственной сфер по подготовке 
квалифицированных кадров определенного профиля в рамках 
организационно-отличительных форм обучения [16]. Дуальная форма 
обучения предполагает, что 30% учебного времени отводится 
теоретическому обучению будущего квалифицированного работника в 
стенах учебного заведения, а 70% – обучению на производстве, где им 
отрабатываются практические навыки.      
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Современные подходы в решении этого вопроса заложены в нормах 
Концепции подготовки специалистов по дуальной форме получения 
образования  [9]. 

Базовые рациональные положения применения системного подхода, 
изложенные нами выше, являются этому подтверждением: 

1. Разнородные элементы системы,  участвующие в процессе 
подготовки будущих  квалифицированных работников профессионально-
технического учебного заведения (преподаватели, мастера 
производственного обучения, наставники на производстве, научные 
сотрудники экспериментальных площадок). 

2. Достижение поставленной цели: формирование профессиональной 
компетентности будущих квалифицированных работников. 

3. Уровни: образовательный (знания), практический (умения и навыки), 
научный (применение знаний и навыков в совместных научных проектах). 

4. Связи между отдельными элементами и уровнями (учебное 
заведение, предприятие, НИИ). 

5. Совместная деятельность субъектов и объектов учебно-
педагогического, производственного и научного характера. 

Результат: качественный продукт (высококвалифицированный 
работник, готовый к практической, инновационной деятельности в 
реальном секторе экономики страны). 

Управление наукой предполагает и вовлечение преподавателей, 
мастеров производственного обучения в научную деятельность  с целью 
участия в совместных проектах, повышения уровня научных знаний и 
умения их передать ученикам. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование, позволяет 
сделать выводы: 

1) наука государственного управления способствует диалектическому 
единству системы высшего образования в сфере науки и системы 
профессионально-технического образования  в практической плоскости; 

2) дуальная форма обучения, используемая в профессинально-
технических учебных заведениях, может объединить научные знания и их 
прикладной аспект в единое целое посредством применения системного 
подхода; 

3) создание научного консорциума в исследовании отраслевых научно-
технических проектов государственного значения.  
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ԼԱՐԻՍԱ ԳՐԵՆ 
Ուկրաինայի քաղաքացիական պաշտպանության  

ազգային համալսարան, կրթամշակութային  
արտադրական կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող,  
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 
 
Գիտական հետազոտությունների վերլուծության հիման վրա մեկնաբանվել է 

«գիտություն», «գիտության կառավարում», «գիտության պետական կառավարում», 
«համակարգ», «համակարգային մոտեցում» սահմանումների բովանդակությունը: 
Ցույց է տրված մասնագիտական տեխնիկական կրթության համակարգի անմիջա-
կան կապը կրթության, գործնական և արտադրական ուսուցման, ինչպես նաև դրա 
անուղղակի կապը գիտության հետ: Ապացուցված է, որ պրոֆտեխնիկական ու-
սումնական հաստատությունում ուսուցման երկակի ձևի կիրառումը կնպաստի գի-
տության բնագավառում բարձրագույն կրթության համակարգի և պրոֆտեխնիկա-
կան ուսուցման դիալեկտիկական միասնության իրականացմանը՝ այն դիտարկելով 
տնտեսության պետական հատվածի հանդեպ համակարգային մոտեցման պրիզ-
մայով: Առաջարկվում է գիտատեխնիկական կոնսորցիումի ստեղծում՝ պետական 
նշանակություն ունեցող արդյունաբերության ճյուղային գիտատեխնիկական նա-
խագծերն ուսումնասիրելու համար։  

Հիմնաբառեր. գիտության կառավարում, պետական կառավարում, պրոֆ-
տեխնիկական կրթության համակարգ, համակարգված մոտեցում, երկակի ուսու-
ցում:  
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 VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING SYSTEM AS A COMPONENT OF 

THE MECHANISM OF THE STATE MANAGEMENT OF SCIENCE 
 

 On the basis of research, the content of the definitions of “science”, “science 
management”, “state management of science”, “system”, and “system approach” has 
been disclosed. The immediate connection of vocational and technical training with 
education, practical and production training and its indirect connection with science 
have been shown. It has been proved that the application of the dual form of teaching 
in vocational and technical education institutions will enhance the realization of the 
dialectic unity of the higher education system within the sphere of science and the 
vocational and technical training system through the prism of a system approach in 
relation to the state sector of the economy. It is offered to create a scientific and 
technical consortium in studying the scientific and technical projects of public 
significance. 

Keywords: science management, state management, vocational and technical 
training system, system approach, dual form of teaching. 
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ЛИДЕРСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАУКОЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В статье рассматривается проблема управления наукой в 
университете с точки зрения внедрения новых управленческих 
технологий. В качестве наиболее оптимальной технологии 
управления наукой рассматривается технология разделенного 
лидерства, предполагающая гибкость и адаптивность организации, а 
также высокий уровень лидерской компетентности научно-
педагогического персонала университета. 

Ключевые слова: управление наукой, научные исследования в 
вузах, лидерские компетентности, технологии управления наукой. 

 
Постановка проблемы. Высокие темпы технологического роста 

повышают уровень требований к развитию науки в университетах, что в 
свою очередь требует новых подходов к управлению наукой. Скорость 
общественных и технических изменений приводит к тому, что большинство 
университетских курсов просто не могут обеспечить студентов актуальными 
знаниями и умениями. Актуализация университетского образования 
возможна в случае интенсификации научных исследований в 
университетах. Новый этап развития науки и образования просто 
невозможен без пересмотра подходов к управлению [1]. 

Несмотря на то, что деятельность преподавателя университета 
подразумевает и научно-исследовательскую работу, в реальности 
происходит перекос в сторону именно педагогической активности. Во 
многом это обусловлено и чрезмерно высокими требованиями к количеству 
часов аудиторной работы преподавателя, и необходимостью затрачивать 
дополнительные усилия на преобразование курсов с учетом требований 
информационного общества, и реализацией студентоцентрированного 
подхода в условиях высшей школы.. 
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Оптимизация процесса управления наукой в университете возможна в 
случае внутренней готовности преподавателей к внедрению изменений, 
научному поиску и движению к лидерству в своей области, которые 
обеспечиваются наличием у преподавателя интегративной индивидуально-
профессиональной характеристики – лидерской компетентности. На 
определяющую роль лидерской компетентности в обеспечении нового 
качества научных исследований в университете подчеркнули в своих 
исследованиях Л. Антонова [2], Т. Гура [3], К. Вассенар, С. Калашникова [4, 
5], Н. Паникова, А. Пивоваров, А. Романовский [6], К. Пирс [11]. 

В последнее десятилетие растет интерес к формированию лидерской 
компетентности представителей различных профессиональных 
направлений. Проблему лидерства исследуют такие ученые как 
В. Бондаренко, Б. Головешко, Т. Гура, С. Калашникова, А. Кныш, 
В. Кульчицкий, В. Миляева, В. Олейник, А. Паламарчук, А. Пономарев, 
А. Романовский, С. Резник, Л. Шевчук и др. Особое внимание уделяется 
изучению условий формирования лидерской компетентности у 
предпринимателей (А. Ермоленко, В. Луговая), военных (А. Безлуцкий), 
врачей (А. Ткачук), государственных служащих (И. Козюра). И хотя 
исследователями предпринимались попытки изучения процесса развития 
лидерской компетентности будущих преподавателей высшей школы 
(В. Жигирь, В. Марченко, В. Хвисюк) ее влияние на качество управления 
процессом научных исследований остается не изученным. Понятие 
лидерской компетентности исследуется зарубежными учеными более двух 
десятилетий и результаты этих исследований отражены в работах В. 
Бамиатци, К. Уайта, Дж. Варник, С. Дудл-Брауна, Д. Кадо. Зарубежные 
ученые преимущественно сосредоточены на изучении влияния лидерской 
компетентности на успешность деятельности и не изучают условия и 
принципы ее формирования. 

Цель статьи – проанализировать возможности и пути влияния 
лидерской компетентности преподавателей на улучшение качества 
управления наукой в университете. 

Изложение основного материала. Л.И. Антонова с коллегами 
отмечает, что современный этап развития общества требует совершенно 
новых подходов к совершенствованию процессов управления 
организациями. Такие подходы не могут сводиться к только лишь перемене 
приемов и техник управления, реализуемых руководством учреждения. 
Современный этап развития общества требует преобразований, которые 
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подразумевают глобальные личностные и профессиональные изменения не 
только субъектов, но и объектов управления. В качестве одного из 
наиболее приоритетных направлений преобразований ученые называют 
развитие лидерства, высокий уровень которого как у руководителей, так и 
у подчиненных может приводить к качественным изменениям в процессе 
управления [2]. 

С.А. Калашникова отмечает, что реализация качественных изменений в 
высшей школе возможна только при наличии у преподавателей не только 
профессиональной, но и лидерской компетентности [4, 5]. По мнению 
исследовательницы, это характеристика, которая проявляется в 
способности к проявлению инициативы, устремленности к поиску нового, 
способности к установлению эффективной коммуникации со студентами и 
коллегами из профессиональной среды, готовности к апробации и 
использованию инновационных исследовательских подходов, высокого 
уровня нравственности и готовности брать на себя ответственность за 
результаты своей деятельности. 

В современных исследованиях лидерство рассматривается как 
интерактивный процесс между лидером и его последователями, который 
реализуется в ходе достижения общей цели. В условиях высшей школы 
каждый преподаватель является лидером, направленным на 
преобразование и улучшение учебного процесса. Таким образом, наличие 
лидерской компетентности у преподавателя является залогом достижения 
этой цели. 

Согласно последним исследованиям зарубежных ученых лидерская 
компетентность преподавателя имеет прямое влияние на качество 
подготовки студентов (А. Музенда) [11]. Она реализуется благодаря 
способности педагога-лидера трансформировать результаты собственных 
научных исследований таким образом, что они будут усваиваться 
студентами с различными личностными характеристиками (А. Акири) [8] и 
через систему практических упражнений трансформироваться в 
профессиональные компетентности студентов (А. Адедивура) [9]. 

Анализ последних исследований указывает на то, что в современной 
высшей школе преподаватель должен демонстрировать лидерскую 
компетентность постоянно и в разных сферах деятельности, а именно:  

1) в личностном развитии через обучение в течение жизни и внедрения 
в профессиональную деятельность новейших технологий обучения и 
преподавания;  
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2) в общении со студентами через вдохновение и мотивацию других к 
обучению и постоянному развитию; 

 3) в демонстрации профессионализма, добропорядочности и 
следованию нравственным ценностям;  

4) в адаптации к новым законодательным требованиям и технологиям, 
которые обуславливаются высокими темпами современного прогресса;  

5) в осуществлении научных исследований через изучение инноваций в 
педагогике;  

6) в воспитательной работе со студентами через демонстрацию своим 
примером лидерских качеств и способностей. 

Перечисленные направления охватывают почти все стороны 
деятельности преподавателя учреждения высшего образования и требуют 
от него проявления лидерства во всех его личностных действиях и 
межличностных связях между коллегами, студентами, руководством вуза. 

Долгое время в научных и популярных публикациях было 
распространено мнение о том, что лидерские стремления подчиненных 
обязательно будут входить в конфликт с лидерскими стремлениями 
руководства, что будет превращать организационные цели в 
недостижимые. И такой подход, безусловно, будет правильным, если речь 
идет об организациях с авторитарным типом управления. Несмотря на 
традиционное стремление к бюрократии и соблюдению принципа иерархии 
в высших учебных заведениях, все же относить их к организациям с 
авторитарным типом управления вряд ли уместно. Т. Кенни отмечает, что 
академические сотрудники, как правило, не склонны к слепому 
подчинению, т.к. обладают высоким уровнем самооценки и осознания 
собственной ценности [10]. Управление такими сотрудниками через 
приказы невозможно.  

Наиболее эффективный путь управления научно-педагогическими 
сотрудниками реализовывается через привлечение, мотивацию и 
синхронизацию их личных целей с целями организации. Такое направление 
в управлении К. Пирс называет «разделенным лидерством» (shared 
leadership). Разделенное лидерство представляет собой технологию 
управления, включающую в себя: 
 гибкость и адаптивность управления, исходящие из наиболее 

актуальных требований действительности; 
 внимание к социальным и психологическим потребностям 

подчиненных; 
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 высокий уровень лидерской компетентности и ролевая гибкость 
подчиненных; 

 баланс поощрений и наказаний в социальных взаимодействиях; 
 четкие требования и цели, которые принимают и разделяют все 

члены организации от руководителей до подчиненных; 
 любой член команды может взять на себя лидерские функции в 

ситуации; 
 в зависимости от ситуации сотрудники формируют команды для 

решения актуальных задач и выбирают лидера; 
 сотрудники способны к лидерству и управлению собственной 

деятельностью в зависимости от задачи; 
 все сотрудники организации постоянно анализируют эффективность 

индивидуальной и командной работы с целью ее улучшения [11]. 
Описанная технология управления является наиболее подходящей для 

управления наукой в университете, т.к. она позволяет реализовать две не 
всегда соподчиненные друг другу тенденции: реализация индивидуальных 
целей сотрудников и реализация цели организации. Гибкость, 
адаптивность, ориентация на актуальные задачи и современные 
требования, а не слепое подчинение устаревающим правилам – именно эти 
принципы могут позволить мобилизовать научно-педагогический персонал 
университета и направить их на новые открытия и научные поиски. Важной 
чертой разделенного лидерства является внимание и уважение к личности 
каждого сотрудника, что позволит ученым реализовывать собственные 
научные интересы, при этом повышая эффективность университета в 
целом. 

Стоит отметить, что важным и необходимым условием реализации 
разделенного лидерства является высокий уровень лидерской 
компетентности всех участников управленческого процесса. Без лидерской 
компетентности преподавателей невозможно ни четкое понимание 
актуальных исследовательских приоритетов, ни ощущение индивидуальной 
ответственности за успех команды, ни истинное новаторство. Поэтому, на 
наш взгляд, любые преобразования в системе управления наукой 
университета должны начинаться с развития лидерской компетентности 
научного и научно-педагогического персонала. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ 
современных исследований в сфере управления наукой и образованием 
позволяет сделать следующие выводы: 
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 темпы технического прогресса ставят перед университетами 
повышенные требования к актуальности содержания учебных курсов. 
Соответствовать этим требованиям возможно только за счет 
постоянной исследовательской активности научно-педагогического 
персонала;  

 современные университеты требуют новых подходов и технологий 
управления, которые позволили бы сотрудникам проявлять 
творческую и инновационную активность; 

 наиболее подходящей технологией управления наукой в университете 
является технология разделенного лидерства, которая позволяет 
университету гибко ориентироваться на самые актуальные вызовы 
действительности, а сотрудникам проявлять творческую активность и 
реализовывать значимые исследовательские цели; 

 обязательным условием реализации технологии разделенного 
лидерства является наличие развитой лидерской компетентности 
научно-педагогических сотрудников; 

 наиболее актуальным направлением дальнейших исследований 
данной тематики является проверка педагогических условий 
формирования лидерской компетентности научно-педагогических 
сотрудников университетов. 
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ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՋՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆ 
 

Հոդվածում դիտարկվում են համալսարանում գիտության կառավարման հիմ-
նախնդիրները՝ կառավարման նոր տեխնոլոգիաների ներդրման տեսանկյունից: 
Որպես գիտության կառավարման առավել օպտիմալ տեխնոլոգիա՝ ներկայացվում 
է համատեղ առաջնորդության տեխնոլոգիան, ինչը ենթադրում է կազմակերպութ-
յան ճկունություն և հարմարվողականություն, ինչպես նաև դիտարկվում է համալ-
սարանի գիտամանկավարժական կազմի բարձր մակարդակի առաջնորդական 
կոմպետենցիան։  

Հիմնաբառեր. գիտության կառավարում, գիտական հետազոտությունները 
բուհերում, առաջնորդական կոմպետենտություն, գիտության կառավարման տեխ-
նոլոգիաներ:  
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУКОЙ: СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОМЕНА В КОНТЕКСТЕ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
 

В статье доказана возможность рассмотрения проблематики 
управления наукой через призму обеспечения качества высшего 
образования. В статье обоснована необходимость изучения опыта 
Китая в построении системы высшего образования, а также пред-
ставлены результаты опроса китайских студентов относительно 
детерминантов феномена качества высшего образования. В статье 
сформулированы выводы относительно направлений совершенство-
вания механизмов государственного управления наукой и качеством 
высшего образования.  

Ключевые слова: управление наукой; качество высшего образо-
вания, опрос студентов. 

 
Постановка проблемы в общем виде. Реформирование отечествен-

ной науки происходит в соответствии с направлениями определенными в 
рамках международных нормативно-правовых актов, а также норм 
национального законодательства и культуры (традицій) научного труда. 
Согласно содержанию Рекомендаций Европейской комиссии от 11.03.2005 
года (Европейская хартия исследователей и Кодекса трудоустройства 
научных работников), наиболее значимым из направлений развития 
европейской научной среды, а следовательно и основным векторами 
реформирования украинской науки является обеспечение: свободы 
научных исследований и профессиональной ответственности; профессио-
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нального подхода в организации научных изысканий и качественное 
выполнение обязанностей субъектами научных изысканий; ответственности 
за полученные результаты и их безопасность; популяризации научных 
знаний и участие в жизни общества; эффективного управления и 
постоянного профессионального развития и т.п. [1]. В контексте выбраного 
нами предмета исследования, последнее из перечисленных выше 
направлений является наиболее интересным и значимым для нашего 
научного поиска. Постоянное профессиональное развитие, 
систематическое самосовершенствование и регулярное повышение 
квалификации, по мнению авторов Хартии должны стать приоритетами для 
ученых на каждом этапе развития их карьеры.  

Проблематика подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
украинском законодательстве регламентируется нормами Законов Украины 
«О высшем образовании» и «О научной и научно-технической 
деятельности», а также другими нормативно-правовыми актами. Среди 
таких нормативно-правовых документов следует обратить внимание на 
утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 
23.03.2016 г. № 261 «Порядок подготовки соискателей высшего 
образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях 
высшего образования (научных учреждениях)». Нормы этого документа 
определяют механизм подготовки соискателей высшего образования на 
третьем и научном уровнях высшего образования, то есть тех уровнях, 
результатом реализации программ по которым является получение степени 
доктора философии и доктора наук [2]. Соответствующий механизм 
устанавливает в том числе и нормы обязательного выполнения будущими 
учеными образовательно-научной программы и учебного плана 
аспирантуры (адъюнктуры) в рамках их образовательной и научной 
составляющих. Следовательно, проблематика управления наукой, в 
контексте обеспечения «постоянного профессионального развития» и 
«расширение навыков и компетенций» может быть рассмотрена через 
призму функционирования как системы обучения, так и системы 
организации научной деятельности. Учитывая выше изложенное, считаем 
возможным сосредоточиться на исследовании проблематики качества 
базового по отношению к аспирантуре (адъюнктуре) образования, то есть 
того ее уровня, наличие которого является обязательным условием для 
поступлення на программу подготовки соискателей высшего образования 
степени доктора философии. Здесь мы имеем в виду качество высшего 
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образования на втором (магистерском) уровне. Кроме того, качество 
высшего образования в контексте управления наукой, не только может, но 
и должно рассматриваться в том числе и через призму качества 
предоставления образовательных услуг в системе подготовки докторов 
философии (третий уровень высшего образования). В соответствии с 
нормой п.6 статьи 5 Закона Украины «О высшем образовании», доктор 
философии - это одновременно образовательный и первый научный 
уровень который приобретается в результате «успешного выполнения 
соискателем высшего образования соответствующей образовательно-
научной программы и публичной защиты диссертации в 
специализированном ученом совете» [3]. Акцент внимания законодателем 
на выполнении соискателем «соответствующей образовательно-научной 
программы» дает нам возможность идентифицировать проблематику 
обеспечения качества высшего образования на уровне одного из базовых 
механизмов управления наукой. 

Изложение основного материала исследования. Принимая во 
внимание специфику выбранного нами предмета научного исследования 
возможность использования большинства из практических методов 
научного познания оказалась достаточно ограниченной. Например, 
использование таких методов как наблюдение и эксперимент может быть 
эффективным только при условии нахождения исследователя в 
непосредственной связи с предметом научного внимания, то есть исходя из 
фокуса нашего научного внимания – в системе высшего образования 
Китая. Вместе с тем, мы не можем говорить о полном отсутствии 
возможности использования практических методов, а именно: измерения; 
сравнения; моделирования исследуемых процессов с помощью их описание 
и т.д.. В качестве основного метода для определения основных 
характеристик предмета нашего научного внимания авторами публикации 
был использован метод анкетирования. Выбор авторами публикации 
именно этого метода научного познания был обусловлен тем, что: 

во-первых, анкетирование, как разновидность опроса, может быть 
использовано без непосредственного присутствия его организатора 
(онлайн опрос, проведение опроса с помощью интервьюеров; заполнения 
респондентами форм в пределах так называемых облачных сервисов, 
например «Google Диск» (создание форм), «Microsoft OneDrive» (создание 
опросов Excel), Anketolog, Simpoll, Survey Monkey, Surivo, Testograf, 
Typeform, Responsive Pol, WP Polls, YOP Polls и т.д.). Потенциалы 
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использования этого инструментария, именно для опроса студентов, были 
раскрыты В.Н. Бабаевым и В.П. Садковым [4]; 

во-вторых, анкетирование, как инструмент метода экспертных оценок, 
позволяет организаторам исследования получить объективную по своему 
содержанию и оперативную по времени сбора информацию об уровне 
развития объекта непосредственного внимания. Безусловно, использование 
мнения студентов о качестве высшего образования на уровне экспертной 
оценки является дискуссионным направлением в организации 
исследования. Это связано с тем, что студент, как правило, не имеет 
необходимых эксперту глубоких знаний относительно предмета оценки и 
«так называемой практической мудрости, дальновидности … и 
практической деятельности» [5, с. 33]. Вместе с тем, студент является 
непосредственным потребителем, а иногда и заказчиком, образовательной 
услуги, а следовательно может быть субъектом оценки ее качества [6]; 

в-третьих, анкетирование, как составляющая технологии реализации 
метода Дельфи, позволяет обеспечить соблюдение принципа анонимности, 
что в свою очередь создает условия для более откровенного выражения 
мнения респондентами, а соответственно и для повышения уровня 
объективности полученных результатов.  

Проведение нами анкетирования стало возможным в результате 
реализации неформальных договоренностей с администрацией Института 
международного и сравнительного образования Пекинского 
педагогического университета (Institute of International and Comparative 
Education at Beijing Normal University - IICE at BNU) в лице его директора 
Baocun Liu. В настоящее время проект находится на стадии своїй 
реализации, потому в рамках этой публикации авторы презентуют только 
предварительные его результаты. 

В основу формулировки вопросов, предложенных авторами для 
заполнения студентами анкеты, были положены результаты научных 
изысканий С. Судмана и Н. Брадбурна [7] относительно методики 
составления подобного рода опросников, а также их содержания. Среди 
вопросов анкеты был в том числе и тот, фокус внимания котрого был 
сосредоточен на определении содержания феномена качества высшего 
образования. По результатам предшествющих составлению анкеты 
неформальных бесед со студентами, авторами исследования были 
определены пять основных тезисов, содержание которых, по мнению 
студентов, наиболее полно раскрывают содержание дефиниции качества 
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высшего образования. Именно эти тезисы были предложены нами для 
оценки респондентами, то есть респондент должен был выбрать только тот 
тезис, который по его мнению наиболее полно раскрывает содержание 
феномена качества высшего образования. Распределение полученных 
авторами исследования ответов студентов IICE at BNU между 
соответствующими тезисами представлены на рисунке 1.  

Результаты анализа ответов студентов IICE at BNU по определению 
наиболее значимой, детерминанты в характеристике содержания категории 
«качество высшего образования» позволили авторам исследования 
сформулировать следующие основные обобщения. 

Во-первых, подавляющее большинство респондентов (35%) убеждены 
в том, что феномен качества высшего образования наиболее полно 
раскрывается через призму создания условий для всестороннего развития 
той личности, которая его приобретает или уже его получила. Такой 
результат оказался несколько неожиданным для организаторов 
исследования. Ожидалось, что студенты будут выбирать те направления, 
которые связаны с развитием карьеры, а также с возможностью увеличить 
свою ценность на рынке труда. Вместе с тем, доминирование именно этого 
направления над другими может быть объяснено через призму места и 
роли феномена саморазвития в системе культурных и религиозных 
традиций Китая. По результатам исследований А. А. Оплетина восточно-
философских традиции конфуцианства и буддизма заложили основу для 
развития идеи «приобретения» и поиска человеком в себе своей «истинной 
природы» через саморазвитие, самопознание и самосовершенствование [8, 
с. 149]. Иными словами, развитие человека рассматривается в контексте 
его стремления к поиску своей настоящей идентичности, то есть качество 
высшего образования становится не только желательным, но и 
обязательным элементом в системе формирования человеком свого 
собственного «Я». Похожее по своему содержанию обоснование мы можем 
найти в работах В. М. Мороза [9]. 
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Во-вторых, достаточно значимым по силе своего влияния на 
формирование содержания феномена качества высшего образования 
оказался выбор респондентов в пользу тезиса «способность понимать 
сущность и содержание событий вокруг себя» (32%). Такая оценка является 
второй по своим абсолютным показателям. Кроме того, содержание этой 
оценки может быть проанализировано через призму выше 
рассматриваемого направления толкования качества высшего образования. 
Иными словами, «способность понимать сущность и содержание событий 
вокруг себя», при определенных обстоятельствах, является производной от 
процесса «всестороннего развития личности». Вместе с тем, эти 
направления в характеристике феномена качества высшего образования не 
являются идентичными по структуре и тождественными по своему 
содержанию. Например, первая из названных характеристик («способность 
понимать») апеллирует к мышлению, то есть способность субъекта не 
только усвоить новое знание, но и понять его взаимосвязь с другими 
знаниями. Итак, «способность понимать» является свойством субъекта. 
Вторая из названных нами характеристик («всестороннее развитие 
личности») является процессом познания, или другими словами - набором 
методов, с помощью которых личность усваивает определенное знание. 
Оставляя без внимания анализ уровня тождественности содержания 
предложенных респондентам к оценке утверждений, констатируем тот 
факт, что в своем суммарном значении соответствующие характеристики 
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Рисунок 1. Значимость детерминант категории «качество высшего 
образования» в контексте экспертных оценок китайских студентов 
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имеют показатель на уровне 67%. Такая значимость детерминант 
«способность понимать» и «всестороннее развитие личности» в раскрытии 
содержания феномена качества высшего образования свидетельствует о 
значительном (доминирующем) влиянии традиционной религиозно-
культурологической доктрины Китая на систему ценностных ориентаций 
студенческой молодежи. 

В-третьих, каждый пятый респондент (22%), определяя доминанту 
качества высшего образования, обратил внимание на такое её свойство как 
способность содействовать повышению уровня конкурентоспособности 
специалиста на рынке труда. Сравнительно небольшое количество 
респондентов, которые определили содержание феномена качества 
высшего образования через его влияние на повышение уровня 
конкурентоспособности специалиста, может быть объяснено через призму 
норм доминирующей в Китае буддийской философской доктрины. 
Например, среди определенных Сиддхарты Гаутамой Шакьямуни (Будда 
Гаутама) четырех благородных истин позиционирует в том числе и истина о 
причинах страданий, в рамках которой акцентируется внимание на 
желаниях и стремлениях человека, как основных источниках его терзаний. 
Согласно учению Будды источником страдания является «желание: 
чувственного наслаждения; становления; избавления от чего-либо. 
Источник страдания - это привязанность к желанию» [10, с. 33]. Желание 
человека «стать кем-то» (становление), «избавиться от чего-то» имеют 
достаточный уровень корреляции с мотивами повышения уровня 
конкурентоспособности. Иными словами, такие желания могут быть 
рассмотрены на уровне внутренней движущей силы к практическим 
действиям человека по достижентию преимуществ над другими. Итак, 
умеренная значимость детерминанта «быть более конкурентоспособным на 
рынке труда» в рамках характеристики содержания феномена качества 
высшего образования объясняется догмами символической системы 
буддизма, а именно теми из них, содержание которых определяют путь 
избавления человека от страданий в виде преодоления им своей 
«привязанности к желанию». Представленное нами выше обоснование 
может быть использовано в том числе и для объяснения низкого уровня  
выборов респондентами детерминанта «обеспечить свое 
позиционирование в рамках определенной социальной группы» (всего 8%) 
для характеристики содержания качества высшего образования. 

В-четвертых, только 3% респондентов раскрывают содержание 
феномена качества высшего образования через «возможность получить 
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высокий уровень заработной платы». Такая низкая значимость этого 
фактора в оценках студентов стала неожиданностью для организаторов 
опроса. Безусловно, мы понимали тот факт, что предложенная к оценке 
характеристика не будет доминировать над другими, ведь материальное 
благо, в рамках упомянутых выше религиозно-культурологических доктрин, 
не является ценностью или той целью стремление к которой будет принято 
обществом. По нашему мнению, низкий уровень корреляции между 
качеством высшего образования и повышением уровня заработной платы 
может быть объяснен определенным распределением содержания этой 
характеристики между другими детерминантами. Например, при 
определенных взглядах соответствующая характеристика может быть 
отождествлена с детерминантом «быть более конкурентным на рынке 
труда», а следовательно соответствующие характеристики могут быть 
рассмотрены в их диалектическом единстве. При таком условии их 
суммарный показатель равен 25%, что само по себе является достаточно 
значимым в системе детерминантов качества высшего образования. 

Возвращаясь к проблематике места и роли качества высшего 
образования в системе подготовки научных и научно-педагогических 
кадров, а соответственно и к вопросам управления наукой, считаем 
необходимым обратить внимание на исследования И .Ю. Регейло и Н. В. 
Базелюк. По результатам научного поиска исследователей, образовательная 
составляющая (именно в ее рамках мы собственно и рассматриваем 
феномен качества высшего образования), в системе подготовки докторов 
философии в Финляндии, имеет досинирующую значимость среди других 
структурных единиц программы по их подготовке. Например, 
образовательная составляющая докторской программы «Школа, 
образование, общество и культура» (Doctoral Programme of School, 
Education, Society and Culture) Хельсинкского университета имеет объем 
учебной нагрузки от 60 до 80 кредитов ЕКТС [11, с. 217]. Для сравнения, 
программа подготовки докторов философии по специальности «Публичное 
управление и администрирование» в Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины предусматривает 
выполнение плана учебного процесса объемом 60 кредитов ЕКТС. Хотя 
норма Закона Украины «О высшем образовании» определяет объем 
образовательной составляющей образовательно-научной программы 
подготовки доктора философии на уровне 30-60 кредитов ЕКТС [3]. Итак, 
образовательная составляющая, как элемент программы подготовки 
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докторов философии, а соответственно и качество его содержания и 
процедур реализации, не только могут, но и должны рассматриваться на 
уровне одного из объектов управления наукой. 

Выводы данного исследования. Принимая во внимание выше 
представленное можем сформулировать следующие основные выводы. 

1. Учитывая тот факт, что образовательная составляющая является не 
только важным, но и обязательным элементом в системе подготовки 
специалистов на третьем (образовательно-научном) уровне, считаем 
возможным идентифицировать качество ее содержания и процедур 
реализации на уровне объекта непосредственного внимания для субъектов 
управления наукой на университетском, региональном и государственных 
уровнях. Обеспечение действия механизмов государственного и 
общественно- государственного контроля за качеством, содержанием и 
процедурами реализации учебных программ должно рассматриваться 
субъектами управления наукой на уровне инструментария системы 
управления научной и научно-технической деятельностью. 

2. Система высшего образования Китая демонстрирует высокий 
уровень динамики своего развития. Увеличение количества китайских 
университетов в ТОП-100 QS World University Rankings свидетельствует об 
эффективности системы управления высшим образованием в Китае и о 
результативности её реформирования. Это позволяет нам говорить о 
необходимости исследования содержания, структуры и особенностей 
функционирования и развития системы высшего образования Китая. 
Использование эмпирических методов научного поиска для изучения 
выбранного нами предмета исследования, позволяет обеспечить получение 
той научно-аналитической информации, которую не представляется 
возможным получить с помощью теоретических методов исследования. 

3. Среди основных характеристик категориального содержания 
качества высшего образования студенты китайских университетов 
определили способность к обеспечению всестороннего развития личности 
и пониманию сущности событий вокруг нее. Доминирование так 
называемой нематериальной составляющей оценки китайских студентов 
может быть объяснено через призму системы ценностей господствующей в 
Китае религиозно-культурологической доктрины, способствующей 
формированию у соискателей нематериальных мотивов учебной и научной 
деятельности. Именно такие разновидности мотивов должны быть 
положены в основу формирования системы мотивации профессиональной 
деятельности научных и научно-педагогических кадров. Иными словами, 
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выявление мотивов кандидата на поступление в аспирантуру (на программу 
подготовки докторов философии) должно стать обязательной процедурой 
в системе оценивания профпригодности будущих научных и научно-
педагогических работников. 

4. Несмотря на доминирование нематериальных характеристик в 
идентификации китайскими студентами содержания категории качества 
высшего образования, такие ее детерминанты как «быть более 
конкурентным на рынке труда» и «возможность получить высокий уровень 
заработной платы» в своей совокупности также имеют большую 
значимость. Почти каждый четвертый ответ респондентов был предствлен 
именно в этой плоскости. Следовательно, мы не можем сводить толкование 
феномена качества высшего образования исключительно к его 
нематериальным характеристикам, то есть содержание соответствующей 
дефиниции формируется под влиянием сразу как материальных, так и 
нематериальных детерминантов. 

Выше сформулированные выводы не исчерпывают затронутой нами 
проблематики и могут быть уточнены в рамках других направлений 
научных поисков. Наиболее перспективными из таких направлений, по 
нашему мнению являются те из них, содержательная направленность 
которых сосредоточена на сравнении особенностей восприятия феномена 
качества высшего образования в рамках англосаксонской, европейско-
континентальной и восточной моделей развития системы 
функционирования и развития высшего образования. В качестве основы 
для организации такого исследования могут быть использованы 
результаты проведенного нами опроса европейских студентов [12]. 

Авторы статьи выражают искреннюю благодарность администрации 
Institute of International and Comparative Education at Beijing Normal 
University (China) в лице проф. Liu Baocu за содействие в организации 
опроса студентов, а также Uliana Furiv (University of Tampere, Finland) за 
непосредственное его проведение на территории Китая. 
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ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄՈՐՈԶ 

Ուկրաինայի քաղաքացիական պաշտպանության ազգային համալսարանի 
ուսումնագիտաարտադրական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող,  

պետական կառավարման գծով գիտությունների թեկնածու 
 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՄՈՐՈԶ  
«Խարկովի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ» ազգային տեխնիկական 

համալսարանի ակադեմիկոս, 
 Ի. Ա. Զյազյունի անվան մանկավարժության և սոցիալական 

համակարգերի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր,  
պետական կառավարման գծով գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻՆԱՑԻ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Հոդվածում ապացուցված է գիտության կառավարման հիմնախնդիրները 

բարձրագույն կրթության որակի ապահովման պրիզմայով դիտարկելու հնարավո-
րությունը: Հիմնավորված է բարձրագույն կրթության համակարգ կառուցելու Չի-
նաստանի փորձն ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ներկայաց-
ված են երևույթի որոշիչ գործոնի՝ բարձրագույն կրթության որակի վերաբերյալ չի-
նացի ուսանողների շրջանում կատարված հարցման արդյունքները: Հոդվածում 
ներկայացված են եզրակացություններ գիտության պետական կառավարման մե-
խանիզմների և բարձրագույն կրթության որակի կատարելագործման ուղղություն-
ների վերաբերյալ: 

Հիմնաբառեր. գիտության կառավարում, բարձրագույն կրթության որակ, ու-
սանողների հարցում: 
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The article proves the possibility of considering the problematics of science 

management through the prism of improving the higher education quality. The article 
substantiates the necessity to study the Chinese experience in the construction of 
higher education, as well as contains the survey results  of Chinese students as for the 
determinants of the phenomenon of quality of higher education. Conclusions on the 
ways to improve the mechanisms of public administration of science and quality of 
higher education are provided in the article. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
 

В статье обозначена актуальная предметная область научных 
знаний на стыке социальной, возрастной и педагогической психо-
логии. Анализируются задачи и методы этого научно-прикладного 
направления. Основным объектом исследования являются проблемы 
исследования взаимодействия студентов в учебных группах. Дается 
описание фактов, закономерностей формирования и развития 
образовательных и профессиональных установок. Определены 
возможности организационного и информационного социально-
психологического управления в системе образования. 

Ключевые слова: Социально-психологическое, управление, 
установка, профессиональная деятельность, образование. 

 
В последние годы, связанные с переходом на двухуровневую систему 

обучения разрабатываются социально-психологические вопросы форм, 
средств и методов обучения (учебное взаимодействие, педагогика 
сотрудничества, активное социально-психологическое обучение и др.) и 
связанные с этим вопросы личности педагога (педагогическая перцепция, 
профессионально-педагогические установки и т.д). Однако, отсутствие 
научных изысканий для решения главных вопросов образования (цель, 
содержание), т.е. не представленность в исследованиях всего комплекса 
взаимосвязанных вопросов, является основанием для утверждения 
теоретической и прикладной актуальности избранной темы. Жизненная 
важность данного вопроса связана с продолжающейся интенсивной 
перестройкой системы образования, изменением статуса ряда госу-
дарственных вузов, организацией учебных заведений нового типа, в том 
числе негосударственных. С внедрением в систему образования новых 
государственных образовательных и профессиональных стандартов и 
утверждением, и подписанием «Закона об образовании Российской 
Федерации» произошли существенные изменения во всей системе 
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образования и обучения. Каковы целевые установки различных 
образовательных учреждений и, если они разнокачественные, то каков 
спектр целей, чем он определяется, насколько благоприятствует решению 
экономических, социальных, культурных и других проблем? 

Наиболее чувствительными к происходящим в обществе и в системе 
образования изменениям являются процессы личностного и массового 
психологического порядка. Процесс формирования образовательных 
(профессиональных) установок обучающихся в системе образования как 
внешне организованная система учебных коммуникаций находит свое 
отражение в релевантной структуре (когнитивный компонент) группового 
сознания. Различие выражается в количественной «наполненности» 
компонентов структуры и отражает, с одной стороны, внешние условия 
(специфика образовательного учреждения, планы, программы, этапы и 
т.д.); с другой — степень субъектной «включенности» обучающихся в 
учебный процесс.  

Необходимость совершенствования подготовки специалистов в вузах, 
обусловленная социально-экономическими изменениями в обществе и 
модернизацией образования стимулирует обращение психологов к 
решению актуальных вопросов высшей школы, одним из которых является 
социально-психологический аспект профессиональной подготовки 
студентов. Современная экспансия психологии в системе образования 
связана со структурно-функционально-психологической реконструкцией 
образования (А.Г.Асмолов, Ю.М. Забродин, Ю.П.Зинченко, В.В.Рубцов и 
др.), индуцированной в новом поколении образовательных стандартов [7].   

Социально-психологическая работа в системе образования может 
проводиться в различных направлениях. Важнейшим из них, 
определяющим все остальные, является разработка целей образования, что 
предполагает также оценку соответствия декларируемых и реально 
достигаемых целей в системе и в различных подсистемах образования.  

В исследованиях психологов, работающих в русле социальной 
психологии образования (Г.В.Акопов, Т.П.Варфоломеева, А.В.Горбачева, 
Л.В.Карпушина, Е.Л.Чернышова и др.), на примере учебных групп высшей 
школы, охватывающих большой контингент студентов разных направлений 
и профилей обучения, вузов разных типов и городов, разных поколений, в 
поперечных срезах и в лонгитюде, ведущихся по принципу комплексной 
организации, лежит идея профессиональной подготовки как процесса 
последовательной профессионализации сознания будущих специалистов, в 
том числе и будущих психологов на разных этапах подготовки. Развитие 
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профессионального сознания рассматривается как неотрывный от 
субъективации учебно-профессиональных действий процесс, то есть, 
процесс превращения (становления) студентов в полноценных субъектов 
учебной и профессиональной деятельности. Процесс обучения в вузе может 
обеспечивать реализацию таких основных функций обучающегося как 
целеполагание, профессиональное отношение, познание, планирование, 
прогнозирование, самосознание и др. Программа развития функций 
профессионального сознания нерелевантна традиционной программе 
знаний и не тождественна известным программам компетентностного 
обучения в вузе.  

В социально-психологических исследованиях образования, прово-
дившихся на базе Самарского государственного социально-педагогического 
университета (ранее Самарского государственного педагогического 
университета) с 1993 по 2018 гг.,  выявлена устойчивая эмпирическая 
структура учебного и профессионального сознания будущих специалистов, 
показана ее инвариантность относительно образовательного учреждения, 
профиля и этапа вузовской профессиональной подготовки: выявлены 
периоды нарушения инвариантности, определены количественные 
характеристики различных составляющих структуры группового учебно-
профессионального сознания, найдено количественное расхождение в 
структурах целеполагания, планирования, прогнозирования и других 
субъектных функций (Г. В. Акопов); выявлена субъектная составляющая 
межпоколенных различий, изучены учебно-профессиональные установки 
студентов в контексте их смысложизненных ориентаций (Г. В. Акопов, А. В. 
Горбачева, Л. В. Карпушина); исследованы особенности формирования 
учебно-профессиональных установок студентов разных профилей – 
гуманитарного и естественнонаучного (Г. В. Акопов, И. В. Архипова, О. Ю. 
Шевченко и др.); исследована востребованность специалиста–психолога на 
рынке труда и отношения к профессиональной деятельности данного 
специалиста в современном обществе (Е. Л. Чернышова). Прикладная 
значимость решения вопроса учебно-профессиональных установок 
студентов связана с интенсивной перестройкой системы образования, 
принятием новых образовательных стандартов, изменением статуса ряда 
государственных вузов, организацией учебных заведений нового типа, в 
том числе негосударственных.   

В исследованиях Варфоломеевой Т. П. проводилось изучение 
специфики становления учебно-профессиональных установок студентов-
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психологов в различных образовательных условиях (классический и 
педагогический университеты; различная экономическая форма обучения – 
бюджетная или контрактная; различные образовательные стандарты: 
«Психология», «Педагогика и психология»; в разных областных центрах 
Поволжья) на разных этапах профессиональной подготовки. Было 
обнаружено, что различные образовательные условия (различные 
образовательные стандарты, вузы различного типа, различные 
экономические формы обучения, обучение в разных областных центрах 
Поволжья) существенно не влияют на содержание и динамику учебно-
профессиональных установок будущих психологов. Существуют 
определенные различия в характеристиках когнитивного, аффективного и 
конативного компонентов учебно-профессиональной установки на 
начальном и завершающем этапах обучения будущих психологов в учебном 
процессе современных учреждений высшего образования [3]. 

В исследовании Чернышовой Е. Л. осуществлен анализ представлений 
о специалисте – психологе, что позволило выявить систему обыденных 
знаний, мнений и норм поведения, сложившихся в социальном опыте 
взрослых людей. Значение житейских представлений заключается в 
формировании внутренней картины мира и проявляется в общественном 
мнении. Выявилось, что адекватные представления о психологе как о 
представителе профессии отсутствуют более чем у половины испытуемых. 
В то же время у большинства опрошенных сформированы относительно 
адекватные представления о его работе, условиях оказания профессио-
нальной психологической помощи.  Более трети обследуемых отметили, что 
в случае возникновения различных трудных жизненных ситуации они бы 
обратились за помощью к психологу и что в нашей стране психологов 
должно быть больше, чтобы профессиональная психологическая помощь 
была доступна для всех, кто в ней нуждается. Все это свидетельствует о 
сформированности потребности в услугах профессиональных психологов 
[8]. 

Подготовка психологов для работы в сфере образования современной 
России за последние годы претерпела существенные изменения. В 
настоящее время программы высшего психологического образования 
построены на реализации государственного стандарта нового поколения. 
Приоритетным направлением модернизации российского образования 
является компетентностный подход по направлению подготовки 
специалистов в высшей школе. Данный подход стал методологической 
основой перехода на новые образовательные ориентиры в высшей школе. 
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Понятия «компетенция» и «компетентность» являются основными 
единицами обновления содержания образования. Компетенции 
представляют собой сочетание характеристик, относящихся к знанию и его 
применению, к личностно-профессиональным мотивам, ценностям, 
навыкам, опыту деятельности.  

В современных условиях востребована модель не 
узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, ориентированная на 
конкретные объекты и предметы труда, а модель интегрального типа. В 
ней цели, содержание и результаты обучения формулируются в 
комплексном виде с учетом непрерывных изменений в профессиональной 
деятельности и направлены на формирование у выпускника вуза широкой 
социально-профессиональной компетентности с доминантой творческой 
активности. 

Социально-психологические исследования в системе образования 
позволяют отслеживать, оценивать и корректировать как принятые к 
исполнению учебные планы и программы, так и вновь проектируемые 
(прогнозные исследования). 

В Самарском государственном социально-педагогическом университете 
на факультете психологии и специального образования с 2000 года 
студентам направлений подготовки «Психология» и «Психолого-
педагогическое образование» читается курс «Социальная психология 
образования». Целями учебной дисциплины «Социальная психология 
образования» являются формирование углубленного, практико-
ориентированного представления о социально-психологическом подходе к 
исследованию образования, его целей, содержания и структуры: 
социальных и психологических факторах развития организационно-
методических средствах субъектного включения обучающихся в учебный 
процесс, характеристиках участников образовательного процесса; 
особенностях коммуникативного взаимодействия и управления. Ранее и с 
этого времени проведен объемный комплекс исследований, защищены 
диссертации по данной проблеме, а сам курс является одним из 
приоритетных направлений научных исследований кафедры и факультета. 
Широкая тематика научных исследований также находит отражение в 
учебном курсе «Социальная психология образования». Курс оригинален 
тем, что он принципиально отличается от сходных по названию курсов (Н. 
И.  Шевандрин «Социальная психология в образовании» [9], Е. А. Орлова 
«Педагогическая социальная психология» [6] О. Б. Крушельницкая, М. Е. 
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Сачкова, Л. Б. Шнейдер «Социальная психология образования» [11], Т. В. 
Огородова, Ю. В. Пошехонова «Социальная психология образования» [10] и 
др.), в которых главным образом, переносятся общепсихологические и 
социально-психологические знания в сферу образования. Так, в учебной 
программе Е. А. Орловой представлены различные аспекты применения 
социально-психологического знания в педагогическом процессе. В книге Н. 
И. Шевандрина рассматриваются основные проблемы, концепции и методы 
социальной психологии применительно к сфере образования.  

В работах Московских коллег О. Б. Крушельницкой, М. Е. Сачковой, Л. 
Б. Шнейдер «Социальная психология образования» рассматриваются 
актуальные проблемы социальной психологии образования, описаны 
результаты теоретических и эмпирических научно-исследовательских работ, 
обсуждаются методологические вопросы совершенствования подготовки 
психологов, обладающих профессиональными и личностными 
компетенциями, позволяющими им решать социально-психологические 
проблемы в образовательном пространстве [11]. 

В книге Т. В. Огородовой, Ю.В. Пошехоновой «Социальная психология 
образования» представлен материал, позволяющий студентам приобрести 
базовые знания и навыки в области социальной психологии образования. 
Особое внимание уделяется проблемам психологии общения, социально-
психологическим вопросам формирования и развития образовательной 
среды, социализации личности, социально-психологическим 
характеристикам педагогического коллектива [10]. 

Различные территориальные условия социально-экономической жизни 
России определяют специфику инновационной политики в образовании для 
различных регионов. Формирование образовательных учреждений нового 
типа, в том числе негосударственных также повысили потребность в 
адекватном научном исследовании новых тенденций в образовании, по 
возможности, избавления от стихийных моментов в становлении новых 
образовательных моделей. Решение этих задач связано, прежде всего, с 
развитием рассматриваемой научной дисциплины – социальной психологии 
образования [2], опирающейся в большей степени на идеологию 
социологической социальной психологии [1; 5], когда образование 
рассматривается как социальный институт с множеством учреждений 
(школы, вузы и т.д.), а также социальная целевая политика в области 
образования.  

Если обратиться к такой отрасли психологии, как психология 
образования, то в определении предмета этой науки вместе с вопросами 
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управления процессом обучения обозначены также вопросы 
взаимоотношений между педагогом и обучающимся, а также 
взаимоотношения между обучающимися, т.е. социально-психологические 
вопросы. Однако данным определением не охватывается весь комплекс 
социально-психологических вопросов, в частности массовые 
психологические процессы, обусловленные включением обучающихся в те 
или иные педагогические системы, независимо от конкретных ситуаций 
взаимодействия обучающихся и педагогов. Этот весьма близкий к 
социологическому, но, тем не менее, социально-психологический аспект 
практически отсутствует как в теоретических, так и в экспериментальных 
работах по педагогической психологии. Речь идет о той ветви социальной 
психологии, которую Т. М. Ньюком называет социологической социальной 
психологией, в рамках которой последовательно рассматриваются условия 
среды (социальные институты) и используется соответствующая система 
категорий (социальные нормы, статус, роли, социальные установки) [5]. 
Значение этого подхода возрастает сегодня в связи с резким 
расширением спектра учреждений образования разного типа. 

Для успешного освоения курса «Социальная психология образования» 
студенты должны обладать подготовкой по общей психологии, социальной 
психологии, возрастной психологии, педагогической психологии, поскольку 
в данном курсе большое внимание уделяется соответствующим аспектам 
образовательного процесса. 

Программа изучения дисциплины включает лекционные, практические, 
семинарские занятия, а также самостоятельную работу студентов. В 
лекционной части рассматриваются следующие разделы: социально-
психологическое исследование целей образования; социально-
психологический анализ содержания образования; социально-
психологические вопросы организации учебного процесса; социально-
психологический анализ актуальных учебно-творческих, профессионально-
важных качеств учащихся (будущих специалистов) и преподавателей вуза. 
На практических занятиях студенты знакомятся со спецификой оценки и 
понимания целей образования субъектами образования и 
ассоциированными лицами с помощью психолого-диагностического 
инструментария. В рамках самостоятельной работы студенты разбирают на 
примере учебных предметов содержание образования с позиций 
технократической и гуманитарной целей (учебный план, программы). В 
курсе рассматриваются проблемы первичной и вторичной адаптации в 
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системе образования, особенности вертикальной и горизонтальной 
коммуникаций, социальной перцепции, рефлексии и управления в условиях 
образования, организационной культуры учреждений образования и 
специфики малых и больших групп учащихся, социально-психологические 
вопросы информатизации (компьютеризации), инноваций в образовании и 
др. 

Традиционно целеполагание из учреждения образования вынесено за 
его пределы; этот процесс составлял прерогативу государства, 
соответствующего министерства; обучающийся находит готовые цели и 
свои субъектные права может реализовать, либо интернализуя (присваивая) 
цели, либо достигая их отстраненно, «внешним образом», либо не занимая 
никакой особой позиции по отношению к цели. Собственно, целевая 
функция как таковая в этих случаях не представлена. В то же время в 
групповом сознании обучающихся, преподавателей, чиновников, родителей 
и других ассоциированных участников присутствует и может быть выявлено в 
актуальном или потенциальном планах определенное множество 
образовательных целей ожиданий, мотивов, ценностей и т.д. Между 
целевыми установками различных носителей могут быть разные отношения 
вплоть до диссонанса, что, естественно, отражается как на процессах 
образования, так и на его результатах. Однако эти вопросы никогда не 
ставились и не решались ни в социальной, ни тем более в педагогической 
психологии. В «Социальной психологии образования» основные типы 
образовательных целей исследуются как теоретически, так и 
эмпирически. 

Не менее важным и актуальным является социально-психологический 
анализ содержания образования. Матричная модель содержания 
профессиональной подготовки в вузе [2] включает систему взаимосвязей 
структурных и функциональных компонентов педагогических систем [4]. 
Исходной единицей, «клеточкой», системы является коммуникация, т.е. 
социально-психологическое явление. Все разнообразие содержания 
образования и процедуры его трансформаций, в частности, организация, 
конструирование, проектирование и рефлексия знания в различных его 
аспектах, определяются механизмом коммуникации. Объемы, структуры, 
закономерности нисходящей, горизонтальной и восходящей образовательных 
коммуникаций в образовательном учреждении составляют отдельный 
предмет социально-психологического исследования. 

Остальные исследовательские блоки обычно не вызывают сомнений 
с точки зрения их предметной принадлежности к сфере социальной 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
169 

психологии. Это, в частности, системы образовательных взаимодействий 
обучающихся и педагогов, а также социально-психологические 
характеристики студентов, преподавателей, учебных и педагогических 
коллективов. 

Как отмечалось выше, менее традиционен план социально-
психологического анализа процессов формирования, становления и 
развития, их соотношения во временной динамике, а также проблем 
индивидуального и группового сознания в учебно-профессиональной 
деятельности. 

Социально-психологическая оценка личности обучающихся 
осуществляется в двух взаимосвязанных планах: с точки зрения 
психологической особенности этой социальной группы, а также в 
профессионально-ролевом, ценностном, установочном (имиджевом) и 
т.п. отношениях. 

В связи с изменениями, происходящими в системе образования 
возрастает значение управленческого фактора в системе образования как 
по вертикале (администрация), так и по горизонтали (взаимодействие 
между студентами в учебных группах, волонтерские движения, 
студенческое самоуправление по всему Вузу). 

Современная социально-экономическая ситуация в России весьма 
изменчива. И хотя существует прямая зависимость от этого общего состояния 
всего образования, тем не менее, опыт мировой и отечественной истории 
показывает наличие единой устойчивой линии развития образования во всех 
странах. Это линия трансформации естественной (стихийной) социализации 
через опыт авторитарных (технократических) образовательных систем в 
свободно и непрерывно организуемое образовательное пространство как 
естественной формы жизни общества. При такой ориентировке 
показателем уровня развития общества являются не столько данные 
финансового и экономического благополучия, сколько и главным 
образом спектр и динамика образовательного движения в обществе. 
Полномасштабное изучение этого движения представляет, на наш взгляд, 
актуальную задачу социальной психологии образования. 

Социальная психология высшего образования, наиболее актуальна в 
связи с необходимостью утвердить и окончательно закрепить принципы 
демократии и гуманистического отношения к личности в системе 
образования, и через образование – в общественной, политической, 
национальной и экономической жизни. Только через призму социально-
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психологических знаний и их практического использования возможно 
окончательное утверждение прогрессивных форм государственной и 
общественной жизни. 
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ԵՎԳԵՆՅԱ ՉԵՌՆԻՇՈՎԱ  
Սամարայի պետական սոցիալ-մանկավարժական համալսարան, 

ընդհանուր և սոցիալական հոգեբանության և հատուկ կրթության ամբիոն, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՈՒՀԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 
 
Հոդվածում ներկայացված է գիտական գիտելիքների արդի առարկայական ո-

լորտը սոցիալական, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության խաչմերու-
կում: Վերլուծվում են գիտակիրառական այս ուղղության խնդիրներն ու մեթոդնե-
րը: Հետազոտության հիմնական առարկան ուսումնական խմբերում ուսանողների 
փոխազդեցության ուսումնասիրություններն են: Տրվում են կրթական և մասնագի-
տական դիրքորոշումների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները, 
նկարագրվում են փաստերը: Սահմանված են կրթության համակարգում կազմա-
կերպչական և տեղեկատվական սոցիալ-հոգեբանական կառավարման հնարավո-
րությունները:  

Հիմնաբառեր. սոցիալ-հոգեբանական, կառավարում, դիրքորոշում, մասնա-
գիտական գործունեություն, կրթություն:  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MANAGEMENT  
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The article describes the actual subject area of scientific knowledge at the 

intersection of social, age and pedagogical psychology. The tasks and methods of this 
scientific and applied direction are analyzed. The main object of the research is the 
problems of studying the interaction of students in educational groups. The description 
of the facts and laws of formation and development of educational and professional 
installations is given. The possibilities of organizational and information socio-
psychological management in the education system are determined. 
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THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE NATIONAL ASSEMBLY IN 
THE PARLIAMENTARY GOVERNMENT SYSTEM  

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA1 
 
The article covers the peculiarities of the "Armenian" model of the 

parliamentary government developed in the Republic of Armenia as a 
result of the constitutional amendments in 2015, the issues of stable 
parliamentary majority, as well as the peculiarities of the constitutional 
status of the National Assembly. 

Based on the research results, the article concludes that in the 
“Armenian model” of parliamentary government, the procedure of 
dissolution of parliament does not stipulate any possibility of mutual 
agreement between the political authorities for overcoming potential 
parliamentary crises.  

Keywords: National Assembly, Government, function, stable 
majority, competence. 

 
On December 6, 2015, as a result of constitutional amendments, the 

Republic of Armenia went from the mixed (semi-presidential) form of 
government over to the parliamentary government. The peculiarities of the 
parliamentary government model established in the Republic of Armenia 
provide with grounds to evaluate the model as a specific "Armenian" model. 

As in the case of another model of parliamentary government, here the 
center of the authority is the Parliament. The independent bodies of the 
executive and judicial branches, as well as those stipulated by Article 122 of the 
amended Constitution, are developed by the Parliament or with the active 
participation of the Parliament. 

The National Assembly of the parliamentary government, definitely, plays a 
pivotal role in the political system. The National Assembly is the only 
constitutional body which is directly elected by the people. The elections of the 

                                                 
1 The article has been designed in the framework of 18T-5E130 "The Current 

Issues of Parliamentary System": 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
173 

National Assembly are held in a proportional electoral way, and it allows all 
political powers to enter the National Assembly. The Parliament conveys 
democratic legitimacy to all other public bodies by contributing its share in 
their development. M. Webber notes: “Power is legitimate if it coincides with 
the will of voters and governors”. 

For all the models of the parliamentary government, the issues of 
providing a parliamentary majority gain special importance, and it is not 
accidental that the issue of providing "a parliamentary majority" has been 
solved at a constitutional level. Under Article 89, Paragraph 3, of the 
Constitution: "...The National Assembly shall be elected through proportional 
electoral system. The Electoral Code shall guarantee formation of stable 
parliamentary majority. Where the stable parliamentary majority is not formed 
as a result of elections or through the formation of a political coalition, a 
second round of election may be held. In case of holding a second round of 
elections, the formation of new alliances shall be permitted. The restrictions on, 
conditions and procedure for formation of the political coalition shall be 
prescribed by the Electoral Code". 

Article 89, Paragraph 1 is about the stable parliamentary majority which 
prescribes not an exact, but the minimum number of the members of 
parliament: “The National Assembly shall be composed of at least one hundred 
and one deputies”. The aim of this regulation is to control the situation, if any 
of the parties or alliance of parties does not succeed in establishing a stable 
parliamentary majority, and by-elections are held, additional mandates shall not 
be given to the party or alliance of parties which has won in by-elections on 
account of the mandates of other parties who have crossed the electoral 
threshold in the first stage of elections. The latter will maintain their mandates 
gained as a result of the first stage of elections. 

As mentioned in Paragraph 78 of the Preliminary Opinion of the 
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) on 
the Draft Amendments to Chapters 1 to 7 and 10 of the Constitution of the 
Republic of Armenia, Article 89 stipulates that the National Assembly will be 
composed of at least 101 parliamentarians, elected through a proportional 
contest which “shall secure the formation of a stable parliamentary majority 
in the National Assembly” (paragraph 3). A second round of the vote “with 
the participation of the two parties or pre-electoral alliances that received 
the largest number of votes” is envisaged “if a stable parliamentary majority 
is not formed as a result of the first round of the National Assembly 
election” (paragraph 4). The main features of the chosen electoral system 
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are therefore the proportional allocation of seats, the constitutional goal of 
stability and the second round between the two most voted parties or 
alliances. Moreover, in this system, the total number of Parliamentarians is 
not fixed in the Constitution: it will depend on the number of additional 
seats possibly allocated as majority bonus [1]. 

The existence of a stable parliamentary majority is a necessity for 
ensuring the stability of the parliament and the effective implementation of 
its functions. In the absence of a stable majority, the parliament cannot 
effectively carry out its functions, and as a result, a necessity to dissolve the 
current parliament and hold new parliamentary elections arises. 

It is worth mentioning that unlike the legal regulation of the amended 
Constitution in 2005, under the current constitutional regulations, the 
Parliament can be dissolved by "virtue of law". The current regulation rules 
out the possibility of passing an arbitrary decision referring to the 
dissolution of the National Assembly. 

Article 149, Paragraph 3 of the Constitution provides: “In case Prime 
Minister is not elected, a new election of Prime Minister shall be held seven 
days after voting, wherein the candidates for Prime Minister nominated by at 
least one-third of the total number of Deputies shall be entitled to 
participate. In case Prime Minister is not elected by the majority of votes of 
the total number of Deputies, the National Assembly shall be dissolved by 
virtue of law”. Doctor of Law, Professor V. Stepanyan says that such a 
regulation substantially reduces the possibility of making a compromise 
decision in a critical situation [2]. 

According to Article 151, Paragraphs 3 and 4 of the Constitution, if the 
Program of this Government is not approved, “the National Assembly shall 
be dissolved by virtue law”. 

Such a settlement enables the government to acknowledge whether it 
enjoys the confidence of the parliamentary majority and it can rely on the 
majority when implementing its action plan. In this case, the parliamentary 
majority must either support the current government or express no confidence 
and elect the new prime minister and form a new government following the 
Constitution. 

In May 2018, as a result of the "Velvet Revolution" a person who enjoyed 
popular confidence was elected Prime Minister, and a new government was 
formed. In fact, the Prime Minister was not the candidate the parliamentary 
majority nominated, so the Parliament was unable to express confidence in the 
acting government, as well as to elect a new Prime Minister. This led to a 
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parliamentary crisis. The only upshot was to dissolve the National Assembly by 
law and to hold new elections. 

As a result, on October 16, 2018, the Prime Minister resigned. The 
parliamentary majority did not nominate a candidate under the popular 
pressure, and the National Assembly was dissolved by law under Paragraph 3 
of Article 149 of the Constitution. 

In fact, the procedure of Parliament dissolution enshrined in the 
"Armenian model" of parliamentary government did not stipulate the possibility 
of mutual agreement of political powers to overcome possible parliamentary 
crises. In such cases, for instance, the Constitutions of Italy and Germany 
provide the right to dissolve the parliament to the President, who is authorized 
to do it within a period defined in the Constitution. If the parliament elects a 
new prime minister within this period, the president is deprived of his/her right 
to dissolve the parliament. 

In this respect, we would like to highlight V. Stepanyan's opinion: "In 
specific situations, the parliamentary crisis may not be connected either with 
the formation or activities of the government. Such a situation is likely to occur, 
for example, if the political majority of the National Assembly declares itself as 
opposition, and decides to boycott the parliamentary sessions. The "amended" 
Constitution of RA does not provide mechanisms for the solution of such kind 
of situations" [3]. 

We believe, in order to bypass possible parliamentary crises, mechanisms 
for the solution of parliamentary crises should be enshrined in the Constitution. 

A number of articles of the Constitution stipulate various regulations on the 
adoption of laws, resolutions, statements and addresses by the National 
Assembly, as well as the appointment to special high offices or formation of 
constitutional bodies.  

Particularly, under Article 103, Paragraph 1 of the Constitution "Laws, 
National Assembly resolutions, statements and addresses, except for the cases 
prescribed by the Constitution, shall be adopted by a majority of votes of the 
Deputies participating in the voting, provided that more than half of the total 
number of Deputies participated in the voting: according to Article 104, 
Paragraph 1 of the Constitution "… The Chairperson of the National Assembly 
and the Deputies thereof shall be elected and recalled by the majority of votes 
of the total number of Deputies»: «The candidate having received at least three-
fourths of votes of the total number of Deputies shall be elected as President of 
the Republic. … In the second round, the candidate having received at least 
three-fifths of votes of the total number of Deputies shall be elected as 
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President of the Republic. …In the third round, the candidate having received 
the majority of votes of the total number of Deputies shall be elected as 
President of the Republic» (Article 125, paragraph 4)". 

But the electoral regulation on the adoption of constitutional laws, as well 
as the appointment to special high offices or formation of constitutional bodies, 
is more complicated. Thus, according to Article 103, Paragraph 2, “The Rules 
of Procedure of the National Assembly, the Electoral Code, the Judicial Codes, 
the Law on the Constitutional Court, the Law on Referendum, the Law on 
Political Parties and the Law on the Human Rights Defender shall be 
constitutional laws and be adopted by at least three-fifths of votes of the total 
number of Deputies. Legal regulation of a constitutional law must not extend 
beyond the scope of its subject matter”. The same rule applies to the election of 
Judges of the Constitutional Court (Article 166, Paragraph 1), Five Members of 
the Supreme Judicial Council (Article 174, Paragraph 3), the Prosecutor 
General  (Article 177, Paragraph 1), the Human Rights Defender (Article 192, 
Paragraph 1),  The Chairperson and other members of the Audit Chamber  
(Article 199, Paragraph 2) and a number of other senior officials.” 

It is worth mentioning that, for the adoption of Constitutional laws, as well 
as for the appointment to special high offices or formation of constitutional 
bodies, the definition of the three-fifth of the total number of the Deputies does 
not end in itself, but it is a mechanism for the protection of rights of the 
parliamentary minority. Such a regulation “forces” the stable parliamentary 
majority to take the position of the opposition into consideration. Before the 
constitutional amendments in 2015, a number of lawyers, particularly G. 
Harutyunyan, have expressed their opinions on the issue: “The absence of an 
organic/constitutional/ institution of laws has deprived the minority of any real 
influence on legislative policy” [4]. Professor G. Danielyan states: “It is a must 
to set necessary and sufficient constitutional guarantees for the improvement of 
effective activities and counterbalancing role of the parliamentary minority” [5, 
p. 29]. 

Greater "stability" of the parliamentary majority may lead to the 
establishment of the dictatorship of one party or several parties constituting the 
parliamentary majority.  

As a result of constitutional amendments, the legal status of the National 
Assembly substantially strengthened in accordance with the government 
requirements. Before the constitutional amendments, Article 62 of the 
Constitution provided the legality of the National Assembly. As a result of the 
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amendments it was recorded that the National Assembly is not only a 
legislative body but also a representative body of the people (Paragraph 1 of 
Article 88). A range of new functions (supervisory, financial, organizational, 
etc.) of the National Assembly which are ratified in the Constitution, proceed 
from the fact that it is the only representative body of the people. 

The legislative function is the most important function of the National 
Assembly. As Professor G. Danielyan, Doctor of Law, notes: "The reasonable 
status of the Parliament assumes that it should be viewed as an institution 
which determines and executes the policy of legislative function" [5, p. 29]. 
Certain changes were made in the constitutional norms which regulate the 
process of execution of those functions, particularly: 1. the legislative 
initiative was reserved for deputies, factions of the National Assembly, and 
the Government (Article 109, Paragraph 1), as well as at least fifty thousand 
citizens having the right to vote (Article 109, Paragraph 6), 2. the institute 
of constitutional laws,  was introduced (Article 103, Paragraph 2), 3. The 
Speaker of the National Assembly was authorized to sign and promulgate the 
laws which, according to the decision of the Constitutional Court, comply 
with the Constitution, but are not signed and published by the President of 
the Republic within five days’ period. 

According to Article 109, paragraph 5 of the Constitution “Draft laws 
for which the Government has an exclusive right to legislative initiative, may 
be put to vote only with the corrections acceptable for the Government”. It 
is worth mentioning, that this regulation does not introduce another kind of 
law (a law which can be passed only on the exclusive initiative of the 
government, hence extending the governmental competence related to 
legislative initiative), on the contrary: if under Article 75, Paragraph 2 of the 
Constitution amended in 2005 the government can require the laws it has 
presented be put for voting with the amendments that favor only the 
government, in the conditions of the current constitutional regulations it can 
make demand for passing laws on the state budget (Article 110), amnesty 
(Article 117) and administrative divisions (Article 121). 

Comprehensive analysis of the supervisory function of the Parliament 
over the executive authority is of decisive importance in qualifying any 
model of parliamentary government.  

To carry out the supervisory function, the right of the deputies to 
submit their oral and written questions to the members of Government, 
which is ratified in Article 112 of the Constitution, is of great importance. 
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The same article stipulates that the National Assembly does not make 
decisions regarding the deputies' questions. And the written questions are 
not even given answers to at the sessions of the National Assembly. 
Nevertheless, this right enables the deputies and the National Assembly to 
get due information which can contribute to the improvement of the 
effectiveness of the supervisory function. Particularly, if needed, committees 
of inquiry can be established based on the required information, and the 
information can be conveyed to an appropriate competent body. Moreover, 
on the grounds of that information one-third of the deputies can submit a 
draft of the decision on expressing no confidence in the Prime Minister. 

The right of factions stipulated in Article 113 of the Constitution to 
address written interpellations to the members of Government is an effective 
mechanism for the realization of supervisory functions of the National 
Assembly. The answers to the interpellations are given at the session of the 
National Assembly, whereas the answer suggested by the faction is 
discussed. In this respect, paragraph 2 of the above-mentioned Article 
provides that in the result of the discussion one-third of the total amount of 
the deputies can suggest expressing no confidence in the Prime Minister. As 
a result of an interpellation, the National Assembly may recommend the 
Prime Minister to discuss the issue of holding the office of an individual 
member of the Government in the future. 

The competences of the National Assembly enable it not only to get 
information about the activities of the Government but to enact means of 
constitutional responsibility if necessary. 

 One of the financial functions of the National Assembly is the adoption 
of the state budget and oversight of the performance of the state budget. 
Under Article 110, Paragraph 1 of the Constitution “The National Assembly 
shall adopt the State Budget upon submission of the Government. The State 
Budget shall include all revenues and expenditures as prescribed by law". 
The oversight over adoption and execution of the budget practically provides 
the fulfillment of financial supervisory function by the National Assembly. 
Besides, The National Assembly shall supervise the State Budget 
performance, as well as over the use of loans and credits received from 
foreign states and international organisations (Article 111, Paragraph 1). 

Article 116, the provision of paragraph 4 of the Constitution is also 
intended to ensure the effectiveness of such supervision, according to 
which: The National Assembly shall ratify, suspend and revoke international 
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treaties which envisage financial or property-related obligations for the 
Republic of Armenia. 

Article 111, paragraph 2 of the Constitution provides: “The National 
Assembly shall, upon the availability of an opinion of the Audit Chamber, 
discuss and adopt a decision on the annual report relating to the 
performance of the State Budget submitted by the Government”.  

The above-mentioned statement lets conclude that the financial function 
of the National Assembly practically embraces the fields of formation of all 
incomes and realization of expenses of the country. 

The constitutional amendments in 2015 resulted in an essential 
extension of the framework of organizational functions of the National 
Assembly. In order to secure the effectiveness of performance of that 
function, the Parliament has been given several new competences in the 
spheres of formation of public central bodies, as well as appointment and 
resignation of high officials. 

It is worth mentioning that competences to form some public bodies and 
appoint some officials, that in the system of semi-presidential government 
lied upon the President of the Republic or the President and the National 
Assembly mutually, now are left for the National Assembly. In particular, 
Article 122, paragraph 1 of the Constitution fixes: “In order to ensure 
exercise of the basic rights and freedoms of the human being and the 
citizen, as well as to protect public interests of fundamental significance 
prescribed by the Constitution, autonomous bodies may be established by a 
law adopted by majority of votes of the total number of Deputies”. In 
addition, paragraph 2 of the same Article sets: “The members of 
autonomous bodies shall be appointed by the majority of votes of the total 
number of Deputies”. 

The Chairperson of the Central Bank and the other members of the 
Board of the Central Bank, the Prosecutor General, the Chairperson and 
other members of the Audit Chamber shall be elected by the National 
Assembly, upon recommendation of the competent standing committee of 
the National Assembly. If before the constitutional amendments, half of the 
members of independent coordinating body of broadcast media was 
appointed by the President of the Republic, and the other part was elected 
by the National Assembly (Article 83.2), now all members of the Committee 
of Television and Radio are elected by the National Assembly on the 
proposal of the competent standing committee (Article 197, paragraph 2). 
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So, the process of investment of the Parliamentary government system 
unintentionally resulted in the extension of organizational functions of the 
National Assembly, and reservation of a number of new competences 
directed toward that function. 

It should be mentioned that after constitutional amendments of 2015, 
the only body holding the primary mandate in the system of public authority 
is the National Assembly. This circumstance conditions the main traits of the 
legal status of the National Assembly, as well as its central standing and 
decisive role in the public system. In spite of the fact that the presence of 
primary mandate itself assumes that neither any public body nor any official 
is authorized in any situation to make a decision on dissolution of the 
National Assembly, and the National Assembly can be dissolved only by the 
virtue of law in the situations clearly defined by the Constitution, the "velvet 
revolution" demonstrated that the terms ratified in the Constitution were not 
clear enough and didn't make provisions for possible solutions in critical 
situations. This circumstance brought to the dissolution of the National 
Assembly under popular pressure or on the demand of the overwhelming 
majority. Despite the fact that legitimate state authority14 was formed, 
nevertheless, we guess that in this respect there is a need for the 
improvement of constitutional regulations. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
հեռավար ուսուցման կենտրոնի ղեկավար,  

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 2015 թ. սահմանադրական փոփոխու-
թյունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված  խորհր-
դարանական կառավարման «հայկական» մոդելի յուրահատկություններին, կայուն 
խորհրդարանական մեծամասնության ապահովման հիմնախնդիրներին, Ազգային 
ժողովի սահմանադրական կարգավիճակի առանձնահատկություններին: 

Կատարված ուսումնասիրության արդյունքում եզրահանգում է արվում առ այն, 
որ խորհրդարանական կառավարման «հայկական մոդելում» ամրագրված պառ-
լամենտի արձակման ընթացակարգը չի նախատեսում քաղաքական ուժերի փոխ-
համաձայնության հնարավորություն՝ հաղթահարելու հնարավոր խորհրդարա-
նական ճգնաժամերը: 

 Հիմնաբառեր. Ազգային ժողով, Կառավարություն, գործառույթ, կայուն մեծամաս-
նություն, իրավասություն: 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

В ПАРЛАМЕНТСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 
В статье отражены особенности "армянской" модели парламентского 

управления, сформированной в Республике Армения в результате конституционных 
изменений в 2015г.; проблемы обеспечения стабильного парламентского 
большинства, особенности конституционного статуса Национального Собрания. 

В исследовании делается вывод о том, что процедура роспуска парламента, 
закрепленная в "армянской модели" парламентского управления, не 
предусматривает возможности консенсуса политических сил для преодоления 
возможных парламентских кризисов. 

Ключевые слова: Национальное Собрание, правительство, функция, 
стабильное парламентское большинство, юрисдикция. 
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THE REFORM OF CHINA’S NATIONAL SUPERVISION SYSTEM: 
RESEARCH ON ITS CONTEXTS AND PROGRESS 

 
The reforms are a creative attempt to ease China into a supervisory 

system with Chinese characteristics, but one that differs from the 
Western style of "separation of powers". The supervisory commissions 
are neither administrative nor judicial institutions but are watchdogs that 
exercise supervisory powers on behalf of the Party and government. 
China will go on strengthening the mechanisms that ensure officials dare 
not, cannot and will not be corrupt. 

Keywords: reform, supervisory system, China, Party, strengthening 
mechanism. 

 
More efficient, united taskforce and rigorously regulated   
Before the reform was introduced, the discipline inspection commissions 

investigated the violations of Party members according to the Party Constitution 
and rules, the administrative supervision departments supervised the illegal and 
undisciplined behavior of the staff of administrative organs according to the 
Administrative Supervision Law, while the procuratorial organs investigated and 
penalized duty-related offenses of state functionaries according to the Criminal 
Procedure Law. 

The old system had a lack of duty clarification and centralization. For this 
reason, by reforming and enacting the supervision law, the country would make 
clear that the supervisory commissions at each level would independently 
exercise the power of national supervision, which is consistent with the 
amendment to the Party Constitution that commissions for inspection at all 
levels are responsible for intraparty supervision. 

The new supervision system serves as an important institutional tool to 
realize law-based governance and modernize state governance. Due to the 
integration of different agencies, more officials were added to daily supervision 
and investigation. Officials with different backgrounds are expected to 
complement each other and be more efficient.  
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Under the reform, supervision, corruption control and prevention divisions 
under the government and procuratorates merged. State supervision and Party 
disciplinary inspection will also be unified. The Supervision law entrusts 
supervision commissions to oversee the staff of Party organs, legislatures, 
governments, courts, procuratorates, political advisory bodies, as well as their 
staff, executives of state-owned enterprises, managing staff of public institutions 
and mass organizations, among others, in public office.  

The reform not only brings graft-busters more power but also regulates 
their power. Under the new law, supervisory commissions have their power 
legally regulated and they are supervised as well. Clear protocols are 
established for supervision and investigation procedures, and provisions are 
included to better protect the personal and property rights of those under 
investigation. 

The supervision law introduces a new detention system, which is designed 
to replace the practice of "Shuanggui," an intra-party disciplinary practice 
exercised by Party disciplinary officials in which a CPC member under 
investigation must cooperate with questioning at a set time and place. Replacing 
Shuanggui with rigorously-regulated detention will help settle a long-lingering 
legal problem, which has displayed our resolve and confidence to realize full 
law-based governance.  

Clear protocols have been introduced to better protect the personal and 
property rights of those under investigation, including a three-month limit on 
detention, which can be doubled under "special circumstances," and notifying 
the family within 24 hours. 

Before the reform，the disciplinary inspectors just needed to establish the 
facts and then handed the case over to prosecutors for judicial investigation. 
Now they need to think about whether the case can be taken to the court. 

Who to supervise? 
The national supervisory commission will consist of one director, several 

deputy directors and a few members. The director will be elected by the NPC, 
serve the same term as that of the NPC and for no more than two consecutive 
terms. Deputy directors and members are appointed and removed by the NPC 
Standing Committee upon the request of the director. 

Local supervisory commissions follow a similar setup to the national 
agency. Under the Law, supervision commissions are entitled to oversee the 
staff of Party organs, legislatures, governments, courts, procuratorates, 
political advisory bodies, as well as their staff, executives of state-owned 
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enterprises, managing staff of public institutions and mass organizations, 
among others in public office. 

Under the Law, supervisory commissions are supervised by the people's 
congresses at the same level and their standing committees, to which they 
report their work and answer inquiries. 

As of now, supervisory commissions have been founded at the national, 
provincial, city and county levels across the country. 

How to supervise?  
According to the Constitutional Amendment and the Supervision Law, 

Supervisory commissions will have the power to question witnesses, interrogate 
suspects, search properties, freeze bank accounts, seize and identify suspicious 
assets, among other means. 

A suspect implicated in graft offenses could be detained at a designated 
location if further investigation is necessary, and if the suspect is likely to flee, 
commit suicide, collude with accomplices or tamper with evidence. The 
detention must be approved by the supervisory commissions. 

The supervisory commissions will authorize relevant agencies, following 
strict approval procedures, to take technical investigation measures, issue 
fugitive notices, or block suspects from traveling abroad. 

The rigorous restriction will be introduced upon the power of supervisory 
commissions. 

According to the Supervision Law, clear protocols will be set up for 
supervision and investigation procedures and provisions will be added to better 
protect the personal and property rights of those under investigation. 

To detain a suspect, city and county supervisory commissions must ask for 
permission from their superior commissions, while provincial commissions shall 
inform the national commission. 

Detention shall last no longer than three months, and the family and work 
unit of the detained suspect shall be notified within 24 hours, except those who 
might hinder investigations. The detention can be extended for another three 
months only once, under "special circumstances" and with approval from the 
higher-level supervisory commission. 

Food, rest and safety should be guaranteed and medical care provided for 
those in custody. 

Progress 
The reform on the national supervision system has achieved notable 

progress since the reform began. 
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And the reforms are a creative attempt to ease China into a supervisory 
system with Chinese characteristics, but one that differs from the Western style 
of "separation of powers". The supervisory commissions are neither 
administrative nor judicial institutions but are watchdogs that exercise 
supervisory powers on behalf of the Party and government. 

The reform has contributed to the Party's centralized and unified 
leadership over anti-corruption campaigns, thorough supervision over public 
power, as well as addressing both the symptoms and causes of corruption and 
consolidating the progress made in anti-graft campaigns. 

On measures to move the reform forward, China will go on strengthening 
mechanisms that ensure officials dare not, cannot and will not be corrupt. And 
relevant laws and regulations would be improved to match China's Supervision 
Law.  

 
 
 

ՉՈՒԱՆՇԵՆ ՌՈՒԱՆ  
Շանհայի կառավարման ինստիտուտ,  

պրոֆեսոր 
  

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄԸ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴՐԱ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Բարեփոխումները ստեղծագործական փորձ են՝ թեթևացնելու Չինաստանի ան-
ցումը դեպի չինական առանձնահատկություններով վերահսկողական համակարգ, 
բայց այնպիսին, որը տարբերվում է «իշխանության տարանջատման» արևմտյան 
ոճից: Վերահսկիչ հանձնաժողովները ո՛չ վարչական, ո՛չ էլ դատական հիմնարկներ 
են, այլ դիտորդներ, որոնք Կուսակցության և կառավարության անունից իրակա-
նացնում են վերահսկողական լիազորություններ: Չինաստանը կշարունակի ամ-
րապնդել մեխանիզմները, որոնք կերաշխավորեն, որ պաշտոնյաները չհամար-
ձակվեն և չկարողանան կոռումպացված լինել: 

Հիմնաբառեր. բարեփոխում, վերահսկիչ համակարգ, Չինաստան, կուսակ-
ցություն, ամրապնդող մեխանիզմ: 
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РЕФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАДЗОРА КИТАЯ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ КОНТЕКСТА И ПРОГРЕССА 

 
Реформы - это творческая попытка превратить Китай в систему надзора с 

китайскими характеристиками, но отличную от западного стиля «разделения 
властей». Наблюдательные комиссии не являются ни административными, ни 
судебными учреждениями, а являются наблюдателями, которые осуществляют 
надзорные полномочия от имени партии и правительства. Китай будет продолжать 
укреплять механизмы, которые гарантируют, что чиновники не смеют, не могут и 
не будут коррумпированы. 

Ключевые слова: реформа, система надзора, Китай, партия, механизм 
укрепления 
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蒋华福 
 

LONG-TERM MECHANISM BUILDING FOR PREVENTING AND 
SOLVING URBAN SECURITY RISKS 

 
Chinese cities are also entering a period of risk management. It can 

be concluded that in the past 16 years, the concept of urban security in 
China has also presented "three small stages". It is particularly 
emphasized that the three stages of ideas are not new ideas to replace 
past ideas. By sorting out and summarizing, three major trends of urban 
risks are gradually presented. From the long-term mechanism of 
resilience governance, China is planning consistently prevent risks and 
boost the safe operation of cities. 

Keywords: stages, urban risks, cities, long-term mechanism, 
security, China. 

 
Chinese cities are also entering a period of risk management. With the 

evolution of the risk era, the concept of Resilience, which is at the forefront of 
academic research, has been gradually applied to the field of urban security in 
recent years. The research shows that the crisis management system 
established after SARS in 2003, which is based on the framework of "one case 
three systems" and marked by the emergency response law, is also evolving.  

I understand the governance paradigm of urban resilience. 
It can be concluded that in the past 16 years, the concept of urban security 

in China has also presented "three small stages", namely "crisis response - risk 
control – resilience-building". (1) The core point of crisis response is that no 
accident is safety. Based on accident and emergency plan, the focus is on 
dealing with emergencies, and the vision is relatively limited to the aftermath. 
(2) The core idea of risk control is that risk is safety within an acceptable limit. 
Based on the uncertainty of risk, the focus is on risk prediction and control, 
and the horizon is extended to ex-ante. (3) The core idea of resilience building 
is that it is safe to have "the ability to maintain the state and restore the original 
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state". Based on anti-interference and reconstruction ability, the focus is on 
enhancing urban resilience, that is, ensuring urban security, not only negative 
risk control, but also positive social construction, and the horizon is extended 
from negative to positive. 

It is particularly emphasized that the above three stages of ideas are not 
new ideas to replace past ideas, nor are the work based on past ideas to be 
stopped. But with the deepening of the understanding of urban security, ideas 
are constantly overlapping and integrated development. The three stages of 
"crisis-risk-resilience" are an evolutionary process in which new ideas are 
incorporated and constantly enriched rather than replaced.  

"To be precise, urban resilience is now both an idea, a path and a goal. 
The central committee of the communist party of China (CPC) and the state 
council have both explicitly stated in their official replies to Beijing's master 
plan (2016-2035) and Shanghai's master plan (2017-2035) that the “city 
resilience” should be improved. This is the first time that the concept of 
“resilience” was mentioned in the state plan document. In typical cities, the 
approved Beijing urban master plan (2016-2035) mentions "safety" more than 
90 times and proposes to "strengthen urban resilience". Shanghai's urban 
master plan (2017-2035) mentions "safety" more than 50 times and predicts 
that by 2035 "Shanghai will become one of the most desirable cities in the 
world for health, safety and resilience". The general urban plan of Tianjin 
(2017-2035) and the general urban plan of Shenzhen (2016-2035), which will 
be submitted to the state council for approval, based on preliminary planning 
results, also propose to "enhance urban resilience" respectively. The above 
planning documents all reflect that the governance paradigm of urban public 
safety risk prevention and control in China is changing from "vulnerability to 
resilience". "Resilience" is the core concept of risk governance after 
"vulnerability", and "resilience" governance has also become a forward-looking 
risk governance paradigm of urban public security. Therefore, how to lead the 
prevention and control of urban public security risks under the "resilience" 
governance paradigm will gradually become the logical starting point for 
preventing and defusing urban security risks in the future.  

I grasp the governance mechanism of urban resilience. 
The city is a spatial system with a high concentration of various elements, 

which presents some risk characteristics that are different from the countryside 
and have unique rules. A distinctive feature of the urban operation is the 
continuous convergence and rapid spread of people flow and logistics, and the 
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interweaving and superposition of various urban risks, which enhances the 
chain effect of safety accidents. If not properly prevented and resolved, it will 
not only bring cruel blows to the city, but also pose a threat to the life and 
safety of urban residents, even cause social panic and instability, and bring 
huge social pressure to the government. 

At present, the urban problems in the 200 years of industrialization of the 
internationally developed countries have emerged in China in the past 40 years. 
As a result, China's cities, especially its megacities, are prone to many urban 
diseases, with various risks and unstable factors lurking in them. It involves all 
aspects of urban operation, with many triggers and high sensitivity. Objectively, 
cities will not only face all kinds of natural risks for a long time. Moreover, 
according to the recession cycle, the city will enter a concentrated outbreak 
period of risk diseases. All of these will test the city government's risk 
management ability. 

(1) Typical Urban Security Incidents 
Let's take a case study, dissecting a sparrow. This sparrow happened on 

November 15 in Shanghai, just after the 2010 world expo was successfully held. 
The accident itself was devastating, with 58 dead and 71 injured. We still 
shudder to see these scenes again. After the accident, the CPC central 
committee and the state council attached great importance to it. Fifty-four 
people responsible for the accident were later held accountable. The damage to 
the masses and the loss of the party's cause are staggering. 

What exactly caused the accident? What can we learn from this? Let's 
analyze. With the end of the expo, the city's urban construction and 
management work has been normalized, and many engineering projects have 
been restarted, including the Jiaozhou road project. Outwardly, the parties 
involved in the project are complete, and the units responsible for construction, 
survey, design, construction and supervision are complete. However, how can 
such a seemingly standard project "hit the spot"?According to the two theories, 
we combine the problems found by the accident investigation team of the state 
council to see if we can sort them out from these three perspectives. From the 
first perspective, in terms of people's unsafe behaviors, there are mainly the 
following five problems. Second, in terms of the unsafe state of things, there 
are also the following five points. Third, defects in management. 

(2) Types and Characteristics of Urban Risks 
(1) Risks Caused by Natural Changes 
From the aspect of force majeure of nature, natural risk sources include 

typhoon, rainstorm, earthquake, landslide (extremely low temperature) and 
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other sudden disasters. There are also gradual disasters such as land 
subsidence, soil erosion and coastline change. (The literature shows that the 
ground in Shanghai was falling at an average rate of 10 mm per year in the past 
and with hard work, it is controlled in 5 mm). There are also environmental 
disasters such as smog, sandstorms and acid rain. Natural risk is a common 
problem faced by major cities all over the world.  

(2) Risks Caused by Technical Limitations 
From the perspective of technological limitations, technological risks 

include an insufficient guarantee of infrastructure and insufficient safety of 
high-tech. In terms of infrastructure, according to the recession cycle, many 
cities built during the large-scale construction period of the 1990s tend to be 
less secure as their service life grows and they are not updated in time. For 
example, according to the survey, there are more than 400 bridges in 
Shanghai that are more than 30 years old, some of which are more than 100 
years old. On the one hand, its structural integrity becomes worse. On the 
other hand, ageing leads to functional decay. For example, a large number of 
old water, electricity and gas pipeline facilities need to be renovated  

All kinds of underground pipelines in urban areas are about 120,000 
kilometers long and can circle the earth three times. Old elevators need to be 
maintained (every year there are escalators that "eat people alive"). So that the 
city will enter a concentrated outbreak of disease risk period. 

(3) Risks Arising from Poor Management 
From the perspective of poor management, the risk of management has 

not been completely rationalized in the management system (pain point), and 
the process in the operation mechanism is not scientific (blocking point) (the 
former is the organizational mode, the latter is the working mode), which leads 
to the vacancy, dislocation or offside of management caused by the division of 
sections and blocks. 

By sorting out and summarizing, three major trends of urban risks are 
gradually presented. First, risk types gradually transform from traditional single 
risk to non-traditional risk and expand from natural risk to all technical risks 
that threaten urban security, especially the management risks highlighted in 
recent years. Second, risk factors are gradually integrated. Higher dependence 
between factors is affecting cities in unpredictable ways and speeds, further 
increasing the scope of systemic paralysis and bringing high complexity and 
greater uncertainty to urban risks. Third, risk hazards gradually spread from 
high-risk industries to other industries. If the risks in any field are not 
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effectively controlled or the control fails to work, there will be hidden dangers. 
Hidden dangers will not be eliminated, and the quantity will change to quality, 
eventually resulting in security incidents. 

(3) Urban Risk Generation Principle 
Drawing lessons from experience, we find an iron rule: except for the 

inevitable natural disasters, almost all risks are preventable and controllable, 
the key is whether there is enough risk management. Based on the above case 
analysis, the causes of urban risks can be summarized as three factors: 

 1. People's unsafe behaviors are mainly people's incorrect ideas and 
behaviors in violation of rules. 

 2. The unsafe state of things, mainly including unreasonable urban 
planning, unsafe urban construction, incomplete safety facilities, safety 
technology and other uncertainties. 

 3. Defects in management, mainly including imperfect management 
system and unscientific operation mechanism. 

All in all, the three factors mentioned above are undoubtedly factors that 
can be controlled in urban risk management and control. As long as we 
regulate risk control in the three aspects of people, materials and management 
and strictly deal with hidden dangers, we can effectively curb safety accidents 
and enhance urban resilience. This is consistent with the logic of the 
aforementioned three-stage concept, that is, "crisis response - risk control - 
resilience building" is a complete organism. Based on the above theoretical 
analysis and case analysis, we can outline an "urban risk management and 
control triangle model" to ensure the safe operation of the city. 

The three angles of the model represent the three elements of risk control, 
namely, to control the unsafe behavior of people, eliminate the unsafe state of 
objects, and solve the defects of management. The triangle in the middle of the 
model represents the goal of resilience construction, which is to enhance urban 
resilience. At present, this goal has been proposed in many fields, such as 
education resilience, health resilience, and the resilience proposed by water 
system is "sponge city construction". 

In summary, resilience generally has three abilities: 
 i. Human resilience -- the ability to absorb shocks and disturbances; 
 ii. Robustness of materials - "robust" is a transliteration of the English 

robust, like "gene" is a transliteration, which can also be freely translated as 
robustness, the reduction of loss and the ability to recover; 
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 iii. Management responsiveness -- the management's ability to cope with 
changes and disturbances. 

Resilience and resilience, robustness, responsiveness, are essentially all 
about strength and resilience. With the crossing of disciplines and the crossing 
of theories, the concept of "resilience" (must) will become a new way to deal 
with the uncertain risks of cities, and provide an important action guide for city 
risk management. 

III Long-Term Mechanism to Enhance Urban Resilience 
 (1) Enhancing People's Resilience 
That is to improve the degree of people's essential safety from the 

perspective of the concept and behavior, including "heart, knowledge and 
ability" three factors. "Heart" is to use an advanced culture to guide people's 
safety value orientation. "Knowledge" is to enrich people's safety knowledge 
with systematic education. "Ability" is to use standard training to skilled people's 
safety skills. To be specific, combined experience and lessons, we must pay 
attention to the risk management and control of the "five links", the first of 
which is risk identification to fully cover and identify the risks without blind 
spots. The second is the risk assessment to determine the focus and direction 
of safety work through evaluation. The third is the risk list. We should know the 
risks in the industry and have a comprehensive "risk control chart". The fourth 
is the focus of risk. Risk levels should be established according to different 
levels, and major accident risks should be mainly controlled. The fifth is risk co-
governance. All members should be able to predict risks and realize the joint 
management of all members.  

Comparing the fire accident of Shanghai on November 15, 2010, with the 
September 11 incident in New York, it can be seen that the accumulation of 
safety situations is very important, which is the role of safety skill training. At 
present, although there are safety training centers in many cities, the resources 
are limited. From the actual situation, only by shifting the center of gravity and 
sinking strength, strengthening the basic level and community urban safety 
function, can we expand the coverage of safety skill training and increase 
pertinence. 

(2) Enhancing Robustness of the Things 
That is, from the aspect of material basis to improve the degree of 

essential safety of things, including "planning, construction, technology" three 
factors. "Regulation" is to take planning as the leading role to control risks. 
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"Construction" is to control risks based on construction. Technology is about 
managing risk on the back of technology. 

Specifically, to ensure the safe operation of the city, we must highlight two 
magic weapons. First, we need to move from "relying on experience" to "relying 
on big data".Urban safety work should not only give full play to the qualitative 
management based on intuition and experience but also pay attention to the 
accurate management of data collection and quantitative analysis, to improve 
the ability of risk identification and early warning. Second, from "artificial" to 
"intelligent". Innovation more active, more timely risk warning means. 

(3) Enhancing the Responsiveness of Management 
That is, from the perspective of institutional mechanism and legal system to 

improve the essential safety of management, including "body, law and 
responsibility" three factors. "Body" means to control risks through effective 
systems. "Law" is to control risks through the strict legal system. 
"Accountability" is a rigorous mechanism for managing risk. To be specific, on 
the one hand, management effectiveness degeneration should be avoided. 
Further study found that the most critical is that the current safety management 
basically adopts the industry internal supervision mechanism, which is easy to 
cause the closed "cone tubular" governance "black box" phenomenon, resulting 
in the attenuation of safety management efficiency, that is, the efficiency 
decayed from 100% of the top of the cone to 10% of the bottom of the cone. 
Eventually, the safety net was completely penetrated, leading to a major 
accident. 

On the other hand, four "transformations" should be achieved in 
governance concept, mainly including object, subject, process and goal: change 
the work object from accident-centered to risk-centered, and change post-
emergency handling to risk management and control in advance. "If you don't 
think long enough, you will worry long enough." The effect of the accident-
centered safety management mode is to prevent the repetition of accidents. 
Taking risks as the center is more conducive to avoiding accidents. To 
transform the main body of work, we need to transform the administrative 
management based on bureaucracy into the social co-governance of the 
government, enterprises and the public. In reality, the problems and causes of 
urban public safety can be summarized as follows: the lack of risk management, 
fine management, social co-governance, and safety management. Change the 
work process from consequence-oriented reactive management to cause-
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oriented preventive management. It is necessary to change the emphasis from 
the preparation of plans to the activation of plans, especially to take the 
initiative to identify and predict, evaluate and control risks in urban planning, 
construction and management.change the work goal from material-oriented 
performance goal to people-oriented performance goal. Human safety is the 
core of the core. First, we must work hard and put safety. Second, the firs time 
rescue, life is first. 

In a word, urban safe operation is a complex giant system engineering, 
involving many aspects of human, material and management, which often cause 
and effect each other, dynamically transform and present extremely complex 
internal relations. In order to build a more secure resilient city, we must 
organically connect the "control of people's unsafe behaviors, eliminate the 
unsafe state of things and solve the defects of management" through the main 
line of urban risk management, and integrate the system with "the resilience of 
people, the robustness of things and the responsiveness of management". From 
the long-term mechanism of resilience governance, we will consistently prevent 
risks and boost the safe operation of cities. 

 
 

ԾԻԱՆ ՀՈՒԱՖՈՒ  
Չինաստանի կոմկուսի  

Շանհայի կուսակցական ինստիտուտ,  
Շանհայի կառավարման ինստիտուտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 
 

Չինական քաղաքները նույնպես մտել են ռիսկերի կառավարման նոր փուլ: 
Կարելի է եզրակացնել նաև, որ վերջին 16 տարվա ընթացքում Քաղաքային 
անվտանգության հայեցակարգը Չինաստանում անցել է «երեք փոքր փուլերով»: 
Հատկանշական է, որ գաղափարական առումով այդ երեք փուլերն ունեն նոր 
մոտեցումներ, քանի որ դրանք փոխարինում են անցյալի հին գաղափարներին: 
Նշված քաղաքային ռիսկերի երեք հիմնական միտումներն աստիճանաբար 
դասակարգվում են և դրանց վերաբերյալ տրվում են եզրակացություններ: 
Կայունության կառավարման երկարատև մեխանիզմի շնորհիվ Չինաստանում 
պլանավորում են հետևողականորեն կանխել ռիսկերը և բարելավել քաղաքների 
անվտանգության մակարդակը: 

Հիմնաբառեր. փուլեր, քաղաքային ռիսկեր, քաղաքներ, երկարաժամկետ 
մեխանիզմ, անվտանգություն, Չինաստան: 
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ЦИАН ХУАФУ 
Шанхайский партийный институт КП Китая, 

Шанхайский институт управления 
 

СОЗДАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 
РЕШЕНИЯ РИСКОВ ГОРОДСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Китайские города также вступают в период управления рисками.  

Можно сделать вывод, что за последние 16 лет, концепция городской безопасности 
в Китае также представила «три небольших этапа». 

Три основные тенденции упомянутых городских рисков постепенно 
классифицируются и делаются выводы. Благодаря долгосрочному механизму 
управления устойчивостью, Китай планирует последовательно предотвращать 
риски и повышать безопасность работы городов.  

Ключевые слова: этапы, городские риски, города, долгосрочный механизм, 
безопасность, Китай. 
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ՄԱՆԵ ԱԹԻԿՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 
քաղաքական կառավարման և  

հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 
 
 
 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐԻ ԽԱՐԻԶՄԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  
  

Հոդվածում հիմնավորված է կուսակցական լիդերի խարիզման՝ 
որպես ՀՀ-ի քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը հաղթահարե-
լու գործոն դիտարկելու մոտեցումը: Թավշյա հեղափոխությունից 
հետո կուսակցական լիդերի խարիզմայի կարևորումը ՀՀ-ի սոցիալ-
քաղաքական կյանքում նոր ազդակ է ժողովրդավարության որակի 
բարձրացման համար: Վերարժևորելով նորանկախացած երկրների 
ժողովրդավարական անցման հետևանքները՝ արդի քաղաքական 
գիտության մեջ նորովի են դիտարկում «խարիզմա» հասկացությու-
նը: Համոզված ենք, որ կուսակցական լիդերի խարիզման, լինելով ի-
րավիճակային գործընթացների արդյունք, միաժամանակ ենթադ-
րում է նաև խարիզմայի ռացիոնալացում՝ արտահայտված ոչ ավան-
դական տեխնոլոգիաների և մեխանիզմների օգտագործմամբ: Հա-
ղորդակցման և բանակցային արվեստի զարգացման վրա հիմնված 
այս բազմաշերտ գործընթացը հնարավորություն է տալիս կուսակ-
ցական լիդերին դառնալու քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի 
հաղթահարման դերակատար՝ համադրելով խարիզման և ռացիո-
նալ-իրավական (լեգալ) լիդերության մեխանիզմները:  

 Հիմնաբառեր. կուսակցական լիդեր, խարիզմա, քաղաքական 
իշխանություն, քաղաքական զարգացում, թավշյա հեղափոխություն, 
ժողովրդավարության որակ, զուգամիտում:  

 
Հայաստանի Հանրապետությունում «թավշյա հեղափոխությունը» տեղի 

ունեցավ քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի (բաշխում, շարժունա-
կություն, մասնակցություն, ինքնություն, լեգիտիմություն) հաղթահարման 
ձգձգվածության պատճառով: Ժողովրդավարացման գործընթացում կեր-
պափոխվող հասարակություններում ստեղծվել է քաղաքական վարչակար-
գերի, իշխանության բաշխման և վերարտադրման կառույցների չափա-
զանց լայն տարապատկեր, ձևավորվել են տարբեր քաղաքական համա-
կարգեր [1, էջ 111-113]: Գծային ազատականացման անարդյունավետության 
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պատճառով առաջացած քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը ոչ միայն 
պայմանավորեցին մեկը մյուսին, այլև ընթացան և ընթանում են գրեթե 
միաժամանակ: Սոցիալական բևեռվածությունը, աղքատությունը, կոռուպ-
ցիան, իշխանության իրականացման ցածր մշակույթը նպաստավոր միջա-
վայր են ստեղծում ոչ միայն զանգվածային մարգինալացման առաջացման, 
այլև տրոհված և աններդաշնակ կորպորատիվ շահերի արտահայտման 
համար [2, էջ 101-102]: Այս մոտեցմամբ էլ կարևորում ենք կուսակցական լի-
դերի խարիզմայի զարգացման հրամայականները՝ որպես քաղաքական զար-
գացման ճգնաժամերը հաղթահարելու գործոն:  

ՀՀ-ում «թավշյա հեղափոխությունից» հետո քաղաքական համակարգի 
կերպափոխման գործընթացը ենթադրում է խարիզմայի, ինչպես նաև գեր-
իշխանության, հեղինակության (authority), ազդեցության, ուժի (power) էութ-
յան և բնույթի նորովի ուսումնասիրություն, առանց որի հնարավոր չէ հաղ-
թահարել քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը ժողովրդավարության 
որակի բարձրացման միջոցով: Մ. Վեբերը, տարբերակելով իշխանության 
իրականացման քաղաքակրթական չափումները, խարիզման բնութագրեց 
(հուն. Χάρισμα) որպես «Աստծո պարգև, աստվածածին ներուժ, Աստծուց 
տրված շնորհ»: Ըստ Մ. Վեբերի՝ «Խարիզմա երևույթը վերաբերում է ան-
հատականության որոշակի որակի, որի շնորհիվ այն կրողը տարբերվում է 
մյուսներից և օժտված է այնպիսի գերբնական կամ մարգարեական շնորհ-
ներով, որոնք չունեն ուրիշները» [3, с. 241]: Անկախ քաղաքակրթական 
տարբերություններից՝ խարիզման՝ որպես աստվածային շնորհ, ներառված 
է քաղաքական իշխանության և իշխանական հարաբերությունների ձգտող 
բոլոր անհատների վարքաբանությունում: Այդ համատեքստում, կարծում 
ենք, նպատակահարմար է ելակետ ընդունել Օքսֆորդի բացատրական բա-
ռարանի այն սահմանումը, որտեղ խարիզման մեկնաբանվում է որպես 
մարդկանց գրավելու հզոր (ուժեղ) անձնային որակ [4, p. 236]: Որպես այդ-
պիսին՝ հին հունական դիցաբանության մեջ խարիզման մեկնաբանվում էր 
որպես ուշադրություն գրավելու ունակություն: Այսպիսով, խարիզման այն 
աստվածային պարգևն է, որով օժտված մարդը ոչ միայն պարզապես 
ազդեցություն է ունենում զանգվածների վրա, այլև իր գործողություններով 
ու նպատակների իրատեսականությամբ քաղաքական իշխանությունն օժ-
տում է խարիզմայով՝ արտահատելով (կամ խաղարկելով) հանրային շահ:  

Կերպափոխվող հասարակություններում խարիզմատիկ լիդերի գործու-
նեությունը երկակի նշանակություն ունի: Այն կարող է կայունացնել կամ ա-
պակայունացնել քաղաքական դաշտը՝ պայմանավորված քաղաքական, սո-
ցիալական, հանրային, ինչպես նաև անձնական բնույթ ունեցող շարժա-
ռիթներով: Այդ նկատառումներով ռուս հետազոտող Շեստոպալը նշել է. 
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«Իրական անհատականությունն առաջին անգամ դիտարկվում է որպես լի-
դերության անհրաժեշտ բաղադրիչ՝ պետական քաղաքականության զար-
գացմամբ պայմանավորված [5, с. 26-34]: Միաժամանակ, քաղաքական 
խարիզմայի ազդեցությունը տարածվում է բոլոր ազգերի պատմության 
վրա՝ պայմանավորված ազգային արժեքների քաղաքական ինքնության 
կերպափոխմամբ: Ժողովրդավարական կերպափոխումների գործընթա-
ցում քաղաքական խարիզման դարձավ ավելի անհատականացված, քանի 
որ ժամանակակից հասարակություններում գլխավոր դերը վերապահված է 
քաղաքական գործիչներին: Պատմության հոլովույթում խարիզման և խա-
րիզմայի մեկնաբանությունները էվոլյուցիա են ապրել՝ պայմանավորված հա-
սարակության արժեշահային համակարգի և քաղաքական ժամանակի ա-
ռանձնահատկությամբ: Ֆենոտիպոլոգիայի հայտնի հեղինակ Մարկ Լուչինն 
առաջարկում է խարիզմայի հետևյալ սահմանումը. Խարիզման վառ ար-
տահայտված գենետիկական հատկություններն են, որոնք հստակ եր-
ևում են ֆենոտիպի (արտաքինի) մեջ [6, с. 123]: Այլ տեսանկյունից, 
խարիզման ոչ թե բնածին կամ մարգարեական հատկություններով 
օժտված անձն է, այլ ոչ վերբալ վարքի արդյունք, որը, կախված իրավի-
ճակից, կարող է դառնալ բնազդ [7, с. 11]: Ըստ մեկ այլ մոտեցման՝ խա-
րիզմատիկ է համարվում հումորի զգացումով օժտված և ստեղծված ի-
րավիճակին արագ արձագանքող անձը [8, с. 82]: 

Ըստ Մ. Վեբերի՝ խարիզման բազմամակարդակ դրսևորումներ ու-
նի. եթե կրոնական խարիզմա կրողը մարգարե է, որը, լինելով Աստծո դրա-
ծոն երկրի վրա, իմաստավորում է մարդկանց և երկնքի միջև եղած հաղոր-
դակցության կապի էությունը, ապա ռազմական բնագավառում առանց 
խարիզմայի հրամանատարը չի կարող զորքին մարտի տանել: Միևնույն 
ժամանակ խարիզմատիկ իշխանություն հասկացությունը կարևոր դեր է 
խաղացել Մ. Վեբերի իդեալական տիպի ուսումնասիրության մեջ: Դրսևոր-
վելով մեծ և փոքր խմբերում՝ խարիզման հնարավորություն է տալիս միա-
վորելու նրանց գաղափարների անձնավորման միջոցով: Խարիզման նաև 
պատմական իրավիճակների՝ հեղափոխությունների, նոր գաղափարների 
շրջաբերման, զորավարների, արմատական փոփոխությունների և տարա-
բնույթ ճգնաժամերի ժամանակ ի հայտ եկած իշխանական հարաբերութ-
յունների և լիդերության ինստիտուտի սոցիալական և հոգեբանական կեր-
պափոխումների արդյունք է:  

Մ. Վեբերի և ժամանակակից հեղինակների գաղափարների հիման 
վրա մենք առանձնացնում ենք ժամանակակից խարիզմատիկ լիդերի 
հետևյալ հատկությունները. նպատակադրում, արդյունավետ կառավարում, 
նորարարություն, հաջողություն և այլն: Խարիզմայի կառուցվածքում նե-
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րառվում են այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են լիդերի հեղինակությունը 
և նրա հանդեպ վստահությունը: Կուսակցության լիդերի կերպարը ամբողջ 
կուսակցության ներուժի բաղադրիչներից է: Լիդերի խարիզմայով են պայ-
մանավորված հասարակական շփումները, որոնք ցանկացած մասնագի-
տական գործունեության հիմքն են: 1896 թ. Թրեյսի և Բեյերի կատարած ու-
սումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ խարիզմատիկ ղեկավարներն 
ազդում են իրենց հետևորդների վրա և կարևոր ազդեցություն ունեն նաև 
կազմակերպչական մշակույթի վրա: The Cremer և Knippenberg զեկույցը, 
որը հրապարակվել է Կիրառական հոգեբանություն ամսագրում, 2002 թ. 
կիրառում է սցենարների փորձարկումներ, խաչմերուկային հետազոտութ-
յուններ և լաբորատոր հետազոտություններ` ապացուցելու համար, որ խա-
րիզմատիկ ղեկավարներն ավելի ուժեղ ազդեցություն են ունեցել համագոր-
ծակցության վրա, քան իրենց ոչ խարիզմատիկ գործընկերները: Կուսակ-
ցական լիդերի գործունեությունը նախ և առաջ սոցիալական գործունեութ-
յուն է, որի արդյունքում կուսակցության ներուժը մեծանում է, ինչն էլ հանդի-
սանում է խնդիրների լուծման բարեհաջող նախապայման: Հետևաբար քա-
ղաքական լիդերի համապատասխան իմիջի ձևավորման գործընթացը կու-
սակցական ռազմավարության ստեղծման բաղադրիչներից մեկն է  
[9, с. 234-240]:  

Ըստ Պ. Նորթհաուսի՝ կուսակցական լիդերը պետք է կարողանա օգ-
տագործել լիդերին բնորոշ ոճերից որևէ մեկը, այսինքն՝ նպատակային 
ուղղվածություն ունեցող վարքագիծ կամ հարաբերություններ: Այս առանձ-
նահատկությունները հնարավորություն են տալիս կուսակցական լիդերին 
ավելի լավ կատարելու իր պարտականությունները: Լիդերության հատկա-
նիշները միաձուլվելով խարիզմային՝ ապահովում են արդյունավետ կառա-
վարման հաջողությունը [10, p. 8-35]: Ըստ Ռ. Հաուսի՝ խարիզման չի բնու-
թագրում լիդերին կամ հետևորդներին, այլ բնութագրում է նրանց միջև գո-
յություն ունեցող հարաբերությունները [11, p. 189-207]: Խարիզմատիկ լիդե-
րությունը որոշակի անձանց և նրանց համախոհների փոխադարձ համա-
գործակցության արդյունքն է: Ջ. Կոնգերի և Ռ. Կանունգոյի տեսանկյունից, 
խարիզման լիդերի և նրա հետևորդների փոխհարաբերության արդյունքն է, 
որը ներառում է երեք փուլ. իրավիճակի գնահատում, ռազմավարական 
հեռանկարների կանխատեսում (մասնավորապես՝ ոչ ավանդական 
նպատակների ձևակերպման միջոցով) և հետևորդների համար ոգեշնչ-
ման և օրինակ ծառայելու կարողություն: Միևնույն ժամանակ, այդ վար-
քագծի տեսակները համարվում են վարքի ձևեր, որոնք կարող են զարգա-
նալ [12, p. 47-50]: Լինելով ուժեղ և քաղաքականությունը որպես խաղ ըն-
կալող՝ խարիզմատիկ լիդերներն իրավիճակի իրատես գնահատմամբ հա-
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ճախ կերպափոխում են իրենց խարիզման: Այդ գործընթացը ենթադրում է 
հաղորդակցման և բանակցությունների արվեստի զարգացում, որը մի իրա-
վիճակում գրավում է հետևորդների, այլ իրավիճակում հնարավորություն է 
տալիս լիդերին փոխակերպվելու՝ փոխակերպվող լիդերություն [13,  
p. 3-34]: Դրա հիմքի վրա Ջ. Բարնսը կարծում է, որ խարիզմատիկ լիդերի 
հանդեպ հավատը նախ և առաջ պայմանավորված է լիդերի անձնային ո-
րակներով: Խարիզմատիկ լիդերը նա է, ով ունի ապագայի իր տեսլականը: 
Նրա հետևորդները, ոգեշնչվելով պայծառ ապագայի տեսլականով, ջան-
քեր են գործադրում իրագործելու լիդերի գաղափարները: 

 Փոխակերպվող լիդերությունը, հատուկ տեղ զբաղեցնելով խարիզմայի 
արժեքաբանության մեջ, ուսումնասիրվեց նաև Բ. Բասի կողմից, որը լիդե-
րի և նրա հետևորդների հմտությունների ձեռքբերման գործընթացները 
նկարագրելու համար խարիզման մեկնաբանեց որպես լիդերի կայացման 
առանձնահատկություն, ինչը փոխակերպվող լիդերության բաղադրիչներից 
մեկն է: Փոխակերպվող լիդերությունը ենթադրում է, որ անհատական 
բարձր ներգրավվածություն ունեցող լիդերը հոգ է տանում իր հետևորդնե-
րի անձնական ներուժի զարգացման մասին՝ կիրառելով խարիզմատիկ լի-
դերին բնութագրող մոտիվացիայի մեթոդներ [14, p. 132-156]: Այդ առումով 
ուշագրավ է Վրաստանում 2003թ. «Վարդերի հեղափոխության» հեղինակ 
Մ. Սահակաշվիլու խարիզման: Հենց այդ խարիզմայի շնորհիվ էր, որ  
Մ. Սահակաշվիլին կարողացավ արմատական փոփոխություններ կատա-
րել՝ պայքար մղելով կոռուպցիայի դեմ: Սակայն նրա ծավալած ռազմական 
գործողության հետևանքով Վրաստանը կորցրեց մինչ այդ ինքնավար կար-
գավիճակ ունեցող Հարավային Օսիան և Աբխազիան: Իսկ ռուս-վրացական 
հարաբերությունները մինչ օրս լարված են: 

Սակայն ամեն գունավոր հեղափոխություն չէ, որ խարիզմատիկ լի-
դերներ ունի: Այդ իմաստով ուշագրավ է Ուկրաինայի և Ղրղզստանի լիդեր-
ների օրինակները: Ուկրաինայում 2013-ի նոյեմբերի 21-ին` նարնջագույն 
հեղափոխությունից գրեթե 10 տարի անց, նորից հեղափոխական վիճակ 
ստեղծվեց: Պատճառը նույնն էր՝ ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն 
վարի երկիրը՝ պրոեվրոպակա՞ն, թե պրոռուսական: Այս անգամ դժգոհութ-
յան ալիքի պատճառ դարձավ ԵՄ-ի հետ ասոցացման համաձայնագրի 
ստորագրման հետաձգումը: Հեղափոխության հետևանքով Յանուկովիչը 
զրկվեց իշխանությունից, իսկ Ուկրաինան, մեծ կորուստներ կրելով, ստո-
րագրեց ԵՄ ասոցացման համաձայնագիրը: Իսկ 2005 թ. Ղրղզստանում 
տեղի ունեցավ Կակաչների հեղափոխությունը, որի առաջնորդն էր 
Կուրմանբեկ Բակիևը: Վերջինս, սակայն, իշխանությունից հեռացվեց 2010 
թվականին՝ կրկին հեղափոխության արդյունքում:  ՀՀ թավշյա հեղափո-

https://hy.wikipedia.org/wiki/2005
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%82%D6%80%D5%B2%D5%A8%D5%A6%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(2010)&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%82%D6%80%D5%B2%D5%A8%D5%A6%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(2010)&action=edit&redlink=1
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խության հաղթանակը պայմանավորված էր երկրում կուտակված հիմ-
նախնդիրների իրական վերլուծությամբ: Թավշյա հեղափոխության 
գլխավոր գործող անձը Հայաստանի Քաղաքացին էր: Հենց քաղաքացինե-
րի ակտիվությունը, նրանց սկզբունքային աջակցությունը ընդդիմության 
քայլերին և քաղաքացիական հասարակությանը ապահովեցին հաղթանա-
կը ռեժիմի նկատմամբ: Ահա նա՝ թավշյա հեղափոխության գլխավոր 
սուբյեկտը՝ Հայաստանի Քաղաքացին [15, էջ 53]: 

Փաստորեն, խարիզմատիկ լիդերությունը հատկանիշ է, որի միջոցով 
կերպափոխվող երկրների լիդերները կարողանում են կերպափոխվել՝ ցան-
կանալով նպատակադրված հաղթահարել քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերը երկրում: Այսօր այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են իշ-
խանությանը և խարիզմատիկ լիդերությանը, անկասկած, Հայաստանի 
Հանրապետության համար դարձան այն հիմնաքարը, որը կենտրոնացրեց 
հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառների շարունակական կերպափո-
խումները և ժողովրդավարացման հիմնական արժեքաբանությունը: Ուստի 
ՀՀ պետության արդյունավետության բարձրացման հիմքում պետք է դնել 
նաև քաղաքական իշխանության խարիզման: Դա հնարավորություն կտա 
բարձրացնելու լիդերների պատասխանատվությունը և հրաժարվելու գեր-
շահույթից ու մենաշնորհից, այսինքն՝ արդիականացնել քաղաքական շու-
կան՝ ըստ երկրին նետված մարտահրավերների: 

Այսպիսով, ուսումնասիրելով քաղաքական իշխանության խարիզմայի 
դրսևորումները՝ փաստենք, որ խարիզման ծնվում է որոշակի սոցիալ-քա-
ղաքական պայմաններում և ունի իշխանության իրականացման այնպիսի 
կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս մարդկանց իրենց 
կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերի հաղթահարման նպատակով ազդելու որոշումների ընդուն-
ման վրա: Ակնհայտ է, որ քաղաքական իշխանության խարիզմայի բազմա-
կողմանի զարգացումը մեծ հնարավորություններ է ստեղծել ՀՀ «թավշյա 
հեղափոխության» մասնակիցների համար՝ փոխակերպվող լիդերության 
շրջանակներում հաղթահարելու քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը: 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

203 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

1. Մարգարյան Մ. Մ., Ենգոյան Փ. Ա., Ժողովրդավարության որակի ա-
պահովման հրամայականներն անցումային հասարակություններում, Հանրա-
յին կառավարում գիտական հանդես, N 1-2, 2018:  

2. Մարգարյան Մ. Մ., Քաղաքական արդիականացման հրամայական-
ները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Պետական ծառայություն», 
2019: 

3. Вебер М., Избранные произведения. М., Прогресс, 1990.  
4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

seventh edition, Oxford University Press, 2006. 
5. Шестопал Е. Б., Политическая психология: Учебник для вузов. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. 448 с. 
6. Василик М. А., Вершинин М. С. и др. Политология: словарь-спра-

вочник. М.: Гардарики, 2005, 426 с. 
7. Оливия Фокс Кабейн, Харизма. Как влиять, убеждать и 

вдохновлять, Альпина Паблишер, 2017. 
8. Николай Овчаров, Мастер публичных выступлений.  1-е, Киев, 2017, 

212 с. 
9. Мейтус В. В., Мейтус В. Ю., Политическая партия: стратегия и 

управление, К., Эльга, Ника-Центр, 2004. 404 с. 
10.  Northouse, P. G., Leadership: Theory & Practice. 6th Edition, Thousand 

Oaks, CA, Sage, 2013. 
11. Robert J. House, “A Theory of Charismatic Leadership”, in Hunt and 

Larson (eds.), Leadership: The Cutting Edge, 1976, pp. 189-207. 
12.  Conger J. A and Kanungo R. M. (eds.), Charismatic Leadership: The 

Elusive Factor in Organisational Effectiveness, San Francisco, Jossey-Bass, 1988. 
13.  Antonakis J. & House R. J., An analysis of the full-range leadership 

theory: The way forward. In B. J. Avolio & F. J. Yammarino (Eds.), Transformational 
and charismatic leadership: The road ahead (pp. 3–34). Amsterdam: JAI, 2002. 

14.  Bass B. M. & Riggio R. E., Transformational leadership (2nd ed.). 
Mahwah, N. J., Lawrence Erlbaum, 2006. 

15. Գրիգորյան Ս., Հայկական թավշյա հեղափոխություն, Երևան, Էդիթ 
Պրինտ, 2018, 184 էջ: 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
 
 

204 

МАНЕ АТИКЯН 
Аспирант кафедры политического управления и  

публичной политики Академии государственного управления РА 
 
 

ХАРИЗМА ПАРТИЙНОГО ЛИДЕРА, КАК ГАРАНТИЯ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

 В статье обоснованы приоритеты развития харизмы политической власти, как 
гарантия преодоления кризисов политического развития. После бархатной 
революции изучение проблем харизматического развития института лидерства 
является новым стимулом для непрерывных демократических реформ в 
общественно-политической жизни Республики Армения.  

 Пересматривая последствия демократического перехода в новых 
независимых странах, современная политология пересматривает понятие 
«харизма». Убеждены, что харизма партийного лидера является результатом 
ситуационных процессов и в то же время подразумевает рационализацию харизмы, 
выраженную в использовании нетрадиционных технологий и механизмов. Этот 
многоуровневый процесс, основанный на развитии искусства общения и 
переговоров, позволяет партийному лидеру играть роль в преодолении кризисов 
политического развития путем сочетания харизмы и рационально-правовых 
(правовых) механизмов лидерства. 

Ключевые слова: партийный лидер, харизма, политическая власть, 
политическое развитие, бархатная революция, качество демократии, 
конвергенция. 
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THE PARTY LEADER’S CHARISMA AS AN OVERCOMING  
FACTOR IN THE POLITICAL DEVELOPMENT  

CRISIS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The article analyzes the approach of the party leader’s charisma as an overcoming 
factor in the political development crises of the Republic of Armenia. After the "Velvet 
Revolution”, the importance of the party leader’s charisma is a new motivation for 
improving the quality of democracy of the socio-political life in the Republic of Armenia. 
Reevaluating the consequences of the democratic progress of the countries which have 
gained independence recently, the notion of "charisma" is understood in a new way in 
modern political science. We are convinced that the party leader’s charisma is the 
result of some situational processes and at the same time it implies rationalization of 
charisma expressed through the use of non-traditional technologies and mechanisms. 
This multi-layer process based on the development of the art of communication and 
negotiation enables the party leader to play a role in overcoming political development 
crises by combining charisma and rational-legal leadership mechanisms. 

Keywords: party leader, charisma, political power, political development, velvet 
revolution, quality of democracy, convergence. 
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ՌԱՖԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 

 
ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 

 

Հոդվածում ներկայացված են անջատողականության ծագումն ու 
էվոլյուցիան: Աշխատության նպատակը անջատողականության ծագ-
ման բացահայտումն է, որը, ժամանակի ընթացքում  էվոլյուցիայի 
ենթարկվելով, տարաբնույթ ընկալումներ է ունեցել: Ուսումնասիրութ-
յան օբյեկտը քաղաքական անջատումն է, որը դիտարկվում է որպես 
քաղաքական գործընթացների բաղկացուցիչ մաս: Իսկ ուսումնասի-
րության առարկան անջատման էվոլյուցիան է, որը դիտարկվում է 
քաղաքական գործընթացներում: 

Ուսումնասիրելով անջատողականության ծագումն ու էվոլյուցիան՝ 
կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական համայնքների գոյությունից 
ի վեր նրանց ներսում դժգոհող փոքրամասնություններ են եղել, ինչն 
էլ անխուսափելիորեն հանգեցրել է անջատման: Ժամանակի ընթաց-
քում անջատողականության ընկալումը փոխվել է. եթե նախկինում 
այն համարվում էր ազատության հասնելու միջոց, ներկայումս ավելի 
շատ քաղաքական երանգ է ստացել և շահարկումների առիթ է հան-
դիսանում՝ իշխանության բաշխման և ներքին ինքնակառավարման 
խնդիրների կարգավորման համար: Գլոբալացման գործընթացնե-
րով պայմանավորված՝ անջատողականության խնդիրները դուրս են 
գալիս լոկալ տարածաշրջանից և դառնում են նոր մարտահրավեր՝ 
կրելով համաշխարհային բնույթ: 

Ներկայումս «սեցեսիա» եզրույթի ընկալումը միայն քաղաքական 
բնույթ ունի: Դա քաղաքական համայնքի առանձնացումն է այն քա-
ղաքական համայնքից, որից գտնվում է կախման մեջ: Այժմ «սեցե-
սիա» եզրույթով բնութագրվում են նաև միգրանտների հիմնահարցե-
րը, քանի որ նրանք, տարբեր սոցիալ-քաղաքական դրդապատճառ-
ներից ելնելով, փախել են իրենց երկրից և միացել այլ քաղաքական 
համայնքի: 

Հիմնաբառեր. անջատողականություն, ազգայնականություն, էթ-
նիկական խումբ, ինքնորոշում, ինքնիշխանություն, անկախություն, 
կենտրոնական իշխանություն:  

 
«Քաղաքական անջատողականություն» եզրույթի ընկալման համար 

անհրաժեշտ է պատմական վերլուծություն կատարել, այսինքն՝ ներկայաց-
նել «սեցեսիա» և «սեպարատիզմ» եզրույթների ընկալումը պատմության 
տարբեր շրջաններում: 
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«Անջատողականություն» և «ինքնորոշում» եզրույթները հաճախ նույ-
նականացվում են, սակայն դրանց իմաստային նշանակությունները տար-
բեր են: «Ինքնորոշում» եզրույթի օգտագործումն սկսվել է 19-րդ դարից, իսկ 
«սեցեսիա» եզրույթն օգտագործվել է ավելի վաղ շրջանում: Այն հին ժամա-
նակներում օգտագործվում էր հոգևորականների մեկուսացումը նկարագրե-
լու համար, երբ նրանք սկսում էին ճգնավորի կյանք վարել: 

Ինչպես նշեցինք, «ինքնորոշում» եզրույթը պատմության մեջ սկսել է 
օգտագործվել 19-րդ դարից: Այդ շրջանից բարձրացավ «ազգ» հասկացութ-
յան նշանակությունը: Դա այն մարդկանց խումբն է, որոնք ունեն նույն լե-
զուն, պատմությունը, մշակույթը, ավանդույթները և այլն [1, p. 15]: «Ինքնո-
րոշում» եզրույթը միջազգային մակարդակով առաջին անգամ շոշափվել է 
1863-ին՝ լեհական հարցի քննարկման ժամանակ, հետագայում ամրագրվել 
է Լոնդոնի կոնֆերանսում, որտեղ արդեն քննարկվում էր անկախ պետութ-
յուն ստեղծելու իրավունքների հարցը: 

Ինքնորոշման հիմքում ընկած է ազատությունը, իսկ այն իրականացնո-
ղը քաղաքական համայնքն է: Քաղաքական ազատությունը կարող է լինել 
ներքին և արտաքին: Ներքին ազատության պարագայում  համայնքի բոլոր 
ներկայացուցիչները հավասար են, ունեն ընտրության հավասար իրա-
վունքներ: Իսկ արտաքին ազատությունը քաղաքական այլ համայնքներից 
կախվածություն չունենալու հանգամանքն է: 

«Սեցեսիա» եզրույթն առաջին անգամ քաղաքական իմաստով օգտա-
գործվել է մ.թ.ա. 494 թ. Հին Հռոմում [1, p.12]: Հռոմեական կայսրությունը 
կազմված էր երկու հակադիր խավերից՝ պլեբեյներից և պատրիկներից: 
Մ.թ.ա. 3-րդ դարի սկզբից պլեբեյները ներգրավված չէին տոհմական հա-
մայնքում, իրավունք չունեին օգտվելու համայնական հողերից: Մ.թ.ա. 494 
թվականին երկար պայքարից հետո պլեբեյներն ապստամբում և հեռանում 
են քաղաքից, ինչը մեծ դժվարություններ է առաջացնում պատրիկների հա-
մար: Քանի որ տնտեսությունը գնալով անկում էր ապրում, պատրիկները 
ստիպված համաձայնում են պլեբեյների պահանջի հետ՝ իրենց իրավունք-
ները հավասարեցնել պլեբեյների իրավունքներին  և վերացնել ստրկությու-
նը: Այսպիսով՝ պլեբեյները քաղաքական պայքարի շնորհիվ վերականգնում 
են իրենց իրավունքները: 

Անջատման գաղափարը նախկինում ուներ երկու հիմնական ընկալում: 
Առաջին դեպքում այն համարվում էր անհատի առանձնացումը համայնքից՝ 
միևնույն ժամանակ որոշակի կապ պահելով համայնքի հետ, իսկ մյուս 
դեպքում դա պլեբեյների օրինակով անջատումն էր, այսինքն՝ նրանց պա-
հանջը քաղաքական էր. այդ քայլով ցանկանում էին պաշտպանել իրենց 
շահերը և հետագայում ունենալ ավելի շատ իրավունքներ: 
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16-րդ դարում «անջատողականություն» եզրույթը տարաբնույթ մեկնա-
բանությունների արժանացավ: Միջնադարյան քաղաքական մտքի ներկա-
յացուցիչ  Յ. Ալթուսիուսը, որը ժամանակակից ֆեդերալիզմի հիմնադիրնե-
րից է, նշում է, որ ֆեդերալիզմը պետք է ստեղծվի պայմանագրային հի-
մունքներով: Այսինքն՝ երկրամասերը, ընդհանուր պայմանագրեր կնքելով, 
ստեղծում են ֆեդերատիվ պետություն և ենթարկվում են կենտրոնական իշ-
խանությանը: Ըստ տեսաբանի՝ եթե կա սոցիալական պահանջ, կողմերից 
յուրաքանչյուրը կարող է դուրս գալ պայմանագրից և անջատվել, և ոչ ոք ի-
րավունք չունի դատելու կամ պատժելու նրանց, ովքեր նման որոշում են 
կայացրել: Յ. Ալթուսիուսը պնդում էր նաև, որ պետության մեջ գտնվող յու-
րաքանչյուր երկրամաս իրավունք ունի պաշտպանելու իր շահերը և կարող 
է միակողմանի խզել պայմանագիրն ու անջատվել [1, p. 18]: Յ. Ալթուսիուսի 
տեսության շատ բաղադրիչներ ներկայումս ներառված են մի շարք ֆեդե-
րատիվ համակարգ ունեցող պետությունների սահմանադրություններում: 

Եթե Յ. Ալթուսիուսի ֆեդերալիզմի տեսության մեջ քննարկվում էր ան-
ջատողականությունը և այն համարվում էր բնականոն գործընթաց, ապա 
16-րդ դարի քաղաքական մտքի մեկ այլ ներկայացուցչի՝ Ժ. Բոդենի տե-
սություններում այն միարժեք մերժվում էր: 

Ժ. Բոդենը համարվում է «ունիտար պետության» գաղափարի հիմնա-
դիրներից մեկը, որն իր գաղափարներն սկսեց արտահայտել 16-րդ դարում՝ 
կապված Ֆրանսիայում տեղի ունեցող կրոնական պատերազմների հետ, 
երբ կաթոլիկներն ու բողոքականները պայքարում էին միմյանց դեմ: Ժ. Բո-
դենը նշում էր, որ միապետը պետք է ունենա բացարձակ իշխանություն 
երկրի խնդիրները լուծելու համար: Ըստ նրա՝ միապետը մարմնավորում է 
պետությունը և ունի ինքնիշխանություն, ուստի նա միակն է, որ ի զորու է ե-
րաշխավորելու խաղաղության պահպանումը: Իսկ ինքնիշխանությունը,  
ըստ Բոդենի, նշանակում է օրենքներ ընդունելու և կիրառելու անսահմանա-
փակ իշխանություն [1, p. 20-21]: 

Այս համատեքստում Յ. Ալթուսիուսի և Ժ. Բոդենի մոտեցումներն ան-
ջատողականության հետ կապված տարբեր են, քանի որ Բոդենը, կողմ լի-
նելով ունիտար պետական համակարգին, քննադատում էր ֆեդերատիվ 
պետական համակարգը և կարծում էր, որ այն կարող է խառնաշփոթ առա-
ջացնել պետության ներսում: Եթե ունիտար պետությունները, ելնելով երկ-
րամասերի քաղաքական պահանջներից, չեն ցանկանում դառնալ ֆեդերա-
տիվ, ապա այստեղ կարող է առաջ գալ անջատողականությունը:   

Անջատողական դրսևորումներն ավելի լավ պատկերացնելու համար 
կարելի է դիտարկել նաև դրանց կրոնական հիմքերը: Անջատողականութ-
յունը եղել է եկեղեցական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից 
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մեկը [2, с. 49]: Օրինակ՝ քրիստոնեությունն իր ծագումից  հետո ենթարկվել 
է մի շարք պառակտումների: Այն ունի երեք հիմնական ճյուղ՝ կաթոլիկ, ուղ-
ղափառ և առաքելական եկեղեցիները, որոնք էլ իրենց հերթին ունեն մի 
շարք ճյուղավորումներ: Գոյություն ունեն նաև 60-ից ավելի ընդհանուր 
քրիստոնեական աղանդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իրեն առանձնացնում 
է նշված երեք հիմնական ճյուղերից: 

Եվրոպայում 17-18-րդ դարերի ընթացքում աստիճանաբար վերափոխ-
վում էր ազգ-պետության գաղափարը: Եթե մինչ այդ երկրի ինքնիշխանութ-
յունն իրականացվում էր կայսեր կամ աստվածային անհասանելի իրավուն-
քով, ապա 19-րդ դարից սկսած՝ Եվրոպայում ինքնիշխանություն իրակա-
նացնելիս չէին կարող հաշվի չառնել քաղաքացիների կամքը: Այդ ժամա-
նակաշրջանում «ինքնորոշում» հասկացությունը սկսեց նորովի ընկալվել, 
ժողովուրդն աստիճանաբար սկսեց որոշիչ դերակատարություն ունենալ 
կառավարման համակարգում: Ազգայնականության աճի վտանգը կանխե-
լու համար իշխանությունները սկսեցին արտաքին սպառնալիքի գործոնը 
ներկայացնել որպես վտանգ՝ կառավարման մեկ միասնական կենտրոնի 
անփոխարինելիությունն արդարացնելու համար:  

Եվրոպայում 19-րդ դարի կեսերին ազգայնական հիմքով տեղի ունեցող 
ընդվզումներն ակտիվացան: Մի շարք ազգային խմբեր, չցանկանալով կա-
ռավարվել այլ ազգային խումբը ներկայացնող կառավարության կողմից և 
որոշ դեպքերում էլ բնական կապվածություն ունենալով հարևան ազգային 
խմբի հետ, ցանկանում էին հասնել ինքնակառավարման: Տվյալ շրջանում 
ազգայնական խմբերը հազվադեպ էին ինքնակառավարվում, ուստի նրան-
ցից շատերն արդյունքի չհասան: 

Ազգայնականությունը  դրսևորվում էր երկու հիմնական ձևով՝ քաղա-
քացիական կամ էթնիկ [3, p. 25]: Քաղաքացիական կամ լիբերալ ազգայ-
նականությունը համարվում էր այնպիսի երևույթ, երբ նույն շրջանակի մեջ 
համախմբվում էին միևնույն գաղափարներն ունեցող քաղաքացիներ: Ազ-
գայնականության այս տեսակն այդքան էլ բնորոշ չէ բնակչություն ունեցող 
պետություններին:  

Էթնիկ ազգայնականությունն ավելի մեծ սպառնալիքներ էր պարունա-
կում կենտրոնական իշխանության համար, ինչի հետևանքով մի շարք մեծ 
կայսրություններ մասնատվեցին: Այսինքն՝ էթնիկ ազգայնականությունն 
ազդում է պետական միասնության վրա՝ մեծացնելով լարվածությունը ազ-
գային ինքնորոշման և պետական ամբողջականության միջև, որն ավելի 
հախուռն սկսեց արտահայտվել 20-րդ դարում: 

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի ընթացքում ազգայնականության 
գաղափարախոսությունը մեծ տարածում գտավ, ինչի հետևանքով փլուզ-
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վեց գաղութային համակարգը, և շատ երկրներ սկսեցին ինքնորոշման 
գործընթացը, որն էլ շատ դեպքերում հանգեցրեց անկախության: 

Քաղաքական ազատության սահմանափակումն է հիմնական պատճառ 
հանդիսացել նաև ամերիկյան հեղափոխության իրագործման համար, որին 
հետևեց ԱՄՆ-ի անկախությունը: Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Ջորջ 3-րդը 
մեղադրվում էր ամերիկացիներին ստրկացնելու և նրանց հիմնարար ազա-
տության իրավունքը ոտնահարելու մեջ: ԱՄՆ անկախության հռչակագրում 
նշվում է. «Մենք այլևս ուշադրություն չենք դարձնի մեր բրիտանացի եղ-
բայրներին: Մենք նրանց զգուշացրել ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ ի-
րենց օրենսդիր մարմնի կողմից փորձեր են արվում մեզ վրա անթույլատրե-
լի իրավասություններ դնելու: Մենք հիշեցրինք նրանց արտագաղթի և բնա-
կություն հաստատելու դժվարությունների մասին: Մենք դիմեցինք արդա-
րադատություն իրականացնող ներքին մարմիններին, սակայն ապարդյուն, 
գնալով խորանում էին հակասությունները, և մենք մերժեցինք ապօրինութ-
յունները, ինչն անխուսափելիորն կտրեց մեր կապերը: Դա հանգեցրեց ան-
ջատման» [4, p. 121]:  

ԱՄՆ անկախության հռչակագրի տեքստը վկայում է այն մասին, որ 
միայն այն դեպքում է անկախության ձգտումը դառնում քաղաքական հա-
մայնքի հիմնական նպատակ, երբ խնդիրները խաղաղ լուծելու բոլոր ճա-
նապարհները սպառված են: 

ԱՄՆ անկախություն ստանալուց հետո՝ 19-րդ դարի ընթացքում, նորից 
սկսեց անջատողականության հիմնական կենտրոն համարվել Ամերիկա 
աշխարհամասը: 19-րդ դարի սկզբին Մեքսիկայի բնակչությունն սկսեց 
ապստամբություն իրականացնել իսպանական լուծը թոթափելու համար, 
որն էլ 1821 թ. հանգեցրեց Մեքսիկայի անկախացմանը: Դա մեծ ոգևորութ-
յուն առաջացրեց, քանի որ արդեն թուլացել էր իսպանական վերահսկո-
ղությունը, ինչի հետևանքով Ամերիկա մայրցամաքում Իսպանիան կորցրեց 
18 գաղութ: 

19-20-րդ դարերի ընթացքում միայն անջատողական շարժումների 
արդյունքում չեն պետություններն անկախություն ստացել: Եղել են նաև այլ 
գործընթացներ, ինչպիսիք են միակողմանի ապագաղութացումը, միության 
լուծարումը և այլն, որոնք ևս պետություններին անկախություն են շնորհել: 

Մինչև 1914 թ. անջատողականությունը հիմնականում սահմանափակ-
վում էր էթնոնացիոնալիզմի դրսևորմամբ, սակայն հետագայում նրա ընկա-
լումը ձևափոխվեց և սկսվեց դրսևորվել անհավասարության դեմ պայքա-
րով և իշխանության բաժանման կամ նախկին դիրքերի բարելավման պա-
հանջներով [5, p. 150]: 
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Անջատողականությունը, որը համարվում է անկախության հասնելու 
միակողմանի քայլ առանց կենտրոնական իշխանության աջակցության,  
20-րդ դարում այլ կերպ էր ընկալվում: Հաճախ պետությունները, չունենա-
լով այլ ելք, խուսափում էին նոր պատերազմներից և զիջումների ճանա-
պարհով հասնում էին բաժանման, որի վառ օրինակներից է 20-րդ դարի 
սկզբին Նորվեգիայի և Շվեդիայի բաժանումը: Նորվեգիայի անջատման 
ձգտմանը Շվեդիան սկզբնական շրջանում կտրուկ մոտեցում ցուցաբերեց, 
սակայն հետագայում, խուսափելով նոր բախումներից և լարվածությունից, 
չգնաց բռնի գործողությունների և համաձայնեց բաժանվել Նորվեգիայից: 

Անջատողական զինված հակամարտությունները զգալիորեն աճել են 
նաև 1940-ական թվականներից հետո, իսկ 1990-ականների առաջին կեսին 
մի քանի անգամ ակտիվացել են՝ կապված սառը պատերազմի ավարտի 
հետ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո մի շարք պետությունների անկախություն 
ստանալը և միջազգային հանրության կողմից նրանց անկախության ճանա-
չումը նոր մակարդակի են հասցնում անջատողականության ընկալումը:  

Մի շարք էթնիկ խմբեր, հիմք ընդունելով նախկին ԽՍՀՄ պետություն-
ների անկախություն ստանալու փաստը և Արևմուտքի կողմից դրանց ա-
ջակցություն վայելելը, փորձեցին իրենց ձայնն ավելի լսելի դարձնել և սկսե-
ցին նոր պահանջներ ներկայացնել իրենց կառավարություններին՝ կապված 
իշխանության բաշխման և ներքին ինքնակառավարման հետ: Իսկ կենտրո-
նական իշխանություններն էլ, իրենց հերթին մտավախություն ունենալով, 
փորձեցին էլ ավելի մեղմացնել իրենց անջատողականության վերաբերյալ 
իրենց քաղաքականությունը և սկսեցին բանակցային ճանապարհով որո-
շակի լուծումներ առաջարկել անջատողական խմբերին: 

1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին ԽՍՀՄ հանրապե-
տություններից շատերն սկսեցին անջատման հայտ ներկայացնել, ինչը 
սկզբնական շրջանում կոշտ արձագանքի արժանացավ Մոսկվայի կողմից, 
սակայն ԽՍՀՄ լուծարումը դարձավ անխուսափելի, որն էլ ամրագրվեց հա-
մաձայնագրով: 

Դեռևս 1816 թ. միջազգային հարաբերություններում հաշվարկվում էին 
մոտ 25 ինքնիշխան պետություններ, որոնց թիվը 100 տարի անց գրեթե 
կրկնակի դարձավ: 20-րդ դարից սկսած նորաստեղծ պետությունների  70 
տոկոսը անկախացել են անջատման շնորհիվ… [3, p. 26]:  

Այս փաստերը հաշվի առնելով՝ կարելի է հանգել նրան, որ անջատո-
ղականությունը համարվում է պետության ստեղծման ամենատարածված 
միջոցը: Ավելին՝  20-րդ դարի վերջից անջատողական շարժումները դադա-
րում են տարածաշրջանային բնույթ կրել և դառնում են գլոբալ իրադար-
ձություն: 
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Այսպիսով, անջատողական հայտ ներկայացնելուց հետո ոչ բռնի գոր-
ծողությունները և փոխզիջումները կարող են հանգեցնել փոխհամաձայնեց-
ված բաժանման, որը դրսևորվեց նաև Չեխոսլովակիայի պարագայում: 
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РАФИК АВЕТИСЯН 
Аспирант кафедры политического управления и  

публичной политики Академии государственного управления РА 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СЕПАРАТИЗМА 
 

В статье представлены происхождение и эволюция сепаратизма. Целью 
данной работы является раскрытие происхождения сепаратизма, который с тече-
нием времени, претерпевая эволюцию, имел различные представления.  

Объектом исследования является политическое разделение, которое 
рассматривается как неотъемлемая часть политических процессов.  

И предметом исследования является эволюция разделения, которая 
наблюдается в политических процессах. Изучая происхождение и эволюцию 
сепаратизма, можно сделать вывод, что со времени существования политических 
сообществ внутри них были недовольные меньшинства, что неизбежно приводило 
к отделению. Со временем восприятие сепаратизма трансформировалось, если 
раньше оно считалось средством достижения свободы, то теперь оно приобрело 
более политический характер и является поводом для спекуляций по решению 
вопросов разделения власти и внутреннего самоуправления.  

Проблемы сепаратизма, обусловленные глобализацией, выходят за рамки 
местных регионов и становятся новыми вызовами, носящие глобальный характер. 
В настоящее время восприятие термина «сецессия» носит чисто политический 
характер, что означает отделение одного  политического сообщества от того 
политического сообщества от  которого находится в зависимости. 

Теперь под термином «сецессия» также воспринимаются проблемы мигрантов, 
поскольку они покинули свою страну по различным социально-политическим 
причинам и присоединились к другому политическому сообществу. 

Ключевые слова: сепаратизм, национализм, этническая группа, самоо-
пределение, суверенитет, независимость, центральное правительство. 
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THE ORIGIN AND EVOLUTION OF SEPARATISM 
 

The article presents the origin and evolution of separatism.  
The aim of the work is to discover the origin of separatism, which has undergone 

various perceptions of evolution over time.  
The object of the study is political separation, which is viewed as an integral part of 

political processes. The subject of the study is the evolution of separation, which is 
observed in political processes.  

Studying the origin and evolution of separatism, one can conclude that since the 
existence of political communities, there have been dissatisfied minorities within them, 
which has inevitably led to secession. Over time, the perception of separatism has been 
transformed, if it was previously considered a means of achieving freedom, now it has 
become more political in nature and is a cause for speculation to address power-
sharing and internal self-government issues. 

The problems of separation due to globalization processes are emerging from the 
local area and becoming a new global challenge. At present, the perception of the term 
"secession" has a political nature.  It is the separation of the political community from 
the political community on which it is dependent. Now the term "secession" also 
addresses the problems of migrants as they have fled their country for various socio-
political reasons and have joined another political community. 

Keywords: separatism, nationalism, ethnic group, self-determination, sovereignty, 
independence, central government. 
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ՀՈՎՍԵՓ ԲԱԲԱՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԶՍՊՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՌԸ  
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՆԵՐԻՆ 

 
21-րդ դարի անվտանգային հարցերը տարբերվում են 20-րդ դա-

րում եղած իրողություններից, սակայն պետությունների զինանոցում 
շարունակում են մնալ որոշ գործիքներ, որոնք պատմական զարգաց-
ման ընթացքում չեն կորցրել իրենց արդիականությունը և շարունա-
կում են ծառայել երկրներին՝ իրենց անվտանգությունն ապահովելու 
համար։ Այդ գործիքների շարքին է պատկանում զսպման ռազմավա-
րությունը։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել միջուկային զսպ-
ման ռազմավարության ծագման շրջանում առկա հիմնական մոտե-
ցումներին։ Առանձնացվել են Հ․ Կանի և Թ․ Շելինգի տեսություննե-
րը և վերլուծության են ենթարկվել դրանց հիմնական կետերը։ 

Հիմնաբառեր. զսպման ռազմավարություն, զսպման տեսություն, 
միջուկային զենք, սառը պատերազմ: 

 
Զսպման ռազմավարությունը մարդկությանը վաղուց է հայտնի։ Սա-

կայն գիտական շրջանակների ուշադրությանը այն առավելապես արժանա-
ցել է սառը պատերազմի ընթացքում, երբ երկբևեռ աշխարհակարգի ձևա-
վորումից հետո զսպումը դարձավ կողմերի հիմնական ռազմավարությունը։ 
Զսպման տեսության ձևավորմանը նպաստեց նաև միջուկային զենքի 
ստեղծումը։ Այս պատճառով զսպումը հաճախ ասոցացվում է բացառապես 
միջուկային զենքի հնարավոր գործածության հետ, չնայած այն չի սահմա-
նափակվում միայն միջուկային զենքի առկայությամբ։ Սակայն զսպման տե-
սության առաջին ներկայացուցիչները զարգացրել են իրենց տեսություննե-
րը՝ անկյունաքար ընդունելով միջուկային զենքի առկայության փաստը, 
հետևապես մենք նույնպես հարցը կքննարկենք այդ համատեքստում։   

 Ստորև ավելի մանրամասն կանդրադառնանք Հերման Կանի և Թո-
մաս Շելինգի տեսություններին։ Այս ընտրությունը նախևառաջ պայմանա-
վորված է նրանով, որ միջուկային զսպման ռազմավարության տեսական 
վեճերում այս երկու ուղղությունների դիրքորոշումները, իրարից հեռու լինե-
լով, կօգնեն առավել պարզ հասկանալու միջուկային զսպման տրամաբա-
նությունը։ Հատկանշական է, որ զսպման տեսության սկզբնական շրջանը՝ 
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1950-60-ական թվականները, համընկնում է նաև ԱՄՆ-ի կողմից զսպման 
ռազմավարության մշակման ժամանակաշրջանի հետ, ուստի բովանդա-
կությունը պայմանավորված է տվյալ ժամանակի քաղաքական իրավիճակի 
ռազմավարական հեռանկարով։  

Այսպիսով՝ տեսություններից առաջինը ներկայացրել է RAND 
Corporatiion-ի գիտաշխատող Հերման Կանը։ Նրա մտքերը հիմնականում 
ամփոփված են «On thermonuclear War» (1960) և «Thnking about 
unthinkable» (1962) գրքերում։  Հ․ Կանի գաղափարներին հետևել են նաև 
Ալբերտ Վոհլստետերը և Կոլին Գրեյը։ Կանն իր միտքը կառուցում է ԱՄՆ-ի 
զսպման քաղաքականության շուրջ։ Նա պնդում է, որ փոխադարձ ահաբե-
կումը, որը հիմնված է հարձակվելու սպառնալիքի վրա և կարող է հանգեց-
նել ինքնաոչնչացման, հուսալի չէ։ Առավել ևս ընդարձակ զսպման դեպքում 
Կանը նշում է․ «․․․Ուրիշի համար հարձակման գնալը կտանի ինքնաոչն-
չացման, ինչպես օրինակ՝ ՆԱՏՕ-ի անդամների համար ԱՄՆ-ի միջուկային 
սպառնալիքը ԽՍՀՄ-ին, որը հավաստի չէ և չի կարող արդյունավետ 
զսպմանը ծառայել  [1, p. 29]»։ Նա ավելացնում է, որ ԽՍՀՄ-ը չի ակնկալի, 
որ ԱՄՆ-ը հանուն Եվրոպայի կներքաշվի ԽՍՀՄ-ի հետ միջուկային պատե-
րազմի մեջ։ 

 Նրա համոզմամբ, մինչև ԱՄՆ-ը չկարողանա սահմանափակել միջու-
կային պատերազմի հնարավոր վնասները, չի կարող հուսալիորեն սպառ-
նալ միջուկային հարձակմամբ։ «Մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն 
ի վիճակի չլինի հնարավոր միջուկային պատերազմի վնասները կրճատել, 
այն չի կարող հուսալիորեն սպառնալ միջուկային էսկալացիայով [1, p. 29]։ 
Հետևապես առաջնային կարևորություն է ստանում պետության պաշտ-
պանունակության մակարդակը։ Ըստ Կանի՝ «... ԱՄՆ-ի համար իռացիոնալ 
կլինի հարձակվել՝ վստահ լինելով ԽՍՀՄ-ի պատասխան հարվածի վրա, 
սակայն միևնույն ժամանակ պատրաստ չլինել դրան» [2, p. 113]։ Անգլիացի 
ռազմական  պատմաբան Մայքլ Հովարդը նույնպես ուներ այդ անհանգս-
տությունը․ «Մարդիկ, որոնք անհրաժեշտ ջանք չեն գործադրել պաշտպա-
նության ապահովման համար, քիչ հավանական է, որ  կնախաձեռնեն 
միջուկային հարված, որից իրենք առաջին հերթին հսկայական վնասներ 
կկրեն, նույնիսկ եթե որոշումը ենթադրի միջուկային էսկալացիայի 
նվազագույն մակարդակ» [1, p. 30]: Այս պնդումը պայմանավորված է 
նրանով, որ ԽՍՀՄ-ն առավելություն ուներ Եվրասիայում սովորական 
սպառազինությունների քանակի առումով: Այսինքն՝ առաջին հերթին ոչ թե 
Մոսկվան, այլ Վաշինգտոնն էր, որ կարող էր սպառնալ առաջին հարվածով 
միջուկային պատերազմ, քանի որ պատերազմի կոնվենցիոնալ բնույթը 
ձեռնտու էր ավելի շատ ԽՍՀՄ-ին։ Խոսելով ԱՄՆ-ի ընդարձակ զսպման 
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մասին՝ 1979 թ․ Հենրի Քիսինջերը նկատում է. «Մեր եվրոպացի 
դաշնակիցները չպետք է խնդրեն մեզ բազմապատկել անվտանգության 
երաշխիքները, որոնք եթե նույնիսկ մենք ապահովենք, միևնույն է, չենք 
ցանկանա կիրառել դրանք, քանի որ դա կհանգեցնի քաղաքակրթության 
վախճանին [3, p. 8]»։ Շարունակելով միտքը՝ Կանը գրում է, որ սպառ-
նալիքի հավաստիության համար ԽՍՀՄ-ը պետք է «ընդունի», որ ԱՄՆ-ը 
կարող է գնալ «խոստացված» ավերածություններին և միևնույն ժամանակ 
պետք է ունենա այնպիսի պաշտպանական կարողություններ, որոնք թույլ 
կտան նրան ողջ դուրս գալ միջուկային պատերազմից։ Կանն անգամ նշում 
է, որ միջուկային պատերազմի ժամանակ բնակչության կորուստը 10%-ի 
հասցնելը կարող է նպաստել արդյունավետ զսպման [1, p. 31]։    

  Կանը կողմնակից էր քաղաքացիական պաշտպանության ապա-
հովմանը, օդային և բալիստիկ հրթիռների պաշտպանական համա-
կարգերի ուժեղացմանը։ Այն հնարավորություն էր տալիս կանխամտածված 
պատերազմ նախաձեռնելու և դրանից ողջ դուրս գալ։ Նա կարծում էր, որ 
ԱՄՆ-ը պետք է թիրախավորի ոչ միայն ԽՍՀՄ քաղաքները և արդյու-
նաբերական ներուժը, այլև ռազմական և քաղաքական կառույցները։  
«... ԱՄՆ-ի նկատմամբ հարձակումը մեծ հավանականությամբ, եթե ոչ 
միանշանակ, կհանգեցնի ԽՍՀՄ քաղաքացիական և ռազմական ավե-
րածությունների [2, p. 557]»։  

Կանի դատողությունների հիմքում երկու կարևոր հանգամանք կար։ 
Նախ՝ անհրաժեշտ զսպման համար պետք է բացահայտ հայտարարել 
միջուկային պատերազմի գնալու իր պատրաստակամության մասին։ 
Երկրորդ՝ հակառակորդը պետք է հավատա, որ զսպող կողմը 
անհրաժեշտության դեպքում կարող է որոշում կայացնել և իրագործել այդ 
մտահղացումը։ Կանը հնարավոր էր համարում միջուկային պատերազմի 
հնարավորությունը և նշում էր. «Պատերազմը կարող է տեղի ունենալ, և 
ցանկալի է ողջ դուրս գալ այդ պատերազմից։ Հետևաբար պետք է ունենալ 
այնպիսի համակարգեր, որոնք կնվազեցնեն պատերազմի պատճառած 
վնասները» [4, p. 61]։  

Կանը մեծ հաշվով պնդում էր, որ ԱՄՆ-ի զսպումը պետք է լինի գերա-
կայության վրա հիմնված։ Սա նշանակում է, որ կողմերից մեկը, տվյալ դեպ-
քում՝ ԱՄՆ-ը, պետք է գերակայություն ունենա ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ։ Կանի 
այս միտքը ինքնին մարտահրավեր է «փոխադարձ» զսպման գաղափարին։ 
«Փոխադարձ» զսպումը ենթադրում է նաև հակառակորդի կողմից համա-
պատասխան կարողությունների և կամքի առկայություն։ Սակայն այս պա-
րագայում զսպման հուսալիությունը խարսխված էր ԱՄՆ-ի նախահարձակ 
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լինելու հնարավորության և իր բնակչությունը պաշտպանելու կարողության 
վրա։ 

 Կանի այս մոտեցումը հակառակ էր 1960-ականների ակադեմիական 
հիմնական հոսանքին, որի հիմքերը դրվել էին Թոմաս Շելինգի կողմից։ 
Կանի նշած «զսպումը՝ գերակայությամբ» բանաձևը ենթադրում է, որ կող-
մերից մեկը զսպելու է՝ ի հաշիվ ունեցած առավելության։ Սրանից կարելի է 
եզրակացնել, որ առավելություն ունեցող կողմը հակառակ կողմից զսպված 
չի լինի, քանի որ դիմացինը պակաս կարողություններ ունի հնարավոր պա-
տերազմում հաղթելու համար։ Ըստ այդմ՝ զսպումը միայն միակողմանի 
բնույթ է ստանում։ Ավելին, զսպումը պայմանավորվում է ոչ թե փոխադարձ 
հարաբերություններով, այլ սեփական՝ չպատերազմելու որոշմամբ։ Այսպի-
սով՝ զսպումը կառուցվում է կողմերից մեկի որոշման հիմքով, ինչը կայու-
նության ապահովման համար լի է վտանգներով։ Նախաձեռնողական 
զսպման այս տարբերակը նույնպես որոշ վերապահումներով կարելի է 
զսպում համարել։ Եթե առաջին տարբերակում փոխադարձ վախը նվազա-
գույնի է հասցված, ապա երկրորդ օրինակում, փաստորեն, վախը մեծ հաշ-
վով միակողմանի է։ Զսպման հուսալիությունը նույնպես ապահովված է 
հիմնականում առավելություն ունեցողի կողմից։  

Այսպիսով, Կանի ներդրումը զսպման տեսության մեջ հիմնականում 
կողմերից մեկին, տվյալ դեպքում՝ ԱՄՆ-ին, առավելություն տալու նպատակ 
ունի։ Կանի աշխատանքներն ուղղված են եղել սառը պատերազմում ԱՄՆ-ի 
գերակայության ապահովմանը՝ նույնիսկ միջուկային պատերազմի գնով։ 
Նա հավանական էր համարում միջուկային պատերազմը և փորձում էր այդ 
հեռանկարին համապատասխան լուծումներ առաջարկել։  

Հաջորդ մոտեցումը, որն առավել մեծ ազդեցություն է ունեցել զսպման 
տեսության հետագա զարգացման վրա, Թոմաս Շելինգի տեսությունն է։   
Շելինգը համարվում է սառը պատերազմի ժամանակների արևմտյան ամե-
նաազդեցիկ ռազմավարական ուսումնասիրությունների (strategic studies) 
տեսաբաններից։ Նրա ձևակերպումները շարունակեցին Բերնարդ Բրոդին, 
Գլեն Սնայդերը, Ռոբերտ Ջերվիսը։ Շելինգի տեսությունը նաև անվանում 
են «ահաբեկման բալանս»։ Այսինքն՝ կողմերի՝ միմյանց ոչնչացնելու կարո-
ղության և հնարավորության հավասարակշռություն։ Ի տարբերություն Կա-
նի՝ Շելինգը զսպումը դիտարկում էր ոչ միայն ԱՄՆ-ի տեսանկյունից, այլև 
ԽՍՀՄ-ի։   

Զսպման բաղադրիչները քննարկելիս Թ․ Շելինգը կարևորում է կողմե-
րի հավասարակշռության գաղափարը։ Մեծ հաշվով զսպման արդյունավե-
տությունը Շելինգի մոտ խարսխված է հավասարակշռության վրա։ Ի տար-
բերություն Կանի՝ Շելինգի համար առանցքային է երկու կողմերի հավասա-
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րաչափ խոցելի առկայությունը։ Հետևապես, կողմերի պաշտպանունակութ-
յունը և հարձակման արդյունավետությունը պետք է լինեն բալանսավոր-
ված։ Բալանսի պահպանումը ենթադրում է երկու կողմերի զուգահեռ գոր-
ծողություններ, ինչը Կանի դեպքում բացակայում է, քանի որ նրա տեսութ-
յան մեջ զսպումը պայմանավորվում է կողմերից մեկի առավելության հաս-
տատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ, Շելինգի առաջ քաշած տեսությունը հեն-
ված է փոխադարձ խոցելիության վրա, որն ապահովող բաղադրիչներն են 
անորոշությունը, միջուկային զենքից պաշտպանության և հակառակորդի 
նկատմամբ հարձակողական առավելության բացակայությունը։  

Խոսելով փոխադարձ խոցելիության ապահովման մասին՝ Շելինգը 
նշում էր, որ սահմանափակ թվով միջուկային սպառազինությունը բավա-
կան է զսպումը ապահովելու համար։ Այս մոտեցմանը կողմ է զսպման տե-
սաբաններից Գ․Սնայդերը: Նա նշում է, որ կարելի է նույնիսկ ինտուիտիվ 
հասկանալ, որ ոչ թե 50, այլ ընդամենը տասը քաղաքի պոտենցիալ ոչնչա-
ցումը բավարար է զսպման համար [5, p. 57]։ Բ․ Բրոդին նույնպես կարծում 
էր, որ բավարար ոչնչացում (ըստ նրա՝ մոտ 100 միջուկային ռումբերը բա-
վարար են) ապահովելու դեպքում մեծ քանակի միջուկային ռումբերի ան-
հրաժեշտություն այլևս չկա, քանի որ զսպման արդյունավետությունը դրա-
նից չի ավելանում  [6, p. 117]: 

  Անդրադառնալով զսպման մարտավարական նպատակներին՝  Շելին-
գը, ի տարբերություն Կանի, չէր կարծում, որ ԱՄՆ-ը պետք է պաշտպանի 
իրեն խորհրդային հարձակումից։ Ավանդական պատերազմների տրամա-
բանությանը հակասող այս դրույթը միջուկային զենքի առկայության պայ-
մաններում այլևս այլ իմաստ է ստանում։ Շելինգը պնդում էր, որ ԱՄՆ քա-
ղաքների և արդյունաբերության պաշտպանությունը անհրաժեշտ չէ 
զսպման համար։ Հակառակը՝ այն կարող էր խոչընդոտ հանդիսանալ դրա 
համար, քանի որ այն կնվազեցներ ԽՍՀՄ վստահությունը առ այն, որ վեր-
ջինս կարող է անհրաժեշտության դեպքում զսպել ԱՄՆ-ին հնարավոր հար-
ձակումից։ Այլ կերպ ասած՝ եթե ԱՄՆ-ն իրեն ավելի պաշտպանված զգա, 
նա առավել հակված կլինի միջուկային էսկալացիայի գնալու, քանի որ արդ-
յունքում առավել քիչ վնասներ կկրի։ Իսկ Շելինգի փոխադարձ խոցելիութ-
յան սկզբունքի համաձայն՝ դա չպետք է տեղի ունենա, քանի որ Մոսկվայի 
վախը ԱՄՆ-ի բարձր պաշտպանունակության հանդեպ կարող է խաթարել 
փոխադարձ զսպման հավասարակշռությունը։ Այստեղ էական է նաև առա-
ջին հարվածի գործոնը։  Եթե ԱՄՆ-ն ամրացնի սեփական պաշտպանութ-
յունը, ԽՍՀՄ-ը կարող է վախենալ, որ ԱՄՆ-ը, լինելով պաշտպանված և հ-
նարավոր վնասը նվազեցրած, հակված կլինի առաջինը հարվածելու։ Դա 
իր հերթին կարող է Մոսկվային ստիպել անհրաժեշտության դեպքում կան-
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խարգելիչ նպատակով առաջինը նախաձեռնել հարձակումը։ Այսինքն՝ 
պաշտպանությունը ինքնին խարխլում է զսպման արդյունավետությունը։ Ե-
թե դիմացինի զսպելու կարողությունը ցածր է, ապա զսպման բալանսը կա-
րող է խախտվել։ Այն կստիպի կողմերից մեկին ձգտել առավելության հաս-
նելու առաջին հարվածի միջոցով։ Հարձակողական կարողությունների 
սահմանափակման մեջ կարևոր նշանակություն ունի առաջին հարվածի 
նախաձեռնության խնդիրը։ Միջուկային զենքի առկայության պայմաննե-
րում ենթադրվում է, որ առաջինը հարված հասցնող կողմը մեկնարկային 
առավելություն պետք է ունենա հետագա ռազմակական գործողությունների 
ծավալման դեպքում։ Առաջին հարվածի համար  տեխնիկական առավե-
լության ձգտումը նա համարում էր էական գործոն զսպման տապալման և 
պատերազմի սկզբի համար։ Այլ կերպ ասած՝ առաջին հարվածի գայթակ-
ղության բացակայությունը  կայունության կարևոր երաշխիք է։ Առաջին 
հարվածը չպետք է կողմերից մեկին առավելություն տա։ Շելինգը շարունա-
կում է․ «Եթե առաջին հարվածի առավելությունը վերացված է կամ առավե-
լագույնս նվազեցված, հարված հասցնելու պատճառները նույնպես կնվա-
զեն» [7, p. 207]: Ըստ այդմ՝ Շելինգի նշած կայունությունը երկկողմ վստա-
հությունն է, որ փոխադարձ ոչնչացում տեղի կունենա՝ անկախ նրանից, թե 
ով կլինի առաջինը հարվածող կողմը։ Նա արդյունավետ զսպման համար 
կարևոր է համարում անհրաժեշտ կարողության առկայությունը՝ քաղաքնե-
րի և արդյունաբերության ոչնչացման հավաստի սպառնալիքի համար։  

Հարձակողական և պաշտպանողական ռազմավարական ուժերի մա-
սին խոսելիս նա առանձնացնում է «կայունացնող» և «անկայունացնող» 
կարողություններ, որոնք պետք է ապահովեն փոխադարձ հակահարվածի 
կարողությունը։ Այդ բաժանման հիմքում ընկած են տեխնիկական բնու-
թագրիչները և նրանց հասցվելիք հնարավոր վնասի տեսակը։ Կայունաց-
նող են այն ուժերը, որոնք կարող են վնասել հակառակորդի սոցիալական 
թիրախները,  իսկ անկայունացնող են նրանք, որոնք կարող են վնասել հա-
կառակորդի ռազմավարական հակահարվածի կարողությունները։  

1960-ականներին ձևավորվող զսպման վերոնշյալ երկու տեսություն-
ներն առաջարկում էին ԱՄՆ-ի զսպման քաղաքականության իրենց լուծում-
ները։ Այս տեսություններն առանձնահատուկ էին նրանով, որ յուրովի էին 
մեկնաբանում այնպիսի կարևոր բաղադրիչներ, որոնք, ինչպես ժամանակը 
ցույց տվեց, առանցքային էին զսպման տեսության համար։ Դրանցից ա-
ռանցքայինը, իհարկե, հավաստիության խնդիրն էր, որը երկար տարիներ 
շարունակեց մնալ զսպման տեսությունն ուսումնասիրողների ուշադրության 
կենտրոնում։  
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 Սառը պատերազմի ընթացքը ցույց տվեց, որ թե՛ ԱՄՆ-ը, թե՛ ԽՍՀՄ-ը 
իրենց զսպման ռազմավարության մեջ հիմնականում օգտագործում էին  
Թ․ Շելինգի առաջ քաշած թեզերը։ Դա արտահայտվեց նաև Կարիբյան 
ճգնաժամի խաղաղ ելքով, երբ կողմերը խուսափեցին զինված առճակա-
տումից, քանի որ մեծ էր ինքնաոչնչացման վախը։  
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ТЕОРИЯ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ  

В ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
 
Проблемы безопасности XXI века не похожи на проблемы XX века. Однако, 

несмотря на исторические события и коллапс биполярного мира, есть некоторые 
инструменты, которые страны продолжают использовать для обеспечения своей 
безопасности. Одним из них является стратегия сдерживания. В данной статье 
рассматриваются основные подходы, выдвинутые в первые десятилетия развития 
этой теории. В особенности, обсуждаются взгляды Г. Куна и Т. Шеллинга и 
анализируются их фундаментальные положения. 

Ключевые слова: стратегия сдерживания, ядерное оружие, ядерное 
сдерживание, холодная война. 
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THEORY OF NUCLEAR DETERRENCE  
IN THE FIRST DECADES OF THE COLD WAR 

 
The security issues of the 21st century vary from the 20th-century realities. 

However, despite the historical developments and the collapse of the bipolar world, 
there are some mechanisms that countries continue to use in order to guarantee their 
security. One of them is the deterrence strategy as a defense strategy. This article 
refers to the main approaches put forward in the first decades of the development of 
this theory. It also tries to discuss the theories of H. Kuhn and T. Schelling and analyze 
their fundamental points.  

Keywords: deterrence strategy, nuclear weapon, deterrence theory, Cold War. 
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Բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության գիտական  
բնորոշումը 
Բազմավեկտորությունը բնորոշվում է որպես պետության փոխշահա-

վետ հարաբերություն իր բոլոր գործընկերների հետ՝ բացառելով նրանցից 
որևէ մեկի չափազանց արտոնյալությունը մյուսների համեմատ [1, p. 211]: 
Այն արտացոլում է պետության ձգտումը՝ զարգացնելու պրագմատիկ հա-
րաբերություններ և ապահովելու ճկունություն միմյանց հետ մրցակցող ար-
տաքին գործընկերների հետ հարաբերություններում [2, p. 47, 3, p. 259], 
պահպանելու որոշակի ինքնավարություն ներքին ու արտաքին քաղաքա-
կանության մեջ [4]։ 

Մասնագետները միակարծիք են, որ բազմավեկտորությունը մեծ տե-
րությունների մրցակցության դաշտում գտնվող փոքր պետությունների հա-
մար առավել նախընտրելի արտաքին քաղաքականություն է [5]։ Նիկոլա 
Կոնտեսիի կարծիքով, բազմավեկտորությունը փոխհամադրման ձև է, որը 
համակցում է բալանսավորման1 և ենթադաշնակցման2 տարրեր։ Դրա մի-
ջոցով փոքր պետությունը կարող է բազմազանեցնել իր խոշոր գործընկեր-
ների ցանկը՝ այդ կերպ կանխելով նրանցից որևէ մեկի գերակայությունն իր 
նկատմամբ։ Դրա մեխանիզմն արտաքին աջակցության կարիք ունեցող 
խնդիրների դաշտի հատվածավորումն է, ինչի արդյունքում ամեն հատված 
կարող է «աճուրդով վաճառվել» տարբեր «գնորդների»՝ բացառելով մեծ 
տերություններից որևէ մեկի գերակայությունը փոքր պետության քաղաքա-
կանության կամ տնտեսության որևէ ոլորտում [6, pp. 300-301]։  

Այսպիսով, բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունն անհրաժեշ-
տաբար ենթադրում է գործընկեր մեծ տերությունների հետ բալանսավոր-
ված հարաբերություններ՝ բացառելով դրանցից որևէ մեկի գերակայությու-
նը տվյալ պետության համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող ո-
լորտներում։ Եթե այդ ոլորտներում նրանց ներկայացվածությունը հավասա-
րաչափ չէ, ապա առնվազն համարժեք է և, գլխավորը, փոխադարձաբար 
բալանսավորված։ 

 
1 Բալանսավորումը Ա պետության կամ պետությունների խմբի կողմից Բ 

պետության կամ պետությունների խմբի նկատմամբ վերջին(ներ)իս գերկայությունը 
և սպառնալիքն Ա–ի նկատմամբ ռազմական կամ տնտեսական ոլորտում 
չեզոքացնելու կամ զսպելու նպատակով կիրառվող քաղաքականություն է։ 

2 Ենթադաշնակցումը թույլ և առավել հզոր պետությունների միջև անհամաչափ 
դաշինքն է, որից ավելի զորեղն անհամաչափ մեծ օգուտ է ստանում, իսկ թույլը 
համոզված է, որ այդ զորեղին բալանսավորելու վնասները կգերազանցեն նրան 
զիջումներով դաշնակցելու օգուտները։ 
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ՀՀ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգային բնորոշման հար-
ցում գիտական համայնքում միակարծություն չկա. Կոնտեսին համարում է, 
որ ՀՀ–ն վարում է միավեկտոր քաղաքականություն [6, p. 307], որոշ հեղի-
նակներ ՀՀ անդամակցությունը Մաքսային միությանը համարում են ան-
գամ ՌԴ–ի կողմից Հայաստանի «արբանյակացում» [7], իսկ ոմանց համոզ-
մամբ էլ, դրա արդյունքում ՀՀ փոխլրացման (complementarity) քաղաքակա-
նությունը փոխակերպվեց հավելման (supplementarity) քաղաքականության 
[8, p. 33]։ Իսկ ահա Ռիչարդ Գիրագոսյանի համոզմամբ, Հայաստանի ար-
տաքին քաղաքականության փոխլրացման սկզբունքը նրա արևմտյան 
կողմնորոշումը համակցում է ՌԴ հետ ռազմավարական դաշինքի ու Իրանի 
հետ դրական փոխհարաբերությունների հետ՝ հիմնված մրցակցող ուժերի 
շահերի բավարարման և օգտագործման վրա [9, p. 23]։ Սերգեյ Մինասյա-
նի ձևակերպմամբ, այդ քաղաքականությունն ուղղված է տարածաշրջանում 
ՌԴ ազդեցությունը բալանսավորելուն և Արցախյան հակամարտության 
կարգավորման բանակցային գործընթացում Արևմուտքի դերը զսպելուն 
[10, p. 86], իսկ դրա նպատակը տարածաշրջանային գործընթացներին 
մասնակցող տարբեր ուժերի՝ հաճախ հակադիր շահերը բալանսավորելն է՝ 
հրաժարվելով ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ դրանցից որևէ մեկի 
բացարձակ գերակայությունից [11, pp. 268-270]։ 

ՀՀ արտաքին քաղաքականության բազմավեկտորության  
պաշտոնական հայեցակարգը 
ՀՀ արտաքին քաղաքականության պաշտոնական հայեցակարգն ար-

տացոլված է Ազգային անվտանգության ռազմավարության (ԱԱՌ) և ար-
տաքին քաղաքականության համար պատասխանատու պաշտոնյաների 
հայտարարություններում։ Այսպես, ԱԱՌ–ում [12] անվտանգության արտա-
քին սպառնալիքների շարքում նշվում են հարևան պետությունների տա-
րածքով անցնող տարանցիկ ուղիների խափանումը, ՀՀ շրջափակումը 
Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, զինված ուժի կիրառումը ՀՀ և ԼՂՀ 
նկատմամբ, էներգետիկ կախվածությունը, ռազմավարական դաշինքների 
թուլացումը կամ դրանցում ՀՀ ոչ բավարար ներգրավվածությունը։ 

ԱԱՌ–ն ամրագրում է ՀՀ արտաքին անվտանգության ռազմավարութ-
յան երկու հիմնասկզբունք՝ փոխլրացումը՝ արդյունավետ հարաբերություն-
ների զարգացումը տարածաշրջանում գործող շահագրգիռ բոլոր ուժերի 
հետ միաժամանակ՝ տարածաշրջանում ուժային բալանսի պահպանման 
նպատակով, և ներգրավվածությունը՝ «մասնակցություն[ը] միջազգային 
ասպարեզում ընթացող այն զարգացումներին, որոնց համահունչ են Հա-
յաստանի որդեգրած նպատակները», ինչպես նաև բազմակողմ, բազմա-
շերտ և երկկողմ ակտիվ քաղաքականության իրականացումը։ Որպես այդ 
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հիմնասկզբունքների կիրառման օրինակ՝ նշվում է, որ ՌԴ հետ ռազմավա-
րական հարաբերությունները, զարգացման եվրոպական ուղու որդեգրու-
մը3, ԱՄՆ և Իրանի հետ փոխշահավետ համագործակցությունը, ԱՊՀ-ին ու 
ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության զար-
գացումը ընդլայնում են փոխլրացման քաղաքականություն վարելու ներու-
ժը։ ՌԴ ռազմական ներկայությունը կարևորվում է ՀՀ անվտանգության և 
տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական հավասարակշռության ապահով-
ման տեսանկյունից, ընդգծվում է նրա հետ պաշտպանական, ռազմատեխ-
նիկական և էներգետիկայի, տրանսպորտային երթուղիների գործարկման 
բնագավառներում համագործակցության կարևորությունը։ ԱՄՆ–ը համար-
վում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության, տարածաշր-
ջանային համագործակցության գործում մեծ կարևորություն ունեցող դերա-
կատար։ Եվրոպական երկրների հետ համագործակցությունը կարևորվում է 
եվրոպական ներգրավման, ղարաբաղյան հակամարտության կարգավոր-
ման և տարածաշրջանում կայունության ու տարածաշրջանային համագոր-
ծակցության տեսանկյուններից։ Վրաստանն ու Իրանը կարևորվում են ՀՀ-
ի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարանցիկ ուղիների 
տեսանկյունից, Իրանը՝ նաև որպես Հարավային Կովկասում կայունության 
և հավասարակշռության պահպանման գործոն։ Իրանի հետ էներգետիկ 
համագործակցությունը կարևորվում է նաև ՀՀ էներգետիկ անվտանգութ-
յան այլընտրանքային աղբյուրների ապահովման տեսանկյունից։ 

Ուշագրավ է, որ առնվազն վերջին 15 տարում ՀՀ արտաքին քաղաքա-
կանության փոխլրացման պաշտոնական հայեցակարգն էապես չի փոխվել։ 
Այսպես, ՀՀ կոմպլեմենտար (փոխլրացման) արտաքին քաղաքականությու-
նը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերով, նշանակում է, որ 
ՀՀ–ն շահ է փնտրում համաշխարհային և տարածաշրջանային տերություն-
ների հակասությունների հարթեցումից, այլ ոչ թե դրանց ուժգնացումից։ 
Դա հնարավորություն է տալիս վստահելի հարաբերություններ հաստատե-
լու ԱՄՆ-ի, ԵՄ–ի և Իրանի հետ, ամրապնդելու ավանդական մերձավորութ-
յունը ՌԴ-ի հետ [13]։  

ԱԳՆ նախկին ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով, ՀՀ արտաքին 
քաղաքականությունը բազմավեկտոր քաղաքականություն է, որի նպատակ-

 
3 Փաստաթղթի հեղինակները, «զարգացման եվրոպական ուղու որդեգրում» 

ասելով, հավանաբար նկատի են ունեցել պետականաշինության գործընթացը 
Հայաստանի՝ ԵԽ–ին անդամակցության և ԵՄ–ի հետ համագործակցության 
շրջանակներում ստանձնած նորմատիվային պարտավորությունների հիման վրա 
կառուցելը։ 
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ներից են արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի երկրների հետ հա-
րաբերությունների խորացումն ու համագործակցության ոլորտների բազմա-
զանեցումը՝ հիմնված փոխադարձության, վստահության, բարի կամքի, շա-
հերի փոխադարձ հարգանքի վրա [14]։ Դա, ըստ ԱԳ նախարարի նախկին 
տեղակալ Կարեն Նազարյանի, նշանակում է նաև «շահերի հաշտեցում ու 
համադրում», և դրա նպատակը կարևորագույն գործընկերների հետ արդ-
յունավետ երկխոսություն և հավասարակշռություն իրականացնելն ու պահ-
պանելն է [15]։ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերով, դա 
նշանակում է, որ ՀՀ–ն պետք է համադրի իր գլխավոր գործընկերների շա-
հերը և ոչ թե փորձի խաղալ նրանց հակասությունների վրա [16], քանի որ 
փոքր երկրների համար շատ դեպքերում դա կարող է ճակատագրական լի-
նել [17]:  

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաստիացմամբ, 2018 թ. իշխա-
նափոխությունից հետո ՀՀ արտաքին քաղաքականության ռազմավարութ-
յունը չի փոխվելու [18], և նա չի պատրաստվում մի գործընկերոջ հետ իր 
հարաբերությունները զարգացնել մյուսի հաշվին [19]: Ըստ ԱԳ նախարար 
Զոհրաբ Մնացականյանի՝ ՀՀ-ն փոքր երկիր է, որի արտաքին քաղաքակա-
նության գերակա խնդիրն է՝ հարաբերությունները գործընկերների հետ 
զարգացնել այնպես, որ մի ուղղությամբ հարաբերությունները չվնասեն որ-
ևէ այլ ուղղությամբ հարաբերություններին [20]: Նրա խոսքով, աշխարհա-
քաղաքական բարդ իրավիճակի բախվելու դեպքում ՀՀ–ն պետք է ներ-
գրավվածության միջոցով գտնի իրագործելի ձևաչափ [21]։ 

ՀՀ Կառավարության 2019 թ. ներկայացրած ծրագրում, որպես Կառա-
վարության գործունեության ուղղություններ4, նշվում են ԵԱՏՄ–ում և 
ՀԱՊԿ–ում ակտիվ ու նախաձեռնողական մասնակցությունը, ՌԴ-ի հետ 
ռազմավարական–դաշնակցային հարաբերությունների (հատկապես՝ անվ-
տանգության ոլորտում), ԱՄՆ-ի հետ՝ բարեկամական գործընկերության 
(ներքին բարեփոխումների և տարածաշրջանային կայունության ոլորտնե-
րում), ԵՄ–ի ու եվրոպական երկրների հետ՝ բարեկամական հարաբերութ-
յունների (հատկապես ներքին բարեփոխումների ոլորտում), Իրանի և Վ-
րաստանի հետ՝ «աշխարհաքաղաքական ազդեցություններից հնարավո-
րինս զերծ» առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերությունների, Չի-
նաստանի հետ՝ բարեկամական հարաբերությունների ու բազմաոլորտ լայն 
համագործակցության, Հնդկաստանի և Ճապոնիայի հետ՝ բարեկամական 
և փոխշահավետ փոխգործակցության, Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ՝ 

                                                 
4 Ուշագրավ են թե՛ այդ ուղղությունների հաջորդականությունը, թե՛ դրանց 

տրվող տարբերակված որակումները։ 
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2, pp. 17-19]։ 

փոխգործակցության և ամերիկյան, ասիական, աֆրիկյան ու խաղաղօվ-
կիանոսյան երկրների հետ՝ համագործակցության զարգացումը, խորա-
ցումն ու ընդլայնումը, ինչպես նաև ՄԱԿ–ում, ԵԱՀԿ–ում և ԵԽ–ում առավել 
ակտիվ ներգրավվածությունը, ԱՊՀ–ում համագործակցությանն ակտիվ 
մասնակցությունը, ՆԱՏՕ–ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակու-
մը և ՖՄԿ–ին ներգրավվածության խորացումը [2

Հատկանշական է, որ հարցին, թե շարունակելով շարժը դեպի ԵՄ՝ 
հնարավո՞ր է արդյոք, որ ՀՀ–ն լքի ԵԱՏՄ–ն, Փաշինյանը պատասխանել է, 
որ «չկա որևէ շարժ դեպի ԵՄ, որովհետև Հայաստանը մնում է այն-
տեղ, որտեղ որ կա»։ Ավելին, նրա խոսքով, Հայաստանը չի պատրաստ-
վում «մտնել աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ», որոնք «որևէ մեկին բա-
րիք չեն բերում, մասնավորապես՝ այն երկրներին ու ժողովուրդներին, ո-
րոնք դառնում են այդ աշխարհաքաղաքական խաղերի հարթակ» [23]։ 
Վարչապետի հավաստմամբ, Հայաստանը չունի «երկու աթոռի վրա նստե-
լու» նպատակ [19]. նա հավատարիմ է ՌԴ հետ ռազմավարական գործըն-
կերության հետագա կատարելագործմանը և ԵԱՏՄ–ին ու ՀԱՊԿ–ին առա-
վել արդյունավետ մասնակցությանը։ ՀՀ–ն մտադիր է նաև առավելագույն 
արդյունավետությամբ օգտագործել ԵՄ–ի հետ ՀԸԳՀ–ն երկրի ներքին բա-
րեփոխումների ոլորտում՝ բացառելով, ըստ որում, այդ գործընկերության 
որևէ կերպ հակասելը ԵԱՏՄ–ին անդամակցությանը։ Ավելին, Հայաստանը 
հանդես է գալիս ԵԱՏՄ–ի տնտեսական հարաբերությունների աշխարհագ-
րության ընդլայնման (նախևառաջ՝ Չինաստանի ուղղությամբ) և անգամ՝ 
ԵԱՏՄ–ԵՄ ինստիտուցիոնալ փոխկապակցման օգտին [24, 23]: 

Այսպիսով, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պաշտոնական 
հայեցակարգում «փոխլրացումը» և «բազմավեկտորությունը» նույնական են 
ու ենթադրում են փոխշահավետ համագործակցություն տարածաշրջանում 
գործող շահագրգիռ բոլոր ուժերի հետ միաժամանակ։ Այդ ռազմավարութ-
յան գլխավոր նպատակը տարածաշրջանում ուժային բալանսի պահպա-
նումն է։ Պաշտոնական հայեցակարգում չի շեշտվում գլխավոր գործընկեր-
ների հետ հարաբերությունների փոխբալանսավորման, փոխհամադրման 
կարևորությունը։ Ավելին, գլխավոր գործընկերներից միայն ՌԴ-ի հետ 
փոխհարաբերություններին է տրվում «ռազմավարական» կարգավիճակ։ 
Փոխարենը՝ մի կողմից շեշտվում է, որ Հայաստանը փորձում է կառուցել իր 
արտաքին հարաբերությունները գլխավոր գործընկերների շահերի հաշ-
տեցման և համադրման հիման վրա՝ հրաժարվելով դրանց հակասություն-
ների օգտագործումից, իսկ մյուս կողմից կարևորվում է բազմակողմ ներ-
գրավումը, որի միջոցով, ինչպես ենթադրվում է, Հայաստանը պետք է 
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«հարմարվի» աշխարհաքաղաքական իրողություններին և գտնի իր արտա-
քին հարաբերությունների իրագործելի ձևաչափը։ 

ՀՀ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը պրակտիկայում 
Իդեալական տարբերակում Հայաստանի արտաքին քաղաքականութ-

յան պրակտիկայում բազմավեկտորությունը պետք է բացառեր արտաքին 
աջակցության կարիք ունեցող ռազմավարական կարևորություն ունեցող ո-
լորտներում՝ ռազմական (ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական), է-
ներգետիկայի (գազ և էլեկտրաէներգիա), երկաթգծային հաղորդակցութ-
յան, հեռահաղորդակցության, արտաքին առևտրի և ներդրումների, մրցակ-
ցող մեծ ուժերից որևէ մեկի գերակայությունը։ Գործնականում փոխլրաց-
ման կամ փոխհամադրման այդ սկզբունքն առնվազը պետք է նշանակեր, 
որ մրցակցող ուժերը համարժեք նշանակություն և մասնակցություն ունեն 
(և այդ կերպ բալանսավորում են միմյանց ազդեցությունը) վերոնշյալ ոլորտ-
ներում։ Սակայն այդ երկու տարբերակներից ոչ մեկն այսօր կիրառելի չէ 
Հայաստանի համար։ 

Ռազմական ոլորտի առանցքը ռազմական դաշիքն է և ռազմատեխնի-
կական համագործակցությունը ՌԴ հետ։ Վերջինս միակ պետությունն է, 
որի հետ Հայաստանն ունի ռազմական փոխօգնության երկկողմ պայմանա-
գիր, և որի ռազմական բազան տեղակայված է Հայաստանի տարածքում։ 
Այդ դաշինքի բաղադրիչներն են 1997 թ. կնքված ռուս–հայկական փոխօգ-
նության պայմանագիրը, ռուսական սահմանապահ զորքերն Իրանի և 
Թուրքիայի հետ սահմանին (1992 թվականից), ռուսական 102-րդ ռազմա-
կայանն իր «Էրեբունի» ռազմական օդանավակայանով (1995 թվականից, 
2010 թ. ընդլայնվեցին ռազմակայանի աշխարհագրական պատասխանա-
տվության գոտին և պաշտպանական գործառույթները), ռուս–հայկական 
ՀՕՊ միացյալ համակարգը (2016-ից)։ Բացի դրանից, Ռուսաստանը շարու-
նակում է մնալ Հայաստանի սպառազինության միակ մատակարարը [25]։ 
Այդ երկկողմ դաշինքը լրացվում է նաև բազմակողմ դաշինքով՝ անդամակ-
ցությունը ՀԱՊԿ–ին (1992 թ.՝ պայմանագրի ստորագրում, 2002 թ.՝ Կազ-
մակերպության հիմնադրում), Մաքսային միությանը (2014 թ.), ապա՝ 
ԵԱՏՄ–ին (2015 թ.)։  

Հայաստանում բնական գազի ներկրման և բաշխման մենաշնորհը 
պատկանում է ռուսաստանյան կապիտալով «Գազպրոմ–Արմենիա» ընկե-
րությանը։ Հայաստանի ԱԷԿ–ի համար միջուկային վառելիքը ևս ներկրվում 
է Ռուսաստանից։ «Հայկական էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը 2006-
2015 թթ. պատկանում էր ռուսաստանյան «Ինտեր ՌԱՕ» ընկերությանը, 
իսկ 2015 թվականից՝ ռուսաստանյան կապիտալը ներկայացնող «Տաշիր» 
խմբին։ Երկաթգծային հաղորդակցության մենաշնորհը ևս պատկանում է 
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ռուսաստանյան կապիտալով «Հարավկովկասյան երկաթուղիներ» ընկե-
րությանը։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում գործառնող երեք խոշոր ըն-
կերություններից երկուսը (ՎԵՈՆ–Արմենիա և ՎիվաՍել-ՄՏՍ) ևս ներկա-
յացնում են ռուսաստանյան կապիտալը։ 

Փաստացի, ռազմավարական կարևորություն ունեցող ոլորտներից 
միայն արտաքին առևտրում (տե՛ս Աղյուսակ 1) և օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումներում [26] է բացակայում ՌԴ-ի գերակայությունը։ Բայց անգամ 
այդ ոլորտներում արտաքին գործընկերների ներկայացվածությունն անհա-
մամասն է։ 

 
Աղյուսակ 1 

 
ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2015-2018 թթ. (%) [27] 

 
 2015 2016 2017 2018 

ԵԱՏՄ, որից 25,8 27,8 28,2 27 

ՌԴ 24,8 26,8 27,3 23,2 

ԵՄ 25,7 24,0 24,3 24,8 

Այլ երկրներ, որից 45,2 45,7 45 45,2 

Իրան 5,8 4,7 4,1 6,9 

Վրաստան 3,9 4,8 3,8 0,1 

Չինաստան 10,2 9,0 9,4 10.4 

ԱՄՆ 3,4 2,4 3,2 5.1 

 
Սա վկայում է Հայաստանի անվտանգության համար ռազմավարական 

կարևորություն ունեցող ոլորտներում գործընկերների հետ հարաբերութ-
յուններում բալանսավորվածության, փոխհամադրման բացակայության և, 
ըստ այդմ, գործընկերներից մեկի՝ ՌԴ–ի գերակայության մասին։ Ըստ ո-
րում, արտաքին առևտրի և օտարերկրյա ներդրումների ոլորտներում որևէ 
գործընկերոջ գերակայության բացակայությունը թույլ չի տալիս խոսել նաև 
ռազմավարական մյուս ոլորտներում ՌԴ–ի գերակայությունը բալանսավո-
րելու կամ չեզոքացնելու մասին։ 

Եզրակացություն 
Ամփոփելով վերլուծության վերջնարդյունքները՝ կարող ենք եզրակաց-

նել, որ. 
 Բազմավեկտորությունն արտաքին գործընկերներից առավելագույն 

ինքնուրույնության և, ըստ այդմ, արտաքին քաղաքական մանևրի 
լայն հնարավորությունների ձգտող փոքր պետությունների արտա-



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

231 

քին քաղաքականության լավագույն ռազմավարությունն է։ Այն անհ-
րաժեշտաբար ենթադրում է այդ պետության համար ռազմավարա-
կան կարևորություն ունեցող ոլորտներում արտաքին գործընկերնե-
րի փոխբալանսավորված ներկայացվածություն՝ բացառելով նրան-
ցից մեկի գերակայությունը կա՛մ այդ ոլորտներից որևէ մեկում՝ ի-
դեալական տարբերակում, կա՛մ, առնվազը, տարբեր ոլորտներում 
գործընկերների համարժեք ներկայացվածության միջոցով բալան-
սավորելով նրանց ազդեցությունը փոքր պետության արտաքին քա-
ղաքականության վրա։ 

 Բազմավեկտորության պաշտոնական մեկնաբանությունը հայաս-
տանյան կառավարող էլիտայի կողմից չի համապատասխանում 
դրա գիտական բնորոշմանը։ ՀՀ արտաքին քաղաքականության 
պաշտոնական հայեցակարգն ուղղակիորեն չի ենթադրում գործըն-
կերների հետ բալանսավորված հարաբերություններ. դրա հիմ-
նասկզբունքը ոչ թե գործընկերների հետ բալանսավորված հարաբե-
րությունների կառուցումն է, այլ նրանց հետ տարաձայնությունների 
բացառումը։ Ավելին, պաշտոնական հայեցակարգը նախատեսում է 
գործընկերների հետ տարբերակված ներոլորտային համագործակ-
ցություն և նրանց հետ տարբերակված աստիճանակարգությամբ 
փոխհարաբերություններ՝ ելնելով տվյալ ժամանակաշրջանի աշ-
խարհաքաղաքական իրողություններից։ 

 Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պրակտիկան համա-
հունչ է դրա պաշտոնական հայեցակարգին և նույնպես չի համա-
պատասխանում բազմավեկտորության գիտական բնորոշմանը։ Այդ 
անհամապատասխանության գլխավոր պատճառը Հայաստանի հա-
մար ռազմավարական կարևորություն ունեցող մի շարք ոլորտներում 
արտաքին գործընկերների ներկայացվածության անհամամասնութ-
յունն է, ավելի կոնկրետ՝ գործընկերներից մեկի գերակայությունը։ 
Իսկ գործընկերների հետ հարաբերությունների այդպիսի կառուց-
վածքը բնորոշ է արտաքին քաղաքականության այլ՝ որևէ մի մեծ 
տերությանը ենթադաշնակցելու ռազմավարությանը, որը, իր հեր-
թին, բնորոշ է միավեկտոր արտաքին քաղաքականությանը։ 

 Միավեկտորությունը/ենթադաշնակցումը սահմանափակում է Հա-
յաստանի արտաքին քաղաքական մանևրի հնարավորությունները, 
նրան դարձնում խիստ կախված մեծ տերությունների փոխհարաբե-
րություններից. որքան ցածր լինի դրանցում լարվածությունը, այն-
քան բարձր կլինի մանևրի և ներգրավումից օգուտ քաղելու հնարա-
վորությունը, իսկ որքան բարձր լինի լարվածությունը, այնքան Հա-
յաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ առավել ընդգծված 
կլինի ենթադաշնակցումը։ 
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The article aims at studying the compliance of Armenia’s foreign policy’s official 

concept and its practice with the scientific definition of a multi-vector foreign policy. It 
is concluded that Armenia’s foreign policy practice and its official concept correspond 
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Հոդվածում ներկայացված է ժողովրդավարության երեք տեսութ-
յունների համեմատական վերլուծությունը՝ կոնսոցիատիվիզմ, պո-
լիարխիա և մասնակցային ժողովրդավարություն: Համեմատական 
վերլուծությունը հիմնված է այնպիսի հասկացությունների վրա, ինչ-
պիսիք են «լիազորությունների տարանջատում», «մարդու իրավունք-
ներ», «ընտրական գործընթաց» և այլն: 

Յուրաքանչյուր հասկացություն ամբողջությամբ նկարագրում է 
կոնսոցիատիվիզմի, պոլիարխիայի և մասնակցային ժողովրդավա-
րության տեսական և հայեցակարգային դրույթները: Այս առումով 
հարկ է նշել, որ ժողովրդավարության բոլոր մոդելների համատեքս-
տում վերջիններս կարևոր դեր են խաղում: 

Հետազոտության մեջ հիմնական շեշտը դրված է կոնսոցիատի-
վիզմի շրջանակներում մյուս երկու տեսությունների փոխազդեցութ-
յան գիտական կիրառման վրա: 

Հոդվածի վերջում ներկայացված են տարբեր պետությունների 
կոնսոցիատիվիզմի մեթոդական կիրառման առանձնահատկություն-
ները՝ որպես ժողովրդավարության արդյունավետ մոդել՝ «լավ կառա-
վարման» համատեքստում: 

Հիմնաբառեր. կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն, պոլիար-
խիա, վեստմինստերյան ժողովրդավարություն, մասնակցային ժո-
ղովրդավարություն, պառլամենտարիզմ, սեգմենտ, ստրատա, քաղա-
քական վարչակարգ, բազմակազմ հասարակություն։  

 
Նիդեռլանդական ծագմամբ ամերիկացի քաղաքագետ Արենդ Լեյփ-

հարթը, անդրադառնալով խորհրդարանական ժողովրդավարություններին, 
առանձնացնում է երկու հիմնական մոդելներ՝ վեստմինստերյան և կոնսո-
ցիատիվ (համահասարակական) [1, с. 26-34]։ Կոնսոցիատիվ ժողովրդա-
վարության և այլ մոդելների միջև համեմատական վերլուծություն կատա-
րելիս կարևորվում է համեմատության չափանիշների ընտրությունը։ Կոնսո-
ցիատիվիզմի համեմատության հիմնական չափանիշներն են՝  
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1. բազմակազմ հասարակության պայմաններում բոլորի մասնակցութ-
յունը իշխանության ղեկավարմանը, 

2. իշխանության կիսումը, 
3. սոցիալ-քաղաքական արդարադատության զգացումը,  
4. մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, 
5. իշխանության ճյուղերի տարանջատման սկզբունքը, 
6. մասնակցությունը ընտրական գործընթացներին, 
7. համահասարակական ներդաշնակ կեցությունը։ 
Կոնսոցիատիվ մոդելի հետ հարկ եմ համարում համեմատել նաև վեստ-

մինստերյան ժողովրդավարության մոդելը։ Ընդունված է համարել, որ այն 
մեծամասնական ժողովրդավարության մոդել է [2, с. 26-34]։ Վեստմինս-
տերյան մոդելի մոտեցումները հանգամանալից ուսումնասիրված են Լեյփ-
հարթի աշխատություններում, որտեղ նա կոնսոցիատիվ և վեստմինստեր-
յան մոդելների համեմատական վերլուծությունը կատարում է հակադրութ-
յունների միջոցով [3, Էջ 16-19]։  

Վեստմինստերյան ժողովրդավարությունը մի մոդել է, որտեղ կուսակ-
ցությունները քաղաքական գործընթացներում իշխանության համար պայ-
քարում փոխարինում են միմյանց և կոալիցիա են ձևավորում մեծամաս-
նության սկզբունքով։ Ավելին, այս մոդելի պայմաններում հաղթողը ստա-
նում է ամեն ինչ, իսկ պարտվողը՝ գրեթե ոչինչ։ Իսկ սա հասարակական-
քաղաքական անարդարության վերականգնման և դժգոհությունների հիմ-
քեր է ձևավորում։ Մինչդեռ կոնսոցիատիվը նախատեսում է համամասնութ-
յուն, սեգմենտների կոլեգիալ ներգրավվածություն և շահերի զուգամիտում։ 
Վեստմինստերյան ժողովրդավարության վառ օրինակներ են Մեծ Բրիտա-
նիան և Նիդեռլանդները։ Վեստմինստերյան (մեծամասնական) ժողովրդա-
վարության մոդելն ունի բազմաթիվ բնութագրիչներ [4, pp. 116-137]։ Օրի-
նակ՝ կառավարությունը գտնվում է մեկի ձեռքում, և հաղթողին է պատկա-
նում ամենը: Մի հանգամանք, որն արմատապես տարբեր է կոնսոցիատի-
վից, որտեղ առկա է համամասնության սկզբունքը, և ոչ միայն պաշտոննե-
րում, այլև որոշումների կայացման հարցերում առկա է փոխադարձ վետոյի 
իրավունք։ Առկա է կենտրոնացված կառավարում, կուսակցությունների 
միջև քաղաքական պայքարը հաշվի չի առնում կոնսոցիատիվիզմի համա-
հասարակական կառավարման ներդաշնակությունը և հղի է նորանոր 
ճգնաժամային տարրերով։ Վեստմինստերյան ժողովրդավարության դեպ-
քում առկա է նաև ճկուն սահմանադրություն, որտեղ օրենսդրության բազ-
մազանությունը թույլ է տալիս իրավական հարթությունում լուծել հասարա-
կական-քաղաքական և այլ ոլորտների առնչվող բազմաթիվ խնդիրներ: Սա-
կայն այդ խնդիրների լուծումը իրավական է, և բաց է մնում մի կարևոր 
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հարց՝ բազմակազմ հասարակության պայմաններում սեգմենտների բազ-
մազանության և դրանց բավարարվածության հարցերը. հանգամանք, որը 
կարող է իրավական հարթության վրա կարգավորված լինել, իսկ միջհասա-
րակական հարաբերությունների համատեքստում լատենտ կոնֆլիկտայ-
նության նախադրյալներ պարունակել [5, p. 22]։  

Հաջորդ կարևոր բնութագրիչն այն է, որ մեծամասնական ժողովրդա-
վարության մոդելի պայմաններում չկան ուղիղ ժողովրդավարության ինս-
տիտուտներ, և որոշումները չեն կայացվում հանրաքվեի միջոցով [6]։ Բացի 
այդ, եթե կոնսոցիատիվիզմի դեպքում սեգմենտները, ունենալով ինքնորո-
շում, մեծ կոալիցիայում իրենց դերն ու ազդեցությունն ունեն որոշումների 
կայացման գործընթացի վրա, ապա վեստմինստերյանի դեպքում ներկա-
յացվածությունը համամասնական սեգմենտային չէ, այլ մեծամասնական, 
ինչը, ամեն դեպքում, հաշվի չի առնում բոլոր շերտերի շահերի և ցանկութ-
յունների համալիրը։ Վեստմինստերյան ժողովրդավարության դեպքում 
կենտրոնական բանկը վերահսկվում է իշխանության մեջ գտնվող քաղա-
քական կուսակցությունների կողմից, որոնք մեծամասնության սկզբունքով 
են ներկայացված պետական կառավարման համակարգում։ Մինչդեռ այս-
տեղ, փաստացիորեն բավարարելով իշխող մեծամասնության կարիքները, 
միաժամանակ անտեսվում են ղեկավարվող փոքրամասնության շահերը, 
ինչը ոչ միայն ղեկավարման ճկունության, այլև համահասարակական ներ-
դաշնակ գոյության ակնհայտ խոչընդոտ է։ Այս մոդելն աշխատում է հա-
կադրությունների սկզբունքով, որտեղ մեծամասնության շահերը հակադր-
վում են փոքրամասնության շահերին. սա մի քաղաքական գործընթաց է, 
որը դատապարտված է անարդյունավետ լուծումների։ Ավելին` վեստմինս-
տերյան ժողովրդավարության դեպքում իշխանության կենտրոնացվածութ-
յունը թույլ է տալիս, որ քաղաքական կուսակցությունները համատեղ գործե-
լաոճով մեծամասնության կողմից ճնշումներ գործադրեն փոքրամասնութ-
յան վրա։  

Այս ամենը ընդհանրացնելով՝ կարելի է նկատել, որ ժողովրդավարութ-
յան վեստմինստերյան մոդելի կողմից ճնշումներ գործադրելը հղի է բռնա-
պետության անցում կատարելու իրական նախադրյալներով։ Անշուշտ, դա 
տևական գործընթացի արդյունք է լինելու, սակայն դրա չկանխարգելումը 
կարող է ժողովրդավարությանը հակադիր՝ վարչակարգային նշանակութ-
յուն ձեռք բերել։ Առհասարակ անտարբերությունը (մասնավորապես քաղա-
քական գործընթացներում) հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների. սա 
մասնավորապես վերաբերում է բազմակազմ հասարակություններում քա-
ղաքական կառավարման և քաղաքական որոշումների ընդունման գործըն-
թացներին։ Եվ եթե միջանձնային հարաբերություններում անտարբերութ-
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յունը զգացմունքային մակարդակում լուծելի խնդիր է, ապա քաղաքական 
գործընթացներում` հասարակության սեգմենտների միջև հարաբերություն-
ներում, կոնկրետ բացասական հետևանքների կարող է հանգեցնել՝ քաղա-
քականության անկայունությունից մինչև քաղաքական վարչակարգի փոփո-
խություն։  

Լեյփհարթը իր «Ժողովրդավարության օրինակներ. կառավարման ձևե-
րը և իրականացումը երեսունվեց երկրներում» գրքում ավելացրեց ժողովր-
դավարության ևս երեք տարր՝ խմբային շահերի բազմազանությունը, 
չգրված սահմանադրության դեպքում դատական քննության բացակայութ-
յունը և կենտրոնական բանկի նկատմամբ գործադիր իշխանության վե-
րահսկողության իրականացումը։  

Առհասարակ, խոսելով վեստմինստերյան ժողովրդավարության կիրա-
ռելիության և նախապատմության մասին` հարկ է նշել, որ այն ի սկզբանե 
ուղղված է եղել բրիտանական նախկին գաղութներում կենտրոնի (հունա-
րեն՝ metropolis) կողմից ծայրամասային հատվածների (հունարեն՝ 
periphereia) ղեկավարմանը, և նպատակը զուտ քաղաքական միասնության 
ապահովումն էր։ Սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ այդ քաղաքական 
միասնության հասնելու համար հաճախ խախտվել են բազմաշերտ հասա-
րակության նկատմամբ սոցիալ-քաղաքական արդարադատության և համե-
րաշխության զգացումները։ Մինչդեռ կոնսոցիատիվ ժողովրդավարությունն 
առաջարկում է համահասարակական ներդաշնակ գոյության համար լայն 
սկզբունքային մեթոդների կիրառություն, որը պետք է ապահովի լավ կա-
ռավարումը։  

Արևմտյան քաղաքագիտական շրջանակներում «բազմիշխանություն» 
(polyarchy) եզրույթը շրջանառության մեջ դրեց ամերիկացի ականավոր քա-
ղաքագետ Ռոբերտ Դալը (1915-2014) [7, pp. 14-16]։ Այս տեսությունը ծագել 
է ԱՄՆ-ում և Ֆրանսիայում, այնուհետև տարածում է գտել ողջ աշխարհով։ 
Բազմիշխանությունը կառավարման այնպիսի մոդել է, որն իր մեջ ներառե-
լով որոշակի ընթացակարգային սկզբունքներ՝ կառավարման գործընթա-
ցում անհրաժեշտ պայման է համարում ժողովրդավարական սկզբունքնե-
րով պետություն ունենալը։ Ըստ Ռ. Դալի՝ բազմիշխանության հիմնական 
սկզբունքը կառավարության գործունեությունը իր պետության քաղաքացի-
ների շահերին ծառայեցնելն է, որտեղ բոլորը պետք է լինեն քաղաքակա-
նապես հավասար և անկաշկանդ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ինչպես 
կոնսոցիատիվիզմի դեպքում: Դալը այստեղ նույնպես կարևորում է հասա-
րակության ներդաշնակությունը, մասնավորապես, որպես կարևորագույն 
արժեք նշվում են մարդու, քաղաքացու իրավունքները, իսկ իշխանությունը 
փաստորեն դառնում է միջոց նշված արժեքներին և արդարության հասնե-
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լու համար [8, pp. 23-34]։ Ակնհայտ է, որ բազմիշխանությունը կառավար-
ման այնպիսի մոդել է, որի դեպքում նախատեսվում է բոլորի ներգրավումը 
քաղաքական գործընթացներում: Այն շատ նման է կոնսոցիատիվիզմի մո-
տեցումներին, որոնք բազմակազմ հասարակության ներսում ստեղծում են 
հնարավորություն իշխանության կիսման (power sharing) համար [9]։ Եթե 
սրան գումարենք այն հանգամանքը, որ բոլորը, ըստ բազմիշխանության, 
պետք է ունենան հավասար քաղաքական հնարավորություններ, ապա 
ակնհայտորեն ուրվագծվում է բազմակազմ հասարակության պայմաննե-
րում բոլոր տարրերի ներգրավման քաղաքականությունը [10, pp. 228-230]։ 
Ա. Լեյփհարթը ներկայացնում է բազմակազմ հասարակության սեգմենտա-
վորումը և պետական կառավարման գործընթացին մասնակցությունը, սա-
կայն հստակ է, որ թե՛ բազմիշխանությունը և թե՛ կոնսոցիատիվիզմը ենթա-
դրում են մասնակցային լայն հնարավորություններ։ Եթե կոնսոցիատիվիզ-
մի դեպքում քաղաքացիների մասնակցայնությունը հստակեցված է չորս 
սկզբունքների տեսքով, ապա Դալի բազմիշխանության դեպքում բաց են 
մնում իշխանությունն իրականացնելու մեխանիզմները: Դա, ըստ իս, կա-
րող է տեսագործնական առումով տարակարծությունների և անբովանդակ 
գործունեության հիմք հանդիսանալ, ուստի պետք է հստակեցնել բազմիշ-
խանության իրականացման մեխանիզմները՝ հավելյալ ճգնաժամային 
խնդիրներից խուսափելու համար։ 1956 թ. Ռ. Դալը իր «Ժողովրդավարութ-
յան տեսության նախաբան» գրքում գրել է, որ ժամանակակից ժողովրդա-
վարության տեսությունների համաձայն՝ բազմիշխանությունը՝ որպես հա-
մակարգային մոդել, ունի յոթ հիմնական ինստիտուտներ։  

1. «Ընտրովի պետական պաշտոններ։ Ժամանակակից ժողովրդավա-
րությունները ներկայացուցչական են, և հիմնական օրենքի համաձայն՝ նա-
խատեսվում է անհատ քաղաքական գործիչների կողմից որոշումների ըն-
դունման և իրավական ակտերի վերահսկողություն։  

2. Ազատ և արդար ընտրություններ, որոնց բոլոր քաղաքացիները կա-
րող են մասնակցել (ընտրող և թեկնածու) և ներգրավվել քաղաքական 
կյանքում քաղաքական միավորումների մրցակցային գործունեության մեջ։ 
Առհասարակ բոլորի մասնակցությունը քաղաքական կյանքին կոնսոցիա-
տիվիզմի բնորոշ տարրերից է։ Սակայն եթե բազմիշխանության դեպքում 
բոլորին հնարավորություն է տրվում մասնակցելու քաղաքական գործըն-
թացներին, դա զուտ ազատության և արդարության սկզբունքն է: Ներառե-
լով այն՝ կոնսոցիատիվիզմը նաև ցույց է տալիս բոլորի մասնակցության 
սեգմենտային ներկայացվածությունը և համատեղ ապրելու բոլոր մեխա-
նիզմները։ 
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3. Կառավարության պատասխանատվությունը, որը կախված է քաղա-
քացիներից, ընտրողներից, նախարարությունների գործունեությունից և 
ընտրությունների արդյունքից։  

4. Խոսքի ազատությունը։ Այն արտահայտվում է քաղաքացիների կող-
մից կառավարության գործունեության ազատ և անկաշկանդ քննադատութ-
յամբ, սոցիալ-տնտեսական հարցերի վերաբերյալ կարծիքների և մոտե-
ցումների արտահայտմամբ և քաղաքական կուսակցությունների գործու-
նեության քննադատություններով, որոնք չպետք է հանգեցնեն հետապն-
դումների կամ ուղղակի և անուղղակի պատասխանատվության։ 

5. Այլընտրանքային և անկախ տեղեկատվական աղբյուրների հասա-
նելիություն։ Քաղաքացիները կարող են ԶԼՄ-ների միջոցով արտահայտել 
օբյեկտիվ և անաչառ տեղեկություն, որի համար չպետք է վերահսկվեն իշ-
խանությունների կողմից։ 

6. Հասարակական կազմակերպությունների ինքնավարությունը։ Քա-
ղաքացիները կարող են ստեղծել համեմատաբար անկախ քաղաքացիա-
կան հասարակության կառույցներ (ՀԿ-ներ), համայնքներ՝ ներառյալ քաղա-
քական կուսակցությունները։ Միաժամանակ բոլոր քաղաքացիները և բնա-
կիչները, որոնք ապրում են պետության ներսում, ամեն ինչից անկախ, 
պետք է ունենան նույն քաղաքացիական իրավունքներն ու հնարավորութ-
յունները։ Սա թերևս կարևոր հանգամանք է, քանի որ ինչպես կոնսոցիա-
տիվիզմի, այնպես էլ բազմիշխանության դեպքում կարևորվում է բոլորի 
մասնակցությամբ իշխանության իրացումը։ Իհարկե, որոշակի տեսական 
ձևակերպումների տարբերություններ կան, սակայն այստեղ խնդիրը բո-
վանդակային նմանություններն են։ 

7. Այս ամենից բացի, Դալը բազմիշխանությունը դիտում է որպես մի 
համակարգ, որը կարողանում է ապահովել իր քաղաքացիների ազատա-
կանությունը և քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիների բարձր 
մակարդակով ներգրավվածությունը [11, p. 33]։ 

Բազմիշխանությունը նախատեսում է իրավական պետության առկա-
յություն, մասնավորապես՝ գործադիր մարմնում սահմանադրական սահմա-
նափակումներ, որն արտահայտվում է դրա ենթակայությամբ իշխանության 
այլ մարմիններին և կառույցներին (օրենսդիր, դատական, օմբուդսման և 
այլն)։ Բազմիշխանության հիմնական սկզբունքային առանձնահատկությու-
նը քաղաքական մրցակցության ապահովումն է և քաղաքացիների ներա-
ռումը կոալիցիոն կառավարման գործընթացում» [12, p. 89]։ Այս սկզբունքը 
նաև համարվում է կոնսոցիատիվիզմի չորս հիմնական սկզբունքներից մե-
կը, և կարող ենք ասել, որ ամեն դեպքում բազմակազմ հասարակության 
մեջ իշխանության կիսումը և լավ կառավարումը գրեթե անհնարին է իրա-
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կանացնել առանց կոալիցիոն գործելաոճի։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին 
քաղաքագետները նշում էին, որ մեծ թվով երկրներում նկատելի էր բազմիշ-
խանության սկզբունքային գործելաոճ, ինչը վկայում էր ոչ միայն նրանց ժո-
ղովրդավար պետություն լինելու, այլև լավ կառավարման բարձր մակար-
դակի մասին։ Եթե 1831թ. ֆրանսիացի սոցիոլոգ, պետական գործիչ Ալեք-
սիս դը Թոքվիլը (1805-1859) նշում էր, որ այդ ժամանակ ամենաժողովրդա-
վար պետությունը ԱՄՆ-ն էր, ապա այսօր այդ և մի շարք բովանդակային 
հարցեր խիստ դժվար է օբյեկտիվորեն գնահատել, քանի որ նույն ԱՄՆ-ում 
մինչև օրս գործում են մահապատիժը, ստրկավաճառության դրսևորումնե-
րը (թեկուզ ոչ օրինական), եկվորների նկատմամբ խտրական վերաբեր-
մունքը և այլն։ Հատկանշական է պրոֆեսոր Ռ. Դալի այն մոտեցումը, որ 
ժողովրդավարությունը մեր օրերում չափազանց բարձր չափանիշներ է պա-
հանջում, և շատ հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում բազմիշխանութ-
յունը համարվի ոչ բավարար ժողովրդավարական մոդել կամ համակարգ։ 
Բազմիշխան պետություններին բնորոշ են բարեկեցության համեմատաբար 
բարձր մակարդակը, գրագիտությունը, մասնագիտական գործունեության 
բազմազանությունը, ինքնավար ձեռնարկատիրությունների զարգացածութ-
յունը, միջազգային շուկայում պետությունների կողմնորոշվածությունը, քա-
ղաքացիական հասարակության կայացածությունը և այլն [13, p. 51]։ Եվ, 
վերջապես, այս ամենը էապես նպաստում է նրան, որ մեկ կենտրոնի ձեռ-
քում չկուտակվի իշխանությունը և իրականացվի բազմիշխանության հիմ-
քով պետական համակարգի կառավարում [14, pp. 441-463]։ Սա շատ կա-
րևոր հանգամանք է հատկապես կոնսոցիատիվիզմի տեսանկյունից, որ-
տեղ նույնպես բազմակազմ հասարակության հիմքը բոլորի ներգրավմամբ 
լավ կառավարումն է։  

Մասնակցային ժողովրդավարությունը (participatory democracy) պատ-
մական խոր արմատներ ունի, և դրա  գործածության առաջին օրինակներն 
ասոցացվում են Իրոկեզների համադաշնության հետ, որտեղ կառավարման 
հարցերը կարգավորվում են աշխարհի ամենահին սահմանադրության հա-
մատեքստում։ Հատկանշական է, մ.թ.ա. 600 թ. Հին Հունաստանի հայտնի 
օրենսգիր, պետական գործիչ Սոլոնը (մ.թ.ա. 638-558) Աթենքում բարեփո-
խումներ իրականացրեց և, օլիգարխների իշխանությունը կրճատելով, հիմք 
դրեց մասնակցային ժողովրդավարությանը։ Այսօր ժամանակակից ժողովր-
դավարական զարգացումներում մասնակցային ժողովրդավարությունը լայն 
կիրառություն ունի ԱՄՆ-ում, ԵՄ-ում և այլուր։ Միաժամանակ ժողովրդա-
վարության տեսությունները նախատեսում են մասնակցային սկզբունք։ Եվ 
այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ մասնակցային ժողովրդավարութ-
յունն ընկած է բազմաթիվ մոդելների հիմքում [15, pp. 419-444]։ Սա հատ-
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կապես արդիական է կոնսոցիատիվիզմի դիտանկյունից, երբ բազմակազմ 
հասարակության պայմաններում պետք է իրականացնել մասնակցային կո-
լեգիալ կառավարում։  

Մասնակցային ժողովրդավարությունը հատկապես կարևորում է բոլոր 
քաղաքացիների կամ ընտրողների գործուն մասնակցությունը քաղաքական 
գործընթացներին և պետական կառավարական համակարգի հարցերին 
[16, pp. 165-187]։ Անշուշտ, կոնսոցիատիվ մոդելը նույնպես կարևորում է 
դա, սակայն, ի տարբերություն մասնակցայինի, նշում է, որ բազմակազմ 
հասարակություններում ոչ միայն չկան հավասար մասնակցային հնարա-
վորություններ, այլև հստակեցված չեն սեգմենտների (կամ ստրատաների) 
մասնակցության խնդիրները։ Խոսելով ժողովրդավարության մասին՝ հարկ 
է հասկանալ, որ ժողովուրդը (demos) իշխանության (kratos) կրողն է, որ քա-
ղաքացին ունի լայն մասնակցության հնարավորություններ, սակայն հարց է 
առաջանում մասնակցության ձևաչափերի, քանակական և որակական 
խնդիրների շուրջ։ Միաժամանակ, մասնակցայինը շատ նման է կոնսոցիա-
տիվ մոդելին, և, ի տարբերություն ժողովրդավարության այլ մոդելների, այն 
քաղաքացիներին ավելի լայն ու գործուն մասնակցության հնարավորութ-
յուններ է ընձեռում [17, pp. 44-55]։  

Մասնակցային և կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելների մյուս 
ընդհանրությունը բոլոր մասնակից սուբյեկտներին որոշումների կայացման 
և դրանց վրա ազդելու գործընթացում լայն մասնակցային հնարավորութ-
յուններ ընձեռելն է։ Մասնակցային ժողովրդավարության մոդելի արդյունա-
վետությունն էապես ուղղված է քաղաքական գործընթացներում փոքր 
խմբերի (կոնսոցիատիվի դեպքում՝ սեգմենտներ, ստրատաներ) ակտիվ 
ներգրավմանը։ Մասնակցայնության գնահատման նպատակը արդյունավե-
տության բարձրացումն է և կիրառության նոր մեթոդաբանության մշակու-
մը։ Էական են նաև մասնակցության ճգնաժամի հարցերը, երբ պետական 
ղեկավար շրջանակների և քաղաքացիական հասարակության միջև առա-
ջանում են հասարակական-քաղաքական կյանքին ներդաշնակ մասնակ-
ցության խնդիրներ։ Այս հարցերի պատասխանները միանշանակ առաջար-
կություններ և լուծումներ չունեն։ Անգլիացի քաղաքագետ, Կալիֆոռնիայի 
համալսարանի պրոֆեսոր Քյարոլ Փեյտմենը նշում է, որ ժողովրդավարութ-
յան մասնակցային մոդելը նախատեսում է առավելագույնս ներդրումային 
մասնակցություն, որտեղ գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավո-
րում է ոչ միայն իրականացվող քաղաքականությունը, այլև յուրաքանչյուր 
անհատի սոցիալ-քաղաքական կենսամակարդակի զարգացմանը նպաս-
տելը։ Միաժամանակ մասնակցային ժողովրդավարության մոդելում տար-
բեր ձևաչափերով քաղաքացիների մասնակցությունը նպաստում է քննար-
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կումների արդյունքում հասարակական-քաղաքացիական ինստիտուտների 
ձևավորմանը, որոնց լեգիտիմությունը նոր հնարավորություններ է ընձե-
ռում հետագայում դրանց ընդլայնման համար5։ Եվ, վերջապես, մեծ կամ 
փոքր խմբերով քաղաքական մասնակցության հարցերի վերաբերյալ նշվում 
է, որ մասնակցության գործընթացն ավելի արդյունավետ է սկսել փոքր 
խմբերով, այնուհետև դրական արդյունքների հիման վրա անցում կատարել 
մեծ խմբերին։ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСОЦИАТИВНЫХ И  

ДРУГИХ ТЕОРИЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
В статье представлен сравнительный анализ трех теорий демократии: 

консоциативизма, полиархии и демократии участия. В основе сравнительного 
анализа лежат такие категории, как “разделение властей”, “права человека”, 
“избирательный процесс” и другие.  

Каждая категория на индивидуальном уровне подробно описывает теоретико-
концептуальные положения консоциативизма, полиархии и демократии участия. В 
связи с этим, следует отметить, что последняя играет важную роль в контексте 
функционирования всех моделей демократии.  

Основной акцент в исследовательской работе сделан на представлении 
научного применения взаимодействия двух остальных теорий в рамках 
консоциативизма.  

В конце работы представлены особенности методологического применения 
консоциативизма к различным государствам как эффективной модели демократии, 
в контексте осуществления “хорошего управления”(good governance). 

Ключевые слова: консоциативная демократия, полиархия, вестминстер-
ская демократия, демократия участия, парламентаризм, сегмент, страта, 
политические режимы, многосоставное общество. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSOCIATIVE  
AND OTHER THEORIES OF DEMOCRACY 

 
The article presents a comparative analysis of three theories of democracy: 

consociativism, polyarchy and participatory democracy. The comparative analysis is 
based on such categories as “separation of powers”, “human rights”, “electoral 
process” and so on.  

Each category completely describes the theoretical and conceptual provisions of 
consociativism, polyarchy and participatory democracy at the individual level. In this 
regard, it should be noted that in the functioning context of all models of democracy 
the latter plays an important role.  

The main emphasis of the research is to present the scientific application of the 
other two theories’ interaction within the framework of consociativism.  

At the end of the paper, we present the features of the methodological application 
of consociativism to various states as an effective model of democracy, in the context of 
“good governance”. 

Keywords: consociative democracy, polyarchy, Westminster democracy, 
participatory democracy, parliamentarism, segment, stratum, political regimes, plural 
society. 
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ԱՇՈՏ ԾՈՐՄՈՒՏՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ՝  
ՈՐՊԵՍ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇ 

 
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում համայնքի՝ որպես վարչա-

տարածքային և սոցիալ-մշակութային միավորի առանձնահատկութ-
յուններին, հանրային կառավարման համակարգում համայնքային 
կառավարման մարմինների արդիականացման անհրաժեշտությանը՝ 
քաղաքացիական հասարակության զարգացման համատեքստում: 

Ներկայացվել է համայնքի դերակատարությունը ժողովրդավա-
րացման պայմաններում, դրանով պայմանավորված՝ համայնքային 
քաղաքական մարմինների (տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի) արդիականացման դրույթները: Ըստ այդմ՝ հոդվածում առա-
ջադրվել են ժողովրդավարության համախմբմամբ համայնքի դերի 
բարձրացման՝ հանրային շահի գերակայության հրամայականները: 

Հիմնաբառեր. համայնք, քաղաքացիական հասարակություն, ժո-
ղովրդավարացում, համախմբում, հանրային կառավարում, արդիա-
կանացում, տեղական ինքնակառավարում: 

 
Հասարակության զարգացման և հասարակական հարաբերություննե-

րի կայացմանը զուգընթաց ծագել է դրանց կարգավորման (govern) ան-
հրաժեշտությունը: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հասա-
րակությունն իրենից ներկայացնում է բազմաշերտ հանրային տիրույթ, որը 
կարիք ունի մշտական նպատակաուղղված կարգավորման, այսինքն՝ կա-
ռավարման (governance): Հասարակությունը կազմված է անհատներից, 
խմբերից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական շահերը և առաջ-
նորդվում է դրանցով: Այս պարագայում քաոսից խուսափելու համար դրա 
կառավարումը դառնում է ուղղակի անհրաժեշտություն: 

Հանրային կառավարման համակարգը՝ որպես բազմաչափ երևույթ, 
ընդգրկում է պետական կառավարման տարբեր մակարդակների ինստի-
տուտները, քաղաքական կուսակցությունները, խոշոր գործարարությունը 
(բիզնես), ԶԼՄ-ները, հասարակական կազմակերպությունները և շարժում-
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ները, կառավարող ընտրանին, քաղաքացիական հասարակությունը, տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինները, որտեղ յուրաքանչյուր դերակա-
տար իր ազդեցությունն ունի հանրային կառավարման համակարգի ար-
դիականացման գործընթացների վրա [1]: 

Հայտնի է, որ մարդկանց կենսագործունեությունը կառավարվում է ինչ-
պես հատուկ ստեղծված ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների (պետական, 
հասարակական և այլ), այնպես էլ անմիջականորեն անձի և տեղական 
ինքնակառավարման միջոցով: Կենսագործունեության ոլորտում կարգա-
վորման ենթակա հարցերի մասշտաբից ու կարևորությունից կախված՝ 
դրանց մի մասը կառավարվում է պետական ինստիտուտների (մարմիննե-
րի) կողմից՝ կենտրոնացված ձևով, իսկ մեկ այլ մասը՝ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների կողմից, այսինքն՝ ապակենտրոնացված ձևով [2, 
էջ 3-7]: 

Մյուս կողմից պետական լիազորությունների իրականացումը, որպես 
կանոն, պետք է առավելապես դրվի քաղաքացիներին ամենից մոտ կանգ-
նած իշխանության մարմինների վրա [6]: Իսկ այդ մարմինների լեգիտի-
մության ուղենիշը քաղաքացիական հասարակության գոյությունն ու զար-
գացումն է: 

Ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված հասարակության և 
պետության գոյության նախապայմանը քաղաքացիական հասարակութ-
յունն է: Վերջինիս ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ 
դրա ինստիտուտների որակը բարձրանա: Դրանց մեջ իր ուրույն տեղն ու 
դերն ունի տեղական ինքնակառավարման համակարգը՝ ի դեմս համայնքի, 
որի գործունեության որակի բարձրացումը` արդիականացումը, հասարա-
կության զարգացման հրամայականներից է: Տեղական ինքնակառավա-
րումն իրականացվում է վարչատարածքային տարբեր միավորումներում: 
Դա կարող է լինել համայնքը, շրջանը, երկրամասը, մարզը և այլն: Հայաս-
տանում տեղական ինքնակառավարման իրականացման համար հենց հա-
մայնքն է հանդիսանում վարչատարածքային միավոր: Ուստի վերջինիս տե-
ղի և դերի բարձրացումը հասարակության ժողովրդավարացման երաշ-
խիքն է:  

Համայնքը՝ որպես հանրային կառավարման համակարգի արդիակա-
նացման գործընթացի առանցքային մաս, քաղաքացիներին ամենամոտ 
կանգնած վարչատարածքային միավորն է, ինչը պահանջում է ժողովրդա-
վարության համախմբվածություն՝ հիմքում ունենալով հանրային շահի գե-
րակայությունը:  
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Հայաստանում մինչև այժմ «համայնք» հասկացությունը խառը իմաստ-
ներով ու նշանակությամբ է կիրառվել տարբեր բնագավառներում գործող 
մասնագետների կողմից: «Համայնք» հասկացության ազգագրական ըմբռ-
նումն այն դիտարկում է որպես սոցիալ-մշակութային միավոր` հարաբե-
րությունների, կապերի, փոխազդեցությունների համալիր: Ազգագրագետ-
ների կարծիքով, Հայաստանի այսօրվա համայնքը՝ որպես սոցիալ-մշակու-
թային միավոր, հետզհետե կորցնում է իր երբեմնի որակական բնու-
թագրիչները, մինչդեռ համայնքը՝ որպես վարչական միավոր, վերջնակա-
նապես դեռևս ձևավորված և կայացած չէ: Հայաստանյան համայնքը, հատ-
կապես՝ գյուղական, կարելի է բնութագրել որպես ազգակցական և հարևա-
նական հստակ կապերով համայնք, ընդ որում, վերջին շրջանում փոխօգ-
նության և փոխհամագործակցության դրսևորումներն առավել վառ արտա-
հայտվում են հարևանական հարաբերություններում: Իսկ քաղաքացիական 
հասարակության սաղմերը տեղական մակարդակում առայժմ շատ թույլ են 
արտահայտված և համայնքների մեծ մասում գրեթե բացակայում են: «Հա-
մայնք» հասկացության նկատմամբ առավել արդիական է քաղաքացիական 
հասարակության խմբերի դիրքորոշումը, որոնք հակված են համայնքը դի-
տելու ոչ թե զուտ վարչական միավոր կամ պարզապես մարդկանց մի հան-
րություն, այլ հանրային հարաբերությունների տիրույթ: Այսինքն՝ համայնքը 
մի կողմից դիտում են որպես սոցիալական օրգանիզմ, մյուս կողմից՝ որպես 
վարչական միավոր` հնարավորություն տալով իրականացնելու այդ օրգա-
նիզմի կենսագործունեության ինքնակառավարումը [4, էջ 37-40]: 

Համայնքի դերի բարձրացումը հանրային կառավարման ոլորտում 
կարևոր խնդիրներից է, որը պահանջում է կառավարման որակյալ համա-
կարգի ներդրում և դրա զարգացման հետևողականության ապահովում: ՀՀ 
վարչատարածքային բաժանման գործող համակարգը ձևավորելիս ստեղծ-
վեցին բավական մեծ թվով համայնքներ, որոնց միջև առկա են էական 
տարբերություններ, ընդհուպ՝ քաղաքատնտեսական: 

 Համայնքների միջև տարբերությունները կարող են պայմանավոր-
ված լինել համայնքներին պատկանող տարածքներով, բնակչության թվա-
քանակով, ֆինանսական հնարավորություններով, համայնքների կարգա-
վիճակով և այլն [5, էջ 15-17]: Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում բազ-
մաթիվ համայնքներ կորցրել են իրենց դերն ու նշանակությունը, ինչն էլ իր 
հերթին այդ համայնքների ժողովրդավարացման զարգացման պայմաննե-
րի հնարավորության նվազեցմանն է հանգեցրել: Բազմաթիվ համայնքներ 
չեն կարողանում բնակչությանը անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցել՝ 
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համապատասխան համայնքային կառույցներ չունենալու կամ, ունենալու 
դեպքում, շահագործել չկարողանալու պատճառով, ինչպես նաև անբավա-
րար ֆինանսատնտեսական միջոցներ չունենալով և որակյալ կադրերի բա-
ցակայությամբ պայմանավորված: 

Այսպիսով, համայնքի` որպես հանրային ոլորտի ժաղովրդավարական 
հիմքի, ինչպես նաև, սրանով պայմանավորված, տեղական ինքնակառա-
վարման իրական համակարգի ձևավորումը մեծապես նպաստում է հասա-
րակության մեջ ժողովրդավարացման գործընթացների զարգացմանը և 
արդիականացմանը: Չափազանցություն չէ այն դիտարկումը, որ առանց 
բավարար զարգացած համայնքի (տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի), առանց տեղական մակարդակում քաղաքական, ֆինանսատնտե-
սական և սոցիալ-մշակութային հարցերն ինքնուրույն լուծելու իրական հնա-
րավորությունների ապահովման, ցանկացած երկրում որոշակի դժվարութ-
յուններ են առաջանում ինչպես տնտեսությունում շուկայական հարաբե-
րությունների արմատավորման, այնպես էլ ժողովրդավարության հաստատ-
ման և զարգացման հարցերում: Որակյալ կառավարում (good governance) 
իրականացնելու առաջնահերթ նախապայմանը համապատասխան ան-
հրաժեշտ բազայի ստեղծումն է, համայնքի՝ որպես այդպիսին դերի բարձ-
րացումը, հանրային շահի գիտակցումը: Վերջին հաշվով, ժողովրդավա-
րության զարգացման և ամրապնդման համար համայնքը խաղում է այն 
նույն դերը, ինչ տարրական դպրոցը՝ գիտության հարցում: 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СООБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ  
ОРИЕНТИРА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются особенности сообщества как административно-

территориальной и социокультурной единицы, необходимость модернизации 
органов управления сообществом в контексте развития гражданского общества. 

Была представлена роль сообщества в условиях демократизации, а также 
положения о модернизации общественных политических органов (системы 
местного самоуправления). Соответственно, в статье изложены императивы 
повышения роли сообщества в консолидации демократии - первостепенное 
значение общественных интересов.  

Ключевые слова: сообщество, гражданское общество, демократизация, 
консолидация, государственное управление, модернизация, местное 
самоуправление. 
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ENHANCEMENT OF THE COMMUNITY ROLE  

AS A GUIDE TO DEMOCRATIZATION 
 

The article addresses the specific characteristics of the community as a territorial 
and sociocultural unit, the need for modernization of community governance bodies in 
the public administration system in the context of the development of civil society. 

The article reflects upon the role of community in the democratization processes 
and in this context upon the provisions on the modernization of community political 
bodies (of local self-government system). Hence, the article sets out the imperatives of 
enhancing the role of the community, the rule of the public interest by the 
consolidation of democracy. 

Keywords: community, civil society, democratization, consolidation, public 
administration, modernization, local self-government. 
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ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԱՆՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ 
 

Հանրային քաղաքականության մեծ ընդգրկման և բազմավեկտոր 
ու բազմաթիվ խաղացողներով աչքի ընկնող գործընթացում ինչպես 
սոցիալական ցանցերի նշանակությունն ու կարևորությունը, այնպես 
էլ դրանց հիմքով առաջացող տարածքային աններդաշնակությունը 
հոդվածում ներկայացվել է որպես հիմնական թեմա: Հեղինակը դի-
տարկում է հանրային քաղաքականությունը ցանցային հարթակնե-
րում և կապերի համատեքստում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց հար-
թություններում շահերի չհամընկնող, աններդաշնակ տարածական 
արտահայտվածությամբ: Տեղեկատվական, ապա նաև ցանցային 
հասարակության պայմաններում հանրային քաղաքականության 
գործիքակազմի ու մասշտաբների փոփոխության արդյունքում թույլ 
օղակների ու ավտոնոմ կապերի սարդոստայն հիշեցնող ցանցը պայ-
մանավորում է տարածության մեջ դիրքավորման աններդաշնակ ի-
րողությունը:  

Հիմնաբառեր. հանրային քաղաքականություն, ցանցեր, սոցիա-
լական ցանցեր, տարածական աններդաշնակություն, ցանցային հա-
սարակություն: 

 
Տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների լայն կիրառութ-

յունը հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում  կարևոր ու առաջ-
նային են դարձրել ցանցային իրողությունները, որոնք, կարելի է ասել, փո-
փոխում են համակարգային ընկալվող աշխարհի ուսումնասիրության մո-
տեցումը ցանցայինի՝ որակումների և ձևակերպումների նոր հոլովույթում 
հանգեցնելով նաև ցանցային հասարակության ձևավորման: 

Մինչև հասարակության ցանցային ընկալմանն անցնելը կարևոր է 
հասկանալ դրա տեղեկատվական որակներն ու բնույթը: Ըստ այդմ՝ տեղե-
կատվական հասարակությունն այն հասարակությունն է, որտեղ ինֆորմա-
ցիայի ստեղծումը, տարածումը, օգտագործումը, ինտեգրացիան և մանի-
պուլյացիան կարևոր տնտեսական, քաղաքական և մշակութային գործու-
նեություն են: Տեղեկատվական հասարակության հիմնական շարժիչ ուժն 
են թվային ինֆորմացիան ու հաղորդակցային տեխնոլոգիաները:  
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Ցանցային հարաբերությունների դերակատարությունն ու ազդեցությու-
նը, պայմանավորված աշխարհընկալման ու մտածելակերպի փոփոխութ-
յուններով, կտրուկ մեծացել է և առավել ազդեցիկ է դառնում, հատկապես 
եթե ցանցային ասելիս նկատի ենք առնում ոչ միայն ընդհանրական համա-
ցանցը, այլև ցանցերի մնացյալ տեսակները ևս, օրինակ՝ միջազգային հա-
րաբերություններ, հաղորդակցային ցանցեր, առևտրային, մասնագիտա-
կան, նեղոլորտային հարաբերությունների հիման վրա շփումներով պայմա-
նավորված ցանցեր և այլն:  

Տվյալ դեպքում սոցիալական ցանց ասելով հասկանում ենք առցանց 
տարածությունում այն տեխնոլոգիական հարթակը, որտեղ օգտատերերը 
հնարավորություն ունեն ստեղծելու և ակտիվ պահելու հորիզոնական և ուղ-
ղահայաց փոխհարաբերություններ կամ փոխգործակցություն [6]: 

Սոցիալական ցանցերը հանրային քաղաքականության մեջ ներգրավ-
վում են որպես ցանցային կառուցվածքներ/կառույցներ, առավել լայն հնա-
րավորություններ են ընձեռում մասնակցային քաղաքացիական դիրքորոշ-
ման, տարբեր շարժումների ու դրանց ալիքավորման, հանրային քաղաքա-
կանության նկատմամբ վերահսկողության համար, ու այդպիսով ձեռք են 
բերում ոչ միայն ազդեցություն, այլև ինքնուրույն դերակատարություն և քա-
ղաքական գործոնի կարգավիճակ:  

Ցանցերը, հատկապես սոցիալական հարթակներում ու ձևաչափերում, 
հանրային քաղաքականության համատեքստ են մտնում ցանցային հան-
րույթների կամ համայնքների տեսքով: Ցանցային հանրույթները/համայնք-
ները, առավել ակտիվորեն գործելով ու տարածվելով սոցիալական ցանցե-
րում, դառնում են հանրային քաղաքականության բաղկացուցիչ՝ անմիջա-
կանորեն ներգրավվելով ու ազդեցություն ձեռք բերելով հանրային կամ հա-
սարակական կարծիքի ձևավորման գործընթացում, որով միջնորդավոր-
ված ու պայմանավորված՝ իրենց ազդեցության հետքն են թողնում որոշում-
ների, այդ թվում՝ քաղաքական որոշումների կայացման վրա:  

Իսպանացի հայտնի սոցիոլոգ Մանուել Կաստելս Օլիվանը, որ առավել 
հայտնի է տեղեկատվական, ապա նաև ցանցային հասարակության, հա-
ղորդակցության ու գլոբալացման մասին ուսումնասիրություններով, գլոբալ 
առումով այսօր ձևավորվող սոցիալական կառուցվածքը հենց ցանցային 
հասարակություն է որակում, որի հիմնական հատկանիշը ոչ թե տեղեկա-
տվության և գիտելիքի գերակայությունն ու դոմինանտությունն է, այլ դրանց 
օգտագործման ուղղությունների փոփոխությունը, որի հետևանքով մարդ-
կանց կյանքում կարևոր դերակատարություն են ստանում գլոբալ, ցանցա-
յին կառուցվածքները/կառույցները, որոնք դուրս են մղում կախվածության 
նախկին ձևերը:  

Իսպանացի սոցիոլոգը տեղեկատվական դարի սոցիալական կառուց-
վածքը որակում է որպես ցանցային հասարակություն, քանի որ «այն 
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ստեղծվել է արտադրության, իշխանության ու փորձի ցանցերով, որոնք 
վիրտուալության կուլտուրա են ձևավորում ժամանակն ու տարածությունը 
հատող գլոբալ հոսքերում»…: Հետաքրքրական է, որ, ըստ Կաստելսի, ցան-
ցային հասարակությունն էլ նախորդների նման բացարձակ չէ, այլ պարու-
նակում է տարրեր հասարակության նախորդ մոդելներից [5]: 

Կաստելսի սահմանմամբ, ցանցը բազմաթիվ փոխկապակցված հան-
գույցներ/կապերն են, յուրաքանչյուր հանգույցի բովանդակությունն էլ կախ-
ված է կոնկրետ քննարկվող ցանցային կառուցվածքից: Ցանցերը ապա-
կենտրոն են, չունեն կենտրոն, գործում են երկու բաղադրիչից՝ կազմված 
«+» և «-»  բինար տրամաբանությամբ՝ միացում/անջատում:  

Հանրային քաղաքականությունը ցանցում: Հանրային քաղաքակա-
նությունը ցանցերում նույն այդ քաղաքականության միջոցների համա-
խումբն է, որ ստեղծվում է ցանցերի օգտատերերի կողմից՝ հաղորդակցա-
յին-տեղեկատվական միջավայրում, երբ սոցիալական միջավայրն ազդում է 
հասարակության վրա ազդող ցանցային տարածության բովանդակության 
ստեղծման, օգտագործման, վերարտադրության վրա: Համացանցն այս ա-
մենում մեծ ու նշանակալի փոփոխություններ է ներմուծում՝ փոխելով նաև 
քաղաքական մասնակցության մակարդակն ու որակը [7]: 

Հանրային քաղաքականության մերօրյա գործառնության առանձնա-
հատկություններից է ցանցային կառուցվածքների, մասնավորապես սո-
ցիալական ցանցերի ու բլոգոսֆերայի դերի մեծացումը՝ որպես հանրային 
քաղաքականության նոր դերակատարներ, որոնց համար սոցիալական 
ցանցերը դիրքավորման/դիրքորոշման գործառույթ են կատարում՝ մնալով 
սոցիալական ցանցերի հիմնական ուղղվածության՝ միջանձնային ու խմբա-
յին հաղորդակցության տիրույթում: 

Մյուս կողմից հանրային քաղաքականության ձևավորման ու նաև ըն-
թացքում սոցիալական ցանցերի ազդեցության մեծացման կարևոր պայման 
են դրանց հասանելիությունն ու մատչելիությունը, որոնք կարևորվում են 
հանրային քաղաքականության տարբեր դերակատարների համար ռե-
սուրսների սահմանափակ լինելու և պետության կողմից հանրային դաշ-
տում ակտիվություն ցուցաբերելու ժամանակ:  

Ցանցային հանրույթները, որոնք առավել ակտիվորեն ու մեծ թվաքա-
նակով գործում են սոցիալական ցանցերում, դառնում են հանրային քաղա-
քականության ոչ միայն դերակատար, այլև այդ քաղաքականության իրաց-
ման տարածք, միջավայր, որտեղ տեղի է ունենում տեղեկության փոխանա-
կում ցանցերի մասնակիցների/օգտատերերի միջև: Առավել հետաքրքրա-
կան է, որ ցանցային համայնքները ինտերակտիվ միջավայր են ներկայաց-
նում, որտեղ ոչ միայն տեղի է ունենում տեղեկության փոխանակում, այլև 
սկզբունքորեն նոր տեղեկատվական հնարավորություններ են ձևավորվում 
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հանրային քաղաքականության դիսկուրսի և ընդհանրապես երկխոսության 
համար  [6]: 

Սոցիալական ցանցերը որոշ դեպքերում որպես դերակատար դիտար-
կելուն զուգահեռ կիրառական է նաև այն մոտեցումը, որ, օրինակ, ներկա-
յացնում է դիկտատորական ռեժիմների դեմ ոչ բռնի պայքարի մեթոդների 
մասնագետ Ջ. Շարպը: Ըստ նրա՝ «սոցիալական ցանցերի օգտագործումը 
մասնակիցների իրազեկման նոր համակարգ է: Եթե նախկինում զանգա-
հարում էին հեռախոսով, հայտարարություններ կպցնում, բաժանում թռու-
ցիկներ, ապա այսօր այդ ամենին ավելացել են հաղորդագրությունները 
սոցիալական ցանցերում, մինչդեռ բողոքի ակցիան, դրա մեխանիզմը մնա-
ցել են անփոփոխ՝ ցույցեր, ակցիաներ, երթեր, հացադուլ, պիկետներ և 
այլն» [1]: 

Ըստ Մ. Գրանովետերի՝ սոցիալական ցանցերը թույլ օղակներ են: 
Գործառնության օրինաչափություններից մեկը «թույլ կապերի գերակայութ-
յունն» է [3], երբ տեղեկությունը տարածվում է քիչ ծանոթ կամ ընդհանրա-
պես անծանոթ մարդկանց միջոցով: Ցանցային մոդելների մեծ մասի դեպ-
քում հիմնականում գործադրվում են ուժեղ կապերը, մինչդեռ տեղեկության 
տարածման համար առավել կարևոր են թույլ կապերը, որոնց միջոցով տե-
ղեկությունը ոչ թե շրջապտույտ է անում ուժեղ կապերի միջև, այլ թույլ կա-
պերի միջոցով ստացվող կամուրջների միջոցով ընդգրկում է մեծ շրջանակ-
ներ: Այսինքն՝ տեղեկության հաջող տարածման համար թույլ կապերի առ-
կայության դեպքում այն առավել երկար սոցիալական տարածություն/հեռա-
վորություն է անցնում՝ հայտնվելով ավելի մեծ թվով մարդկանց մոտ [4]: 
Հենց այս հատկության շնորհիվ էլ հուզական մեծ լարվածություն ունեցող 
գաղափարների տարածումը սոցիալական ցանցերում կարճ ժամանակում 
զգալի աջակիցներ է գտնում, ինչը սոցիալական ցանցերի և´ առավելութ-
յունն է, և´ թերությունը:  

Հանրային քաղաքականության տարածական աններդաշնակությու-
նը սոցիալական ցանցերում: Քաղաքականության մշակումը ինչպես տեխ-
նիկական, այնպես էլ քաղաքական գործընթաց է՝ խաղացողների ունեցած 
միջոցներով  նպատակներին հասնելու համար: Հանրային քաղաքակա-
նության ամենատարածված, պարզ և լակոնիկ սահմանումը տվել է ամերի-
կացի Թոմաս Դայը. «Այն ամենը, ինչ կառավարությունն որոշում է անել 
կամ չանել»: Նույն մոտեցման դեպքում հանրային քաղաքականության 
մշակման հարցում առաջնային ագենտը կառավարությունն է, ապա՝ մնաց-
յալ դերակատարները՝ կառավարության որոշումների վրա ազդեցության 
ինչպես հնարավորություններով, այնպես էլ լծակներով:  

Նույն տարածության վրա տարբեր սոցիալական շերտերի/խմբերի կող-
մից տրված ինֆորմացիայի տարբեր ընկալումները սկիզբ են դնում խզման, 
որ առաջանում է ցանցային իրողության մեջ տեղեկության միջոցով գործող 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

259 

խմբերի շահերի միջև, ինչն իր հերթին մանիպուլյացիայի է հանգեցնում: Ե-
թե չկա հանրային շահի գերակայության ընդունում այդ տարածության 
վրա, տարածական աններդաշնակություն է առաջանում ինչպես հանրային 
քաղաքականության տարբեր մասնակիցների միջև, այնպես էլ ցանցային 
հարթակներում և իրականության մեջ հանրային քաղաքականության մշակ-
ման ու իրականացման տարածական պրոյեկցիայում:  

Տարածքային աններդաշնակության խնդիրը մի կողմից սպասումների 
և ակնկալիքների, մյուս կողմից՝ իրական դրսևորումների ու շահերի հա-
մադրության, հորիզոնական կապերի տիրույթում է, որտեղ հասարակական 
շահերի տեսանկյունից հանդես եկող հանրային քաղաքականության դերա-
կատարների միջև փոխգործակցության, համագործակցության կամ զուտ 
երկխոսության ձևաչափը սպասվող արդյունք չի գրանցում: 
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АГАВНИ АРУТЮНЯН 
Аспирант кафедры политического управления и  

публичной политики Академии государственного управления РА  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИСГАРМОНИЯ ПУБЛИЧНОЙ  
ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
В статье как основная тема представлены как значение и важность 

социальных сетей, так и возникшая на их  основе пространственная дисгармония в  
обширном и многовекторном процессе  с многочисленными  видными акторами 
публичной политики, где рассматривается публичная политика на сетевых 
платформах и в контексте связей -несовместимость интересов  на вертикальных и 
горизонтальных уровнях с выражением пространственной дисгармонии.  В 
результате изменений масштабов и инструментарий публичной политики  в 
условиях информационного и сетевого общества, сеть из слабых звеньев и 
автономных связей, напоминающих паутину, определяет дисгармоничную 
действительность  позиционирования в пространстве.   

Ключевые слова: публичная политика, сети, социальные сети, 
пространственная дисгармония, сетевое общество. 
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TERRITORIAL DISHARMONY OF PUBLIC  

POLICY IN SOCIAL NETWORKS  
 
In the article, both the importance and role of social networks and the emerging 

territorial disharmony in the process of multi-vector and multi-stakeholder public policy 
are presented as a key theme. In addition, public policy is considered in network 
platforms and in the context of horizontal and vertical disparities, in disharmony with 
spatial expression. The network as a net of weak links and autonomous connections 
conditions the disharmonic reality of positioning in the space which results from the 
changes in the toolkit and scale of public policy in the context of the information and 
network society.  

Keywords: public policy, networks, social networks, spatial disharmony, network 
society.  
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ՌՈԲԵՐՏ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ 
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

 
ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՆ  
 

«Թավշյա հեղափոխությունից» հետո ՀՀ ներքաղաքական կոնֆ-
լիկտային հարաբերությունների անցում կատարվեց հասարակութ-
յուն-իշխանություն մակարդակից դեպի էլիտա-կոնտրէլիտա մակար-
դակ: Իսկ հասարակության շրջանում հետհեղափոխական ժամանա-
կաշրջանին բնորոշ հիասթափությունը բերում է հարաբերական 
դեպրիվացիայի խորացման: Այս գործոններով պայմանավորված՝ 
ՀՀ քաղաքական դաշտի տարբեր դերակատարները ձեռք են բերում 
սեփական շահերի իրացման տարբեր հնարավորություններ, իսկ 
դաշտի ընդհանուր զարգացման հեռանկարը հանգում է երկու հնա-
րավոր այլընտրանքային սցենարների՝ երկբևեռ կամ բազմաբևեռ 
կառուցվածք:  

Հիմնաբառեր. ներքաղաքական կոնֆլիկտ, հարաբերական դեպ-
րիվացիա, էլիտա, իշխանություն, այլընտրանքային զարգացում, 
երկբևեռ համակարգ, բազմաբևեռ համակարգ: 

 
Հայկական պետականության վերականգնմանը հաջորդած 28 տարվա 

ընթացքում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կոնֆլիկտները հիմնա-
կանում երկու մակարդակում են արտահայտվել: Առաջին մակարդակը ար-
տաքին քաղաքական գերակայությունների, առաջին հերթին՝ Արցախյան 
հիմնախնդրի վերաբերյալ մոտեցումներով պայմանավորված կոնֆլիկտ-
ներն են: Այս մակարդակում կոնֆլիկտները հիմնականում ունեցել են ներ-
էլիտար ընթացք, իշխանության վերադասավորումների և ներիշխանական 
լարվածության աճի առիթ են հանդիսացել: Իսկ 1998 թվականին կոնֆլիկ-
տի հետևանքով տեղի ունեցավ «ներպալատական» իշխանափոխություն:  

ՀՀ ներքաղաքական կոնֆլիկտների երկրորդ մակարդակը կապված է 
սոցիալական քաղաքականության հետ: Այստեղ առանցքային դեր է խաղա-
ցել «հարաբերական դեպրիվացիա» երևույթը [2, с. 61]: Հարաբերական 
դեպրիվացիան հասարակության շրջանում ամենատարբեր ոլորտներում 
արժեքային սպասումների և այդ սպասումների իրականացման հնարավո-
րությունների դերակատարի կողմից ենթադրվող տարբերությունն է: Այլ 
խոսքով՝ հարաբերական դեպրիվացիան իրենից ներկայացնում է սպասում-
ների իրականացման հնարավորության սուբյեկտիվ ընկալումը: Սոցիալ-
քաղաքական և տնտեսական առումով ՀՀ-ում դեպրիվացիոն միտումները 
տարիներ շարունակ խորացել էին, ինչի հետևանքով անկայունության գոր-
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ծակիցը բավական աճ էր ապրել: Հարաբերական դեպրիվացիան նախա-
հեղափոխական ժամանակաշրջանում համեմատականորեն կայուն, բարձր 
մակարդակում էր: Սա նշանակում է, որ հասարակության հնարավորութ-
յունների ընկալումը մեծապես հետ էր մնում սպասումների ընկալումից, ին-
չը սոցիալական դժգոհության շարունակականության վկայությունն է (գծա-
պատկեր 1):  

Սոցիալական խնդիրների հետևանքով քաղաքական փոփոխություննե-
րի հասարակական պահանջն ի վերջո հնարավորություն տվեց ընդդիմութ-
յան մի հատվածին իրականացնելու «թավշյա հեղափոխությունը»: Ընդ 
որում, սոցիալական քաղաքականության հետևանքով քաղաքական կոնֆ-
լիկտների վճռական գործընթացները հիմնականում արտախորհրդարանա-
կան ընթացք են ունեցել: Ամբողջ աշխարհում «Քաղաքական ինստիտուտ-
ները... օգնում են ձևավորելու խորհրդարանական վարքագծի կանոններ, 
հետևաբար այդ ինստիտուտների բնույթն իր հերթին ազդում է քաղաքա-
կան գործիչների վարքի և իրենց դերի գիտակցման վրա» [5, p. 12]: Սա-
կայն Հայաստանում սոցիալ-քաղաքական կոնֆլիկտի ինստիտուցիոնալաց-
ման մակարդակը երբեք չի եղել բավարար՝ խնդիրն իր խորքային դրսևո-
րումներով ներառելու համար: Բանն այն է, որ Հայաստանում առկա քաղա-
քական ինստիտուտների առանձնահատկության պայմաններում ընդդի-
մության ներկայացվածությունը Ազգային ժողովում գրեթե երբեք չի հասել 
այնպիսի մակարդակի, որ հնարավոր լիներ իրական քաղաքական խաղում 
հակազդել խորհրդարանական մեծամասնությանը: 

 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում համեմատական 
դեպրիվացիան նախահեղափոխական շրջանում 
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 Բացառություն է կազմում, թերևս, «Կուտակային կենսաթոշակների օ-
րենքի» դեմ խորհրդարանական չորս ուժի համախմբումը [1]: Այս դեպքում 
ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող չորս ուժին հաջողվեց հարուցել մի 
գործընթաց, որը դրական ազդեցություն գործեց նրանց քաղաքական վար-
կանիշի վրա, ինչի արդյունքում նրանք քաղաքական դիվիդենտներ շահե-
ցին: Այս գործընթացի իրականացումը հնարավոր դարձավ դիպվածի օգ-
տագործման միջոցով: 

Քաղաքական կոնֆլիկտի ընթացքի գլխավոր բնութագրիչը դիպվածն 
է՝ օբյեկտի նկատմամբ կողմերի հակադարձ շահերի գոյության պատճառով 
հակընդդեմ գործողությունների իրականացումը [3, с. 34]: Հարաբերական 
դեպրիվացիան՝ որպես քաղաքական փոփոխությունների պահանջի վերա-
փոխման փորձերը բոլոր երկրներում իշխանության համար պայքարի լայ-
նորեն տարածված գործիքներից է: Դիպվածն այս դեպքում հանգում է մի 
կողմից ընդդիմության կողմից սոցիալական խնդրի բարձրաձայնմանն ու 
դրա լուծմանը միտված պայքարի միջոցով քաղաքական վարկի ավելացմա-
նը, մյուս կողմից՝ իշխանության կողմից այդ մարտահրավերի ընդունմանը 
և սեփական դիրքերի ամրապնդմանը:  

Ներքաղաքական կոնֆլիկտների 2-րդ մակարդակում հասարակական 
շարժումները ՀՀ-ում, դրսևորվելով որպես կոնֆլիկտային իրավիճակ, դիպ-
վածի փուլում աչքի են ընկել հաճախակի սրացումներով մինչև բռնության 
կամ ընդհարման փուլ: Ինչպես նշում է Ա. Թուրենը, «հասարակական շար-
ժումը կոնֆլիկտային գործողություն է, որի օգնությամբ մշակութային կողմ-
նորոշիչները և պատմականության դաշտը վերափոխվում են հասարակա-
կան կազմակերպությունների, որոնք միաժամանակ կանխորոշված են և՛ 
ընդհանուր մշակութային նորմերով, և՛ սոցիալական գերիշխանության հա-
րաբերություններով» [4, с. 58]: Իշխանական էլիտան այս գործընթացի դեմ 
համախմբվում է՝ նպատակ ունենալով պահպանելու սեփական կապիտալը 
հնարավոր վերաբաշխումից: Ընդդիմությունը՝ ընդհակառակը՝ փորձում է 
այս վերափոխումը քաղաքական համատեքստում օգտագործել իշխանութ-
յան համար պայքարի տրամաբանությունում: Հակասությունը շատ հաճախ 
հասնում է ընդհարման: 

Մինչև 2018 թ. ապրիլ-մայիսյան դեպքերը ՀՀ-ում ներքաղաքական 
կոնֆլիկտները հիմնականում դիտարկվում էին հասարակություն-իշխա-
նություն հակադրման առանցքում: «Թավշյա հեղափոխությունից» հետո, 
սակայն, ներքաղաքական կոնֆլիկտի առանցքը տեղաշարժվել է էլիտա-
կոնտրէլիտա հակադրության հարթություն: Հարաբերական դեպրիվացիա-
յի ընկալումը առանձնահատուկ ուժգնությամբ դրսևորվում է նախկինում 
սոցիալական և քաղաքական կարգավիճակից բխող սպասումների և ներ-



ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
 
 

264 

կայում դրանց հնարավորությունների անհամապատասխանության մեջ: 
Ներքաղաքական կոնֆլիկտը, այսպիսով, կառուցվածքային բնույթ է ստա-
նում ոչ թե հասարակական ընդվզման, այլ ներէլիտային հակասության 
հետևանքով: Ընդ որում, առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմութ-
յան մեջ ներէլիտային կոնֆլիկտը ոչ թե կապված է Արցախյան հակամար-
տության հետ, այլ ունի սոցիալական հենք:  

Կառավարող էլիտան դեռևս ունի լեգիտիմության աննախադեպ բարձր 
մակարդակ, ինչը նրան տալիս է գերակա մեկնարկային հնարավորություն-
ներ ներքաղաքական կոնֆլիկտում: Այդ իսկ պատճառով կարճաժամկետ 
հեռանկարում ներքաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը են-
թադրում է կոնտրէլիտայի մասնատում և նոր հավասարակշռության ձևա-
վորում՝ էլիտայի նկատմամբ անհավասար սոցիալական հենքի հավասա-
րակշռման նպատակով: Քաղաքական խաղի այս փուլը կուղեկցվի սուր 
կոնֆլիկտային և, երբեմն, ընդհարման փուլերով, որոնք, սակայն, տեղի 
կունենան առավելապես ընդդիմադիր դաշտում՝ կարգավիճակային 
ճշգրտումների համատեքստում: Միաժամանակ, հեղափոխությանը անխու-
սափելիորեն հաջորդող հիասթափության ժամանակաշրջանը կխթանի 
նաև հասարակությունում հարաբերական դեպրիվացիայի ընկալման աճը:  

 

 
Գծապատկեր 2. Համեմատական դեպրիվացիան  

հետհեղափոխական շրջանում 
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Սա նշանակում է, որ հասարակության սպասումների ընկալումը կնվա-
զի կայուն, ցածր թափով, իսկ հնարավորությունների ընկալումը՝ առավել 
կտրուկ և արագ (գծապատկեր 2): Այսպիսով կնվազի իշխանության լեգի-
տիմությունը և քաղաքական դաշտը կունենա զարգացման երկու սցենար:  

Առաջին դեպքում, եթե կոնտրէլիտային հաջողվի արագ ներքին հավա-
սարակշռության գալ և ձևավորել մրցունակ ուժ, իսկ կառավարող էլիտան 
փորձի ամրապնդել իր դիրքերը արևելյան քաղաքակրթություններին հա-
տուկ՝ քաղաքական դաշտի ամայացման միջոցով, ապա քաղաքական դաշ-
տը կլինի երկբևեռ: Այսպիսի զարգացման դեպքում նախկին իշխանության 
ներկայացուցիչները հնարավորություն կստանան ներքաղաքական կոնֆ-
լիկտն օգտագործելու միջոցով որոշակիորեն վերականգնելու իրենց քաղա-
քական վարկը: 

Երկրորդ դեպքում, եթե կառավարող էլիտայի արդիականացման միջո-
ցով քաղաքական դաշտում դերակատարների բազմազանություն ապահով-
վի, ապա քաղաքական դաշտը կլինի բազմաբևեռ: Սա հնարավորություն 
կտա խորհրդարանական կառավարման գործընթացում Հայաստանում 
կուսակցական համակարգի զարգացում ապահովել, որը պետության ժո-
ղովրդավարական զարգացման հիմք կարող է հանդիսանալ: 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В 

ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМЕНИИ 
 

После «бархатной» революции произошел транзит внутриполитических 
конфликтных отношений Армении от уровня общество-власть к уровню элита-
контрэлита. А в общественной среде характерная постреволюционному периоду 
разочарованность приводит к углублению относительной депривации. Из-за этих 
факторов разные акторы политического поля в Армении получают разные 
возможности удовлетворения собственных интересов, а перспектива развития поля 
в целом ведет к двум альтернативным возможностям – двухполюсная или 
многополюсная структура. 

Ключевые слова: внутриполитический конфликт, относительная 
депривация, элита, власть, альтернативное развитие, двухполюсная система, 
многополюсная система. 

 
 

ROBERT GHEVONDYAN 
PhD in Political Science 

 
TRANSFORMATION OF INTERNAL POLITICAL 
CONFLICTS IN POST REVOLUTION ARMENIA 

 
After the “Velvet Revolution” in Armenia, there was a transition of internal 

political conflict relations from the level of society-power to the elite-counter-elite level. 
At the same time, disillusions in the society, which are typical of the post-revolutionary 
period, deepen the relative deprivation. As a result of these factors, different actors of 
the Armenian political field are getting different opportunities for the satisfaction of 
self-interests. Besides, the development perspective of the political field in Armenia 
shows two main alternative versions: bipolar or multipolar systems.  
 Keywords: internal political conflict, relative deprivation, elite, power, 
alternative development, bipolar system, multipolar system. 
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 ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
 ՀՀ  պետական կառավարման ակադեմիա,  

քաղաքական կառավարման և հանրային  
քաղաքականության ամբիոնի դասախոս,  

քաղաքական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
 

 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
 ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 
Հոդվածում կարևորված է քաղաքական ռիսկերի արդյունավետ 

կառավարումը: Հեղինակը համոզված է, որ ազգային անվտանգութ-
յան ապահովումը առաջին հերթին ենթադրում է քաղաքական ռիս-
կերի կառավարում, որի շրջանականերում էլ հնարավոր է պատաս-
խանել ներքին և արտաքին մարտահրավերներին: Հոդվածում հիմ-
նավորված է այն մոտեցումը, որ շարունակական փոփոխությունների 
բացակայությունը, տարբեր սոցիալական շերտերի շահերի անտե-
սումը, համակեցության նորմերի խախտումը ստեղծում են քաղաքա-
կան ռիսկեր: Այդ համատեքստում հիմնավորված է անվտանգության 
ապահովման ընդարձակված օրակարգի համալիր իրականացումը՝ 
որպես հասարակություն-պետություն-ազգ-քաղաքացի քառաստի-
ճան դիսկուրս: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական ռիսկ, ազգային անվտանգություն, 
ազգային անվտանգության ընդարձակված օրակարգ, դիսկուրս, քա-
ղաքական որոշում:  

 
ՀՀ-ում քաղաքական փոփոխությունների արդի փուլը, հայկական պե-

տականության զարգացման ներկայիս գործընթացը մի կողմից բնորոշվում 
է ներքին և արտաքին մարտահրավերների ուժգնացմամբ, մյուս կողմից՝ 
հայ հասարակության կայուն և անվտանգ զարգացման մեխանիզմների ո-
րոնմամբ: Անվտանգության ապահովում ասելով՝ այստեղ հասկանում ենք 
հասարակական օրգանիզմի կայուն վիճակը, որը պահպանում է ինչպես իր 
ամբողջականությունը, այնպես էլ ինքնազարգացման կարողությունը՝ պա-
տասխանելով արտաքին և ներքին մարտահրավերներին ու անորոշություն-
ներին:  

 Այս պարագայում ազգային անվտանգության ապահվման համակար-
գի արդյունավետության աստիճանի ցուցանիշ է քաղաքական կայունութ-
յան գործակիցը, որն արտահայտում է սոցիալ-քաղաքական ինստիտուտնե-
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րի միջև առկա ազդեցությունների քանակական և որակական հարաբե-
րակցության ռիսկայնությունը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է դիտարկել 
քաղաքական ռիսկերի դերն ու տեղը՝ որպես ինստիտուցիոնալ զարգացման 
գրավական: Ըստ այդմ՝ նախևառաջ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ է իրե-
նից ներկայացնում քաղաքական ռիսկը: Քաղաքական ռիսկը սովորաբար 
ընկալվում է իբրև առկա վտանգի պայմաններում կատարված քաղաքական 
գործողություն և այդ գործողության արդյունք: Քաղաքական սուբյեկտի 
գործողության տեսանկյունից քաղաքական ռիսկն օգտագործվում է հետև-
յալ իմաստներով. 

1. որպես այնպիսի գործողություն, որը հղի է սուբյեկտի համար քաղա-
քական կորուստներով, 

2. որպես գործողության երկու և ավելի հնարավոր տարբերակների 
միջև քաղաքական ընտրության իրավիճակ, 

3. որպես քաղաքական գործունեության մեջ հաջողություն ունենալու 
պայմաններում սպասվելիք անբարենպաստ արդյունքի չափ, որը որոշվում է 
անհաջողության և այդ դեպքում անբարենպաստ քաղաքական հետևանքների 
աստիճանի զուգորդման միջոց:  
        Սոցիումի անվտանգ զարգացման ապահովման խնդրի լուծման գործում 
առաջնային նշանակություն ունի ուսումնասիրությունը այն ռիսկերի, որոնք 
սահմանում են արդիականացման ներկայիս ուղղությունն ու տեմպերը և ազ-
դում դրանց վրա: ՀՀ-ում, ինչպես և ողջ հետկոմունիստական տարածքում, 
ձևավորվել է հատուկ տիպի հասարակություն, որտեղ ռիսկը դառնում է մարդ-
կանց գոյության սոցիոգեն գործոն: «Ռիսկի հասարակությունն» ունի համա-
քաղաքակրթական չափանիշներ: Այն «չի հակադրվում մոդեռնին, այլ վերջի-
նիս հետևողական զարգացման արտահայտումն է՝ ինդուստրիալ հասարա-
կության սահմաններից դուրս» [1, с. 12]:  

 Թավշյա հեղափոխությունից հետո խիստ արդիական է ՀՀ-ին 
սպառնացող ռիսկերի աղբյուրների համալիր ուսումնասիրությունը, ինչը 
ենթադրում է պետական իշխանության իրականացման համակարգի վե-
րաիմաստավորում: ՀՀ արդի զարգացմանն ուղղված քաղաքական ռիսկե-
րի բնույթը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, այդ թվում` վերջին 
տարիներին իշխանությունը կրողների կողմից թույլ տրվող սխալներով և 
բացթողումներով: Ռիսկերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը սահմա-
նող հայ հասարակության և պետականության արդիականացման թույլ կող-
մեր կարող ենք համարել՝  

1. հակասական բարեփոխումները, դրանց քաոտիկ բնույթը և անհետ-
ևողականությունը, ինչը համարվում է ՀՀ ազգային զարգացման ռազմա-
վարության բացակայության կամ անորոշության հետևանք,  
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2. քաղաքական կառույցների չմոտիվացված գործունեությունը, ինչը 
հասարակական գիտակցության մեջ ստեղծում է արդիականացման ժո-
ղովրդավարական կողմնորոշիչներից հետ նահանջելու տպավորություն,  

3. իշխանության գալու ոչ լեգիտիմ մեխանիզմները,  
4. հասարակական կայունության պահպանմամբ բարեփոխումների 

հետևողական հաջորդականությունն ապահովելու կամ արդիականացմանն 
անհրաժեշտ նոր ռազմավարություն մշակելու անկարողությունը,  

5. վարչական բարեփոխումների անհետևողականությունը, ինչը շարու-
նակում է բյուրոկրատական ապարատի համար ապահովել ՀՀ-ում եզակի կա-
ռավարող դասի կարգավիճակ,  

6. էլիտայի փակ հավաքագրումը և իշխանության իրականացման ցածր 
մշակույթը, ինչն էլ խորացրել է օտարվածությունը հասարակական պահանջ-
մունքներից,  

7. կադրային ոչ ճիշտ քաղաքականությունը,  
8. քաղաքական առումով մեծ վտանգ ներկայացնող ծայրահեղ աղքատ-

ներ-ծայրահեղ հարուստներ հարաբերությունների հսկայական ճեղքի պահ-
պանումը,  

9. ՀՀ ազգային շահերն առաջ մղելու, այդ թվում` գլոբալացվող աշ-
խարհում ՀՀ անվտանգության ապահովման նպատակով այլ ուժային 
կենտրոնների հետ փոխգործակցության և համագործակցության ռեսուրս-
ների օգտագործման անբավարար ակտիվությունը:  
       Բարեփոխման ներկայիս կուրսում գերակա պետք է լինի հայ հասա-
րակության և պետականության ամրապնդման  բազմակողմանի ակտիվ 
գործունեությունը, քանի որ միայն արդյունավետ և ժողովրդավարական 
պետությունն է ընդունակ պաշտպանելու քաղաքացիական, քաղաքական, 
տնտեսական ազատությունները, ստեղծելու մարդկանց համար բարեկեցիկ 
կյանքի պայմաններ և ապահովելու կայուն զարգացում: ՀՀ քաղաքական 
փոփոխությունների արդի փուլում ակնհայտորեն առանձնանում են անցու-
մային շրջանին հատուկ ռիսկայնության հետևյալ հատկանիշները.  

1. Անկայունություն – ճգաժամային իրավիճակներ, սոցիալական ինս-
տիտուտների նկատմամբ անվստահության աճ, սոցիալական լարվածութ-
յուն. 

2. Տարբեր սոցիալական խմբերի շահերի հավասարակշռության 
խախտում – չի գործում սոցիալական արդարության մոդելը, ինչի հետևան-
քով արդիականացումը տեղի է ունենում առանձին սոցիալական շերտերի 
հաշվին.  

3. Մանիպուլյացիայի բարձր մակարդակ, ինչն անտեսում է համա-
կեցության կանոնները:  
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       Համոզված ենք, որ այս հատկանիշները ժողովրդավարական անցման 
պայմաններում, երբ ձևավորվող «ռիսկի հասարակությունը» ծնում է նոր 
պարամետրեր` «բարձր արդիականության» ռիսկեր, որոնք նախկինում 
բնավ հայտնի չէին, առավել արդյունավետ է համարվում ՀՀ քաղաքական 
արդիականացման էթատիստական մոդելը: Խոսքը վերաբերում է պետութ-
յան ղեկավարող և կազմակերպող դերին և վերջինիս անմիջական մաս-
նակցությանը արդիականացման գործընթացին, այդուհանդերձ, զերծ մնա-
լով ճնշող ֆունկցիոնալ բաղկացուցիչների վառ արտահայտումից: Այս առն-
չությամբ, ՀՀ ազգային անվտանգության նոր ռազմավարություն մշակելիս 
պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններ պետք է սահմա-
նել՝  

1. պետական կառավարման արդյունավետ համակարգի ստեղծումը, 
որը թույլ կտա պահպանել և ամրապնդել ՀՀ տնտեսական և քաղաքական 
անկախությունը և իրականացնել ազգային շահերը,  

2. տնտեսական մրցունակ զարգացման ապահովումը, 
3. ազգային կապիտալի սոցիալական պատասխանատվության մակար-

դակի բարձրացումը՝ առևտրավաշխառուական կապիտալից անցում ազգային 
արդյունաբերական կապիտալի,  

4. միջին խավի ֆունկցիոնալ և սոցիալական դերային կայունացումը, հա-
սարակության հոգևոր անվտանգության քաղաքականության իրականա-
ցումը, պատմական անցյալի նկատմամբ համապատասխան արժեքների 
սերմանումը:  
       Իհարկե, այս ամենն ապահովելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է 
հոգ տանել ազգային անվտանգության ապահովման մասին, քանի որ այն 
անմիջականորեն առնչվում է քաղաքական, տնտեսական, պետական կա-
ռավարման հետ: Որպես բարդ և բազմակողմանի երևույթ՝ ազգային ան-
վտանգությունն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես հանրային համակարգի 
գերակայություն: Դա վերջինիս դրդում է իրականացնելու ակտիվ գործո-
ղություններ՝ ապահովելու համար իր պաշտպանվածությունը և զարգաց-
ման հնարավորությունները՝ ի դեմս արտաքին և ներքին սպառնալիքների 
ու մարտահրավերների պատասխանի և մարտահրավերների նետման: 
Եթե փորձենք համադրել ռիսկերի կառավարումն ու անվտանգության 
ապահովումը, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքական ռիսկերի 
կառավարումը ենթադրում է անվտանգության ապահովման ընդարձակված 
օրակարգի իրականացում: Ընդարձակված օրակարգի հիմնադիրներից Բ. 
Բուզանն այն կարծիքին է, որ դա անհրաժեշտ է իրականացնել մարդ-հա-
սարակություն-պետություն-միջազգային հանրություն մակարդակների 
ներդաշնակման հիման վրա՝ համադրելով ազգային անվտանգության ռազ-
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մական, քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական, 
մշակութային, տեխնոլոգիական, բնապահպանական, տեղեկատվական 
բաղկացուցիչները [2, p. 214-231]: Կարծում ենք, որ արդի գլոբալացման 
պայմաններում, քաղաքական ռիսկերի նվազեցման նկատառումներով, 
նշված մակարդակները սերտորեն փոխկապակցված պետք է դիտարկել, 
քանի որ, ըստ Բ. Բուզանի, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների զարգացումը ստեղծել է նոր վիրտուալ աշխարհ, որի անվտան-
գության համակարգը դեռևս հստակ ինստիտուցիոնալացված չէ [3, p. 210-
211]: Փաստորեն, քաղաքական ռիսկերի կառավարումը որպես ԱԱԱ գոր-
ծընթաց քաղաքական համակարգի գերակա գործառույթ է: Որպես այդպի-
սին այն ներառում է՝  

 անվտանգության միջավայրի՝ իրական ու հնարավոր սպառնա-
լիքների, ազգային շահերի, արժեքների, նպատակների և բուն հա-
մակարգի մյուս կառուցվածքային բաղադրիչների մասին նոր գի-
տելիքների կուտակման և վերլուծության հետ կապված գործողութ-
յունները, 

 անվտանգության ապահովման մարմինների և հաստատությու-
ների գործունեության ծրագրմանն ուղղված գործողություններ՝ 
պայմանավորված քաղաքական համակարգի նպատակների իրա-
գործմամբ, 

 անվտանգության միջավայրի վրա ներգործության ընտրության 
և համադրման գործողություններ՝ կապված ինստիտուցիոնալ 
նպատակաուղղված փոխգործակցության հաստատման հետ ինչ-
պես ներքին, այնպես էլ արտաքին միջավայրի հետ փոխհարաբե-
րություններում, 

  անվտանգության միջավայրի, անձի, հասարակության և պե-
տության կենսականորեն կարևոր շահերի դեմ ուղղված սպառնա-
լիքների վրա կոնկրետ ներգործության իրականացման գործո-
ղություններ: Այսպիսով, անվտանգության ապահովումն ընկալվում է 
որպես ազգային շահերի պաշտպանության համակարգ՝ իր մեջ նե-
րառելով սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, արտաքին ռազմական, 
տեխնիկական, իրավական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր:  

Քաղաքական ռիսկերի արդյունավետ կառավարման՝ որպես ՀՀ-ում 
ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացի դիտարկման հա-
մատեքստում անհրաժեշտ է ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել 
քաղաքացիական հասարակությանը: Մասնագիտական գրականության 
մեջ գոյություն ունեն պետություն-քաղաքացիական հասարակություն փո-
խազդեցության էթատիստական և լիբերալ-դեմոկրատական մոդելներ [4]: 
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Արդի գործընթացներում անվտանգության ապահովման ինստիտուտ է դի-
տարկվում նաև գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը [5, p. 31-32]: 
Վերոգրյալի շրջանակներում նշենք, որ պետությունը և քաղաքացիական 
հասարակությունը փոխկախված սոցիալական մեծություններ են և լրաց-
նում են միմյանց սեփական անվտանգությունը պահպանելու համար: Փաս-
տորեն, քաղաքացիական հասարակությունը և պետությունը ներդաշնակո-
րեն համագոյակցում են. պետությունն ապահովում է բնակչության անվ-
տանգությունը, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը, որպես կանոն, 
համակեցությունը։ Մեզ համար աշխատանքային է գերմանացի մարդաբան 
Ա. Գելենի այն մոտեցումը, որ ինստիտուտը համակեցությունը կարգավո-
րող հաստատություն է, որը մարդկանց գործողությունները մղում է որոշա-
կի հունով. կարգավորելով խմբերի և հասարակության վարքագիծը՝ հնա-
րավորություն է տալիս լեգալ և լեգիտիմ զարգանալու (գնալու, շարժվելու) 
այն ճանապարհով, որը համարում են ցանկալի [6, с.151-201]:  

Այսպիսով, քաղաքացիական հասարակությունն ազդում է ինչպես ա-
ռանձին անհատի անվտանգության, այնպես էլ պետության անվտանգութ-
յան վրա: Ժամանակակից աշխարհում այն անվտանգության ապահովման 
սուբյեկտ է, եթե կառավարությունը քաղաքացիական հասարակությունը 
դիտարկում է որպես գործընկեր և իր գործունեության վերաբերյալ հաշվե-
տու է դառնում հասարակության լայն զանգվածներին: Հայաստանում քա-
ղաքացիական հասարակության զարգացման և մոբիլիզացման ձևերից է 
սոցիալական ցանցը, որտեղ իրականանում է քաղաքացիական սուր ար-
ձագանք առաջացնող տեղեկատվական նյութերի տեղադրման պրակտի-
կան: Սոցիալական ցանցերում ստեղծված խմբերի գործունեությունը նպա-
տակամիտված է հասարակական հնչեղության մակարդակի հասցնելու քա-
ղաքացիական տարբեր հիմնախնդիրներ, որոնց մի մասը լուծում է ստացել 
կառավարական մակարդակով: Այս ձևով հասարակության ավելի լայն 
շերտ է մասնակցում քննարկումներին, անում սեփական եզրակացություն-
ները և երբեմն ոտքի կանգնում սեփական իրավունքների պաշտպանութ-
յան նպատակով: Այսպիսով, սոցիալական ցանցերը նույնպես քաղաքա-
ցիական հասարակության զագացման միջոց են:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Վերոգրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել. 
1. Քաղաքական ռիսկը՝ որպես մեծ վտանգի պայմաններում կատար-

ված գործողություն, լինում է պատճառաբանված, ինտուիտիվ և չպատճա-
ռաբանված: Քաղաքական ռիսկը կարող է նվազել, եթե միայն քաղաքական 
սուբյեկտն օժտված է բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, իրազեկվածությամբ, ընդու-
նած որոշումների հետևանքների կշռադատված ու փաստարկված կանխա-
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տեսմամբ: Քաղաքական ռիսկը դասակարգվում է ըստ իրադարձությունների, 
որոնք պայմանավորված են քաղաքական զարգացման գործընթացում իշխա-
նական կառույցների նպակադրված փոփոխման քաղաքականությամբ:  

2. Քաղաքական զարգացումը քաղաքական համակարգի ուղղորդված, 
բնական անցումն է իր որակական վիճակից մեկ այլ վիճակի, արդյունքում՝ 
մեկ այլ քաղաքական համակարգի: Այդպիսի անցումը նշանակում է, որ քա-
ղաքական զարգացման ողջ գործընթացը կազմված է առանձին, հաջորդա-
կան քաղաքական օրգանիզմների զարգացման հաջորդական գործընթաց-
ներից՝ քաղաքական կյանքի փուլերից, որոնք ապահովում են այդ զարգաց-
ման ներքին կապը: Արդյունքում կարող ենք ասել, որ քաղաքական զարգա-
ցումը՝ որպես հատուկ գործընթաց, ներառում է նախ առանձին քաղաքա-
կան օրգանիզմի ամբողջ կյանքի ցիկլը, և երկրորդ՝ այլ քաղաքական օրգա-
նիզմների ամբողջական կյանքի ցիկլը` պայմանավորված օրգանիզմի մի 
վիճակից մյուսին անցումով: 

3. Քաղաքական զարգացման ուսումնասիրման համատեքստում ան-
հրաժեշտ է կարևորել քաղաքական կայունության և կայուն զարգացման 
փոխհարաբերությունները, քանի որ առանց դրա դժվար թե հնարավոր լի-
նի հաղթահարել քաղաքական ռիսկը և ապահովել ԱԱԱ ինստիտուցիոնալ 
մակարդակ: Քաղաքական կայունությունը հասարակության բնականոն վի-
ճակն է, որը թույլ է տալիս արդյունավետ գործել և զարգանալ արտաքին ու 
ներքին ազդեցությունների պայմաններում՝ միևնույն ժամանակ պահպանե-
լով իր կառուցվածքը և հասարակական փոփոխությունների գործընթացը 
վերահսկելու ունակությունը: Ինստիտուցիոնալ զարգացումը բարձրացնում 
է քաղաքական ռիսկի կառավարման արդյունավետությունը` խթանելով 
ԱԱԱ գործընթացը: Իսկ այն հենվում է քաղաքական ու քաղաքացիական 
բարձր մակարդակ ունեցող դերակատարների աջակցության և մասնակ-
ցության վրա:  

4. Քաղաքական ռիսկերի գիտավերլուծական կառավարումը գործըն-
թաց է` կապված նույնականացման, ռիսկերի վերլուծության և ռազմավա-
րական որոշումների ընդունման հետ, որը ձգտում է մաքսիմալացնել դրա-
կան արդյունքը՝ նվազեցնելով ռիսկային իրադարձությունների բացասա-
կան (գործադուլ, բունտ, կյանքի որակի և մակարդակի անկում) հետևանք-
ները:  

5. Քաղաքական ռիսկի կառավարումը սկսվում է քաղաքական որոշ-
ման ընդունման գործընթացով: Քաղաքական որոշման գործընթացը՝ որ-
պես բարդ, բազմասուբյեկտ, բազմաչափ և բազմամակարդակ երևույթ, 
իրենից ներկայացնում է քայլերի հաջորդականություն, որոնք պետք է հան-
գեցնեն ընդարձակված օրակարգով ՀՀ ազգային անվտանգության ապա-
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հովմանը: Ընդունվող որոշումների և՛ բովանդակությունը, և՛ արդյունավե-
տությունը մեծապես կախված են որոշում ընդունող սուբյեկտից: 

6. Ազգային անվտանգության ապահովումը անմիջականորեն առնչվում 
է քաղաքական, տնտեսական, պետական կառավարման և քաղաքացիա-
կան հասարակության որպիսության հետ: Փաստորեն, ազգային անվտան-
գության ապահովումն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես հանրային համա-
կարգի գերակայություն, որը դրդում է վերջինիս իրականացնելու ակտիվ 
գործողություններ՝ ապահովելու համար ոչ միայն պաշտպանվածությունը, 
այլև զարգացման հնարավորությունները՝ ընդդեմ արտաքին և ներքին 
սպառնալիքների: 

7. Քաղաքացիական հասարակությունը հանդես է գալիս որպես ազատ 
և հավասար անհատների հարաբերությունների ամբողջություն ժողովրդա-
վարության և օրենքի գերակայության պայմաններում: Որպես քաղաքացի-
ների միջև գոյություն ունեցող տնտեսական, մշակութային, իրավական և 
քաղաքական զարգացած փոխհարաբերություններով օժտված ժողովրդա-
վարական հասարակություն՝ այն պատասխանատու է ինչպես առանձին 
անհատների, այնպես էլ պետության անվտանգության համար: Ժամանա-
կակից աշխարհում այն հանդիսանում է անվտանգության սուբյեկտ և իր 
շուրջ ձևավորում է նոր սոցիալ-քաղաքական տարածություն` պաշտպանե-
լով իր շահերը և բավարարելով իր պահանջմունքները: Այսպիսով՝ քաղա-
քացիական հասարակությունը նաև ազգային անվտանգության ապահով-
ման սուբյեկտ է: 

 
Աշխատանքը կատարված է ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից 

տրված 19YR-5F024 դրամաշնորհի շրջանակում: 
 
 
 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

275 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ  
 

1. Бек У., Общество риска. На пути к другому модерну. Пер. с нем. В. 
Седельника, Н. Федоровой. - М.: Прогресс-Традиция, 2000, с. 12. 

2. Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International 
Security Studies in the Post-Cold War Era, 2007, p. 214-231. 

3. Barry Buzan, George Lawson, THE Global Transformation: History, 
Modernity and Making of International Relations, London School of Economics and 
Political Science, Cambridge University Press, 2015, p. 210- 231. 

4. Андронова И. В., Концепция гражданского общества в Западных 
теориях, http://vestnik.osu.ru/037/pdf/6.pdf 

5. Barry Buzan, Laust Schouenborg, Global International Society. A New 
Framework For Analysis , Cambridge University Press, 2018 

6. Гелен А., О систематике антропологии // Проблема человека в западной 
философии: Переводы. М., Прогресс, 1988, c. 151-201. 

 
 

МАМИКОН МАРГАРЯН  
Преподаватель кафедры политического управления и  

публичной политики Академии государственного управления РА,  
кандидат политических наук, доцент 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ В РА 

 
В статье основное внимание уделено проблеме эффективного управления 

политическими рисками. Автор статьи уверен, что обеспечение национальной 
безопасности в первую очередь, подразумевает управление политическими 
рисками, в границах которых можно адекватно ответить на внешние и внутренние 
вызовы. В статье изложена мысль, согласно которой отсутствие изминений, 
игнорирование интересов различных социальных слоев, нарушение норм 
сосуществования приводят к политическим рискам. В этом контексте обоснована 
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The article focuses on the problem of effective management of political risks. The 

author thinks that ensuring national security primarily involves managing political risks, 
within the boundaries of which is it possible to adequately respond to external and 
internal challenges. The article presents the idea that the absence of changes, 
ignorance of interests of different social strata, violation of the norms of coexistence 
lead to political risks. In that context, the comprehensive realization of expanded 
security agenda is justified as a four –stage: society-state-nation-citizen, discourse.  
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  
քաղաքական կառավարման և հանրային 

 քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, 
 քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
 

ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

 
Հոդվածում հեղափոխության դասակարգային Վ. Լենին և քա-

ղաքակրթական Ս. Հանթինգտոն մոտեցումների հիման վրա ու-
սումնասիրված է քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթա-
հարման գործընթացը: Հեղինակն այն կարծիքին է, որ արդի հեղա-
փոխությունները համակարգված նպատակահարմար է ուսումնասի-
րել Ս. Հանթինգտոնի «խզման գծեր» հայեցակարգի շրջանակնե-
րում: Հոդվածում կատարված է «խզման գծերի» վրա տեղի ունեցող 
«գունավոր հեղափոխությունների» և «թավշյա հեղափոխություն-
ների» վերլուծություն: Ըստ հեղինակի՝ «գունավոր հեղափոխություն-
ները» վարկաբեկում և, հետևաբար, տապալում են ոչ թե ռեժիմը, 
համակարգն ու ինստիտուտները, այլ գործող քաղաքական վերնա-
խավը. գլխավոր նպատակը ռեժիմի ներսում լիդերության փոփո-
խումն է:  

«Թավշյա հեղափոխությունների» հետևանք են ոչ ժողովրդավար 
վարչակարգերի քայքայումը և ժողովրդավարական անցման նոր փուլը: 

Հիմնաբառեր. հեղափոխություն, քաղաքակրթական խզման գծեր, 
գունավոր հեղափոխություն, թավշյա հեղափոխություն, քաղաքական 
զարգացման ճգնաժամեր, ժողովրդավարական անցում:  

 
  Նոր աշխարհակարգի ձևավորման շրջանում հետխորհրդային երկր-

ներում սոցիալ-քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման 
դրոշակակիր է դարձել երիտասարդությունը, որը ձեռնամուխ է լինում քա-
ղաքական փոփոխությունների իրականացմանը «գունավոր հեղափոխութ-
յունների» միջոցով: Մասնագիտական գրականության մեջ «գունավոր հե-
ղափոխությունների» պատճառների վերաբերյալ լիակատար համաձայ-
նություն չկա, սակայն առկա է բացահայտ տեղաշարժ զուտ դասակարգա-
յին մոտեցումներից (մարքսիզմ-լենինիզմ և նեոմարքսիզմ) դեպի բազմա-
գործոն նեովեբերական ուղղվածության մոտեցումներ [1]: Քաղաքական 
զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման գործընթացի համատեքստում 
անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ նեովեբերականությունը ենթադրում է 
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ինչպես պետության և վերնախավերի վիճակի, միջազգային դրության, 
զանգվածների մոբիլիզացիայի կարևորություն, այնպես էլ քաղաքականութ-
յան, տնտեսության, լեգիտիմության և բռնության ինքնավար ոլորտների 
բարդ փոխազդեցություն՝ ազգ-պետության կայացման և զարգացման հա-
մար: Քաղաքակրթության փորձից ակնհայտ է, որ ցանկացած քաղաքա-
կան վարչակարգ բախվում է բազում հիմնախնդիրների, այդ թվում՝ իշխա-
նություններից և կարգերից բնակչության դժգոհության արտահայտման, 
վերնախավի անտարբերության, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, տարբեր աստիճա-
նի զանգվածայնության ապստամբությունների, անհատական ամբիցիանե-
րի, ահաբեկչության, խմբակային բողոքների տարբեր ձևերի: Որտե՞ղ է այն 
սահմանը, որից հետո ներքևների բողոքի տևականությունը, իսկությունը 
տեսնելու վերնախավի անընդունակությունը և քաղաքական ազատության 
անհատ կրիչների գործունեությունը կարող են դիտարկվել որպես հեղափո-
խություն:  

Հարցադրմանը համակարգված պատասխանելու նպատակով օգտվենք 
Ա. Թոյնբիի դասական «մարտահրավեր-պատասխան» հայեցակարգից: 
Վերջինիս համաձայն՝ եթե սոցիալ-քաղաքական փոխազդեցության դաշ-
տերում ընտրված ռազմավարությունը (կաշառում, բանակցություններ և զի-
ջումներ, ահաբեկում, ռեպրեսիաներ և այլն) ոչ թե մարում, այլ ավելի մե-
ծացնում են սոցիալական դժգոհությունը, ապա իշխող վերնախավից ակն-
կալվում է նոր պատասխան: Այդ պատասխանի համապատասխանության 
աստիճանով պայմանավորված՝ ճգնաժամը կարող է ճնշվել, խաղաղեցվել, 
իսկ անտեսման դեպքում՝ վերածվել հեղափոխության [2 с. 140]: Այդ գործ-
ընթացները ծնում են հեղափոխական վարք ունեցող այնպիսի դերակա-
տարների, որոնք, մշակելով մարգինալ ռազմավարություն, հանդես են գա-
լիս սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամերի հաղթահարման քաղաքականութ-
յամբ: Այս համատեքստում պետք է նկատի ունենալ, որ գիտական գրակա-
նության մեջ շրջանառվում է ոչ թե Վ. Ի. Լենինի, այլ Ս. Հանթինգտոնի՝ հե-
ղափոխության սահմանումը: Այսպես, ըստ պրոլետարիատի առաջնորդ Վ. 
Ի. Լենինի՝ հեղափոխությունն անհնարին է առանց հեղափոխական իրա-
վիճակի երեք գլխավոր պայմանների. 1) հեղափոխության համար բավա-
րար չէ, որ «ներքևինները չցանկանան», այլև անհրաժեշտ է, որ «վերևին-
ները չկարողանան» առաջվա նման կառավարել, 2) ճնշված դասակարգերի 
կարիքի և աղքատության սովորականից ավելի սրացում, 3) նշվածի արդ-
յունքում այն զանգվածների ակտիվության զգալի բարձրացում, որոնք «խա-
ղաղ» դարաշրջանում հանգիստ թույլ էին տալիս թալանել իրենց, իսկ բուռն 
ժամանակներում ներգրավվում են (ինչպես ճգնաժամի ընդհանուր իրավի-
ճակով պայմանավորված, այնպես էլ հենց «վերևների» կողմից) հրահրված 
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ելույթների մեջ: Հեղափոխությունը ծագում է այնպիսի իրավիճակից, երբ 
վերը թվարկված օբյեկտիվ փոփոխություններին միանում է սուբյեկտիվը՝ 
հեղափոխական դասակարգի` զանգվածային հեղափոխական շարժումներ 
իրականացնելու ընդունակությունը, դասակարգ, որը բավարար չափով ու-
ժեղ է տապալելու (կամ ջարդելու) հին կառավարությունը, որը երբեք, նույ-
նիսկ ճգնաժամերի ժամանակներում, «չի ընկնի», եթե նրան «չգցեն» [3,  
с. 218-219]:  

 Ըստ Ս. Հանթինգտոնի՝ «Հեղափոխությունը հասարակության, քաղա-
քական ինստիտուտների, սոցիալական կառույցների, պետության առաջ-
նորդության և քաղաքականության մեջ գերիշխող արժեքների ու առասպել-
ների արագ, հիմնարար և բռնի փոփոխությունն է, որն ուղեկցվում է ար-
ժեքների, ավանդույթների, կրոնական համոզմունքների մի մասի ոչնչաց-
մամբ, մերժմամբ կամ կերպափոխմամբ՝ արդիականացման դերակատար-
ներին դրդելով մշակելու փոփոխվող ռազմավարություն» [4, с. 54]: Այդպի-
սի հեղափոխությունների նախապատրաստման համար մեթոդաբանական 
հիմք մշակելով՝ Ս. Հանթինգտոնը [4, с. 55-94] համոզված էր, որ քաղա-
քակրթությունը մարդուն առանձնացնում է մնացած կենսաբանական տե-
սակներից, բացի այդ, այն որոշվում է ինչպես ընդհանուր օբյեկտիվ տար-
րերով՝ լեզու, պատմություն, կրոն, սովորույթներ, սոցիալական ինստի-
տուտներ, այնպես էլ մարդկանց սուբյեկտիվ ինքնանույնականացմամբ. «Ի-
րենց արմատները որոնող մարդկանց համար թշնամիները կարևոր են, և 
ամենավտանգավոր պոտենցիալ թշնամանքը ծագում է հիմնական համաշ-
խարհային քաղաքակրթությունների «խզման գծերի» երկայնքով» [5, c. 15]:  

Այս համատեքստում «խզման գծերը» այն տարածքներն են, որտեղ տե-
ղի էին ունենում քաղաքակրթությունների փոխադարձ ներթափանցումներ, 
որտեղ կարելի է մոդելավորել հեղափոխական իրադարձությունների զար-
գացման տարբերակներ՝ կապված ինչպես հասարակության համախմբ-
ման, այնպես էլ այստեղ հակամարտության գոտիների առաջացման հետ, 
որոնք կարող են իրենց ազդեցությունը տարածել մշակութաքաղաքակրթա-
կան, աշխարհաքաղաքական, քաղաքատնտեսական բավական մեծ տա-
րածքների վրա: Քաղաքական արդիականացման գործընթացների շրջա-
նակում տեղի ունեցող «գունավոր հեղափոխությունների» նախապատ-
րաստման ընթացքում լուծվում են ոչ միայն բնակչության հիմնական զանգ-
վածի կյանքի որակի և կյանքի մակարդակի էական բարելավման, այլև քա-
ղաքակրթության ընտրության հարցերը: Փաստորեն, «քաղաքակրթության 
խզման գծերի» վրա տեղի ունեցող «գունավոր հեղափոխությունների» և 
«թավշյա հեղափոխությունների» վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ 
գործընթացը կարող է հանգեցնել տարաբնույթ քաղաքական արդյունքի: 
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Տվյալ պարագայում անհրաժեշտ ենք համարում տարբերակել այս երկու 
հեղափոխությունները: Եթե հետամբողջատիրական (պոստտոտալիտար) 
վարչակարգերը փլուզած Արևելյան Եվրոպայի երկրներում ստացված արդ-
յունքի տեսակետից «թավշյա հեղափոխությունների» հետևանքով տեղի են 
ունենում հակաժողովրդավարական վարչակարգերի քայքայում, վերնախա-
վի փոփոխություն, քաղաքական համակարգի վերափոխում և ժողովրդա-
վարական անցում ավետող ռազմավարական քաղաքականության մշա-
կում, ապա «գունավոր հեղափոխությունները» հանգեցրին իշխանության 
փոփոխման, սակայն ժողովրդավարության ճանապարհին շրջադարձային 
փուլ չդարձան: Այդ իսկ պատճառով նման հեղափոխություններն սկսել են 
ընկալվել որպես դրամատիկ սյուժեով քաղաքական ներկայացումներ, որ-
տեղ որոշիչ են երկրի աշխարհագրական դիրքը, քաղաքակրթական պատ-
կանելությունը, քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները, 
կառավարման ձևը, տնտեսական և սոցիալական զարգացման մակար-
դակը:  

 «Գունավոր հեղափոխությունները» վարկաբեկում և, հետևաբար, տա-
պալում են ոչ թե ռեժիմը, համակարգն ու ինստիտուտները, այլ գործող քա-
ղաքական վերնախավը հենց վերջինիս մեթոդներով, որոնք քայքայում են 
գոյություն ունեցող ռեժիմի հիմքերը: Այստեղ գլխավոր նպատակը ռեժիմի 
ներսում լիդերության փոփոխումն է՝ ընտրությունների ընթացքում խախտ-
ված վարչակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերի (տվյալ դեպքում՝ ժողովրդա-
վարության) վերականգնման համար:  

«Թավշյա հեղափոխությունների» արդյունք են ոչ ժողովրդավար վար-
չակարգերի քայքայումը և ժողովրդավարական անցման նոր փուլը, սակայն 
«գունավոր հեղափոխությունները», հանգեցնելով իշխանության փոփոխու-
թյան, շրջադարձային փուլ չդարձան ժողովրդավարության ճանապարհին: 
Միակ հատկանիշը, որը միավորում է այս հեղափոխություններին, լայն մո-
բիլիզացիան է, որը երկու դեպքում էլ միջդասակարգային է: Մասնակցութ-
յան ընդհանուր շարժառիթ դարձան փոփոխությունների կարգախոսները 
(համակարգերը՝ առաջին դեպքում, վերնախավերը` երկրորդ), ինչպես նաև 
որոշակի սոցիալական դասակարգերին կամ խմբերին պատկանելը: Ըստ 
մեր հայրենակից Վ. Չետերյանի՝ «գունավոր հեղափոխությունների» ալիքը 
«հանգեցրեց հեղափոխության միակ իմաստով` շրջեց անցման հարացույ-
ցը» [6, p. 136]: Ըստ Հանթինգտոնի՝ «հեղափոխությունները կարող են 
հանգեցնել քաղաքականության, լիդերության և քաղաքական ինստիտուտ-
ների, բայց ոչ երբեք սոցիալական կառուցվածքի և արժեքների փոփոխութ-
յան»:  
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Եթե Ս. Հանթինգտոնը մշակել է աշխարհի քաղաքական համակարգի 
ապագա ձևափոխումների մեթոդաբանությունը, ապա դրա իրականացման 
մեթոդները համակարգվել են «գունավոր հեղափոխությունների» գաղա-
փարախոս Ալբերտ Էյնշտեյնի անվան ինստիտուտի տնօրեն Ջին Շարպի 
կողմից, որի մշակած 198 մեթոդներն օգտագործվել են բոլոր «գունավոր 
հեղափոխությունների» ժամանակ: Շարպը համարվում է տարբեր երկրնե-
րում «գունավոր հեղափոխությունների» նախապատրաստման ժամանա-
կաշրջանում ակտիվորեն գործող «Օտպոր» (Սերբիա), «Կմարա» (Վրաս-
տան), «Պորա» (Ուկրաինա), «ՔելՔել» (Ղրղզստան), «Զուբր» (Բելառուս), 
«Սայուդիս» (Լիտվա) շարժումների գաղափարական ոգեշնչողը: «Ոչ բռնի 
պայքարի տեսություն» աշխատության մեջ Ջ. Շարպն ընդգծում է, որ 
բռնության փոխարեն պայքարը տարվում է «բնակչության և հասարակա-
կան ինստիտուտների կողմից կիրառվող հոգեբանական, սոցիալական, 
տնտեսական և քաղաքական զենքով: Նման զենքը հայտնի է տարբեր ա-
նուններով` բողոք, գործադուլ, համագործակցությունից հրաժարվել, բոյ-
կոտ, դժգոհության արտահայտում և ժողովրդական ինքնակառավարում» 
[7]: Ջ. Շարպի մշակած ոչ բռնի պայքարի 198 մեթոդների կառուցվածքայ-
նացման վերաբերյալ կոշտ հրահանգներ չկան. երկրներից յուրաքանչյու-
րում նշված մեթոդները կարող են կիրառվել ցանկացած համադրությամբ՝ 
օգտագործելով մարգինալներին, օտարվածներին, սպասումների հիասթա-
փության մեջ հայտնվածներին, իրենց իրավունքների համար պայքարող 
փոքրամասնություններին, հավակնոտներին: Բազմամակարդակ անորո-
շության հաստատման համար «գունավոր հեղափոխությունների» շուրջ ծա-
վալված քաղաքական բանավեճում Հարվարդի համալսարանի Քենեդու 
անվան պետական կառավարման դպրոցի ԶԼՄ-ների և հանրային քաղա-
քականության կենտրոնի պրոֆեսոր Ժոզեֆ Ս. Նայը մշակեց և հիմնավո-
րեց «փափուկ ուժի» (soft power) տեխնոլոգիան: Ըստ Ջ. Նայի՝ «փափուկ ու-
ժը» քաղաքական լիդերների և կառավարող էլիտայի գործառման անբա-
ժան մաս է, և, որպես այդպիսին, այն նաև «խելացի ուժ» է, որը, ապահովե-
լով ներքաղաքական կայունություն, հետամուտ է արդի միջազգային հարա-
բերությունների համակարգում սեփական պետության ինքնության արդիա-
կանացմանը [8, c. 176-177, 180]: Այս գործընթացում որոշիչ են «խելացի ու-
ժի» արդյունավետությունն ապահովող հետևյալ կարողությունները. hուզա-
կան հավասարակշռություն, հեռատեսություն և ժամանակի մարտա-
հրավերներին համարժեք ռիսկերի հաշվարկման ընդունակություն, 
հանրության հետ շփման անընդհատությունն ապահովող հետադարձ 
կապի վրա հիմնված հաղորդակցություն [9]: Այս տեսակետի վրա հիմն-
ված արտաքին քաղաքականությունը ներառում է քաղաքացիական հասա-
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րակության կառույցները, որոնց աջակցմամբ է միայն ավտորիտար պե-
տություններում լեգալ և լեգիտիմ միջոցներով վարչակարգի փոփոխություն 
իրականացվում: Ավտորիտար պետություններում ընտրությունների լեգիտի-
մությունը վիճարկող «գունավոր հեղափոխությունների» սատարումը «փափուկ 
ուժի» և «խելացի ուժի» զուգամիտման ձևերից է: Միայն այս պարագայում է, 
որ ինսուրգենտները` բողոքի կրիչները, շեշտը դրել են ազատության, 
մասնավոր սեփականության նկատմամբ լեգիտիմ իրավունքի, ազատ 
շուկայական հարաբերությունների և պետական կարգավորման գործող 
կարգին հակադրման, ինչպես նաև իրականությունը փոփոխելու հան-
րային շահի շահարկման վրա: Այս համատեքստում Նայի «փափուկ ուժի» 
և «խելացի ուժի» զուգամիտման գործընթացը վճռական դեր ունի նոր աշ-
խարհակարգի կայացման պայմաններում, քանի որ ազդեցության, իշխա-
նության այս տեսակը անմիջականորեն կապված է ոչ միայն տեղեկատ-
վության ծավալի աճի, ինչպես նաև համացանցի շնորհիվ այդ տեղեկատ-
վության աններդաշնակ ու արագ տարածման, այլև գիտավերլուծական հա-
րացույցի սկզբունքների կիրառմամբ՝ ռազմավարական ծրագրերի մշակ-
ման հետ: Այստեղ գլխավորը մրցունակ մասնակցությունն է և սեփական 
ռազմավարական ապագայի անվտանգության ապահովման կանխատեսու-
մը [10]: 

Այդ դիտանկյունից ակնհայտ է, որ սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամի 
հաղթահարումը հնարավոր չէ իրականացնել և կառավարել միայն ուժային 
մեթոդներով: Ակնհայտ է, որ ցանկացած հասարակությունում, բարեփո-
խումներին, հեղաշրջումներին, հեղափոխություններին զուգահեռ, տեղի են 
ունենում նաև այսպես կոչված խորհրդանիշների հեղափոխություններ: Ընդ 
որում, արմատապես վերանայվում է «խորհրդանշական կապիտալը», որը 
կուտակվել է քաղաքական զարգացման նախորդ փուլի ընթացքում:  

Հայկական «թավշյա հեղափոխության» հաջողության և արդյունավետ 
փոփոխությունների համար անհրաժեշտ է հայ հասարակության գիտակ-
ցության «վերատրանսֆորմացիա», ինչն էլ իր հերթին պահանջում է 
խորհրդանշական աշխարհի բնականոն արդիականացում: Եթե քաղաքա-
կան իշխանությունը ցանկանում է լինել լեգիտիմ ու խարիզմատիկ և հրա-
ժարվում է անորոշություններ մակածելուց, ապա ի սկզբանե պետք է գծագ-
րի իր կողմից կառուցվող աշխարհի ազատության և հումանիզմի սիմվոլնե-
րը (Միշել Ֆուկո): 

Խորհրդանշական հեղափոխություններն առավել նշանակալի են, քանի 
որ կոչված են կտրուկ փոխելու մեր և աշխարհի մասին ունեցած մեր պատ-
կերացումը՝ մշակելով անվտանգ Ներկայի և Ապագայի տեսլականն ու իրա-
կանացման մեխանիզմները: 
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Այդ համատեքստում «թավշյա հեղափոխությունների» պայմաններում 
արմատապես արդիականացվում է պատմականորեն կուտակված «խորհր-
դանշական կապիտալը»՝ հումանիզացնելով արդյունքի կառավարման փի-
լիսոփայությունը: Կարծում ենք, որ հայ հասարակության խորհրդանշական 
հիերարխիայի արժեքային փոփոխությունը մոտավորապես պետք է ընթա-
նա այսպիսի մոդելով. 

1. Անկառավարելի թվացող խորհրդանշական գործընթացներն իրա-
կանում հստակորեն ուղղված են որոշակի նպատակի՝ հաղթահարել 
խնդիրները «փափուկ ուժի» միջոցով: «Փափուկ ուժը» ենթադրում է հասա-
րակական գիտակցության այլընտրանքային արդիականացում՝ տեղեկա-
տվության, գիտելիքի և մշակույթի օգնությամբ: 

2. Փոխվում է «թշնամի-բարեկամ» և «հերոս-հակահերոս» կողմնորո-
շիչների համակարգը՝ պայմանավորված նոր աշխարհատեսությամբ, աշ-
խարհընկալմամբ, ինչպես նաև նոր հիմնավորված և չհիմնավորված ամբի-
ցիաներով:  

3. Կերպափոխվում է ծիսային տարածությունը` PR և GR կապերի վե-
րանայման արդյունքում կերպափոխվում և վերարժևորվում է իշխանութ-
յուն–հասարակություն կապը: Նոր ծիսականության հաջողությունը պայմա-
նավորված է նոր սիմվոլների միջոցով արդյունքի կառավարման նոր մա-
կարդակի և իշխանության խարիզմայի երկարակեցության ապահովմամբ: 

4. Հին տեքստերը կորցնում են իրենց արդիականությունը, արտադր-
վում են գաղափարախոսական նոր տեքստեր, որոնք կոչված են հիմնավո-
րելու ազգային անվտանգության նոր ընկալումները՝ ապահովելով անցյալ-
ներկա-ապագա կապը, ինչպես նաև հասարակության և իշխանության ռա-
ցիոնալ և իռացիոնալ էներգիան: 

5. Քաղաքական բեմ են բարձրանում ազգային մրցունակության բարձ-
րացման և հայկական քաղաքակրթության բնականոն արդիականացման 
նոր հերմենալ տեքստ մշակողները` լրագրողներ, գրողներ, գիտնականներ, 
ինչպես նաև վիրտուալ աշխարհի դերակատարներ (բլոգերներ, սոցիալա-
կան ցանցերի օգտատերեր): 

6. Շարունակական քաղաքացիական կրթություն և քաղաքացիական 
մշակույթի զարգացում, ինչը հնարավորություն կտա զարգացնելու քաղա-
քացիավարության (civiliarchic) ինստիտուտը՝ մոդելավորելով ազատ ժամա-
նակի տնօրինման արժեքաբանությունը: 

7. «Փորձի և սխալի» կառավարման հարացույցի մերժում և «գիտավեր-
լուծական» կառավարման հարացույցի օգնությամբ իշխանության իրակա-
նացման մշակույթի հումանիզացում, գերշահույթի և փոխհամաձայնեցված 
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խմբիշխանության մերժում, տրիպարտիզմի հաստատում, ինչպես նաև երի-
տասարդության քաղաքական սոցիալականացում: 

Հանրագումարենք. ՀՀ-ում քաղաքական զարգացման ճգնաժամի հաղ-
թահարման համար անհրաժեշտ է բարձրացնել ժողովրդավարության որա-
կը և հրաժարվել մարգինալությունից: Այդ նպատակով քաղաքական համա-
կարգի բոլոր ինստիտուտները, ՀՀ «թավշյա հեղափոխության» հաջողութ-
յունն ապահովելու նկատառումներով, պետք է իրականացնեն սոցիալական 
երկխոսության, սերունդների համերաշխության, ժողովրդավարական կա-
յունության, սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականություն` ա-
պահովելով բնականոն արդիականացում: 
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В статье, на основе классовой В.И. Ленин и цивилизационных С. 

Хантингтон подходов теории революций изучено преодоление кризисов 
политических процессов. По мнению автора, современные революции следует 
рассматривать/изучать в контексте концепции линии разломов С. Хантингтона. В 
статье сделан анализ между цветными и бархатными революциями, которые 
происходят на линиях разломов. По мнению автора, цветные революции 
дискредитируют, и следовательно, свергают не режим, институт и систему, а 
действующую политическую элиту. Основная цель - изменение лидерства внутри 
режима. 

В результате бархатных революций недемократические режимы подрываются 
и приходит новый этап демократического транзита.  
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REVOLUTION AND THE PROCESS OF OVERCOMING  
POLITICAL DEVELOPMENT CRISES 

 
Based on class (V. Lenin) and civilizational (S. Huntington) approaches of the 

theory of revolutions, the overcoming of crises of political processes is studied in the 
article. According to the author, modern revolutions should be studied in the context of 
S. Huntington’s fault line concept. The article analyzes color revolutions and velvet 
revolutions that occur on fault lines. According to the author, color revolutions discredit 
and therefore overthrow not the regime, institution and system, but the current 
political elite. The main goal is to change leadership within the regime. As a result of 
velvet revolutions, non-democratic regimes are undermined and a new stage of 
democratic transit comes.  

Keywords: revolution, cizilizational fault lines, ցolor revolution, velvet revolution, 
political process crisis, democratic transit.  
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ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,                  

վերապատրաստման և որակավորման բաժնի  
գլխավոր մասնագետ,  

քաղաքական գիտությունների թեկնածու 
 

 
GR ԿԱՊԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄԸ՝  

ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հոդվածում հիմնավորված է GR կապերի զարգացման անհրա-

ժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Հեղինակը հա-
մոզված է, որ առանց GR կապերի ինստիտուցիոնալ զարգացման 
պետություն և քաղաքացիական հասարակություն համագործակ-
ցությունը կարող է ձևական բնույթ կրել՝ հնարավորություն չտալով 
պայքարելու գերշահույթի և մենաշնորհի դեմ:  

Հիմնաբառեր. GR կապեր, համագործակցություն, քաղաքացիա-
կան հասարակություն, տրիպարտիզմ, մենաշնորհ, գերշահույթ:  

 
GR (Government Relations) ինստիտուտի նպատակը շահերի խմբերի 

(առևտրային կառույցներ, քաղաքացիական, կրոնական և այլ կազմակեր-
պություններ) միջև կապերի ազդեցության կանոնակարգումն է հանրային 
քաղաքականության մշակման ու իրականացման համար: Այլ կերպ ասած` 
GR-ի նպատակն է տարբեր մակարդակներում կազմակերպությունների շա-
հերի համաձայնեցումը պետական իշխանության մարմինների շահերի 
հետ՝ հանուն հանրային անվտանգության ապահովման: GR կապերն ապա-
հովում են նաև կազմակերպության հաղորդագրության (դիրքորոշման) փո-
խանցումը իշխանության տարբեր մարմիններին` քաղաքական որոշումնե-
րի ընդունման սուբյեկտներին, քաղաքականության մեջ հաղորդակցական 
փոխգործակցության ամենաբարդ ձևերով (բանակցություն, սակարկութ-
յուն) [1, с. 226-227]: Որպես սոցիալական փոխգործակցության բազմամա-
կարդակ ոլորտ` GR կապերի ինստիտուցիոնալացումը ենթադրում է երկու 
փոխկապակցված գործընթաց. նախ` արդի հասարակությունների ներքին կա-
ռուցվածքի շարունակական ցանցավորման արդյունքում շահային տարբեր 
խմբերի ձևավորում, և երկրորդ` հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում 
հանրային շահի արդիականացում [2. c. 180]: Նշված հանգամանքներն էլ 
հենց հիմքեր են ստեղծում GR-ի խնդիրների, այսինքն` շահերի խմբերի և 
պետական իշխանության մարմինների փոխգործակցության, քաղաքական 
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որոշումների ընդունման և իրականացման վրա շահերի խմբերի ազդեցութ-
յան նպատակների ձևակերպման համար: 

Ակնհայտ է, որ GR կապերը որպես ՀՀ հանրային անվտանգության ա-
պահովման կառուցակարգ ուսումնասիրելը հնարավորություն կտա բազմա-
մակարդակ ցանցավորելու համագործակցության մշակույթը: GR կապերը՝ 
որպես հանրային հաղորդակցման յուրահատուկ սոցիալական պրակտիկա-
յի ձև, վերջերս են սկսել ուսումնասիրվել, իսկ որպես առանձին գիտաճյուղ՝ 
«Քաղաքական հաղորդակցություն և GR կապեր» առարկայական ծրագրի 
շրջանակում դասավանդվում է ՀՀ ՊԿԱ «Քաղաքական կառավարում և 
հանրային քաղաքականություն» ամբիոնում: Ժողովրդավարական անցման 
գործընթացում գտնվող ՀՀ-ում GR կապերի ակադեմիական ուսումնասի-
րումը և զարգացումը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով. նախ` 
ցանկացած խոշոր կազմակերպության իշխանության իրականացման լեգի-
տիմության մակարդակն ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե այդ զար-
գացման նկատմամբ որքանով են չեզոք պետական իշխանության մարմին-
ները: Երկրորդ` միջազգային տնտեսությանը ինտեգրվելիս ընկերություննե-
րը ստիպված են որդեգրել գոյություն ունեցող համաշխարհային կորպորա-
տիվ պրակտիկան ու մշակույթը` պաշտպանելով սոցիալական գործընկե-
րության արժեքային բազմաչափությունը: Եվ վերջապես` գործարար շրջա-
նակները հանրային անվտանգության ապահովման նկատառումներով պե-
տության հետ իրենց հարաբերությունները պարտավոր են փոխադրել լեգալ 
դաշտ` հաստատելով համագործակցության ցանցային արժեքայնություն: 
Ուստի GR կապերի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունի նաև 
քաղաքական համերաշխության հաստատման, պետություն-հասարակու-
թյուն-մասնավոր սեկտոր արդյունավետ փոխգործակցության տեսանկյու-
նից: 

Համոզված ենք, որ GR կապերի միջոցով ՀՀ հանրային անվտանգութ-
յան ապահովման կառուցակարգ դիտարկելու մեր մոտեցումը հնարավո-
րություն կտա անցումից համախմբում գործընթացի համատեքստում ու-
սումնասիրելու պետության և քաղաքացիական հասարակության համա-
գործակցության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Մի կողմից ժողովրդավարաց-
ման գործընթացների արդյունքում «ներքևից» պարտադրված բարեփո-
խումների բազմաչափությունը, մյուս կողմից՝ GR կապերի միջոցով քաղա-
քական տարածության տրոհվածության և քաղաքական ժամանակի վերա-
բերյալ աններդաշնակ պատկերացումների առկայության կանխումը որա-
կական նոր մակարդակի են բարձրացրել պետության և քաղաքացիական 
հասարակության համագործակցության հիմնախնդիրները՝ որպես ՀՀ հան-
րային անվտանգության ապահովման հրամայական: Այս դիտանկյունից 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

289 

կարևորել ենք համակարգային մոտեցումը, քանի որ այն հնարավորություն 
է տալիս բացահայտելու միմյանց հետ օրինաչափորեն փոխկապակցված և 
հարաբերական անկախության մեջ գործառնվող բազմաթիվ ինստիտուտ-
ների, երևույթների, հայացքների, գիտելիքների, միֆերի և խորհրդանիշնե-
րի գործունեությունը: Քաղաքական համակարգի ենթահամակարգերից յու-
րաքանչյուրն ունի GR կապերի կիրառման իր կառուցակարգը: Եթե նորմա-
տիվայինը հասարակության քաղաքական կյանքը կարգավորող քաղաքա-
կան, բարոյական և իրավական նորմերի ամբողջություն է, ապա ինստի-
տուցիոնալը քաղաքական իշխանության գործառույթների հետ կապված 
ինստիտուտների (հիմնարկներ, կազմակերպություններ) ամբողջությունն է, 
իսկ գործառնական-հաղորդակցականը քաղաքականության մշակման և 
իրականացման հետ կապված դասակարգերի, խմբերի, խավերի, ազգերի, 
անհատների փոխգործողության ձևերի ու հարաբերությունների ամբող-
ջությունն է: 

Այս ենթահամակարգերից յուրաքանչյուրը իր շահերի պաշտպանության 
նկատառումներով կիրառում է GR կապեր: Սակայն փաստենք, որ պետութ-
յան և քաղաքացիական հասարակության արդյունավետ համագործակ-
ցություն հնարավոր է այն դեպքում, երբ քաղաքական համակարգի ենթահա-
մակարգերը ճկուն հարմարվում են փոփոխվող սոցիալական պայմաններին 
(սոցիալական տարբեր խմբերի պահանջներին, իշխանության ուժերի ու ռե-
սուրսների նոր հարաբերակցությանը)` միաժամանակ GR տեխնոլոգիաների 
զարգացման միջոցով բարձրացնելով վերնախավի և քաղաքացիների մրցու-
նակ մասնակցության հնարավորությունները:  

Նպաստելով քաղաքական համակարգի ինստիտուտների գործունա-
կության արդյունավետության բարձրացմանը, քաղաքականության դե-
րակատարների միջև համագործակցության հաստատմանը՝ GR կապե-
րը քաղաքացիական հասարակության (civil society) արդյունավետ գոր-
ծառման գրավական են: ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության 
արդյունավետ գործառումը բազմամակարդակ մարտահրավեր է, քանի որ 
ՀՀ հանրային քաղաքականության ժողովրդավարացման նկատառումնե-
րով անհրաժեշտ է հետամուտ լինել քաղաքացիների մրցունակ մասնակցու-
թյանը: ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության արդյունավետ գործառ-
ման կարևորագույն խնդիրը նախևառաջ GR կապերի միջոցով ժողովրդա-
վարության սկզբունքների արմատավորումն է պետական իշխանության մեջ, 
այնուհետև դրանց կիրարկումը հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառնե-
րում: Հետևաբար առանց գործունակ քաղաքացիական հասարակության 
Հայաստանի քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտը՝ պետութ-
յունը, չի կարող համարվել ժողովրդավարական: «Սոցիալական բևեռվա-
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ծությունը, աղքատությունը, կոռուպցիան, իշխանության իրականացման 
ցածր մշակույթը նպաստավոր միջավայր են ստեղծում մասսայական մարգի-
նալացման ոչ միայն առաջացման, այլև տրոհված և աններդաշնակ խմբիշ-
խանական շահերի արտահայտման համար, որոնք էլ պարբերաբար ստեղ-
ծում են լեգիտիմության հիմնախնդիր» [3, էջ 170-179]: Վերոնշյալ խնդիրների 
հաղթահարման գործընթացում ՀՀ-ում անգնահատելի դեր և նշանակութ-
յուն են ձեռք բերում GR կապերը, որոնք փոխում են պետություն-քաղաքա-
ցիական հասարակություն-բիզնես հարաբերությունների փիլիսոփա-
յությունը: Այդ հարաբերությունները խարսխված են փոխլրացման և 
փոխզսպման արդյունավետ մեխանիզմների վրա և դրանցում գործող 
«եռասեկտոր» համագործակցության մոդելը դիտարկում է գործընկերային 
ենթատիպը, ըստ որի` պետության, բիզնեսի և քաղաքացիական հասարա-
կության միջև պետք է մշակվեն ինստիտուցիոնալացված փոխշահավետ 
համագործակցության մեխանիզմներ: Այդ գործընկերային հարաբերութ-
յունները կարող են ծավալվել ինչպես պետություն-բիզնես, պետություն-քա-
ղաքացիական հասարակություն, այնպես էլ բիզնես-քաղաքացիական հա-
սարակություն առանցքներում: Հատկանշական է և միանգամայն տեղին, 
որ վերը նշված համագործակցությունը որևէ պարագայում չպետք է ուղղ-
ված լինի երրորդ համայնքի դեմ, որից կարող է խախտվել հանրային 
անվտանգության ապահովման ներդաշնակությունը: Թեպետ չպետք է բա-
ցառել այն դեպքերը, որ ժողովրդավարացման գործընթացում պետության 
դերի կոշտ ընկալումը կոտրելու տեսանկյունից ավելի նպատակահարմար է 
բիզնեսի և քաղաքացիական հասարակության սոլիդարությունը կամ միաս-
նական գործունեությունը: Առավել արդյունավետ մոդել կարելի է դիտարկել 
երեք համայնքների համագործակցությունը կոնկրետ ոլորտներում: Այս ա-
ռումով ուշագրավ է 2005-2007 թթ. ՀՀ-ում շրջանառված «Լոբբիստական 
գործունեության մասին» [4], օրենքի նախագծի ճակատագիրը: Ըստ այդ 
օրինագծի՝ քաղաքացիական հասարակության հիմնական դերակատար 
հասարակական կազմակերպություններին տրվում էր ԱԺ պատգամավոր-
ների և կառավարության անդամների շրջանում լոբբիստական գործունեու-
թյուն իրականացնելու իրավունք: Բնական է, որ ՀԿ-ներն իրենց պատվեր-
ները պետք է ստանային հիմնականում մասնավոր հատվածից: Եթե այդ 
օրինագիծն ընդունվեր, բնականորեն կստեղծվեր երեք համայնքների միջև 
արդյունավետ համագործակցության, գործընկերային հարաբերություններ 
ապահովող կենսունակ մեխանիզմ: Սակայն, պայմանավորված բացառա-
պես այն հանգամանքով, որ ՀԿ-ները չէին կարող զբաղվել ձեռնարկատի-
րական գործունեությամբ, օրինագիծն այդպես էլ չընդունվեց: 
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Թեպետ հասարակության բաժանման «եռոլորտ» սկզբունքի կողմնա-
կիցները փաստում են, որ այն ամբողջապես ներառում է հասարակության 
արդյունավետ գործառնությունն ապահովող բոլոր դերակատարներին, սա-
կայն այս մոդելից կարծես դուրս են մնում քաղաքական հարաբերություննե-
րը, ընտանիքը, ուսումնական հաստատությունները և եկեղեցին: Ճիշտ է, 
դրանք էլ, ըստ այս սկզբունքի, մտնում են երրորդ համայնքի մեջ, սակայն, 
հաշվի առնելով վերը թվարկված ինստիտուտների գործառույթների ու 
խնդիրների առանձնահատկությունները, հնարավոր է դրանք դիտարկել 
այլ տիրույթներում: Այս առումով հատկանշական է, որ տրանզիտոլոգիայի 
ժամանակակից հայտնի մասնագետներից Խուան Ջ. Լինցը և Ալֆրեդ Ստե-
ֆանը առաջարկում են այսպես կոչված «հինգ ոլորտների» մոտեցումը: Ըստ 
այդմ՝ «ժողովրդավարության համախմբում ապահովելու համար ժողովրդա-
վարական վարչակարգերը պետք է ապահովեն մեկը մյուսին զորակցող հինգ 
փոխկապակցված ոլորտներ» [5, էջ 26]: Այդ ոլորտների կամ համայնքների 
արդյունավետ գործառնությունն էլ հանրային անվտանգության ապահովման 
պայման է:  

Ըստ Լինցի և Ստեֆանի՝ այդ հինգ ոլորտներն են. 
 ազատ և եռանդուն քաղաքացիական հասարակությունը, 
 հարաբերականորեն անկախ և արժևորված քաղաքական հասարա-

կությունը, 
 օրենքի գերակայությունն ապահովող, քաղաքացիների իրավունքնե-

րի և անկախ ընկերային կյանքն ապահովող իրավական երաշխիք-
ներ տվող մարմինները, 

 պետական կառավարման համակարգը, 
 ինստիտուցիոնալացված տնտեսական հասարակությունը [5]:  
Փաստենք, որ վերջին շրջանի քաղաքագիտական ուսումնասիրություն-

ներում որոշակի միտում է ուրվագծվում «քաղաքացիական հասարակութ-
յուն» և «քաղաքական հասարակություն» հասկացությունները տարանջատ-
ված ներկայացնելու առումով: Այս բաժանումը առավելապես պայմանավոր-
ված է քաղաքական և քաղաքացիական հասարակության որոշ առանցքա-
յին գործառույթներ կարևորելու և վերջինիս հնարավոր քաղաքական շա-
հարկումների, նեղ կուսակցական շահերի դաշտից դուրս, այլ կերպ ասած՝ 
ավելի չեզոք պահելու առաջնահերթությամբ: Այս բաժանումով քաղաքա-
ցիական հասարակությունից քաղաքականին են «փոխանցվում» քաղաքա-
կան հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրը, կուսակցական համակարգը, 
քաղաքական իշխանության համար պայքարի գործընթացը և այլն: 

Նման մոտեցման շրջանակներում էլ նորից հառնում է պետության և 
քաղաքացիական հասարակության փոխշահավետ համագործակցության 
հիմնախնդիրը:  
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Որպես հանրային համակեցության ինստիտուտների ամբողջություն՝ 
քաղաքացիական հասարակությունը կարող է արդյունավետ գործառնվել 
իր երկու հիմնական` ֆունկցիոնալիստական և ռեֆորմիստական մոդելների 
ներդաշնակ գործառման ժամանակ [6, էջ 5]: Քաղաքացիական հասարա-
կության ֆունկցիոնալիստական և ռեֆորմիստական մոդելների գործառ-
ման միջոցով ՀՀ-ում ստեղծում են որոշակի հակակշիռների և զսպիչների 
կառուցակարգեր՝ արդիականացնելով GR կապերը և քաղաքացիական 
մշակույթը: Ֆունկցիոնալիստական մոդելն արդյունավետ չէ առանց ռեֆոր-
միստական մոդելի, համաձայն որի՝ քաղաքացիական հասարակությունը 
քաղաքական համակարգի մասն է և, որպես այդպիսին, ինստիտուցիոնա-
լացված միավորների, խմբերի շահերի արտահայտություն է: Եթե ֆունկ-
ցիոնալիստական մոդելի դեպքում, որպես կանոն, ՀԿ-ները համագործակ-
ցում են քաղաքական լիդերների հետ, ապա ռեֆորմիստական մոդելի դեպ-
քում ինստիտուցիոնալացված քաղաքացիական հասարակությունը հարա-
բերվում է գործադիր և օրենսդրական կառույցների հետ [6]: 

Մասնավոր հատված-քաղաքացիական հասարակություն կապերը 
դեռևս բավարար չափով զարգացած չեն: Այդուհանդերձ, վերջին զարգա-
ցումները ցույց են տալիս, որ համագործակցային ջանքերի համար առկա է 
առավել խոստումնալից միջավայր: Վերջապես, թույլ սոցիալական կապի-
տալը պետք է դառնա ՔՀ օրակարգի առանցքային հարցերից մեկը` գործե-
լով որպես ամուր ցանց, որը կառուցված է այնպիսի արժեքներ քարոզելու 
հանձնառության շուրջ, ինչպիսիք են միջանձնային վստահությունը և հան-
դուրժողականությունը: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք արձանագրել, որ ՀՀ-ում քաղաքացիական 
հասարակության զարգացման ներկա փուլում ինչպես օրենսդրական հիմ-
քերի, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ զարգացման առումով առարկայական 
ձեռքբերումները բավարար հիմք են ապահովում շարունակական բարեփո-
խումների և ռազմավարական ծրագրերի միջոցով հասարկության տարբեր 
շերտերի կողմից մասնակցային գործընթացում ներգրավվածության և կազ-
մակերպվածության աճը խթանելու համար:  

Խոսելով մեր երկրում ՀԿ-ների տեղի և դերի մասին՝ նպատակահար-
մար չէ շրջանցել նրանց գործունեության առանձնահատկություններին 
առնչվող հարցերը և ընդհանրապես ՀԿ համայնքում ձևավորված որոշ մի-
տումներ: Այս առումով կարելի է կատարել դասակարգում, որը թույլ է տա-
լիս քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում, ըստ զբաղեցրած 
դիրքի և ունեցած դերակատարման, ՀԿ-ներին բաժանել հետևյալ խմբերի: 
Դրանք են` զանգվածային, ոլորտային մասնագիտացված, ինչպես նաև 
«ԳՈՆԳՈ» [7], որոնք կառավարության կողմից ստեղծված ոչ կառավարա-
կան կազմակերպություններ են և գործում են ՀԿ դաշտում, սակայն հովա-



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

293 

նավորվում են պետական կառույցներից՝ կատարելով նրանց պատվերները: 
«Գոնգոներն» ակտիվ ներգրավվում են պետական կառույցներին կից տար-
բեր խորհուրդներում և հանձնաժողովներում՝ ապահովելով ժողովրդավա-
րական մասնակցային գործընթացի իմիտացիա: 

Կարևորելով ՀԿ-ների դերը ՀՀ քաղաքացիական հասարակության 
արդյունավետ գործառման գործընթացում՝ կատարենք որոշ դիտարկում-
ներ. 
 ՀԿ գործունեությունը հիմնականում տեղավորվում է քաղաքացիական 

հասարակության նպատակային առաքելության մեջ: ՀՀ-ում ձևավոր-
վել է ազդեցիկ ՀԿ համայնք, որը տարբեր ոլորտներում որոշակի ազ-
դեցություն ունի պետության կողմից իրականացվող քաղաքականութ-
յան և ընդունվող որոշումների վրա: 

 ՀԿ-ները քաղաքացիական հասարակության առավել կազմակերպ-
ված և դինամիկ զարգացող ինստիտուտներն են: Առհասարակ ՀԿ 
համայնքը ներհայաստանյան իրականության մեջ քաղաքացիական 
հասարակության շարժիչ ուժն է, նրա «շոգեքարշը»: 

 ՀԿ-ներում ավելի, քան որևէ այլ կառույցներում, զարգացած են ին-
տեգրատիվ կապերը, և գործում են արդյունավետ համագործակցութ-
յան ու գործընկերության կայուն ավանդույթներ: Նրանք այդ առումով 
ավելի բաց և հրապարակային են: 

 ՀԿ-ներն ունեն մտավոր և կազմակերպական հզոր ներուժ: Այս կազ-
մակերպություններում գործունեություն են ծավալում կրթական բարձր 
մակարդակ ու պրոֆեսիոնալ կարողություններ ունեցող հասարակա-
կան գործիչներ: 

 ՀԿ-ների գործունեությունն ուղղված է շահառուների կենսական 
խնդիրների լուծմանը՝ միջազգային կազմակերպությունների և դոնոր-
համայնքի հետ համագործակցելով: Վերոնշյալ հատկանիշները 
նպաստում են էլեկտրոնային ժողովրդավարության կարևոր բաղադ-
րիչի՝ «էլեկտրոնային» քաղաքացիական հասարակության կայացմա-
նը: Այլ կերպ ասած՝ քաղաքացիական հասարակությունը լիովին գոր-
ծառնվում է «վիրտուալ» տարածքում՝ դառնալով գլոբալ քաղաքացիա-
կան հասարակության գերակա անդամ-դերակատար: Ցանկացած on-
line թրեյնինգ, սեմինար կամ workshop կարելի է կազմակերպել ան-
համեմատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում՝ ներգրավելով մեծա-
թիվ մասնակիցների և խնայելով հսկայական միջոցներ, քան ավան-
դական միջոցառումների դեպքում: Մարդկանց ռեկորդային արա-
գությամբ կարելի է միավորել ցանկացած խոհեմ նպատակի շուրջ: 
Վերջապես, շատ արագ և օպերատիվ կապ կարելի է հաստատել 
տարբեր մարմինների հետ կոնկրետ խնդիրների լուծման շրջանակնե-
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րում: Այս շարքը կարելի է շարունակել, սակայն վերը նկարագրված 
համացանցային գործիքները նույնպես բավարար են, որպեսզի ա-
ռարկայական պատկերացում կազմենք «էլեկտրոնային» քաղաքա-
ցիական հասարակության գործառնության հիմնական կիրառական 
ասպեկտների մասին: Մի բան ակնհայտ է, որ համացանցը արմա-
տապես փոխել է մեր պատկերացումները ոչ միայն քաղաքացիական 
հասարակության դերի, այլև ժողովրդավարական զարգացումների 
մասին առհասարակ: Այսօր բավական հիմնավոր են հնչում այն դա-
տողությունները, որ համացանցի շնորհիվ ժողովրդավարության ներ-
կայացուցչական ձևից անցում է կատարվում ուղիղ ժողովրդավարութ-
յանը: Էլեկտրոնային ժողովրդավարությունն ամբողջացնում է ժողովր-
դավարության հիմնական առաքելությունը՝ «ժողովրդի կառավարումը 
ժողովրդի հետ և ժողովրդի միջոցով»:  
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INSTITUTIONALIZATION OF GOVERNMENT RELATIONS  
AS A CONDITION OF EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN  
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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, 

միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 
քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի  

դասախոս, ասպիրանտ   
 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 

ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 
Աշխարհաքաղաքական զարգացումների բարդ կիզակետում ան-

կախացումից ի վեր իր քաղաքականությունն է ձգտում կերտել Հա-
յաստանի Հանրապետությունը՝ հիմքում ունենալով ազգային շահը: 
Հարավային Կովկասում ՀՀ քաղաքականությունը շարունակելու է 
գտնվել համաշխարհային ուժային կենտրոնների շահերի բեկման 
տիրույթում և մնալ կոնֆլիկտոգեն՝ այստեղ առկա չկարգավորված 
հակամարտություններով պայմանավորված: Հարավային Կովկասին 
բնորոշ իրողություններից է նաև այն, որ այս տարածաշրջանի պե-
տությունները որդեգրել են տրամագծորեն տարբեր անվտանգային 
քաղաքականություն և դաշինքներին ու ուժային կենտրոններին հա-
րելու դիրքորոշումներ: Ուստի այս թեման միշտ արդիական է և դի-
նամիկ ցանկացած հետազոտողի համար: 

Հիմնաբառեր. Հարավային Կովկաս, Հայաստան, Իրան, Ադրբե-
ջան, Թուրքիա, Վրաստան, ազգային շահ, հակամարտություն, տա-
րածաշրջան, միջազգային հարաբերություններ, համագործակցութ-
յուն, Լեռնային Ղարաբաղ: 

 
Աշխարհաքաղաքական իմաստով Հարավային Կովկասը չափազանց 

կարևոր հանգույց է հարավ-հյուսիս, արևելք-արևմուտք ռազմավարական 
ուղղությունների համար: Այս տարածաշրջանն ունի աշխարհաքաղաքա-
կան և աշխարհատնտեսական խոշոր նշանակություն, տարածաշրջանում 
կայունության հաստատումը և նրա ընդգրկումը համաշխարհային հան-
րության և համաշխարհային տնտեսության մեջ միջազգային քաղաքական 
գործընթացի բոլոր մասնակիցների խնդիրն է [1]: Հարավային Կովկասի 
պետությունները տիրում են ռազմական պոտենցիալի՝ ընդգրկված լինելով 
միջէթնիկական խնդիրների, սառեցված հակամարտությունների մեջ [2]: 

Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, Հարավային Կովկասի երեք 
երկրները միմյանցից տարբերվում են իրենց ունեցած ռեսուրսներով, քա-
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ղաքական ընտրանքներով և սոցիալ-տնտեսական պայմաններով: Այդ իսկ 
պատճառով տարբեր է ոչ միայն այս երկրներից յուրաքանչյուրի քաղաքա-
կանությունը միմյանց և աշխարհի մյուս պետությունների նկատմամբ, այլև 
նրանց ունեցած դիրքը խոշոր երկրների արտաքին քաղաքականության 
մեջ [3, p. 1]: 

Վերլուծական և քաղաքական շրջանակներում շրջանառվում են հա-
րավկովկասյան համագործակցության մի շարք ձևաչափեր, որոնք միմյան-
ցից տարբերվում են նպատակադրությամբ, մասնակիցների թվով, իրա-
գործման սկզբունքներով և փուլերով: Ըստ աշխարհագրական ընդգրկման 
և մասնակիցների թվի՝ դրանք կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի՝ հա-
րավկովկասյան տարածաշրջանային ինտեգրումը կամ Անդրկովկասի 
միացյալ նահանգների գաղափարը՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստա-
նի մասնակցությամբ, «Կովկասյան ընդհանուր տան գաղափարը»՝ հարավ-
կովկասյան երկրների և ՌԴ հյուսիսկովկասյան տարածքային միավորների 
մասնակցությամբ, «3+1» ձևաչափը՝ հարավկովկասյան երկրների և ՌԴ-ի, 
«3+3» ձևաչափը՝ հարավկովկասյան երկրների և հարևանների՝ ՌԴ-ի, 
Թուրքիայի, Իրանի, և «3+3+2» ձևաչափը՝ «3+3» ձևաչափի մասնակիցնե-
րի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի մասնակցությամբ:  

Անկախանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը բռնել է ազ-
գային շահի հիմքով քաղաքականության իրականացման ուղին: Հաճախ ու-
սումնասիրողների շրջանում կարող է հարց առաջանալ՝ իսկ ինչո՞վ է կար-
ևոր ՀՀ-ն հարավկովկասյան դերակատարների համար: Հայաստանը հա-
մարվում է Հարավային Կովկասի անվտանգության ու կայունության կար-
ևորագույն երաշխավորներից մեկը: Բացի այդ, Հայաստանը նաև զսպող 
ներուժ ունի տարածաշրջանում՝ այլ պետությունների ակտիվությունը կա-
սեցնելու համար: Տարածաշրջանում մեր ազգային անվտանգության հա-
մար գլխավոր մարտահրավերները մնում են ադրբեջանաթուրքական գոր-
ծոնը, բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի ապակառուցողական դիր-
քորոշումը, լարվածության սրումը: Ադրբեջանը շարունակում է փափագել 
Արցախն օկուպացնելու նպատակը: Լեռնային Ղարաբաղն ապագա չունի 
Ադրբեջանի կազմում, և, ինչպիսին էլ լինի լուծումը, այն պետք է բխի հենց 
Ղարաբաղի ժողովրդի կամքից: Դա է ժողովուրդների ինքնորոշման իրա-
վունքի առանցքը: Ադրբեջանը չունի Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հա-
վակնությունների ո՛չ իրավական, ո՛չ քաղաքական և ո՛չ էլ բարոյական հիմ-
քեր [4]: 

Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասում ՀՀ քաղաքականությանը, 
ապա նախ նշենք, որ այն շարունակելու է գտնվել համաշխարհային ուժա-
յին կենտրոնների շահերի բեկման տիրույթում՝ այստեղ առկա չկարգավոր-
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ված հակամարտություններով պայմանավորված: Հարավային Կովկասին 
բնորոշ իրողություններից է նաև այն, որ այս տարածաշրջանի պետություն-
ները որդեգրել են տրամագծորեն տարբեր անվտանգային քաղաքակա-
նություն և դաշինքներին ու ուժային կենտրոններին հարելու դիրքորոշում-
ներ [5]: Այժմ ներկայացնենք Հարավային Կովկասում ամենատարբեր ուղ-
ղություններով ներգրավված պետությունների հետ ՀՀ հարաբերություն-
ներն ու զարգացման միտումները: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ. Հայաստանի համար ԱՄՆ հետ հա-
րաբերություններն ունեն առանցքային նշանակություն՝ կապված միջազգա-
յին անվտանգության մեջ նրա ստանձնած առաջատար դերակատարման, 
ԼՂ հարցում ակտիվ ներգրավվածության, տնտեսական հզորության և հա-
վաքական ներուժի, ԱՄՆ-ում հայկական բազմամարդ սփյուռքի առկայութ-
յան, Հայոց ցեղասպանության իրողությունների վերաբերյալ Միացյալ Նա-
հանգների վերաբերմունքի հետ: Հայաստանին և ԱՄՆ-ին միավորում է 
Կովկասում կայունություն հաստատելու ցանկությունը: Միևնույն ժամանակ 
ԱՄՆ-ի համար հատկապես մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ տարա-
ծաշրջանում ռազմական իրավիճակի սրման դեպքում և՛ Ադրբեջանը, և՛ 
Հայաստանը աջակցություն կակնկալեն ՌԴ-ից, ինչն էլ կնվազեցնի Վա-
շինգտոնի դերը տարածաշրջանում: Վաշինգտոնի համար պակաս մտահո-
գիչ չէ նաև այն, որ անկայունությունը սպառնում է տարածաշրջանով անց-
նող միջազգային նշանակության էներգետիկ և առևտրային նախագծերին: 
Միացյալ Նահանգներն ակտիվորեն մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 
աշխատանքներին՝ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ մեկտեղ հանդիսանա-
լով խմբի երեք համանախագահներից մեկը: Այս ամենից բացի՝ Միացյալ 
Նահանգները հանդիսանում է Հայաստանին մարդասիրական և տեխնի-
կական օգնություն տրամադրող խոշորագույն դոնոր [6, էջ 122]: 2018-ին 
հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ակտիվացում նկատվեց հատկա-
պես տարվա երկրորդ կեսին: Հայաստանում տեղի ունեցած «թավշյա հե-
ղափոխությունից» անմիջապես հետո Հայաստան այցելեց Եվրոպայի և 
Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Բրիջիթ 
Բրինքը, որը Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժա-
մանակ հստակ ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգները հանձնառու է աշխա-
տելու նոր կառավարության հետ երկկողմ կապերի ամրապնդման ուղղութ-
յամբ, ինչպես նաև շարունակելու է աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտութ-
յան խաղաղ բանակցային կարգավորման գործընթացին՝ որպես ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի համանախագահ: 
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Ռուսաստանի Դաշնություն. Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ազ-
դեցությունն ունի բազմագործառութային միտում: Հայ-ռուսական հարաբե-
րությունները որակապես տարբերվում են Հարավային Կովկասում ընդգրկ-
ված ցանկացած այլ քաղաքական ակտորի հետ հարաբերություններից, 
բայց անգամ այդ դեպքում կան որոշակի տարաձայնություններ: Երկու 
երկրների հարաբերությունները մյուսի հակառակ աշխարհաքաղաքական 
ճամբարում քաղաքականապես անխուսափելի են, քանզի երկրները գի-
տակցորեն են վերաբերվում դրան (հայ-վրացական, ռուս-ադրբեջանական 
հարաբերություններ): ՌԴ-ի հետ հարաբերությունները բազմոլորտ ու բազ-
մաբնույթ են [7]: Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները Հարվկով-
կասյան աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանում կարևոր են հատկա-
պես անվտանգային մի շարք խնդիրների շուրջ համագործակցելու տե-
սանկյունից: Պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական փոխգործակցութ-
յունն ուղղված է երկու պետությունների անվտանգության և Հարավային 
Կովկասում կայունության ապահովմանը: Հայաստանի տարածքում տեղա-
կայված է ռուսական 102-րդ ռազմական բազան: 

Արդի միջազգային հարաբերությունների համակարգում առկա են անվ-
տանգության երկու ազդեցիկ կոլեկտիվ ուժեր՝ ՆԱՏՕ-ն, որի մեջ մտնում են 
ԱՄՆ-ը և Եվրոպայի երկրների ուժերը, և անվտանգության այն հավաքա-
կան համակարգը, որ գործում է ԱՊՀ շրջանակում՝ Ռուսաստանի գլխավո-
րությամբ։ Այս երկու կառույցների միջև մինչ օրս շարունակվում է պայքարը՝ 
լրացնելու ուժային այն վակուումը, որ գոյացել է ԽՍՀՄ և սոցիալիստական 
ճամբարի երկրների փլուզման հետևանքով, հատկապես Հարավային Կով-
կասում։ ՌԴ-ն վերջին տարիներին ակտիվորեն ներգրավվել է այդ պայքա-
րում՝ է՛լ ավելի անզիջում դիրքորոշումներ որդեգրելով Կովկասյան տարա-
ծաշրջանի հանդեպ։ Տնտեսապես հզորացող Ռուսաստանը վերիմաստավո-
րել է իր արտաքին քաղաքականությունը կովկասյան երկրների հանդեպ՝ 
շեշտադրում կատարելով ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական հարցե-
րի վրա։ Ի տարբերություն խորհրդային ժամանակաշրջանի՝ Ռուսաստանի 
Դաշնությունը փորձում է այստեղ հաստատել իր ազդեցությունը՝ ձեռքը 
վերցնելով այդ երկրների էներգետիկան, տրանսպորտը, հաղորդակցութ-
յունները և բանկերը։ Հայաստանը ԱՊՀ շրջանակում գործող Հավաքական 
անվտանգության պայմանագրի անդամ է, ինչի շնորհիվ ձեռք է բերել անվ-
տանգության իրական երաշխիքներ Ռուսաստանի և պայմանագրի անդամ 
երկրների կողմից։ Անհաջողության են մատնվել նաև Հայաստանի հետ ա-
վելի սերտ ռազմաքաղաքական համագործակցություն հաստատելու ամե-
րիկյան նախաձեռնությունները, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ Հա-
յաստանի ազգային անվտանգության հարցն ուղղակիորեն կապված է Ռու-
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սաստանի հետ։ Սերտ ինտեգրումը ռազմաքաղաքական ոլորտում, հայացք-
ների և մոտեցումների ընդհանրությունը տարածաշրջանային և գլոբալ 
բնույթի բազմաթիվ խնդիրների լուծման հարցում, հարաբերությունների 
կայունությունը, փոխադարձ վստահության բարձր մակարդակը շահեկանո-
րեն առանձնացնում են հայ-ռուսական գործընկերությունը ԱՊՀ շրջանա-
կում։ 2018 թ. հունիսի 1-ին Դուշանբեում և նոյեմբերի 2-ին Աստանայում ՀՀ 
առաջին փոխվարչապետ Ա. Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ կառավարութ-
յունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերի աշխատանքներին: 
ՀՀ ԱԳ նախարարը մասնակցել է 2018 թ. ապրիլի 6-ին Մինսկում, իսկ  
ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Շ. Քոչարյանը՝ 2018 թ. սեպտեմբերի 27-ին 
Դուշանբեում կայացած ԱՊՀ ԱԳ նախարարների խորհրդի հերթական 
նիստերին: 

Հայ-ռուսական հարաբերությունները բազմագործառութային են նաև 
այն առումով, որ կանոնավոր գործում է Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության միջև տնտեսական համագործակցության միջ-
կառավարական հանձնաժողովը: Հանձնաժողովի 19-րդ նիստը կայացել է 
Մոսկվայում 2019 թ. ապրիլի 4-ին (նախորդ՝ 18-րդ նիստը՝ Երևանում՝ 
2018թ. փետրվարի 20-ին): Հայ-ռուսական հարաբերություններն աչքի են 
ընկել Տնտեսական և էներգետիկ նախագծերի շուրջ գործակցությամբ՝ հայ-
թուրքական և հայ-ադրբեջանական խնդիրներում ռուսական դիվանագի-
տության ներգրավմամբ, ռազմական համագործակցությամբ, նաև՝ կապ-
ված հայկական սփյուռքի հետ [8]: 

Վրաստանի Հանրապետություն. Հայ-վրացական հարաբերությունները 
Հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանում բազմաբ-
նույթ են, բազմաձև և իրավիճակային: Վրաստանի համար Հայաստանի 
հետ հարաբերություններում կարևոր գործոն են հայ-ռուսական ռազմավա-
րական գործընկերությունը և հայաբնակ Ջավախքի առկայությունն անմի-
ջապես Հայաստանի հետ սահմանին։ Հայաստանի համար օրախնդիր է 
«Հյուսիս-Հարավ» մայրուղային գազատարի ճակատագիրը, որը նույնպես 
անցնում է Վրաստանի տարածքով և ապահովում է Հյուսիսային Կովկասից 
դեպի Հայաստան ռուսական գազի մատակարարումը։ Տնտեսական հա-
մագործակցության խորացման նպատակով ՀՀ-ի և Վրաստանի միջև գոր-
ծում է տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժո-
ղով, որի վերջին նիստը տեղի է ունեցել 2019 թ. հունիսի 26-27-ին Երևա-
նում: 

Հայաստանի և Վրաստանի միջև գործում է նաև հայ-վրացական պե-
տական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով:  

https://www.mfa.am/hy/press-releases/2018/04/06/fm-cis-minsk/8118
https://www.mfa.am/hy/press-releases/2018/04/06/fm-cis-minsk/8118
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Ընդհանուր առմամբ, հայ-վրացական հարաբերությունների օրակարգը 
խիտ է և բազմընդգրկուն: Ինչպես նշվեց, Վրաստանը կարող է մոդելային 
լինել Եվրամիության հետ Հայաստանի հետագա հարաբերությունների տե-
սանկյունից: Զուգահեռաբար, արտաքին աշխարհի հետ կապի տեսանկյու-
նից Հայաստանի հյուսիսային հարևանը ամենակարևոր երկիրն է, որի տա-
րածքով է իրականացվում Հայաստանի արտահանման և ներմուծման առ-
յուծի բաժինը: 

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն. Չնայած այն վերադասավո-
րումներին, որոնք տեղի են ունենում Հարավային Կովկաս կոչվող տարա-
ծաշրջանում, հարաբերություններն Իրանի հետ Հայաստանի համար շա-
րունակում են մնալ հատուկ և կենսական նշանակության։ ԻԻՀ-ն Հայաս-
տանին համարում է վստահելի ելք դեպի դրսի աշխարհ: Այդ են վկայում 
հատկապես վերջին տարիներին երկու երկրների միջև ծավալված քաղա-
քական, տնտեսական, մշակութային ու հասարակական կապերը, որոնք 
ընդլայնման ավելի մեծ ներուժ են պարունակում: Հայաստանը նույնպես 
նման նշանակություն ունի ԻԻՀ-ի համար: Իրանի դեմ գործադրված ծանր 
շրջափակումների պայմաններում Հայաստանի հետ ընդամենը 35 կիլո-
մետրանոց թեև փոքր, սակայն ռազմավարական նշանակություն ունեցող 
սահմանը միշտ էլ եղել է ու շարունակում է մնալ Իրանի իշխանությունների 
ուշադրության կենտրոնում [9, էջ 154]: 

Ադրբեջանի հետ խնդիրներն ու փակ սահմանների գոյությունը Հայաս-
տանին ստիպում են Իրանի հետ բազմակողմ քաղաքական-տնտեսական 
համագործակցություն հաստատել: Հայաստանի համար Իրանի դերը մեծ է 
հատկապես արտաքին աշխարհի տրանսպորտային հաղորդակցության 
կազմակերպման, ինչպես նաև վառելիքի, հումքի, պարենամթերքի ներ-
մուծման գործում: Վերջին տարիներին երկու երկրների միջև զարգանում է 
նաև զբոսաշրջությունը: 

Հայկական և իրանական կողմերը ջանքեր են գործադրում երկկողմ 
տնտեսական համագործակցության մեջ նոր հաջողություններ արձանագ-
րելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են Հայաստան մտնող իրանական գազի ծա-
վալների մեծացումը, հյուսիս-հարավ (Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռու-
սաստան) էներգահամակարգերի միավորումը, ՀՀ-ում հողմային էլեկտրա-
կայանների կառուցումը (50 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ), ազատ 
տնտեսական գոտիների ոլորտում համագործակցության հաստատումը, 
Հայաստանով Պարսից ծոց-Սև Ծով տրանսպորտային ուղու կայացումը և 
անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացումը։ 
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Երկկողմ տնտեսական համագործակցության ոլորտի հարցերի և ծրագ-
րերի համակարգմամբ ու իրագործմամբ է զբաղվում հայ-իրանական միջ-
կառավարական հանձնաժողովը, որի նիստերն ամեն տարի հաջորդական 
հերթականությամբ գումարվում են երկու երկրների մայրաքաղաքներում: 
1995-ին գումարվել է հայ-իրանական կապերի կոորդինացման միջկառա-
վարական հանձնաժողովի անդրանիկ նիստը, 2018 թ. փետրվարի 27-ին 
Երևանում տեղի է ունեցել միջկառավարական 15-րդ նիստը։ 1992-
2019 թթ. ընթացքում ՀՀ-ի և ԻԻՀ-ի միջև կնքվել է ավելի քան 180 փաս-
տաթուղթ, որոնք կարգավորում են ՀՀ և ԻԻՀ նախարարությունների և պե-
տական այլ կառույցների միջև հարաբերությունները: 

ԵՄ: Տարածաշրջանում կարևոր շահեր ունեցող սուբյեկտների շարքում 
առանցքային դերակատարում ունի Եվրոպական միությունը, որի քաղա-
քակրթական և սոցիալ-տնտեսական մի շարք չափորոշիչներով փորձում են 
առաջնորդվել տարածաշրջանի երկրները: Թեև ԵՄ-ն Հայաստանի, Վրաս-
տանի ու Ադրբեջանի նկատմամբ ձգտում է ցուցաբերել տարածաշրջանա-
յին մոտեցում, այնուամենայնիվ, նշված երկրների նկատմամբ դիրքորոշում-
ներն ու գործողությունները խիստ տարբեր են: Բացի այդ, Հարավային 
Կովկասի ներառումը ԵՀՔ ծրագրի մեջ կարող ենք ԵՄ-ի համար կարևորել 
նաև այն առումով, որ այստեղ առկա էթնոքաղաքական հակամարտություն-
ներն ու տարածաշրջանի ռազմականացված վիճակը ուղիղ իմաստով առնչ-
վում են ԵՄ անվտանգությանը: 

2009 թվականից Հայաստանի և ԵՄ միջև տեղի է ունենում պարբերա-
կան երկխոսություն մարդու իրավունքների շուրջ: Հանդիպումները տեղի 
են ունենում տարեկան մեկ անգամ, հաջորդաբար՝ Երևանում և Բրյուսելում: 
2013 թ. դեկտեմբերի 17-ին Երևանում տեղի է ունեցել ՀՀ-ԵՄ մարդու իրա-
վունքների շուրջ երկխոսության հինգերորդ հանդիպումը, որի ժամանակ 
կողմերը քննարկել են, մասնավորապես, մարդու իրավունքների պաշտպա-
նության ազգային համակարգի, դատական բարեփոխումների, ընտրութ-
յունների և ընտրական համակարգի, ազատ արտահայտվելու և տեղեկատ-
վության ազատության, հավաքներ անցկացնելու և միավորումներ կազմելու 
ազատության, քաղաքացիական հասարակության գործունեության և խտ-
րականության դեմ պայքարի հետ կապված հարցեր [10]: 2017թ. նոյեմբերի 
24-ին Բրյուսելում ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև ստորագրվեց բարձրաստիճան փո-
խըմբռնման փաստաթուղթ, որը հաստատեց Հայաստանի ավտոմայրուղի-
ների և երկաթգծի համակարգի ինտեգրումը Տրանսեվրոպական տրանս-
պորտային ցանցին (TEN-T) [11, с. 5]: 

2018 թ. մայիսի 16-ին Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարա-
բերությունների հանձնաժողովը քվեարկությամբ հավանության արժանաց-
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րեց ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայ-
նագրի սատարման բանաձևի և ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների վերաբերյալ 
հարակից բանաձևի նախագծերը։ Նախատեսվում է, որ Եվրոպական 
խորհրդարանը հուլիսի 3-ին կայանալիք լիագումար նիստում վերջնակա-
նապես կհաստատի վերոնշյալ բանաձևերը [12]: 

Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ: Հարկ է նկատել, որ Հա-
րավային Կովկասի բոլոր երկրների, հատկապես Հայաստանի համար բնա-
կանոն հարաբերություններ հաստատելու գլխավոր խոչընդոտներից մեկը 
Թուրքիայի հանդեպ Ադրբեջանի վերաբերմունքն է: Հենց Թուրքիայի ռազ-
մաքաղաքական հովանավորչության ու ղարաբաղյան հակամարտության 
ճնշող ազդեցությունն են պատճառ դարձել, որ Հարավային Կովկասի երկր-
ներից մեկը՝ Հայաստանը, դուրս մնա տարածաշրջանի կոմունիկացիոն հե-
ռանկարային գրեթե բոլոր նախագծերից: Հայաստանը Թուրքիայի համար 
նշանակություն ունի միայն այն արտաքին սպառնալիքների խնդրից ելնե-
լով, որոնք ծագում են Հայաստանից՝ դանդաղեցնելով Մերձավոր Արևելքը 
խնամակալության ենթարկելու՝ Թուրքիայի հավակնոտ, բայց և իրագործ-
ման լավ հնարավորություն ունեցող ծրագրերի կենսագործումը: Սպառնա-
լիքների թվում է Հայոց ցեղասպանության խնդիրը: Թուրքիան հստակ գի-
տակցում է, որ Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական գործակցության 
հետընթացը Թուրքիայի պետական շահերին ավելի դեմ է: Խնդիրն այն է, 
որ նշված փուլում Հայաստանը ստիպված կլինի կա՛մ Իրանի, կա՛մ էլ Արև-
մուտքի կողմը թեքվել, ինչը Թուրքիայի համար հղի է վտանգներով: 

Հարավային Կովկաս կոչվող տարածաշրջանն ուղղակիորեն կապված է 
թուրքական շահերի հետ: Թուրքիան կենսական շահեր ունի այս տարա-
ծաշրջանում՝ կապված Հարավային Կովկասի նավթային, հաղորդակցային 
և ընդհանուր կարևորության հետ: Ունենալով ջերմ հարաբերություններ Վ-
րաստանի ու Ադրբեջանի հետ՝ Թուրքիան, այնուամենայնիվ, փակ է պա-
հում հայ-թուրքական սահմանը, միջազգային տարբեր հարթակներում ոչ 
հայանպաստ բանաձևեր է հռչակում՝ կապված ԼՂ խնդրի լուծման հետ: 
Հարավային Կովկասը շարունակում է մնալ Թուրքիայի արտաքին քաղա-
քականության կարևորագույն թիրախներից մեկը [13, էջ 8]:  

Ներկայումս Հարավային Կովկասում յուրաքանչյուր հանրապետություն 
լրջագույն խնդիրներ ունի իրեն սահմանակից երկու տերություններից մեկի 
հետ: Տարածաշրջանում անկայունության համար կա գրեթե ամեն ինչ՝ փակ 
սահմաններ, չլուծված հակամարտություններ, չճանաչված պետություններ, 
էթնիկ փոքրամասնություններ, էներգետիկ շահեր և այլն [14, с 28]: 
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ՀՀ ազգային շահերի ուսումնասիրությունը հարավկովկասյան աշխար-
հաքաղաքական դերակատարների ու շահերի կիզակետում մեզ համար 
բացահայտ դարձրեց նաև մի շարք կարևոր փաստեր. 

 Հարավային Կովկասի անվտանգությանն առնչվող բազմաթիվ ռիս-
կեր պարունակում են տարածաշրջանում իրավիճակն ապակայու-
նացնող ներուժ: Լինելով աշխարհի խոշորագույն խաղացողների 
կարևորագույն մրցասպարեզ՝ վերջին տարիներին այս տարածաշր-
ջանում իրար հերթ չեն տալիս քաղաքական իրադարձությունները, 
միջազգային դերակատարների ներգրավվածությունը, բախումնե-
րը, չլուծված հակամարտությունները: Այս փաստը Հայաստանին ևս 
կանգնեցնում է հարաբերությունների կառուցման երկակիության 
առջև: 

 Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, Հարավային Կովկասի ե-
րեք երկրները միմյանցից տարբերվում են իրենց ունեցած ռեսուրս-
ներով, քաղաքական ընտրանքներով և սոցիալ-տնտեսական պայ-
մաններով: Այդ իսկ պատճառով տարբեր է ոչ միայն այս երկրներից 
յուրաքանչյուրի քաղաքականությունը մյուսի և աշխարհի այլ պե-
տությունների նկատմամբ, այլև նրանց ունեցած դիրքը աշխարհի 
գերտերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ:  

 Հարավային Կովկասում ներառված սուբյեկտներից յուրաքանաչ-
յուրն իր սեփական խաղն է տանում հարավկովկասյան «խաղա-
տախտակի» վրա՝ երբեմն օգտագործելով այս կամ այն իրավիճա-
կային կամ ռազմավարական դաշինքը մյուս դերակատարների 
հետ: Ըստ որում, չկա ոչ մի լուրջ անվտանգային հարց, որտեղ այս 
դերակատարները կամ գոնե առանձին մակարդակներ հանդես գա-
յին միասնաբար, ունենային միասնական դիրքորոշում, սերտ փոխ-
գործակցություն: 

 Վերլուծական և քաղաքական շրջանակներում ՀՀ քաղաքականութ-
յունը Հարավային Կովկասում հաճախ դիտվում է որպես հակամար-
տող կողմի քաղաքականություն՝ համապատասխան փոխադարձ 
մեխանիզմներով ու աշխարհաքաղաքական արձագանքներով: 

 Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասում ՀՀ քաղաքականությա-
նը, հարկ է նկատել, որ Հարավային Կովկասի բոլոր երկրների, 
հատկապես Հայաստանի համար բնականոն հարաբերություններ 
հաստատելու գլխավոր խոչընդոտներից մեկը Հարավային Կովկա-
սում ներգրավված երկու բարեկամ երկրների հետ ունեցած փակ 
սահմանն է, արևելք-արևմուտք կողմնորոշման խնդիրը, չլուծված և 
չկարգավորված հակամարտությունները: Հայաստանի արտաքին 
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քաղաքականության ուղեգիծը երկկողմ հարաբերությունների առու-
մով կարող ենք ընդհանրական ներկայացնել որպես Ռուսաստանի 
հետ դաշնակցային հարաբերությունների խորացում, Իրանի և 
Վրաստանի հետ բարիդրացիական և փոխշահավետ համագոր-
ծակցության խորացում, մնացյալ գործընկեր պետությունների հետ 
համագործակցության ընդլայնում, իսկ Թուրքիայի հետ առանց 
նախապայմանների հարաբերությունների հաստատում: 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РА  
В ЮЖНО-КАВКАЗКОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
С момента обретения независимости Республика Армения стремится 

проводить свою политику на основе национальных интересов в сложной точке 
геополитического развития. Что касается нашей политики на Южном Кавказе, то, 
во-первых, она будет и впредь находиться в зоне прорыва в интересах мировых 
центров силы и останется конфликтно обусловленной неразрешенными 
конфликтами здесь. Одним из типичных фактов Южного Кавказа является то, что 
государства здесь приняли различные политики безопасности и позиции в 
отношении альянсов и центров силы. Так что эта тема всегда актуальна и 
динамична для любого исследователя. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Армения, Иран, Азербайджан, Турция, 
Грузия, национальные интересы, конфликт, регион, международные отношения, 
сотрудничество, Нагорный Карабах. 
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 THE ISSUE OF THE ASSURANCE OF THE RA NATIONAL INTERESTS  

IN THE SOUTH CAUCASUS GEOPOLITICAL REGION 
 
Since independence, the Republic of Armenia has been striving to pursue its 

policy on the basis of national interests in the complex focal point of geopolitical 
developments. As for our policy in the South Caucasus, firstly, it will continue to be in 
the domain of breakthrough in the interests of the world power centers and remain 
conflictually conditioned by unresolved conflicts here. One of the typical facts of the 
South Caucasus is that the states here have adopted different security policies and 
positions towards alliances and power centers. So this topic is always relevant and 
dynamic for any researcher. 

Keywords: South Caucasus, Armenia, Iran, Azerbaijan, Turkey, Georgia, national 
interest, conflict, region, international relations, cooperation, Nagorno Karabakh. 
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ՀՈՎՍԵՓ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարանի 
 Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս, 

                                   քաղաքական գիտությունների թեկնածու 
 
 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ  
ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հոդվածում համեմատության մեջ վերլուծված է Մ. Վեբերի և  

Դ. Իստոնի քաղաքական իշխանության լեգիտիմության արժեքային 
համակարգը: Հեղինակն այն կարծիքին է, որ ժողովրդավարական 
անցման երկրներում ավելի նպատակահարմար է քաղաքական 
գործընթացները վերլուծել ըստ Դ. Իստոնի մոդելի:  

Հիմնաբառեր. իշխանություն, լեգիտիմություն, պետություն, 
հեղինակություն, տեղեկատվություն, քաղաքացի, սովորույթ, միֆ: 

 
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում քա-

ղաքական լեգիտիմության արժեքային բազմաչափությունը արդիականա-
ցավ և փոփոխվեց: Ռացիոնալ արդյունքի նպատակադրված կառավարման 
համար լեգիտիմությունը ենթադրում է սահմանադրականության հաստատ-
մանն ուղղված ավանդական և արդիական արժեքների կառավարում:  

Արդի քաղաքական գիտության մեջ այս գործընթացի ուսումնասիր-
մամբ առանձնանում են վարքաբանական, համակարգային, ինստիտուցիո-
նալ, կառուցվածքագործառութային ուղղությունները, որոնք առաջարկում 
են իշխանության լեգիտիմության և անվտանգության ապահովման միմյանց 
փոխլրացնող բազմաբնույթ տարբերակներ: Դրանք՝ որպես համալիր ամ-
բողջություն, ընկած են պետական իշխանության իրականացման հիմքում` 
հաստատելով պետության` որպես միակ ինստիտուտի գերիշխանության 
իրավունքը: Պետական իշխանությունը՝ որպես սոցիալական երևույթ, տար-
բերվում է քաղաքականից. նախ ոչ մի քաղաքական իշխանություն համընդ-
հանուր բնույթ չունի, երկրորդ` պետական իշխանությունը հասարակության 
մեջ կատարում է արբիտրաժային դեր: Պետական իշխանությունը ինստի-
տուցիոնալացված է, իրականացվում է հատուկ պետական ապարատի կող-
մից (պառլամենտ, կառավարություն, դատարաններ): Երրորդ՝ միայն պե-
տական իշխանությունն է իրավական առումով լիազորված ողջ հասարա-
կության կողմից գործադրելու լեգալ ու լեգիտիմ հարկադրանք: Վերջապես, 
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պետական իշխանությանն է պատկանում իրավական և փաստական գե-
րակայությունը հասարակությունում, և այն ինքնիշխան է [1]:  

Քաղաքական լեգիտիմության հիմնական սկզբունքը հասարակության 
կողմից պետական իշխանության հեղինակության ինքնակամ ընդու-
նումն է: Որպես քաղաքական հարացույց՝ առաջին անգամ նման մոտեցում 
մշակել է Մ. Վեբերը` առանձնացնելով հեղինակության երեք տեսակ կամ 
«ներքին արդարացում» այն մարդկանց համար, որոնք, ընդունելով իշխա-
նության հեղինակությունը, հակված են ենթարկվելու: Կարևորելով լեգիտի-
մության երեք տիպերի փոխպայմանավորվածությունը` շեշտենք Մ. Վեբերի 
հետևյալ մոտեցումը. «Գոյություն ունի լեգիտիմ գերիշխանության երեք 
մաքուր տիպ. լեգիտիմությունը՝ 1) ռացիոնալ բնույթի է, այսինքն՝ հիմնվում 
է կարգի ու գերիշխանության օրինականության, հավատի և այդ գերիշխա-
նությունն իրականացնելու լեգալության հիմքերի վրա (լեգալ գերիշխանութ-
յուն), 2) ավանդական է, այսինքն` ավանդության սրբազնայնացված առօ-
րեական հավատի և հեղինակության լեգիտիմության արդյունք է, 3) խա-
րիզմատիկ է, որը ենթադրում է սրբության կամ հերոսական ուժի արտասո-
վոր դրսևորումների, ինչպես նաև աստվածածին ներուժով օժտված անհա-
տի առկայություն (խարիզմատիկ գերիշխանություն) [2]: Փաստորեն Մ. Վե-
բերն առանձնացրել է հետևյալ երեք հիմքերը, որով մարդիկ ինքնակամ ըն-
դունում են ինչ որ մեկի իշխանության իրավունքը. 1) նա պետք է իշխի, ո-
րովհետև այդպիսին են մեր սովորույթները (կամ այդպես է ընդունված մեր 
նախնիների կողմից), 2) նա պետք է իշխի, որովհետև նա է առավել ապա-
հովել մեր անվտանգությունը, 3) նա պետք է իշխի, որովհետև նա գրավել է 
այդ տեղը մեր ռացիոնալ օրենքներին համապատասխան, որը նախատես-
ված է: 

Այսպիսով` սովորույթների, անձնական արժանիքների և ընդհանուր 
ընդունված դրվածքների ռացիոնալ հեղինակությունը հենց իշխանութ-
յան «ներքին արդարացման» լեգիտիմության երեք տարբեր տեսակներ են 
(ավանդական, խարիզմատիկ և ռացիոնալ-իրավական (լեգալ-բյուրոկրա-
տական):  

Լեգիտիմության առաջին տեսակը պայմանականորեն անվանենք լե-
գալ, երկրորդը` խարիզմատիկ: Նման բաժանումը նպատակահարմար է, 
քանի որ լեգիտիմության բոլոր տեսակները ռացիոնալ են, այդ թվում` խա-
րիզմատիկը, որը ձեռք է բերվում «ոչ ռացիոնալ» կանոններով: Դրա հետ 
մեկտեղ հնարավոր չէ անտեսել, որ ավանդական և խարիզմատիկ իշխա-
նությունն անձնավորված է (անբաժանելի է տիրակալի անձից), այն դեպ-
քում, երբ լեգալը, ըստ Վեբերի, անձնավորված չէ: Այսինքն` լեգալ լեգիտի-
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մության դեպքում մարդիկ ենթարկվում են միայն տվյալ կոնկրետ անձի 
հրամաններին, այլ ոչ թե անձին:  

Խարիզմատիկ և ավանդական անձնավորված իշխանությունները 
տարբերվում են նրանով, որ սուբյեկտի անձնական հատկանիշները էական 
դեր են խաղում: Մի դեպքում նա առաջնորդ է (մարգարե, կուռք, ժողովրդի 
հայր, փրկիչ և այլն), այլ պարագայում նա պարոն է (իշխան, արքա և այլն) 
[3]: 

Լեգիտիմության տեսության հիմնադիր Մ. Վեբերի մոտեցումներն ըն-
դունվում են մինչ այսօր: Առաջինը Դ. Իստոնն էր, որ իր քաղաքական հա-
մակարգի զարգացման հայեցակարգի շրջանակներում կարևորեց սեփա-
կան քաղաքացիների աջակցությունը քաղաքական իշխանության բարձրա-
գույն ձևի` պետական իշխանության լեգիտիմության ապահովմանը: Իր հա-
յեցակարգային մոտեցումը Դ. Իստոնը հիմնավորեց` առանձնացնելով լեգի-
տիմության երեք մակարդակ` գաղափարական, կառուցվածքային և ան-
հատական [4]: Վերջիններիս ուսումնասիրման համար Դ. Իստոնը նկատի 
է ունեցել հետևյալը։ 

1. Հասարակությունում քաղաքական փոխազդեցությունները որոշա-
կի գաղափարական համակարգի գործառման արդյունք են: Համակարգա-
յին վերլուծությունն ունի խիստ կանոնակարգված տրամաբանություն՝ իր 
ներքին հետագծով և բազմաթիվ ելման կետերով, որոնցից յուրաքանչյուրի 
վրա կատարված վերլուծությունները տարբեր արդյունքներ են տալիս: 

2. Քաղաքական կյանքի` որպես համակարգի դիտարկումը հնարա-
վոր է իրականացնել ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալական և հոգե-
բանական շրջապատի (environments) տիրույթներում` ընդունելով նրան-
ցից յուրաքանչյուրի մասին մեր ունեցած գիտելիքների արդիականացման 
առանցքայնությունը: Եթե փորձենք քամահրել նման մոտեցումը, ապա 
հնարավոր չի լինի ապահովել հարահոս փոփոխվող աշխարհում քաղաքա-
կան համակարգի անվտանգության կենսունակությունը: 

3. Քաղաքական կյանքը բաց համակարգ է, ուստի շրջակա միջավայ-
րը շարունակական արդիականացման կարիք ունի: Իր բնույթով այս հա-
մակարգը որոշակիորեն առանձնանում է սոցիալական այլ համակարգե-
րից` ներառելով այնպիսի իրադարձություններ և գործողություններ, որոնց 
շրջանակներում գործառվում է քաղաքական համակարգը: Եվ վերջապես, 
որպեսզի քաղաքական համակարգը դիմակայի (նաև արձագանքի) շրջա-
կա միջավայրից ստացած ազդակներին, պետք է ընդունակ լինի արձա-
գանքելու իրեն հուզող հակազդեցություններին (disturbances)` ադապտաց-
վելով փոփոխվող իրականությանը [5]: Դ. Իստոնի այս բաժանումը, ելա-
կետ ընդունելով Մ. Վեբերի լեգիտիմության տիպերը, դիտարկում է լեգիտի-
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մության երեք չափում՝ ցանկացած քաղաքական համակարգի գերակա 
ինստիտուտի` պետության գործառման, ադապտացման և արդիակա-
նացման որոշակի գաղափարական արժեքների տիրույթներում: Վերջիննե-
րիս կրողները ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինստիտուտներն են, ինչպես նաև կոն-
կրետ անձինք, որոնք հավաքագրվել կամ ջանում են հավաքագրվել իշխա-
նական հարաբերություններում: Հետևաբար, Դ. Իստոնի կողմից առա-
ջարկված լեգիտիմության այս մոդելը հնարավորություն է տալիս հարաբե-
րական անկախության և քաղաքական իրատեսության բազմաչափության 
մեջ լրացնելու Մ. Վեբերի հիմնադրած լեգիտիմության տեսությունը: Այդ ի-
մաստով ուշագրավ է Մ. Մարգարյանի հետևյալ մոտեցումը. «… Լեգիտի-
մությունը քաղաքական զարգացման համար անհրաժեշտ որոշակիացված 
մակարդակ է, որտեղ քաղաքական համակարգի անդամներն ընդունում են 
այն որպես իրենց աջակցությանն արժանի փաստ» [6]: Նման մոտեցումը 
ենթադրում է քաղաքական իշխանության տարբեր ինստիտուտների միջև 
գործառույթների կոնկրետ բաժանում: Փաստորեն, հանրային և պետական 
ինստիտուտները, աջակցելով քաղաքական համակարգին, բարձրացնում 
են և՛ գաղափարական, և՛ կառուցվածքային, և՛ անհատական լեգիտիմութ-
յան աստիճանները: Դ. Իստոնի լեգիտիմության երեք մակարդակի համադ-
րումը, մեր կարծիքով, արդարացված է հատկապես ժողովրդավարական 
անցում-համախմբում գործընթացում գտնվող պետությունների համար: 
Հանրագումարելով ԿԱԵ (Կենտրոնական արևելյան Եվրոպա) և ՆԽՄ 
(նախկին Խորհրդային Միություն) քաղաքական համակարգերի կերպա-
փոխման գործընթացը` ակնհայտ են դառնում նրանում մարդկանց ներքին 
համոզմունքի, պետության ինստիտուտի կարգավորիչ դերի, ինչպես 
նաև ազգային անվտանգության ապահովման գերակայության հիմ-
նախնդիրները: Վերջիններիս՝ որպես գերակա արժեքի գիտակցումը ան-
վիճելի է դարձնում քաղաքական իշխանության լեգիտիմության արժեքային 
բազմաչափությունը` միաժամանակ ընդունելով պետության ինստիտուտի 
գործառնման գերակայությունը ազգային անվտանգության ապահովման 
համատեքստում [7]: Այդ առումով, որպես գերիշխանության հիմք` քաղա-
քական իշխանության լեգիտիմությունը հիմնվում է հասարակության քաղա-
քական մշակույթի և կամքի, հատկապես սոցիալ-քաղաքական կյանքի 
պատմական այն առանձնահատկությունների վրա, որոնց շրջանակում, 
սահմանակարգելով տոհմային և ցեղային իշխանությունը, ձևավորվում, 
արդիականանում և գործառում է պետության ինստիտուտը: Նրա ինստի-
տուտների շրջանակում ընդունված որոշումները և նրանց իրականացման 
համար ծավալված գործողությունները լեգիտիմ են միայն քաղաքացիների 
աջակցությունը վայելելու պայմաններում:  
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Պետական ինստիտուտների շրջանակներում քաղաքական իշխանութ-
յունում «մուտք-ելք» ունեցող կոնկրետ անձանց (լիդերության և էլիտայի 
ինստիտուտ) կողմից իրականացվող քաղաքականության մեջ ներդրվում են 
նոր գաղափարներ: Այսպիսով, պետական կառավարման որոշակի ձևի 
շրջանակներում բաց կամ փակ ճանապարհով հավաքագրված լիդերները և 
էլիտար խմբերը պատասխանատու են քաղաքական իշխանության լեգիտի-
մության գաղափարական, կառուցվածքային և անհատական չափումների 
կենսունակության համար: Հենց այդ առումով էլ պետական կառավարման 
մեջ հավաքագրված լիդերները և էլիտար խմբերը քաղաքական որոշումնե-
րի ընդունման գործընթացին պարտավոր են մասնակից դարձնել ընտրա-
զանգվածին` նրանց գիտակցված աջակցությունն ստանալու ակնկալիքով: 
Այլապես ժողովուրդը օտարվում է քաղաքական իշխանությունից: Իսկ ժո-
ղովրդի օտարվածությունը հակադարձ համեմատական է նրա գիտակցված 
աջակցությանը. ինչքան ընդունված որոշումները հավասարարժեք չեն քա-
ղաքական իրականությանը, այնքան օտարումն ավելի անշրջելիորեն է թա-
փանցում հասարակության տարբեր շերտերի մեջ` վտանգելով ազգային 
անվտանգության ապահովման մեխանիզմները:  

Այս պարագայում քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունն իր ար-
ժեքային բազմաչափության մեջ վտանգվում է, քանի որ ժողովրդական 
զանգվածների կողմից մերժվում են քաղաքական կյանքի կազմակերպման 
և կառավարման ձևը, նրա հիմնական ինստիտուտները, օրենքները, ընթա-
ցակարգը և այլն: Հետևանքն այն է լինում, որ մեծանում են ազգային ան-
վտանգության դեմ ուղղված արտաքին և ներքին սպառնալիքները, որոնք էլ 
հանգեցնում են ժողովրդի կողմից ոչ միայն կոնկրետ անձանց կամ նրանց 
կողմից տարվող քաղաքականության, այլև պետական ինստիտուտների 
ճգնաժամի: Ինչպես տեսնում ենք, Դ. Իստոնի առաջարկած լեգիտիմության 
գաղափարական ճգնաժամի հետևանքով պետական կառավարումը 
հայտնվում է քաոսի մեջ. կառավարման համակարգում տեղ գտած թերութ-
յուններն անձնավորվում են, սակայն որոշակի քաղաքական փորձից հետո, 
դիցուք` Անգլիայում ադապտացիայի նկատառումներով, կարևորվում է գա-
ղափարների վերամշակման (արդիականացման) անհրաժեշտությունը: Գա-
ղափարական լեգիտիմության ճգնաժամն ուղեկցվում է և՛ կառուցվածքա-
յին, և՛ անհատական ճգնաժամերով:  
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ՄԱՐԻՆԵ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 

 
ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  

ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 
Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի գործընթացում առաջ 

եկող անորոշությունն ու անկայունությունն ապահովող գործոնների 
բազմազանությունը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ ենք համարում ամ-
րագրել, որ մասնակցության ճգնաժամի հիմնային հաղթահարմանը 
կարելի է հասնել՝ վերանայելով մասնակցային ժողովրդավարության 
դրսևորումները, այն բերելով հայեցակարգային և համակարգային 
վիճակի՝ մասնակցությանը տալով որակական և հիմնային նշանա-
կություն։ 

Հիմնաբառեր. մասնակցային ժողովրդավարություն, քաղաքա-
կան դիսկուրս, քաղաքական զարգացման ճգնաժամ, պոպուլիզմ, 
դեմագոգիա։ 

 
Քաղաքական ժամանակի մեջ տեղի ունեցող արմատական կերպափո-

խումները, նոր աշխարհակարգի ձևավորմանն ուղեկցող անորոշություննե-
րը վկայում են, որ անհրաժեշտ է արդի մարտահրավերներին ներդաշնակ 
լրացնել մասնակցային ժողովրդավարության արժեքային համակարգը: Դա 
հնարավորություն կտա համալիր ուսումնասիրելու կենտրոն-ծայրամաս, 
զարգացած-զարգացող երկրների, ինչպես նաև ընտրազանգվածի և էլի-
տաների արժեշահային համակարգի փոփոխությունների տրամաբանութ-
յունը։ Նմանօրինակ մոտեցմամբ կարելի է հստակեցնել ժողովրդավարա-
կան անցման մոդելի իրականացման քաղաքական ժամանակի տևողութ-
յունը և հետամուտ լինել անցում-համախմբում սկզբունքների ներդաշնակ-
մանը: Ժողովրդավարացումը՝ որպես քաղաքական զարգացման գործըն-
թաց, ենթադրում է շարունակականություն և ունի մի շարք առանձնահատ-
կություններ, որոնցից գերակա են տեղի ունեցող համակարգային փոփո-
խությունների բազմամակարդակության առկայությունը և արդյունքի կա-
ռավարման մշտադիտարկման մեխանիզմների կիրառումը։ Որոշիչը մո-
դելի տրամաբանությունն ապահովող ժողովրդավարության հայեցա-
կարգն է, որտեղ ժողովրդավարությունը շատ հաճախ որակվում է իբրև 
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կանոնակարգված բաց անվերջություն կամ կազմակերպված անորո-
շություն [1, էջ 125]: Ակնհայտ է, որ այս գործընթացում ինչպես բախումնե-
րի, այնպես էլ համագործակցության արդյունքները կանխավ մրցակցող 
քաղաքական ուժերից որևէ մեկին հայտնի չեն: Ենթադրվում է, որ յուրա-
քանչյուր քաղաքական դերակատարի գործողությունների հետևանքները 
կախված են այլոց գործողություններից, իսկ այդ պարագայում որոշիչն ինս-
տիտուցիոնալ գործողությունների իրականացումն է և հավասարաչափ ռե-
սուրսների տնօրինումը: Նման մոտեցումը նպատակահարմար է, քանի որ 
առանց նշված քայլերի քաղաքական ուժերը «… չգիտեն, թե ինչ որոշակի 
արդյունք ի հայտ կգա, այդ իսկ պատճառով ցանկացած բախման համար 
ժողովրդավարությունը պարբերաբար մակածում է անորոշություն, որով-
հետև ապակենտրոնացնող շինարարության այս համակարգում յուրաքանչ-
յուր դերակատարի գործունեության իմացության մակարդակն անխուսա-
փելիորեն սահմանափակված է» [2, էջ 30-31]: Ժողովրդավարացման գործ-
ընթացում առանձնահատուկ դեր ունեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են 
քաղաքական և քաղաքացիական մշակույթում դիսկուրսի զարգացումը։ Այս 
համատեքստում մասնակցային ժողովրդավարությունը հնարավորութ-
յուն է տալիս անորոշություններից ձերբազատելու և իսկության մեջ 
գնահատելու ժողովրդավարական անցման մոդելի գծային ազատակա-
նացման մեխանիկական ներդրման աննպատակահարմարության մա-
կարդակը՝ դիտարկելով այն որպես քաղաքական զարգացման ճգնա-
ժամերը գնահատելու և բնականոն հաղթահարելու գործընթաց։ Վերո-
շարադրյալի համատեքստում նպատակահարմար ենք համարում նշել, որ 
քաղաքական գործընթացը՝ որպես քաղաքականության դինամիկ բնութա-
գիր, դրսևորվում է քաղաքական փոփոխությամբ և քաղաքական զարգաց-
մամբ։  

Քաղաքական զարգացումը քաղաքական համակարգի ամբողջական 
կամ մասնակի բաղադրիչներում որակական և հետևողական, այլընտրան-
քային ուղիներով ընթացող փոփոխություն է, որը չունի նախապես մշակ-
ված ալգորիթմ և գծային բնույթ։ Քաղաքական զարգացման հիմնական 
գործոններին բազմիցս անդրադարձ է կատարվել մի շարք հեղինակների 
կողմից, առանձնացնելով տնտեսության զարգացումը որպես քաղաքական 
և սոցիալական զարգացման հիմք՝ կարևորելով նաև սոցիալական գործոն-
ները (Վ. Ռոստու, Ս. Լիպսեթ և այլն): Ս. Լիպսեթը, նույնացնելով «քաղա-
քական զարգացում» և «ժողովրդավարացում» հասկացությունները տնտե-
սական զարգացման հետ մեկտեղ կարևորում է ուրբանիզացիայի աստի-
ճանն ու կրթության մակարդակը [3, էջ 48-54]: Իսկ ահա Կ. Դոյչը քաղա-
քական զարգացման հիմնական գործոնը համարում է (այս դեպքում՝ ար-
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դիականացման) բնակչության «մոբիլիզացիան», այսինքն՝ տնտեսական 
նորարարությունների, սոցիալական կառուցվածքի և արժեքների համա-
կարգային փոփոխությունների, վարքագծային մոդելների ձևավորման 
արդյունքում քաղաքացիների՝ որպես ակտիվ դերակատարների ներգրա-
վումը քաղաքական գործընթացում [4]: 

Քաղաքական զարգացման հիմնական ուժը այս կամ այն երկրում շա-
հերի ինստիտուցիոնալացման աստիճանն է և քաղաքական ինստիտուտ-
ների առանձնահատկությունը, ընդ որում, ինստիտուցիոնալացման գործըն-
թացի հետ մնալը մոբիլիզացիայի և մասնակցության աճի տեմպերից, ան-
ցումային հասարակություններում քաղաքական ճգնաժամերի և անկայու-
նության հիմնական պատճառն է [5]։ Փաստենք, որ քաղաքական զարգաց-
ման գործընթացում գերակա դեր ունեն քաղաքական ինստիտուտները։ 
Վերոնշյալ գործընթացները քաղաքական գիտության մեջ տիպաբանվում 
են որպես էվոլյուցիոն կամ հեղափոխական, կայուն կամ ճգնաժամային։ 
Քաղաքական ճգնաժամերի և անկայունության համատեքստում դիտարկե-
լով քաղաքական զարգացման կայուն տիպը՝ հարկ է նշել, որ այն ընթա-
նում է բավականաչափ ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ և հասարակական 
կոնսենսուս ունեցող հասարակություններում՝ քաղաքական գործընթացի ու 
քաղաքական ռեժիմի կտրուկ փոփոխությունները կանխելու հնարավորութ-
յամբ: Զարգացման ճգնաժամային տեսակն ազդում է կյանքի որակի, պե-
տական ապարատի գործունեության, մասնավորապես քաղաքական և 
ընդհանուր համակարգի առանձին ասպեկտների վրա՝ հանգեցնելով հա-
մակարգային անկայուն վիճակի, նաև՝ փլուզման:  

Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի գործընթացում առաջ եկող 
անորոշությունն ու անկայունությունն ապահովող գործոնների բազմազա-
նությունը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ ենք համարում ամրագրել, որ մաս-
նակցության ճգնաժամի հիմնային հաղթահարմանը կարելի է հասնել՝ 
վերանայելով մասնակցային ժողովրդավարության դրսևորումները, այն 
բերելով հայեցակարգային և համակարգային վիճակի՝ մասնակցությա-
նը տալով որակական և հիմնային նշանակություն։ Այս համատեքստում 
հարկ ենք համարում անդրադառնալ մասնակցային ժողովրդավարացման 
գործընթացում քաղաքականության դերակատարների վարքաբանությու-
նում վճռորոշ դեր ունեցող գործոններին, մասնավորապես՝ պոպուլիզմին և 
դեմագոգիային: Պոպուլիզմի ընդհանուր ընկալումը կապված չէ որոշակի 
գաղափարախոսության հետ, այլ պայմանավորված է քաղաքականության 
ներկայացման ոճով [6]: Պոպուլիստական ոճը պարզեցված, որոշակի 
ագրեսիվ տոնայնությամբ, դեմագոգիայի առկայությամբ, հասարակութ-
յան լեզվին հարմարեցված, բարդ խնդիրներին պարզ լուծումներ առա-
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ջարկող, պարզապես խոսող քաղաքականություն է: Հաղորդակցության 
այս ոճը արդյունավետ է թվում, սակայն այն իրենից լուրջ վտանգ է ներկա-
յացնում հետճշմարտության (post-truth) դարաշրջանում, երբ փաստերը հե-
տին պլան են մղվում, իսկ զգացմունքները գերակշիռ դիրք են ստանձնում 
քաղաքական դիսկուրսում: Քաղաքագետները պոպուլիզմը սահմանում են 
որպես «thin-centred» գաղափարախոսություն [7, p. 545], որը կենտրոնա-
նում է ժողովրդի և իշխանության բախման վրա: Կաս-Մուդդեյի խոսքով, 
հասարակությունը վերջնականապես բաժանվում է երկու միատարր և հա-
կամարտ խմբերի՝ «անմեղ մարդիկ» ընդդեմ «կոռումպացված էլիտայի», 
ինչն էլ պնդում է, որ քաղաքականությունը պետք է լինի ժողովրդի ընդ-
հանուր կամքի դրսևորում [7, p. 543]։  

Պոպուլիստները կարծում են, որ քաղաքականությունը ազգային կամ 
միջազգային մակարդակով պետք է կառուցվի ժողովրդի կարիքների հիմ-
քով, սակայն դրանք շատ հաճախ չեն համընկնում իրականության հետ: 
Պոպուլիստները չեն ձգտում կոչվել «պոպուլիստ», այլ նախընտրում են ի-
րենց դիտարկել և որակել որպես «հայրենասեր» [8]: Նրանց մասին խոսե-
լիս ինքնըստինքյան «տեղեկատվական փուչիկի» պատկերացում է առա-
ջանում։ Ըստ էության, պոպուլիզմի ճիշտ չափաբաժնով կիրառման դեպ-
քում կարելի է պահպանել իշխող վերնախավի նկատմամբ վերահսկո-
ղությունը, կանխել լճացումը և քաղաքական գործընթացն ավելի ժո-
ղովրդավար դարձնել: Սակայն պոպուլիզմի մեծ չափաբաժնով և միանգա-
մից ներթափանցումը պետական կառավարման մարմիններ, հատկապես՝ 
իշխանություն, հիմնականում հանգեցնում է լրջագույն խնդիրների։ Պոպու-
լիզմի գերխնդիրը հասարակության կառուցվածքի պարզեցված ընկա-
լումն է։ Ժողովրդավարական հասարակության մեջ քաղաքականության 
էությունը փոխզիջման ունակությունն է, որը հնարավորություն կտա բո-
լորին միասին ապրել խաղաղության և արժանապատվության մեջ, ինչը 
կարող է ապահովվել մասնակցային ժողովրդավարության, զսպվածութ-
յան, հավասարակշռության և պատասխանատվության խորապես մշակ-
ված մեխանիզմների պահպանմամբ՝ հիմնվելով օրենքի գերակայության 
սկզբունքի վրա, որտեղ ոչ ոք չի կարող որևէ չարաշահում իրականաց-
նել: 

«Իր նպատակներին հասնելու համար պոպուլիզմը մշտապես կարիք 
ունի համապատասխան գործիքի, որը կարելի է լայն իմաստով բնութագրել 
որպես հասարակության ինտելեկտուալ հավատք։ Այն հաճախ է կիրառվում 
համազգային ձգտումները և ինտելեկտուալ համոզմունքների վրա հիմնված 
նպատակները (ներառյալ հասարակական, քաղաքական ու տնտեսական 
բարեփոխումները) վերասահմանելու համար՝ որպես բարձրահունչ, անթե-
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րի ու հաղթական ազգային առաքելություն։ Կարճաժամկետ ու միջնաժամ-
կետ հեռանկարում ինտելեկտուալ հավատքի վրա հիմնված պոպուլիզմի 
կողմնակի ազդեցությունները երեք մասից են կազմված՝ էյֆորիա, անմե-
ղության կանխավարկած և հիասթափություն կամ հուսախաբություն։ 
Երկարաժամկետ հետևանքները կարող են տանել դեպի անտարբերութ-
յուն և ապատիա» [9, էջ 8-12]։ Ըստ էության, պոպուլիստները նպաստում 
են թերի ժողովրդավարությունների զարգացմանն ու տարածմանը, որ-
տեղ մեծամասնությունը թելադրում է գործողության անորոշ ընթացք: Այդ 
համատեքստում դժվար է հստակեցնել, թե որտեղով է անցնում ժողովր-
դավարության և ավտորիտարիզմի սահմանագիծը, քանի որ պատմութ-
յան հոլովույթում բազմիցս համոզվել ենք, որ այդօրինակ գործողութ-
յունները ձևական բնույթ ունեն: Պոպուլիստները «... «ժողովրդին» հա-
կադրում են կոռումպացված ու միայն սեփական շահերին ծառայող էլի-
տաներին..., թե միայն իրենք են ներկայացնում իրական ժողովրդին, ի-
րենց քաղաքական հակառակորդներին հորջորջում են «ժողովրդի 
թշնամիներ» և ջանում են լիովին ձերբազատվել նրանցից։ Նրանք ա-
սում են՝ մենք 100 % ենք» [9, էջ 11-26]։ Իսկ ահա ժողովրդավարությունը 
ենթադրում և պահանջում է բազմակարծություն, հավասարություն, համա-
կեցության կանոնների պահպանում՝ ազատ, արդար, խաղաղ և անվտանգ 
միջավայրում բարեկեցիկ կյանքի իրավունք։ 

Պոպուլիստների հաջողությունների նախապայմաններից մեկը որպես 
վախի մթնոլորտին և անարդարություններին լուծում տվող ներկայա-
նալն է. դրանք նախկինում եղել էին տաբու կամ դիտավորյալ անտեսվել 
էին իշխանության կողմից: Ցավոք, սա կարող է հանգեցնել քսենոֆոբիա-
յի, ազգայնականության և անհանդուրժողականության աճի: Այս վտանգի 
միտումը վերջերս ամփոփվել է  «Վիեննայի հռչակագրի» 25-րդ տարեդար-
ձի կապակցությամբ Վիեննայում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների բարձրա-
գույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ ալ Հուսեյնի ելույթում, որտեղ նշվել է, որ 
Եվրոպայում էթնո-պոպուլիստական կուսակցությունները շատ երկրներում 
ատելություն են սերմանում և հասարակությունները բաժանում են մասերի: 
Եթե այդ կուսակցությունները գան իշխանության, նրանք կձգտեն խոչըն-
դոտել դատական համակարգի անկախությունը, լռեցնել անկախ լրա-
տվամիջոցներին և քաղաքացիական հասարակությունում առկա քննա-
դատական ձայները [10]։ 

Էթիկական հաղորդակցության պրակտիկայի փոփոխությունների, հա-
ղորդակցման տեխնոլոգիաների, քաղաքական նորագույն մեխանիզմներով 
զարգացումների համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև 
դեմագոգիային։ Սա վերաբերում է այն քաղաքական գործիչներին, որոնք 
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գալիս են իշխանության «համաժողովրդական նախապաշարմունքներով և 
հանուն իշխանության կեղծ պնդումներ ու խոստումներ տալով» [11]։ Ռ. Լյու-
թինը դեմագոգ քաղաքական գործչին բնութագրում է որպես հռետորա-
կան, նրբանկատության, հուզական հմտություններ ունեցող, կենսական 
նշանակության հարցեր քննարկելիս խուսափողական դիրքորոշում ցու-
ցաբերող, բոլորին ամեն ինչ խոստացող, հույզերին տրվող և ռասսայա-
կան, կրոնական ու դասակարգային նախապաշարումներ հարուցող 
մարդու, որի իշխանության հասնելու ցանկությունն առանց սկզբունքա-
յին պաշտպանության հանգեցնում է նրան, որ նա դառնում է զանգված-
ներին ղեկավարող վարպետ [12, p. 3]։ Երբ ժողովրդավարական գործըն-
թացներն անընդհատ մանիպուլյացիայի են ենթարկվում դեմագոգների 
կողմից՝ պարբերաբար խաղալով հուզական դաշտում, ապա հնարավոր է, 
որ ժողովրդավարությունը բախվի երկարատև վտանգի։ Գ. Գիլբերտը, օրի-
նակ, մատնանշում է հասարակության վախերի մանիպուլյացիան. «Դեմա-
գոգը նա է, ով ձգտում է հասնել իշխանության և հանրաճանաչության՝ շա-
հագործելով ժողովրդի վախերն ու ցանկությունները, առաջարկելով կարծ-
րացած խնդիրների և դժվարությունների դոգմատիկ և հեշտ լուծումներ, 
փորձելով իրեն ներկայացնել որպես նրանց արժեքների, կարիքների և ինս-
տիտուտների միակ «չեմպիոն»» [13, p. 51]: Ըստ Ս. Գոլդվիգի՝ «Վերջին 
տարիներին դեմագոգիան վերամշակվում, վերակազմակերպվում և վերա-
փոխվում է» [14, p. 476]։ Պարզ է դառնում, որ քաղաքական դիսկուրսը 
փոփոխվել է. այն պետք է հարմարեցվի թվային տեխնոլոգիաների 
առաջընթացին։ 

Մ. Հաունն ամփոփել է դեմագոգի հոգեբանության հիմնական հատկա-
նիշները՝ իշխանության տենչանք, բարոյական-էթիկական չափանիշների 
խախտում, կեղծավորություն, խաբեություն, ֆանատիզմ, խորամանկություն 
և խիզախություն [15, p. 14]։ Դեմագոգներն ընտրվելու համար օգտագոր-
ծում են ժողովրդավարական համակարգի «աշխատանքային մեխանիզմը», 
այնուհետև օգտագործում, չարաշահում և տապալում են այդ նույն ժողովր-
դավարական ինստիտուտները։ Մ. Հաունը սահմանել է նաև «հակաինտե-
լեկտուալիզմը»՝ որպես օրինակ դեմագոգների կողմից ժողովրդավարական 
սկզբունքների նկատմամբ հետաքրքրության պակասի և անտեսման։ Այս 
մեխանիզմը կիրառվում է նրանց կողմից դժգոհությունների, քննադատութ-
յունների միջոցով, ուղղված նրանց, ովքեր արդեն եղել են իշխանության, 
կրթված անհատների և լրատվամիջոցների շարքում։ 

Փաստորեն, երբ տնտեսական համակարգը կասկածի տակ է դրվում, 
սոցիալական համակարգը կոպտորեն խախտվում է, կրոնական հիմքերը 
թուլանում են, և մարդիկ սկսում են նոր իշխանություններ, փոխարինողներ 
փնտրել, դեմագոգներն սկսում են գործել առավել ակտիվ։ Փաստենք, որ 
վերջիններս իշխանության են գալիս հիմնականում անցումային ժամա-
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նակաշրջանում՝ խորը ճգնաժամային և պայքարի առկայությամբ ինս-
տիտուտների փոխարինման գործընթացում, երբ տիրում է համատա-
րած անորոշության, դժգոհության մթնոլորտ: Ստանձնելով մեղադրողի 
դերը՝ դեմագոգներն անազնիվ պայքար են մղում հանուն իշխանության։ 
Անցումային երկրներում ժողովրդավարական համակարգի ձգտող քաղա-
քացիները, ցուցաբերելով ակտիվ մասնակցություն, հավատալով, որ իրենք 
կարող են բեկումնային փոփոխություն իրականացնել, ձգտելով ազատութ-
յան, վստահելով դաշտում հայտնված անհատներին, որոնք խոստանում են 
տալ իրենց բոլոր խնդիրների լուծումը, դառնում են այդքան տենչալի իշ-
խանությանը հասնելու անմիջական գործիք։ Այս գործընթացում իր ու-
րույն դերակատարումն ունի ԶԼՄ-ների հասանելիությունը: Ժողովրդավար-
ները գրեթե չեն վերահսկում այս դաշտը, ինչն էլ խոցելի է դարձնում ժո-
ղովրդավարական համակարգը։  

Դեմագոգիան կիրառում է մեսիջների տարածման ռազմավարություն։ 
Քարոզչությունը նրանց հիմնական գործիքն է։ Քարոզչությունը կազմա-
կերպված խմբի կողմից կիրառվող մեթոդների շարք է, որի նպատակն է 
հոգեբանական մանիպուլյացիաների միջոցով ակտիվ կամ պասիվ մաս-
նակցություն ունենալ առանձին անհատների զանգվածային միջոցառումնե-
րի, հոգեբանորեն միասնական գործողությունների նկատմամբ։ Ըստ էութ-
յան, քարոզչությունը կառավարության, կուսակցության, վարչակազմի, 
ճնշիչ խմբերի կողմից կիրառվող ադեցության մեթոդներն ու մեխանիզմ-
ներն են՝ հասարակության վարքագծի կերպափոխման նպատակով։ 

Փաստորեն, «... քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի պայմաննե-
րում քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման գործընթացում կեր-
պափոխվող հասարակության վարքը հեղափոխականացվում է՝ նպաստե-
լով ոչ լեգիտիմ իշխանության վերարտադրմանը» [1, էջ 131]։ Ուստի մաս-
նակցային ժողովրդավարության որակի և իրական զարգացման ապահո-
վումը կնպաստի քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարմա-
նը, ինչի համար անհրաժեշտ պայմաններն են՝ սոցիալական երկխոսությու-
նը, սերունդների համերաշխությունը, խաղաղության մշակույթի և համակե-
ցության կանոնների պահպանումը, անձի պատասխանատվության և ինք-
նաիրացման մրցունակությունը։ 
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ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ  
КРИЗИСОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РА 

 
Таким образом, учитывая разнообразие факторов, способствующих 

неопределенности и нестабильности в процессе кризисов политического развития, 
мы считаем необходимым заявить, что фундаментальное преодоление кризиса 
участия может быть достигнуто путем пересмотра проявлений демократии участия, 
придания ей концептуального и систематического характера для качественного 
участия. 

Ключевые слова: демократия участия, политический дискурс, кризис 
политического развития, популизм, демагогия. 
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PARTICIPATORY DEMOCRACY AS A FACTOR IN OVERCOMING 

POLITICAL DEVELOPMENT CRISES IN ARMENIA 
 

Given the variety of factors that contribute to the uncertainty and instability in the 
process of political development crises, we find it necessary to state that it is possible to 
fundamentally overcome the crisis of participation by revising the manifestations of 
participatory democracy, bringing it to a conceptual and systematic state to endow 
participation with qualitative and quantitative significance. 

Keywords: participatory democracy, political discourse, political development 
crises, populism, demagogy.  

 
 
 



ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
 
 

324 

ՄԱՐԻՆԵ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
  

Հոդվածում  ներկայացված են Ադրբեջանի Հանրապետությունում 
տեղեկատվական անվտանգության ապահովման քաղաքակա-
նությունը,  արժեքային համակարգը, ինչպես նաև համաշխարհային 
մեդիադաշտում վերջինիս կողմից վարվող քաղաքականությունը, 
մեխանիզմները՝ հակահայկական քարոզարշավ իրականացնելու 
գերնպատակով։  Խոսվել է Ադրբեջանի կողմից կիբեռանվտանգութ-
յան վերաբերյալ օրենքների կարևորման մասին, որոնց հիմքում կի-
բեռբանակի ստեղծումն է: Վերոնշյալն Ադրբեջանի կողմից ընկալ-
վում է որպես կենսական անհրաժեշտություն, որի իրականացմանը 
կարող են նպաստել կիբեռցանցի անկախ և ուժեղ գործունեությունը, 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտպանվածությունը՝ գլոբալ կի-
բեռտիրույթում անվտանգությունն ապահովելու տեսանկյունից:  

Հիմնաբառեր. ԱՀ, անվտանգություն, կիբեռանվտանգություն, 
հակահայկական քարոզչություն, կիբեռհանցագործություն: 

 
Քաղաքական հարացույցի կերպափոխումն արդեն իսկ անվիճելի 

փաստ է, որի վառ վկայությունն է զարգացող տեղեկատվական հասա-
րակությունը: Արդյունքում բեկումնային դերակատարում է ստանձնել 
տեղեկատվությունը: Բազմաբնույթ և բազմաչափ տեղեկատվական գործո-
ղությունները, պատերազմները այսօր փոխադրվել են քաղաքական 
հարթություն և աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական կարևո-
րագույն գործիքներից են։ 

Վերջին տարիներին միջազգային ասպարեզում ընթացող գործ-
ընթացները պարտադրում են պետություններին ավելի մեծ և առաջնային 
ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը, 
այդ ոլորտում հնարավոր սպառնալիքների ու մարտահրավերների 
կանխարգելմանն ու չեզոքացմանը: Վերոգրյալից զերծ չէ նաև մեր 
տարածաշրջանը, որի բարդ իրադրությանը գումարվում է նաև երկար 
տարիներ ձգվող տեղեկատվական հակամարտությունը Ադրբեջանի և 
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Հայաստանի միջև: Ընդ որում, Ադրբեջանը բազում դրսևորումներով 
պետական և հասարակական հատվածներում իրականացնում է 
լայնամասշտաբ և ակտիվ հակահայկական քարոզչություն: 

«Ադրբեջանական տեղեկատվական ոլորտում ազգային անվտանգութ-
յան, երկրում պետական տեղեկատվական ռեսուրսների ապահովման 
նպատակով զարգացվում և ամրապնդվում է տեղեկատվական պաշտպա-
նության ազգային համակարգը և տեղեկատվական ենթակառուցվածքնե-
րը» [1]: Վերոնշյալ՝ Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային անվտանգու-
թյան հայեցակարգում առավելագույնս կարևորվում է տեղեկատվական ան-
վտանգության ապահովման վարչական մեխանիզմների կատարելագործու-
մը՝ քաղաքացիների իրավունքների ապահովման և պետական ենթա-
կառուցվածքների գործունեության ժողովրդավարական վերահսկման 
համար [1]:  

Ըստ էության, տեղեկատվական տարածությունն այսօր վերածվել է մի 
այնպիսի միջազգային հարթակի, որտեղ Ադրբեջանի կողմից կիրառվում 
են բոլոր հնարավոր միջոցներն ու գործիքները՝ տեղական, տարածաշրջա-
նային և միջազգային լսարանին հակահայկական տրամադրություններ հա-
ղորդելու համար: Այդ նպատակով ադրբեջանական տեղեկատվական դաշ-
տում գործում են մեծաթիվ կառույցներ և կազմակերպություններ, հաքերա-
յին խմբեր, որոնք, ունենալով մի շարք ստրատեգիական խնդիրներ, օպե-
րատիվորեն փորձում են հայատյացություն քարոզել, հայկական կողմին 
ներկայացնել որպես ագրեսոր, Լեռնային Ղարաբաղը՝ որպես գրավված 
տարածք: 2012 թ. Ադրբեջանի նախագահի կողմից հաստատված «Ադրբե-
ջան-2020. Հայացք դեպի ապագա» զարգացման հայեցակարգում նշվում է, 
որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ադրբեջանում սոցիալ-տնտեսական և քաղա-
քական ճգնաժամը է՛լ ավելի խորացրեց Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրե-
սիայի սանձազերծումը, հանրապետության տարածքի 20% գրավումը, հայ-
կական ազգայնականների կողմից տարվող զավթողական և ցեղասպա-
նության քաղաքականության հետևանքով մեկ միլիոն ադրբեջանցիների 
արտաքսումը իրենց հայրենի տարածքներից [2]:  

 Այս համատեքստում Հեյդար Ալիևի կլանի կողմից գրեթե բոլոր 
ոլորտներում հնարավոր ամենաբարձր հարթակներից լրջորեն քարոզվում է 
հայատյացություն և հակահայկական տրամադրություն՝ փորձելով Ադրբե-
ջանի Հանրապետությանը վերագրել այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են քա-
ղաքակրթությունը, խոսքի ազատությունը, ժողովրդավարությանը բնորոշ 
հատկանիշները, մարդու՝ որպես գերակա արժեքի ընկալումը, որոնք որևէ 
աղերս չունեն երկրում տիրող իրադրության հետ։ Այդօրինակ ակտիվ գոր-
ծունեություն ծավալող կառույցներից մեկն էլ Հեյդար Ալիևի անվան հիմ-
նադրամն է: Ըստ էության, մեդիա հարթակը դարձել է ոչ միայն գլոբալ աշ-
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խարհի, այլև Ադրբեջանի գլխավոր ստրատեգիական նշանակության ոլոր-
տը։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների՝ պետական մակարդակով 
իրականացվում է Ադրբեջանում ապրող ազգային և կրոնական փոքրա-
մասնությունների (թալիշներ, լեզգիներ, հայեր, ռուսներ և այլն) քանակա-
կան կազմի խեղաթյուրումներ և արհեստականորեն ուռճացվում է ազգային 
կազմում էթնիկ ադրբեջանցիների քանակը [3, էջ 67-81]:  

Ներկայումս գործում են Ադրբեջանում և այլ երկրներում գրանցված 
հակահայկական բովանդակությամբ հարյուրավոր կայքեր: Այսօր հա-
կահայկական բովանդակությամբ ակտիվ գործունեություն ծավալող 
կայքերից է «Արդարություն Խոջալուի հարցում» միջազգային քարոզար-
շավի շրջանակներում Լեյլա Ալիևայի նախաձեռնությամբ ստեղծված 
www.justiceforkhojaly.org-ը, որը «Իսլամական կոնֆերանսի երիտասար-
դական ֆորում» կազմակերպության մշակույթների և քաղաքակրթություն-
ների միջև երկխոսության հարցերի գլխավոր համակարգողն է [4]։ Ադրբե-
ջանը համաշխարհային ռազմավարական մեդիա դաշտում ուրույն դիրքեր 
գրավելու նպատակով հստակ քաղաքականություն է վարում՝ պետության 
շահերն առաջ քաշող նյութեր պատվիրելով, տարաբնույթ համագործակ-
ցություններ ստեղծելով, բաժնետոմսեր գնելով, նոր գործակալություններ 
հիմնելով և այլն։ ««Trend» ադրբեջանական լրատվական գործակալության 
և իտալական «Adnkronos International» (AKI) լրատվական ծառայության 
միջև կնքված համաձայնագիրը լավագույն օրինակն է, որը ենթադրում է 
լրատվական և վերլուծական նյութերի փոխանակություն, ինչպես նաև բա-
ցառիկ նյութերի պատրաստում։ AKI մեդիա գործակալությունն այն 11 կազ-
մակերպություններից է, որոնք միավորվել են «The GMC Group» մուլտիլ-
րատվական հրատարակչական խմբում և համագործակցում են «Reuters 
International», «Scripps Howard News Service», «Los Angeles Times», 
«Washington Post News Service», «Deutsche Presse Agentur», «The New China 
News Agency» և այլոց հետ» [4]։  

Մասնավորեցնելով՝ անդրադառնանք մեր դաշնակից ՌԴ մեդիա դաշ-
տին, որտեղ Ադրբեջանն օգտագործում է դեռևս խորհրդային ժամանակնե-
րից ռուսական լրատվականներում կարևոր դիրք զբաղեցնող ադրբեջանցի-
ներին։ Օրինակ՝ հակահայկական նյութերով աչքի ընկնող «Комерсантъ» օ-
րաթերթի փոխխմբագիրն էր Ազեր Մուրսալիևը, որը 2009 թ. հունվարի  
13-ին դարձավ գլխավոր խմբագիր [5]։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է 
անդրադառնալ այն փաստին, որ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում Ռու-
սաստանի թիվ մեկ առևտրային գործընկերն է, իսկ Ադրբեջանում ՌԴ-ի 
ուղղակի ներդրումները 1990-ականների համեմատ աճել են գրեթե 17 ան-
գամ [6, p. 12-15]: Իր հերթին, Ռուսաստանը Ադրբեջանի համար մեկ 
առևտրային գործընկերն է՝ ոչ նավթային ոլորտում: Համաձայն ադրբեջա-
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նական աղբյուրների՝ տարածաշրջանային անվտանգությունն այս երկրնե-
րի երկկողմանի օրակարգային կարևորագույն կետերից է, որի շրջանակնե-
րում անվտանգության և ոստիկանության ուժերի սերտ համագործակցութ-
յամբ նպաստում են անվտանգ տարածաշրջանային միջավայրի պահպան-
մանը: Կասպյան ավազանի հարցերով սերտ համագործակցություն կա՝ 
ամրագրված 2002-2003 թթ. համաձայնագրով, որով ավազանի համապա-
տասխան հատվածների նկատմամբ արդյունավետ գործողություններ 
պետք է իրականացվեին [7, p. 133]:  

Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության օրակարգի թիվ մեկ թեման 
շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը: Համա-
ձայն ադրբեջանական աղբյուրների՝ 1991-94 թթ. պատերազմից հետո Լեռ-
նային Ղարաբաղը և ադրբեջանական ևս 7 շրջան օկուպացվել են Հայաս-
տանի կողմից և շարունակում են մնալ օկուպացված մինչ օրս, իսկ ՀՀ-ն 
նշյալ տարածքներում իրականացնում է վարչարարական և ֆինանսական 
իշխանություն [6, p. 14]: Մինսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանը շարու-
նակում է համոզել համանախագահներին, որ աշխարհի խոշորագույն հայ-
կական սփյուռքին դրդեն ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա` Ադրբեջանի 
կողմից ներկայացվող ադրբեջանական տարածքների վերահսկողությունից 
հրաժարվելու համար՝ նպաստելով ղարաբաղյան հակամարտության արագ 
լուծմանը [6, p. 16]: 

Ադրբեջանական հաքերային գործողությունները հայկական համացան-
ցային ռեսուրսների նկատմամբ առաջին անգամ փորձարկվել են 2000 
թվականին՝ հետագայում ստանալով ինտենսիվ բնույթ՝ առավելապես ուղղ-
ված լինելով տեղեկատվական գաղտնիության համակարգերի խաթարմա-
նը, դրանցում խոցելի հանգույցների բացահայտմանը և տեղեկատվական 
բազաների ձեռքբերմանը [7]: 

Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականության մեթոդաբանութ-
յունն անհրաժեշտ է վերլուծել տեղեկատվական գործողությունների մակար-
դակում, քանի որ ցանկացած ինֆոքաղաքական համակարգ առանձին տե-
ղեկատվական գործողությունների ամբողջություն է։ Իսկ այդ տեղեկատվա-
կան-հոգեբանական գործողություններն էությամբ հաղորդակցային համա-
կարգեր են, որոնց կառուցվածքային տարրերն են՝ սոցիալական համա-
տեքստը, տեղեկատվական աղբյուրը, հաղորդակցման միջոցը, հաղորդա-
գրությունը, լսարանը, հիմնանպատակը և/կամ առաքելությունը [8, p. 44]։  

Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը բազմիցս 
ընդգծել է կառավարության տեսլականը Ադրբեջանի տեղեկատվական 
անվտանգության ամրապնդման հայտարարության մեջ [9, p. 10]: Ընդ 
որում, նշվել են նաև Ադրբեջանի ռազմատենչ ամբիցիաները միջազգային 
համագործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ՝ կազմակերպված կիբեռ-
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հարձակումների սպառնալիքների դեմ: Այս համատեքստում կառավարութ-
յան երեք խոշորագույն ինստիտուտները լրացնում են միմյանց Ադրբեջանի 
կիբեռսահմանների պաշտպանության գործում՝ Կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարությունը (MCIT), Ազգային անվտանգության 
նախարարությունը (MNS) և Ադրբեջանի Գիտությունների ազգային ակադե-
միան (ANAS) իր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի (ITI) մի-
ջոցով [9]: 

Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը պլանավորել է անդ-
րազգային տարածաշրջանային եվրասիական բարձրորակ ավտոճանա-
պարհի (TASIM) նախագիծ` եվրասիական պետությունները միմյանց թվայ-
նորեն կապելու նպատակով: Այս թվային պողոտայի կարևորագույն թեման, 
որն առաջացավ 2008-ին՝ 14-րդ միջազգային հաղորդակցության և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսում, տարածաշրջանային 
երկրների նշանակությանն աշխարհում մեծ դեր տալն է [10]: Ըստ ամենայ-
նի, ծրագիրը պետք է ստեղծի տարածաշրջանային տեղեկատվական հա-
սարակություն: Բացի TASIM-ից, երկրում տեղեկատվահաղորդակցային 
տեխնոլոգիաների զարգացման համար մեկնարկել է «Ազգային համակար-
գիչ» (National Computer) ծրագիրը: Վերջինս 2009 թվականից կոչված է 
ադրբեջանական հասարակությանը տեղեկատվահաղորդակցային տեխնո-
լոգիաների վերաբերյալ կրթելու գործին [10]: Դեռ ավելին, AzDATCOM-ը 
«Ազգային էլեկտրոնային կառավարման նախաձեռնության» հիմնական 
գործոններից մեկն է, որը համագործակցում է Կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարության և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կող-
մից իրականացվող նախաձեռնության հետ` տարածաշրջանային ցանցի 
ստեղծման համար [11]: Ահա այս նախաձեռնություններն էլ ապահովում են 
պետության թվային առաջընթացը, նպաստում երկրի տնտեսական և սո-
ցիալական աճին` ի շահ ադրբեջանական ժողովրդի:  

Ադրբեջանն անդամակցում է նաև Եվրոպայի կիբեռհանցագործության 
դեմ պայքարի բազմակողմանի դաշինքին, որից հետո նա ակտիվորեն 
պատրաստեց իր երկրի համակարգչային մասնագետներին և ներգրավեց 
կիբեռհանցագործությունների և կիբեռտիրույթում այլ անօրինական գործո-
ղությունների դեմ պայքարի գործընթացում՝ դառնալով աշխարհում ինտեր-
նետի և կիբեռտիրույթի անբարո և ոչ էթիկական գործողությունների դեմ 
պայքարի ամենաակտիվ անդամներից մեկը [12]: 

 Ադրբեջանի համակարգչային չարաշահման արգելքի կամ կիբեռան-
վտանգության ամրապնդման վերաբերյալ օրենսդրությունը բաժանվում է 
երկու մասի, որոնցից առաջինը «Ազգային անվտանգության մասին» (2004 
թ. հունիս) օրենքն է, իսկ մյուսը՝ «Չարտոնագրված տեղեկատվության հա-
վաքագրման մասին» (2004 թ. սեպտեմբեր) օրենքը [13]: Ընդ որում, Ադր-
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բեջանի «Քրեական օրենսգրքի» 30-րդ գլխում սահմանվում է («Համա-
կարգչային տեղեկատվության բնագավառում հանցագործություն») ինտեր-
նետային և համակարգչային ցանցերի կանոնների ու կարգավորումների 
վերաբերյալ դրույթներ, որոնք ներառում են բազմաթիվ ոլորտներ, ինչպի-
սին է «չարտոնված մուտքը և համակարգչային համակարգերի անվտան-
գության խախտումները համակարգչային վիրուսի զարգացմամբ և օգտա-
գործմամբ» [13]: Տեղեկատվահաղորդակցային ցանցերի պաշտպանության 
և ինտերնետ էթիկայի խախտման կանխարգելման մասին օրենքները սահ-
մանում են տուգանքներ և ազատազրկում [14]: 

Անշուշտ, կիբեռանվտանգությունն օրեցօր դառնում է համաշխարհային 
քաղաքականության ամենաարագ աճող ոլորտներից մեկը: Այս համա-
տեքստում Ադրբեջանի իշխանությունները պարբերաբար հանդես են գալիս 
հայտարարություններով և կարևորում են կիբեռանվտանգության նշանա-
կությունը, վերջինիս դերը երկրի անվտանգ ապագայի կերտման գործըն-
թացում: Ամբողջ աշխարհում պետական գործընթացներում կիբեռտարած-
քի զանգվածային օգտագործումը ձևավորում է էլեկտրոնային կառավա-
րություններ (e-government): Էլեկտրոնային կառավարման գաղափարը 
բխում է «Ադրբեջանի Հանրապետության զարգացման համար տեղեկա-
տվահաղորդակցային տեխնոլոգիաների ազգային ռազմավարությունից» 
[15]: Ծրագիրը նախապես հաստատվել է Ադրբեջանի Հանրապետության 
ազգային առաջնորդ և երրորդ նախագահ Հեյդար Ալիևի կողմից: Ըստ 
էության, էլեկտրոնային կառավարության դարպասի նպատակն է աջակցել 
պետության քաղաքացիներին սոցիալական և տնտեսական հարցերում: 
Ծրագրի համաձայն` պետության 26 տարբեր ստորաբաժանումներից 132 
էլեկտրոնային ծառայություններ Ադրբեջանի ժողովրդին պետք է ապահո-
վեն թվային հարմարություններով [13]:  

Այսպիսով, Ադրբեջանի կողմից կարևորվում են կիբեռանվտանգության 
վերաբերյալ օրենքները, որոնց հիմքով կստեղծվի կիբեռբանակ: Վերոնշ-
յալն Ադրբեջանի կողմից ընկալվում է որպես կենսական անհրաժեշտութ-
յուն՝ կարևորելով կիբեռցանցի անկախ և ուժեղ գործունեությունը, տեղե-
կատվական համակարգերի պաշտպանվածությունը՝ գլոբալ կիբեռտիրույ-
թում անվտանգությունն ապահովելու տեսանկյունից: 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН 

 
Таким образом, Азербайджан придает большое значение законам о 

кибербезопасности, на основе которых будет создана кибер-армия. Вышеи-
зложенное воспринимается Азербайджаном как жизненная необходимость, 
подчеркивая важность самостоятельной и сильной активности кибер-сетей, защиты 
информационных систем с точки зрения обеспечения безопасности в глобальной 
кибер-области. 
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THE FEATURES OF INFORMATION SECURITY  

ASSURANCE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 

 Azerbaijan places importance on cyber security laws, on the basis of which a cyber 
army will be established. It is perceived by Azerbaijan as a vital necessity, emphasizing 
the importance of independent and strong cyber-network activity, protection of 
information systems in terms of assuring security in the global cyber domain. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

                       քաղաքական կառավարման և 
 հանրային քաղաքականության 

ամբիոնի ասիստենտ 
 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՏՐԱՎՄԱՅԻ ԿԱՆԽՈՒՄԸ՝  
ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

 
Հոդվածում ուսումնասիրված է «մշակութային տրավմա» եզրույ-

թը, որի շրջանակներում հեղինակն ամբողջացրել է արժեքային հա-
մակարգի քաղաքական էության բնականոն զարգացման հրամայա-
կանները: Հեղինակը համոզված է, որ իսկության ճանաչողությունը և 
նրա գոյաբանական հիմնախնդիրները հնարավոր է լուծել միայն հա-
սարակության քաղաքական ինքնության զարգացման միջոցով: 

Հիմնաբառեր. մշակութային տրավմա, ինքնության ճգնաժամ, 
քաղաքական ինքնություն, սոցիալականացում, կենտրոն-ծայրամաս 
փոխհարաբերություններ, քաղաքական ազատություն, մշակույթ:  

 
Ժողովրդավարական անցման պայմաններում, երբ քաղաքական փո-

փոխությունները պայմանավորված են լինում իշխանությունների շահերով, 
հասարակությունն ընկղմվում է ինքնության ճգնաժամի մեջ: Ինքնության 
ճգնաժամի և, ընդհանրապես, քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի 
հաղթահարման, նոր ինքնության ձեռքբերման գործընթացներն ուղեկցվում 
են զարգացնման սեփական տրամաբանություն ունեցող տրավմատիկ եր-
ևույթներով: Դրանց լուծումը փոխկապակցված է հասարակական-քաղա-
քական ինստիտուտների բնականոն արդիականացմամբ և արժեշահային 
համակարգերի էվոլյուցիայով:  

 Պոստմոդեռնիստական շրջանում գլոբալ և գլոկալ փոփոխություններն 
ուսումնասիրելու և կանխատեսելու համար անհրաժեշտ է կարևորել պատ-
մական անցյալը` շարունակական լողացող արդիականությունը [1] կան-
խատեսելու համար: Սույն հոդվածում հիմնավորված են արդիականացման 
սոցիոմշակութային դինամիկան, հատկապես հասարակական գիտակցութ-
յան մեջ տեղի ունեցող արժեքային փոփոխությունները: Շարունակական 
արդիականացման մեջ գտնվող հասարակության պահանջմունքների գի-
տակցման և ադապտացման գործում մեծ է մտավոր էլիտայի դերը, որը 
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ազգային մոդեռնիզմին modernities հաղորդում են յուրօրինակ կերպար: 
Այդ առումով ուշագրավ է Մ. Մարգարյանի հետևյալ դիտարկումը. «Դանիել 
Բելլը տարանջատեց «մոդեռնիթի», «մոդեռնիզմ» և «մոդեռնիզացիա» բա-
ռերի իմաստները: «Մոդեռնիթին» վերաբերմունքն է աշխարհի հանդեպ: Ա-
ռաջինը, որին կարելի է աշխարհի բացության մարմնավորում համարել, 
Դիոգենեսն է: Մոդեռնիթին աշխարհը բաց, թափանցիկ ընկալելն է: Մո-
դեռնիզմը պատմականորեն սահմանված մշակութային-քաղաքակրթական 
ֆենոմեն է, այն փորձարարության, արվեստի տարբեր ժանրերի ընկալման 
ձև է» [2, էջ 19]:  

Արդիականության բազմակիության տեսությունը հիմնավորում է հա-
սարակության պատմամշակութային ժառանգության սոցիոմշակութային 
գործոնների դերի կարևորությունը տեղեկատվական հասարակության ըն-
դերքում ձևավորվող այժմեական արժեշահային համակարգերի բովանդա-
կության և կառուցվածքի ուսումնասիրությունում: Հայաստանի Հանրապե-
տությունում, ինչպես նաև հետխորհրդային մյուս երկրներում, անցման 
արդյունքում ձևավորված քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը երկա-
րում են, եթե անտեսվում են շարունակական արդիականացման սոցիո և 
էթնոմշակութային առանձնահատկությունները: Ասվածը փաստարկելի է, 
քանի որ հասարակական կերպափոխումների բնույթը վերարժևորելու, 
նրանց ընթացքը և արդյունքը կանխորոշող նոր գործոններ վեր հանելու 
համար գիտական շրջանառության մեջ դրվեց մշակութային կամ սոցիա-
լական տրավմա հայեցակարգը [3]: Ազգային և սերնդային հակադրությու-
նը, որը բնորոշվում է որպես մշակութային տրավմա, խոր հուզական հիմ-
քեր ունեցող գաղափարական պայքարն է հանուն հավաքական ինքնութ-
յան հիմքի, որտեղ «հանցագործն» ու «զոհը» հայտնի են, իսկ անցյալը 
փշրվում է արդիականի գեներացիային զուգահեռ:  

 Մշակութային տրավման՝ որպես հավաքական ինքնության հիմնաքա-
րերի քայքայման արդյունք, հանրույթի կամ էթնիկ խմբի ամբողջական ու-
ծացման ու վերացման պատճառ կարող է դառնալ: Սակայն տվյալ հանրույ-
թի պատմական հիշողության հիմքում գտնվող միֆերի և հավատալիքների 
կենդանացման ու վերաիմաստավորման հետևանքով հավաքական ինք-
նությունը տրանսֆորմացվում է [4]:  

 Մշակութային տրավման այն սոցիոլոգիական հարացույցն է, որը թույլ 
է տալիս ուսումնասիրել հասարակության զարգացման բնականոն ընթաց-
քում պատմական հաջորդականության խախտման հետևանքով առաջա-
ցած հավաքական կամ ազգային ինքնության ճգնաժամը [4, էջ 103-105]: 
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Համաձայնելով այս մոտեցմանը՝ փաստենք, որ քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերի ձգձգվածությունը մի կողմից հեղափոխականացնում է հասա-
րակությանը, մյուս կողմից ուշացնում է անցումից համախմբում հարացույցի 
ներդաշնակ իրականացումը: Ավելին՝ ստեղծվում է մարգինալ իրավիճակ, 
որի արդյունքում սեփական ազգային արժեշահային համակարգը դիտարկ-
վում է ինքնության տրավմայի հիմնական պատճառ:  

Դիտարկենք եզրույթի ուսումնասիրության երկու հիմնական միտում:  
Առաջին տարբերակում տրավման ընկալվում է բացասական փորձի 

տեսանկյունից, որը ձևավորվում է էթնիկական որոշակի հանրույթների 
նկատմամբ արտաքին բռնի գործողությունների հետևանքով (պատերազմ, 
ահաբեկչություն, գենոցիդ, բնական աղետներ և այլն):  

 Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ մշակութային տրավման ընկալվում է 
որպես սոցիալական խորքային և կտրուկ փոփոխությունների անքակտելի 
մաս, փոփոխություններ, որոնք որակապես տրանսֆորմացնում են հասա-
րակության պատմական զարգացման սահմանները և առաջացնում են ազ-
գային ինքնության ճգնաժամ:  

 Արդիականացումը աստիճանական անցումն է հասարակական մի 
ձևից մյուսին, որն անհնարին է առանց նրանում տեղի ունեցող ծայրահեղ և 
համակողմանի սոցիալական փոփոխությունների [5]: Պոստմոդեռնիզմը 
սահմանային սոցիոմշակութային փոփոխությունների դարաշրջան է, որի 
անքակտելի բաղադրիչը խորքային մշակութային տեղաշարժերը և արժե-
քային կերպափոխումներն են (օրինակ` գիտակցության ռացիոնալացում, 
նորարարություն, օպտիմալացում, պետական իշխանության ապակենտրո-
նացում և այլն):  

 Մշակութային տրավման, ըստ էության, փաստում է հավաքական ինք-
նության քաղաքական էության ճգնաժամը: Այս ճգնաժամի հաղթահարու-
մը, նախկին ինքնության վերականգնումը կամ նորի ձեռքբերումը յուրօրի-
նակ տրավմատիկ գործընթաց է` իր զարգացման տրամաբանությամբ և 
որոշակի օրինաչափություններով:  

 Տրավման խոցում է հավաքական սեփական ինքնության արքետիպա-
յին «նախակերպարային» հիմքերը՝ արմատապես ախտահարելով «Ո՞վ ենք 
մենք» հարցադրումը: Տրավման հասարակության մեջ տեղի ունեցող որո-
շակի հեղափոխականացված իրադարձությունների արդյունք է, սակայն, 
ըստ էության, տրավմատիկ են ոչ թե իրադարձությունները, այլ դրանց հա-
ջորդած երևույթները. այսինքն՝ տվյալ իրադարձություններին այնպիսի 
հատկանիշների հաղորդում է, որոնք քայքայում են ինքնությունը` ձևավորե-
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լով պատկերացումներ առ այն, որ տեղի ունեցածը եղծել է տվյալ հանրույթի 
արժեքների սակրալությունը: Տեղի ունեցածի հետևանքով անցյալը վեր-
արժևորվում է՝ ձևավորելով զգայական, ինստիտուցիոնալ, սիմվոլիկ հա-
տուցման և կորցրածի վերականգնման պատրանք [6]: 

Տրավմատիկ գործընթացը հավաքական ինքնության սպառնալիք լինե-
լու տեսանկյունից վերագնահատման, տվյալ սպառնալիքի բովանդակութ-
յան, դրանց ազդեցությամբ հավաքական ինքնության կրած փոփոխություն-
ների և առաջացած ինքնորոշման ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներ որո-
նելու գործընթացում գերակա դերակատարում ունեն այսպես կոչված գոր-
ծակալները: Դրանք այն անհատներն են, որոնք չեն վերասոցիալականաց-
վում արդի մարտահրավերներին հավասարարժեք, ինչն էլ ձևախեղում է 
սիմվոլիկ պատկերացումները անցյալի, ներկայի և ապագայի սոցիալ-քա-
ղաքական երևույթների մասին: Այս գործընթացում նշված անհատներին 
հաջողվում է հավաքագրել կրիչ խմբեր, որոնք փոխանցում են «գործակալ-
ների» պատկերացումները՝ համոզելով տվյալ հանրույթի անդամներին ի-
րենց արդարության և իսկության մեջ:  

Որպեսզի հանրույթի անդամները իրենց համարեն մշակութային 
տրավմայի «զոհ», գործակալները պետք է հստակ շրջաբերեն հետևյալ 
պատկերացումները.  

1. Ի՞նչ է իրականում տեղի ունեցել, այսինքն՝ բացահայտեն տրավմայի 
բնույթը:  

2. Ո՞վ է զոհը:  
3. Ինչպիսի՞ն են տրավմայի զոհի և հասարակության միջև հարաբե-

րությունները: 
4. Ո՞վ է պատասխանատու: Այսինքն՝ բացահայտել տրավմայի աղբյու-

րը:  
 Մշակութային տրավմայի` որպես ինքնության ճգնաժամի քաղաքա-

կան էությունը նպատակահարմար ենք գտնում դիտարկել՝ կարևորելով հա-
սարակական փոփոխություններում հայեցակարգային դիսկուրսային նշա-
նակությունը: Այլ կերպ ասած՝ արդյոք հասարակության կամ դրա առանձին 
խմբերի համար տեղի ունեցող սոցիալական փոփոխությունները պրոգրե-
սի՞վ են, թե ռեգրեսիվ: Այս համատեքստում սոցիալ-քաղաքական բոլոր 
փոփոխությունները կարող են դառնալ տրավմայի աղբյուր, սակայն վերջի-
նիս առաջացման համար անհրաժեշտ են մի շարք հանգամանքներ` շատ 
կարճ ժամանակահատվածում տեղի ունեցող կտրուկ, անսպասելի, արագ-
ընթաց երևույթներ [7]:  
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 Մշակութային տրավման իմաստավորվում է այն ժամանակ, երբ էթ-
նիկ խումբը կամ հասարակությունը գիտակցում է ոչ միայն իր տրավմատիկ 
վիճակը, այլև դրա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դրսևորումները: Այն արմատա-
ցած է մի շարք երևույթներում, սակայն չի բացահայտվում այնքան ժամա-
նակ, քանի դեռ էթնիկ էլիտան բարձրաձայն չի որակում այդ երևույթը որ-
պես ինքնությանն ուղղված, աններդաշնակ դրսևորվող վտանգ և սպառ-
նալիք: Մեր եզրակացությունը հիմնավորենք իսրայելցի հետազոտող Շ. Այ-
զենշտադի այն մոտեցմամբ, ըստ որի՝ նույն սոցիալ-քաղաքական տարա-
ծությունում առաջանում և առանձնանում է երկու խումբ: Առաջինները շատ 
խորն են ընկալում և ապրում տրավման, իսկ ծայրամասայինները մարգի-
նալ են: Կենտրոնական խմբերի առաջացման և գործառնման համար կար-
ևոր են նրանց կառուցվածքային և մշակութային վիճակը, ռեսուրսների առ-
կայությունը, սոցիալական և մշակութային կապիտալը, որոնք օգնում են 
գիտակցելու, բնորոշելու տրավմաները՝ ակտիվորեն հակազդելով դրանց՝ 
արժեքային համակարգի քաղաքական էությունը պահպանելու համար:  

 Ընդհանրացնելով Շ. Այզենշտադի մոտեցումները՝ փաստենք, որ մշա-
կութային տարբեր տրավմաները հնարավոր է տարբերակել՝ ելնելով իս-
կության ընկալման սահմաններից և անհատների վերասոցիալականաց-
ման մակարդակից: Որքան խորն է հարվածում տրավման սոցիալ-քաղա-
քական համախմբվածությանը, այնքան հիմնական արժեքների, օրենքնե-
րի, սպասելիքների ընկալումը իսկության մեջ անհրաժեշտ հրամայական է 
դառնում՝ ուղղված անվտանգության ապահովմանը: Հենց նորմատիվ և 
կոգնիտիվ բաղադրիչներ ներառող մշակութային տրավմաներն են կարևո-
րագույն դերակատարում ունենում հասարակության զարգացման գործըն-
թացում, քանի որ ունեն հզոր իներցիա, ավելի կենսունակ են, քան տրավ-
մայի մյուս տեսակները, պահպանվում են պատմական հիշողության մեջ և 
բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում կրկին բացահայտվում 
են [8]:  

 Այդ իմաստով ուշագրավ են 1965 թ. Հայոց ցեղասպանության 50-ամ-
յակի առթիվ տեղի ունեցած միջոցառումները՝ ցույցեր, ելույթներ, անհատա-
կան ու հավաքական ընդվզումներ: Միաժամանակ ՀԽՍՀ Նախարարների 
խորհուրդը որոշում է կայացնում «1915 թվականի եղեռնի զոհերի հիշատա-
կը հավերժացնելու համար կոթող կառուցելու» մասին: Փաստորեն դա ա-
ռաջին դեպքն էր, երբ Հայաստանը և հայերը փորձեցին ինստիտուցիոնալ 
կերպով դուրս գալ զոհի բարդույթից՝ հաղթահարելով ցեղասպանության 
հետևանքով առաջացած մշակութային տրավման:  
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Բերված օրինակի համատեքստում մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդի-
րը ենթադրում է երկու մարտավարություն՝ ակտիվ, որը ինքնաբուխ կամ 
ծրագրավորված մշակութային ներթափանցում է` թիրախային խմբի մշա-
կույթը փոխելու նպատակով, և պասիվ կամ ծիսակարգային` սովորություն-
ների ու ավանդույթների կուլտացում, տրավմայից խուսափելու միջոց: Այս-
տեղ հակամարտությունը ոչ միայն նորի և ավանդականի միջև է, այլև այն 
պատահականությունների, որոնք ձևախեղում են արժեքային համակարգի 
սակրալ ու նորմատիվ հիմքերը՝ սահմանափակելով սերունդներին փո-
խանցելու համար նախատեսված նոր տրադիցիայի կայացումը:  

 Վերոնշյալից կարող ենք եզրակացնել, որ մշակութային տրավման ու-
շադրությունը կենտրոնացնում է ոչ այնքան որևէ կոնկրետ արժեհամակար-
գի, որքան գործոնների ուղղությամբ, որոնք բացահայտում են վերջիններիս 
տրանսֆորմացիայի բնույթը: Հասարակության ինքնության քաղաքական 
էությունը որպես համախմբման գործոն դիտարկելու մեր մոտեցման հիմ-
նավորման համար խիստ արժեքավոր է Ի. Վալերսթայնի «կենտրոն-ծայ-
րամաս» հայեցակարգը:  

 Հայեցակարգային հիմնական մոտեցումները, որոնք հնարավորութ-
յուն են տալիս ուսումնասիրելու ինքնության ճգնաժամը և մշակութային 
տրավմաները, ամբողջացվում են՝ համաձայն Ի. Վալերստայնի «կենտրոն-
ծայրամաս» հայեցակարգի: Կենտրոնը իշխանությունը իրականացնող ինս-
տիտուտներն ու ակտորներն են, որոնք սիմվոլներ ստեղծող միավորներ են 
տնտեսական, կառավարչական, քաղաքական, ռազմական ոլորտներում: 
Այդ համատեքստում կենտրոնի և ծայրամասի հարաբերություններն ունեն 
հակամարտային բնույթ, քանի որ կենտրոնը ձգտում է ենթարկեցնել ծայ-
րամասը, իսկ վերջինս այս կամ այն կերպ ակտիվ կամ պասիվ դիմադրութ-
յուն է ցուցաբերում: Նրանց փոխհարաբերությունների տրամաբանությունը 
իսկության մեջ քաղաքական ազատության ընկալումն է: Ազատությունը 
սահմանափակվում է մշակույթի զարգացմանը զուգահեռ, իսկ արդարութ-
յունը պահանջում է, որ այդ սահմանափակումներից և ոչ մեկից հնարավոր 
չլինի խուսափել: Այն, ինչը հասարակության մեջ համարվում է ազատութ-
յան ձգտում, կարող է լինել ընդվզում առկա անարդարության դեմ և 
այդպիսով նպաստել մշակույթի հետագա զարգացմանը, մշակույթի հետ 
սերտաճմանը: Սակայն այդ նույն ձգտումը կարող է բխել անձի մշակութա-
յին անհանդուրժողականությունից և վերածվել մշակույթի նկատմամբ 
թշնամանքի: Այդ իսկ պատճառով ազատության ագրեսիվ ձգտումն ուղղ-
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ված է կա՛մ մշակույթի որոշակի ձևերի և պահանջների դեմ, կա՛մ մշակույ-
թի դեմ ընդհանրապես [2, էջ 179]:  

 Վերոշարադրյալի շրջանակներում կարող ենք եզրակացնել. մշակու-
թային տրավման կանխելու և նրանից նվազագույն կորուստներով դուրս 
գալու նպատակով անհրաժեշտ է ամբողջացնել «կենտրոն-ծայրամաս» ար-
ժեքային համակարգի քաղաքական էությունը՝ նպաստելով դրանց հավա-
սարաչափ զարգացմանը, քաղաքացիների շարունակական սոցիալակա-
նացմանը և ժողովրդավարության որակի ապահովմանը, ինչպես նաև այլ-
ընտրանքային ապագայի մարտահրավերներին պատասխանելուն: Նման 
քաղաքականությունը պարբերաբար անկայուն քաղաքական գործընթաց-
ներում գտնվող նորանկախացած երկրներին հնարավորություն կտա զար-
գացնելու քաղաքական ինքնություն՝ դիմակայելով ժամանակի մարտահրա-
վերներին:  
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В статье изучен термин “культурная травма”, в рамках которого автор 

обобщила императивы естественного развития политической сущности системы 
ценностей. Автор уверена, что познание подлинности и ее онтологические 
проблемы можно решить только посредством развития политической идентичности 
общества.  
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 ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

 ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԳԱՐՆԱՆ» 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հոդվածում ուսումնասիրված են Մերձավոր Արևելքի հայկա-
կան սփյուռքի կերպափոխումները «արաբական գարնան» համա-
տեքստում՝ այն հիմնականում դիտարկելով անվտանգության տե-
սանկյունից: Համառոտ պատմական ակնարկից հետո ներկայաց-
ված է Իրաքի, Եգիպտոսի, Սիրիայի ու Լիբանանի հայկական հա-
մայնքների ներկայիս իրավիճակը: 

Հիմնաբառեր. արաբական գարուն, մերձավոր արևելք, 
Սփյուռք, ազգային ինքնություն, կերպափոխում, պատմականութ-
յուն, եկեղեցի, հայապահպանություն: 

  
Մերձավոր Արևելքի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

վարած քաղաքականությունը շեշտակի փոփոխությունների ենթարկվեց 
նախագահ Օբամայի վարչակարգի ժամանակաշրջանում, որին շատերն 
այսօր մեղադրում են տարածաշրջանային անկայուն ու քաոտիկ իրավիճա-
կի խորացման և արաբական երկրների հեղափոխական ալիքիների 
հրահրման մեջ: 2010 թվականից ի վեր արաբական երկրները թևակոխե-
ցին հեղափոխությունների մի փոթորկուն շրջան, որը բեկումնային նշանա-
կություն ունեցավ տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգութ-
յան և աշխարհաքաղաքական նոր խաղերի սցենարային զարգացումների 
համար: Իսլամական աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները հայտնի 
դարձան «արաբական գարուն», «արաբական զարթոնք», «մուսուլմանա-
կան խռովություններ», «իսլամական կամ մուսուլմանական աշուն» և նմա-
նատիպ այլ անվանումներով [1]: 

Այսօր, հաշվի առնելով Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող տարա-
ծաշրջանային բարդ քաղաքական զարգացումները, ակտուալ ու կարևոր է 
դարձել տեղի հայ համայնքների ուսումնասիրությունը: Այդ համայնքներն 
ակամա ներգրավվել են իրականացվող կերպափոխումների մեջ՝ դառնալով 
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դրանց հիմնականում բացասական ազդեցությունների կրողը: Հաշվի առ-
նելով վերոնշյալը և այն, որ, Հայաստանն աշխարհագրորեն գտնվելով Հա-
րավային Կովկասում, իրականում պատկանում է Մեծ Մերձավոր Արևելքին, 
կարող ենք ասել, որ մենք ակամայից շղթայված ենք տարածաշրջանային 
զարգացումներին, որոնք էլ իրենց հերթին անվտանգային մարտահրավեր-
ներ են ստեղծում Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար: Ժամանակի ըն-
թացքում Մերձավոր ու Միջին Արևելքում հայերն աստիճանաբար ամրաց-
րել են իրենց դիրքերը՝ ստեղծելով մեծ համայնքներ, որոնք կարևոր դեր ու 
նշանակություն են ունեցել հայկական մշակույթի և կրթության զարգաց-
ման, եկեղեցու, ինքնության ու հայապահպանության իրականացման գոր-
ծում՝ ակտիվորեն ներգրավվելով տեղի երկրների հասարակական-քաղա-
քական կյանքի կազմակերպման տարբեր ոլորտներում, միաժամանակ 
նպաստելով նաև արաբական երկրների ու Իրանի հետ Հայաստանի հա-
րաբերությունների զարգացմանը: Այս տարածաշրջանում հայերը հիմնա-
կանում սփռված են Սիրիայի, Լիբանանի, Եգիպտոսի, Իրաքի, Հորդանա-
նի, Քուվեյթի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքում, որոնց 
շարքերում ընդհանուր առմամբ թվագրվում է մոտ 300 հազար հայ [2]: 
Վերջիններս էլ այդ երկրներում բնակվող դավանանքային, էթնիկ ու կրո-
նական այլ փոքրամասնությունների բազմազանության մեջ ուրույն տեղ են 
զբաղեցնում: 

Տեղի հայ համայնքների իրականացրած գործունեությունն ու իրավի-
ճակային զարգացումներից կրած փոփոխությունները հասկանալու համար 
անհրաժեշտ է առանձին դիտարկել դրանցից յուրաքանչյուրը: Իրաքի տա-
րածքում հայերը բնակություն են հաստատել 7-րդ դարից ի վեր։ Նրանց 
թիվն այստեղ կտրուկ աճել է Հայոց ցեղասպանությունից հետո՝ հասնելով 
մոտավորապես 90 հազարի: Մինչ 2003 թ. ամերիկա-իրաքյան բախումնե-
րը համայնքի կազմում հաշվվում էր գրեթե 25 հազար մարդ, որոնք բնակ-
վում էին Բաղդադ, Բասրա, Մոսուլ և Քիրքուք քաղաքներում՝ հիմնականում 
զբաղվելով առևտրով ու արհեստներով: Պետք է նշել, որ Իրաքի Հայոց 
թեմն Էջմիածնական է և ունի 9 եկեղեցի, որոնցից 4-ը գտնվում են Բաղդա-
դում [3]: Իրաքահայության ղեկավար մարմինը Ազգային կենտրոնական 
վարչությունն է, որը համակարգում է համայնքի կրոնական և ազգային 
գործունեությունը: Նրան ենթակա են Մոսուլի, Քիրքուկի և Բասրայի թաղա-
յին կոմիտեները: Ամերիկայի կողմից սանձահարված պատերազմի ու դրան 
հաջորդող ժամանակաշրջանում առաջացած ծանր ու անկայուն իրավիճա-
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կի հետևանքով համայնքի բնակչությունը զգալիորեն նվազեց՝ սկզբում 
հասնելով մինչ 16 հազարի, իսկ այսօր արդեն՝ մի քանի հարյուրի: Ըստ 
էության, այստեղից հայերի արտագաղթի ցուցանիշներն սկսեցին աճել նա-
խագահ Ս. Հուսեյնի վարչակարգի տապալումից հետո, քանզի, ի տարբե-
րություն ստեղծված իրավիճակի, մինչ այդ առկա կենսապայմանները 
նպաստավոր հիմքեր էին ստեղծել համայնքի ակտիվ կենսագործունեութ-
յան համար, որին գումարվում էր նաև տեղական իշխանությունների բար-
յացակամ վերաբերմունքն ու հայ համայնքին ցուցաբերած աջակցությունը: 
2005 թ. ընդունված իրաքյան սահմանադրության մեջ ամրագրված էր մի 
շատ կարևոր դրույթ, որը թույլ էր տալիս հայերին հայերենն օգտագործել 
որպես մայրենի լեզու: 

Արաբական հեղափոխությունների ապակայունացման գործընթացն 
էականորեն ազդեց նաև տեղի համայնքի վրա, որի անդամները կա՛մ լքե-
ցին երկիրը, կա՛մ էլ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել համեմատա-
բար ավելի ապահով համարվող Քուրդիստանի տարածքում՝ բախվելով այլ 
խնդիրների, որոնք հիմնականում պայմանավորված են քրդերենի չիմա-
ցությամբ ու գավառական կենսապայմանների խորթությամբ: Ընդհանուր 
առմամբ, Իրաքի հայությանը ծանր հարվածներ հասցրին «Իսլամական պե-
տության» զինյալները, որոնք գրավեցին Մոսուլ քաղաքն ու նրա շրջակայ-
քը՝ հալածանքներ իրականացնելով հայ քրիստոնյաների նկատմամբ: 
2015 թ. արդեն Մոսուլում չկար ոչ մի հայ, Բասրայում նրանց թիվը հաս-
նում էր 200-ի, Քիրքուքում՝ 120-ի: Այսօր արդեն կարելի է ասել, որ մենք 
կորցրել ենք Սփյուռքի ամենակարևոր համայնքներից մեկը, որն օրեցօր 
կազմալուծվում է: 

Արաբական աշխարհի անկայունությունները զգալի ազդեցություն ունե-
ցան նաև Եգիպտոսի հայ համայնքի վրա: Հայերն այստեղ հաստատվել են 
դեռևս մեր թվարկությունից առաջ, սակայն հիմնական ներհոսքը, որպես 
այդպիսին, կատարվել է 18-20-րդ դարերում: Հայերը նախընտրում էին 
հանգրվանել այստեղ՝ հաշվի առնելով տնտեսական բարենպաստ պայման-
ները, կրոնական ու ազգային հալածանքների բացակայությունն ու բարյա-
ցակամ վերաբերմունքը: Այսօր տեղի համայնքն ունի կրոնական կարգավի-
ճակ, որը ղեկավարվում է օրենսդիր՝ Եգիպտահայ թեմական ժողովի հա-
մագումարի և գործադիր` Կահիրեի և Ալեքսանդրիայի քաղաքական ժողով-
ների կողմից: Ներհամայնքային կյանքի ու հայապահպանության գործում 
չափազանց մեծ նպաստ ունեն Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղե-
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ցու Եգիպտոսի թեմը՝ իր 5, Հայ Կաթողիկե թեմը՝ իր 3 եկեղեցիներով, Ա-
լեքսանդրիայում գործող Ավետարանական եկեղեցին ու 4 հայկական 
դպրոցները: Հատկանշական է այն փաստը, որ հայերի գործադրած ջան-
քերի ու տեղի կրթության նախարարության հետ համագործակցության 
արդյունքում 2007 թվականից ի վեր Կահիրեի համալսարանում գործում է 
Հայագիտության կենտրոն (Մառքազ Դիրասաթ ալ-Արմանիյա), որը զբաղ-
վում է Հայաստանի ու հայերի ուսումնասիրությամբ՝ տպագրելով հայագի-
տական աշխատություններ: Չնայած նրան, որ «արաբական գարնան» հա-
մատեքստում կատարվող իրադարձություններում տեղի հայերը փորձեցին 
պահպանել չեզոքություն և չներգրավվել գործընթացների մեջ, չենք կարող 
ասել, որ ներքաղաքական կերպափոխումները ազդեցություն չունեցան 
վերջիններիս վրա: Հայերի համար մտահոգիչ հանգամանք էր նախագահ 
Մուբարակից հետո իշխանության անցումը Մուհամադ Մուրսիին։ Վերջինս 
Մուսուլման եղբայրների ներկայացուցիչն էր և աչքի էր ընկնում արմատա-
կան իսլամական գաղափարներով, որոնք կարող էին հանգեցնել քրիստո-
նեական հալածանքների իրականացման ու խտրական քաղաքականութ-
յան: Նրա ունեցած թուրքամետ դիրքորոշման հետևանքով Հայագիտութ-
յան կենտրոնը դադարեցրեց իր աշխատանքները, որոնք կրկին վերսկսվե-
ցին 2014-ին: Բարեբախտաբար, Մուրսիի նախագահության շրջանը կարճ 
տևեց, իսկ իշխանության եկած նոր ուժերն աչքի ընկան կրոնական ու էթ-
նիկ հանդուրժողականությամբ՝ առաջնորդվելով օրենքի առջև բոլորի հա-
վասարության սկզբունքով: Այնուամենայնիվ, համայնքի բնակիչների շրջա-
նում թվաքանակի փոփոխություն եղավ: Եթե մինչ այդ հայերի թիվն այս-
տեղ հասնում էր գրեթե 8 հազարի, ապա 2011-ից հետո նրանց թիվն աս-
տիճանաբար սկսեց կրճատվել՝ հասնելով 6 հազարի, որից 4 հազարը 
բնակվում է Կահիրեի, իսկ 2-ը՝ Ալեքսանդրիայի տարածքում: 

Նշենք, որ հեղափոխություն ապրած Թունիսում, Եմենում ու Լիբիայում 
հայերը փոքր թիվ են կազմում, և նրանց մասնակցությամբ ձևավորված սա-
կավաբնակ «համայնքները» այս ընթացքում զգալի փոփոխությունների չեն 
եթարկվել, ինչը չենք կարող ասել Սիրիայի ու վերջինիս հարևան Լիբանա-
նի պարագայում: Սիրիայի հայ համայնքը Մերձավոր Արևելքի ամենահին 
ու ավանդական համայնքներից է եղել, որին շատերն անվանում են նաև 
Սփյուռքի մայր գաղթօջախ: Այն ժամանակաշրջանում, երբ իշխանության 
եկան ալ-Ասադները, տեղի հայ համայնքի և հաստատված վարչակարգերի 
միջև ձևավորվեց դաշինք, որը հնարավորություն տվեց թուլացնելու իշխա-
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նության վերահսկողությունը հայերի նկատմամբ՝ դրա փոխարեն ակնկալե-
լով աջակցություն գործող կարգերին: Տեղի հայ գաղթօջախի գործունեութ-
յան մեջ մեծ նպաստ են ունեցել Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղե-
ցու Սիրիայի, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության Բերիո թեմերը, ինչ-
պես նաև Հայ Կաթողիկե և Հայ Ավետարանական եկեղեցիներն ու բարե-
գործական կազմակերպությունները, որոնց հովանավորության ներքո էլ 
այս տարիների ընթացքում գործել են կրթամշակութային օջախները՝ 
նպաստելով հայապահպանության իրականացմանը: Լիբանանի ու Սիրիա-
յի համայնքները մշտապես աչքի են ընկել հայերենի լավ իմացությամբ, ին-
չը բացատրվում է հետևողական աշխատանքով, որոնք կատարվում են հա-
մայնքի ներսում: Սիրիայում հայերն ամենաշատը կենտրոնացել են Հալե-
պում (շուրջ 60 հազար հայ), Դամասկոսում, Հոմսում, Ռակկայում, Դեյր Զո-
րում, Լաթաքիայում, Քեսաբում և այլ շրջաններում: Եթե Սիրիայի ճգնաժա-
մը մյուս պետություններին հիմնականում մտահոգում է աշխարհաքաղա-
քականության տեսանկյունից, ապա մեզ համար առաջնահերթ կարևորվում 
է սիրիահայության անվտանգության համատեքստում: 

Նախքան սիրիական խառնաշփոթությունները տեղի հայկական հա-
մայնքում թվագրվում էր մոտավորապես 100 հազար մարդ, որոնք, սակայն, 
աստիճանաբար սկսեցին լքել երկիրը: Լինելով Սիրիայի հնագույն էթնիկ 
խմբերից մեկը՝ հայերը՝ որպես Սիրիայի քաղաքացիներ և այդ երկրի հա-
սարակության լիիրավ անդամ, չէին կարող որևէ դիրքորոշում չունենալ 
առաջացած ճգնաժամի վերաբերյալ, որը հիմնականում դրսևորվեց գործ-
նական և տեսական հարթություններում: Այսպես՝ գործնականում սիրիա-
հայ համայնքի քաղաքական դիրքորոշումը ներսիրիական հակամարտութ-
յան նկատմամբ դրական չեզոքություն պահպանելն էր, իսկ տեսականում 
այն վերաբերում էր համայնքի ունեցած քաղաքական համակրանքին: Դրա-
կան չեզոքության առանձնահատկությունն այն է, որ համայնքը ոչ միայն 
հրաժարվում էր հակամարտության այս կամ այն կողմին սատարելուց, այլև 
պատրաստ էր աջակցելու կոնֆլիկտի հաղթահարմանն ու խաղաղության 
հաստատմանը։ Այստեղ գործող հայկական երեք եկեղեցիների արած 
միասնական հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ այդ չեզո-
քությունն իր մեջ ամփոփում էր չորս հիմնական դրույթներ. 
 Առաջինն այն էր, որ հայկական կողմը հրաժարվում էր հակամար-

տության մեջ ներգրավվելուց՝ հստակ գիտակցելով, որ որևէ մեկի 
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օգտին հանդես գալով՝ առաջացնելու է մյուսի թշնամանքն ու վտան-
գելու է համայնքի անվտանգությունը [4]: 

 Երկրորդը ենթադրում էր բռնության մերժում: Համայնքը չէր ընդու-
նում քաղաքական պայքարում բռնի մեթոդների կիրառումը, որոնք 
հանգեցնում էին եղբայրասպան պատերազմների ու ավերածութ-
յունների: Այստեղ հարկ է նշել, որ, չնայած հայերի ոչ անմիջական 
ներգրավվածությանը, մեծ վնասներ հասցվեցին սիրիահայության և՛ 
մասնավոր, և՛ համայնքային գույքին, իսկ 2011-13 թթ. հայկական 
կողմն ունեցավ 60-65 զոհ: 

 Հայերի կողմից կարևորվում էր խաղաղության ջատագովումը և կրո-
նական ու էթնիկ բազմազանության հիմքով սիրիական հասարա-
կության բոլոր շերտերի խաղաղ համակցումը: 

 Առանձնակի ուշադրություն էր դարձվում քաղաքական երկխոսութ-
յան իրականացմանն ու առկա խնդիրների խաղաղ կարգավորմանը 
[4]: 

Չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ Ասադների օրոք հայկական հա-
մայնքն ապրել է կայունության, անվտանգության ու ապահովության միջա-
վայրում: Դրանից բացի՝ այն միակն էր Սիրիայի ազգային փոքրամասնութ-
յունների շարքում, որ դպրոցներում ուներ «հայոց պատմություն» և «կրոնա-
գիտություն» առարկաները մայրենի լեզվով դասավանդելու իրավունք [5] ։ 
Հայկական կողմը հստակ գիտակցում էր ստեղծված իրավիճակի լրջությու-
նը, քանզի Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի տապալմամբ Սիրիան կթևակոխեր 
անորոշությունների շրջան՝ վտանգելով նաև ազգային փոքրամասնություն-
ների ապագան: Վարչակարգերի փոփոխությունն իշխանության կարող էր 
բերել իսլամիստներին, որոնք աչքի են ընկնում քրիստոնյա համայնքների 
նկատմամբ ունեցած անհանդուրժողականությամբ ու բացասական տրա-
մադրվածությամբ [6]: 

Հայերի արտագաղթը Սիրիայից սկսեց 2012 թվականին. նրանք սկսե-
ցին տեղափոխվել հարևան Լիբանան, Հայաստան ու արևմտյան երկրներ՝ 
հիմնականում հանգրվանելով ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Ավստրալիայում: 
Երբեմնի ամենահզոր համայնքներից մեկն այսօր դատարկվել է շուրջ  
75%-ով՝ այս տարիների ընթացքում գրանցելով ավելի քան 235 զոհ: Հակա-
մարտության շրջանում առավել անվտանգ էին համարվում երկրի առափն-
յա շրջանները՝ Տարտուսը, Քեսաբը, Լաթաքիան, սակայն 2014-ի մարտի 
21-ին զինյալ խմբավորումները հարձակումներ գործեցին քեսաբահայութ-
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յան վրա, ինչի հետևանքով համայնքը հայաթափվեց, բնակչության մեծ մա-
սը հաստատվեց Լաթաքիայում և հարակից քաղաքներում [7]: Հարկ է նշել, 
որ ներկայում Քեսաբը կրկին հայկական է, իսկ տեղի մյուս հայաշատ 
շրջանները՝ Հոմսը, Լաթաքիան, Ղամիշլին, որոնք չեն եղել ուժգին և տևա-
կան ռազմական գործողությունների թատերաբեմ, պատերազմի շրջանում 
համեմատաբար քիչ կորուստներ են ունեցել: Այժմ տեղի հայության ընդհա-
նուր թվաքանակը կազմում է 20-25 հազար: Պետք է նշել, որ այս տարինե-
րին Հայաստանը նյութական ու բարոյական աջակցություն է ցուցաբերել 
սիրիահայերին՝ փորձելով թեթևացնել վերջիններիս ունեցած դժվարութ-
յունները: Պատերազմական գործողությունների սկզբից մինչև օրս հայրե-
նիքն ընդունել է շուրջ 22 հազար սիրիահայի: Նրանց խնդիրների կարգա-
վորման նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը 
հիմնականում աջակցություն է տրամադրում կրթական ու առողջապահա-
կան ոլորտներում [7]: 

Կարելի է ասել, որ Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ սիրիահայերի ին-
տեգրման գործընթացի իրականացմանը հասարակական կյանքի կազմա-
կերպման տարբեր ոլորտներում: Սակայն չենք կարող ասել, թե այն շատ 
բարեհաջող ընթացք ունեցավ, քանզի փախստականների մի մասը, չցան-
կանալով մնալ ու համակերպվել տեղի սոցիալ-տնտեսական պայմաններին, 
կրկին լքեց Հայաստանը: 2016 թ.՝ Հալեպ քաղաքի ազատագրումից հետո, 
փախստականների Սիրիա վերադարձի ցուցանիշը սկսեց աճել: Սիրիահա-
յերի համար կարևոր եղավ համայնքի կամ ազգային փոքրամասնության 
կարգավիճակի պահպանումը։ Այս հանգամանքը դրսևորվում է տեղի 
օրենսդիր մարմնում և համայնքային ղեկավար կառույցներում հայերի՝ որ-
պես առանձին համայնքի ներկայացուցիչների ընդգրկվածությամբ [8]։ 
Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք ասել, որ սիրիահայությունն այսօր ունի 
երկու հիմնական խնդիր՝ անվտանգության վերջնական հաստատում և 
կենսապայմանների բարելավում: 

Տարածաշրջանային անկայունություններն իրենց ազդեցությունն ունե-
ցան մյուս կարևոր գաղթօջախի՝ Լիբանանի հայ համայնքի վրա: Այսօր հա-
մայնքում ապրում է մոտ 80 հազար մարդ, որոնք ակտիվորեն ներգրավված 
են հասարակական-քաղաքական կյանքի կազմակերպման տարբեր ոլորտ-
ներում։ Հատկանշական է նաև հոգևոր-եկեղեցական կառույցների դերը, 
որոնց շարքում առաջնային նշանակություն ունի Անթիլիասի Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոսությունը, որը Հայ Առաքելական եկեղեցու չորս նվիրա-
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պետական աթոռներից մեկն է և Սփյուռքի առաքելական հայերի մի մեծ 
հատվածի հոգևոր կենտրոնը, Զմմառում գործող Հայ Կաթողիկե պատ-
րիարքարանը, որը կաթոլիկ հայության հոգևոր կենտրոնն է, ինչպես նաև 
Բեյրութում գործող Մերձավոր Արևելքի Հայ Ավետարանական եկեղեցինե-
րի միությունը, որը ներառում է տարածաշրջանի 6 երկրների՝ Թուրքիայի, 
Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, Եգիպտոսի, ինչպես նաև Հունաս-
տանի և Ավստրալիայի հայ ավետարանական համայնքները [9]: 

Մերձավորարևելյան զարգացումների հետևանքով այսօր արդեն տեղի 
հայ համայնքը կանգնած է ինչպես անվտանգության, այնպես էլ գոյապահ-
պանության խնդրի առաջ, ինչի արդյունքում էլ ազգային ինքնության՝ լեզ-
վի, մշակույթի, ազգային ինքնագիտակցության պահպանման հարցերին 
զուգակցվել են նաև արտագաղթի ու համայնքի ֆիզիկական անվտանգութ-
յան խնդիրները: Անվտանգության երաշխիքների բացակայությունը լուրջ 
խթան է Լիբանանից հայերի արտագաղթի համար, որին զուգակցվում են 
նաև սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմանները։ Սիրիայի հայ 
գաղթօջախի թուլացումը ինքնաբերաբար հանգեցրել է լիբանանահայ հա-
մայնքի դիրքերի թուլացման ու ներքին անհանգստությունների առաջաց-
ման, որին գումարվում են նաև սիրիահայ փախստականներին ընդունելու 
և տեղի համայնքային կյանքի մեջ ինտեգրելու խնդիրները: 

 Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ արաբական գունավոր հեղափոխութ-
յունների շղթան տարիների ընթացքում ոչ միայն խաթարեց տարածաշրջա-
նային կայունությունն ու անվտանգությունը, այլև առաջ քաշեց լուրջ մար-
տահրավերներ, որոնք ուղղված են տեղի ժողովուրդների, էթնիկ ու կրոնա-
կան փոքրամասնությունների դեմ։ Դրանց շարքերում են տարածաշրջանի 
հայ համայնքները, որոնք դարեր շարունակ մեծ ներդրում են ունեցել հայ 
մշակույթի ու կրթության, ազգապահպանության ու Սփյուռքի պահպանութ-
յան գործում: Ուստի, հաշվի առնելով վերջիններիս պատմական կարևոր 
դերը, նշանակությունն ու իրականացրած առաքելությունը, կարող ենք 
ասել, որ այսօր դրանց պահպանումն ու նախկին հզորության վերականգ-
նումը պետք է համարել համազգային նշանակություն ունեցող առաջնա-
հերթ խնդիր: 
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ТРАНСФОРМАЦИИ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ НА БЛИЖНЕМ 
 ВОСТОКЕ В КОНТЕКСТЕ "АРАБСКОЙ ВЕСНЫ” 

 

В этой статье мы исследовали трансформацию армянской диаспоры на 
Ближнем Востоке в контексте «Арабской весны», в основном с точки зрения 
безопасности. После краткого исторического обзора мы представляем текущее 
положение армянских общин Ирака, Египта, Сирии и Ливана. 
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ԼԻԼԻԹ ՉԻՉՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

քաղաքական կառավարման և  
հանրային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
 

 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՄԻՋԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 
 

Պետության իմիջի արդիականացումը կերպափոխվող հասարա-
կություններին նետված մարտահրավերներից մեկն է՝ պայմանավոր-
ված ժողովրդավարության որակի չափման առանձնահատկություն-
ներով: Ժամանակի մարտահրավերներին համապատասխան պե-
տության իմիջի արդիականացումը հնարավորություն է տալիս պե-
տությանը ներքին և արտաքին միջավայրերում ապահովելու անհրա-
ժեշտ արդյունքներ: Պետության իմիջը որոշվում է ներքին և արտա-
քին քաղաքական շուկաներում դերակատարների մրցունակության, 
հաջողության, ազդեցիկության, կայունության մակարդակով: Սա-
կայն կայուն, հիմնարար, հաստատուն իմիջի ստեղծումը հնարավոր 
չէ առանց հասարակությունը միավորող որոշակի արժեքային հիմքե-
րի: Արդի տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զար-
գացման պայմաններում պետության իմիջի արդիականացումը 
գերխնդիր է հասարակության կենսունակության մակարդակի բարձ-
րացման համար: 

Հիմնաբառեր. պետության իմիջ, արդիականացում, քաղաքական 
գործընթացներ, արժեհամակարգ, մրցունակություն: 

 
Կերպափոխվող հասարակություններին նետված արդի մարտահրա-

վերներից մեկը կառավարման տարբեր մակարդակներում որոշումների ըն-
դունման գործընթացի արագացումն ու բարդացումն է: Այս համատեքստում 
պետության իմիջի արդիականացումը՝ որպես հանրային քաղաքականութ-
յան բաղադրիչ, կարիք ունի համակարգային ուսումնասիրության՝ ժողովր-
դավարության որակի չափման նպատակադրումից ելնելով:  

Առաջին անգամ պետության իմիջի ձևավորման մասին ուսումնասի-
րություններ իրականացվել են 20-րդ դարում՝ պայմանավորված պետական 
կառավարման արժեքաբանությամբ և պետությունը որպես քաղաքական 
համակարգի գերակա ինստիտուտի բազմամակարդակ մեկնաբանմամբ  
[1, c. 49]: Պետության հզորության դիտարկման տիրույթներում ձևավորվեց 
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աշխարհաքաղաքական իմիջը՝ որպես անվտանգության ապահովման, ազ-
գային շահի ներկայացման գլխավոր պատասխանատու: Աշխարհաքաղա-
քականության դիտանկյունից իմիջի ձևավորման շրջանակներում կարևոր-
վեցին երկրների, տարածաշրջանների, քաղաքական և ռազմական միավո-
րումների հատկանիշները, բնորոշ գծերը, սիմվոլների և նշանների համա-
խումբը [2, c. 246]:  

Հաշվի առնելով պետության իմիջի առանձնահատկությունները՝ անհ-
րաժեշտ է ընդգծել մի օրինաչափություն. որքան բարձր է երկրի ներքին և 
արտաքին քաղաքականության համապատասխանությունը ժողովրդի, հա-
սարակության կարիքներին ու շահերին, այնքան դրական է այդ պետութ-
յան իմիջը համաշխարհային քաղաքականության մեջ: 

20-րդ դարի 50-ական թվականներին ձևավորվել է «պետության իմիջ» 
եզրույթի հետևյալ սահմանումը. «Վարքագծային կարծրատիպ՝ հիմնված ոչ 
թե իրական, այլ հեղինակության, կարծիքների, պատրանքների վրա, ո-
րոնք մարդիկ ստեղծում են իրենց մեջ՝ ելնելով անցյալի մասին միֆական, 
ապագայի մասին երևակայական պատկերացումներից, որոնք ունակ են 
ազդեցություն ունենալու ինչպես անհատների և խմբերի, այնպես էլ ամբողջ 
ազգի վարքագծի վրա» [3, с. 487]: Ֆ. Կոտլերի կարծիքով, «պետության ի-
միջը պետության նկատմամբ մարդկանց հավատալիքների, համոզմունքնե-
րի, պատկերացումների և տպավորությունների ամբողջությունն է»  
[4 , с. 205]:  

20-րդ դարի 60-70-ական թվականներին սկսվեց ուսումնասիրվել մի-
ջազգային հարաբերություններում իմիջի դերի հիմնախնդիրը: Միջազգա-
յին հարաբերությունների վրա իմիջի ունեցած ազդեցության հիմնախնդիրն 
առաջին անգամ ներկայացվեց Կ. Բոլդինգի կողմից, որը, հետազոտելով 
«ազգային իմիջ-միջազգային համակարգ» փոխհարաբերությունները, իմի-
ջը ներկայացրեց որպես իմացական (cognitive), հուզական (affective) և արժ-
ևորման (evaluative) համակարգերի մեկ ամբողջություն [5, с. 423]: Համա-
ձայնելով հեղինակի հետ՝ թույլ ենք տալիս ավելացնել իմիջի գոյաբանական 
(existencial) նշանակությունը: 

Այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունեն նաև Ռ. Ջերվիսի 
կատարած դիտարկումները. 

 երկրները, առանց փոխելու վարվող քաղաքականությունը, ունակ են 
ներազդելու այլ պետությունների վրա` միայն կերպափոխելով իրենց 
իմիջը, 

 պետության համար միջազգային հարաբերություններում իր նպա-
տակներին հեշտ հասնելու գործում իմիջը կարող է լինել հիմնական 
գործոն, 
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 անցանկալի իմիջի գինը պետության համար անչափ մեծ կարող է լի-
նել [6, p. 6]: 

Վերլուծելով և ընդհանրացնելով պետության իմիջի ուսումնասիրման 
տարբեր մոտեցումները՝ ներկայացնենք պետության իմիջի մեր սահմանու-
մը. Իմիջը պետության մասին պատկերացումների ամբողջություն է՝ 
ձևավորված նպատակադրված տեղեկատվական քաղաքականության 
արդյունքում և իրավիճակային գործոնների, պատմության, մշակույթի, 
աշխարհագրական դիրքի, ունեցած ռեսուրսների և այլ օբյեկտիվ գոր-
ծոնների ազդեցությամբ:  

Այսպիսով՝ պետության իմիջը քաղաքական գործունեության հաղոր-
դակցման, հարաբերությունների և իշխանության իրականացման մշակույ-
թի արժեքաբանության հիմքի վրա ձևավորված և ժամանակի հրամայա-
կաններով պարբերաբար արդիականացվող արժեքաբանական ամբողջա-
կանություն է: Ավելին, այն հնարավորություն է տալիս իրականացնելու սո-
ցիալական երկխոսության և պատասխանատվության վրա հիմնված քաղա-
քականություն: Որպես այդպիսին՝ անհրաժեշտ է տարբերակել պետության 
առաջնային և երկրորդային իմիջները՝ ընդգրկելով պետության մասին հա-
մակարգային պատկերացումները, որոնք պետությունը դիտարկում են որ-
պես որևէ արժեքային շնորհ (քաղաքական, տնտեսական և այլ գործըն-
թացների դերակատար)՝ ձևավորելով հասարակության գիտակցության 
մեջ՝ հիմնված պետության մասին առաջնային պատկերացումների վրա [7, 
c. 13-28]: 

Պետության արտաքին իմիջը քաղաքական գործունեության արդյուն-
քում ձեռք է բերում մի շարք հատկանիշներ, նոր իրողություններ՝ հանգեց-
նելով պետության երկրորդային իմիջի ձևավորմանը, որն առաջանում է այլ 
պետությունների հետ մրցակցային (քաղաքական, տնտեսական, տեղե-
կատվական) պայքարի գործընթացներում [8, pp. 356-357]:  

Կախված ընկալման մակարդակից՝ պետության իմիջի արդիականաց-
ման վրա մեծ ազդեցություն ունեն հասարակության ներսում գոյություն ու-
նեցող սպասումներն ու ակնկալիքները: Ուստի որևէ պետության իմիջի ըն-
կալման առանձնահատկությունները հասկանալու համար անհրաժեշտ է ու-
սումնասիրել զանգվածային գիտակցության իդեալական կերպարները: 
Պետության իմիջի արդիականացումը տեղի է ունենում ոչ միայն քաղաքա-
կան կառուցակարգերում և ինստիտուտներում, այլև հասարակության 
զանգվածային գիտակցության մեջ: Որպես դինամիկ զարգացող երևույթ՝ 
պետության իմիջի արդիականացումն ունի առանձնահատկություններ՝ 
պայմանավորված երկրում տեղի ունեցող գլոբալացման գործընթացների, 
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զանգվածային տեղեկատվության զարգացման, տնտեսական, սոցիալ-քա-
ղաքական առանձնահատկություններով և կրոնական գործընթացներով: 

Երկրի իմիջի կարևորագույն տարրը քաղաքական համակարգն է իր 
բոլոր ինստիտուտներով և առաջին հերթին` իշխանական ինստիտուտնե-
րով [9, c. 10]: Այդուհանդերձ, անհնար է չնկատել, որ երկրի իմիջն ուղղա-
կիորեն պայմանավորված է հատկապես կառավարող ընտրանու և նրա 
ներկայացուցիչների ձևավորած կերպարով: 

Երկրի ամբողջական իմիջը հաճախ կարող է նույնացվել կառավարող 
ընտրանու իմիջի հետ: Դա վկայում է այն մասին, որ հարկավոր է լուրջ ու-
շադրություն դարձնել կառավարող ընտրանու դրական իմիջի ձևավորմա-
նը: Երբ կառավարող ընտրանին հետևում է «խաղի կանոններին», հասա-
րակության կողմից ընդունվում է որպես լեգիտիմ, ինչը նշանակում է, որ 
հասարակությունը պատրաստակամ է կամավոր աջակցելու նրանց: 

Քաղաքական համակարգի հաջորդ կառուցվածքային տարրը, որ էա-
պես ազդում է պետության իմիջի արդիականացման վրա, քաղաքական լի-
դերներն են և նրանց իմիջը: Հաճախ, երբ ԶԼՄ-ները փորձում են խոսել ո-
րոշ պետությունների բացասական կամ դրական իմիջի մասին, նախ և ա-
ռաջ անդրադառնում են տվյալ երկրի քաղաքական լիդերների իմիջին և 
հակառակը: 

Պետության իմիջի արդիականացման մյուս բաղադրիչը տնտեսական 
համակարգն է: Տնտեսական գործոնը նույնպես մեծ նշանակություն ունի և 
կարող է էական ազդեցություն գործել պետության թե՛ ներքին և թե՛ արտա-
քին իմիջի վրա: Պետության տնտեսական համակարգի զարգացման աս-
տիճանը հաճախ անդրադառնում է տվյալ երկրի մրցունակության մակար-
դակի վրա: Մ. Պորտերը պետության մրցունակության պայման է համարում 
արտադրողականությունը, որն ընկալվում է որպես կապիտալի և աշխա-
տուժի արդյունավետ օգտագործում, և որի արդյունքն է բնակչության մեկ 
շնչին հասնող ազգային եկամտի մեծության չափը [10, c. 17-20]: 

Անհրաժեշտ է շեշտել, որ պետության դրական իմիջը կարևոր միջոց է 
միջազգային հարաբերություններում նրա ազգային շահերի պաշտպանութ-
յան, դիվանագիտական խնդիրների լուծման և բանակցային գործընթացնե-
րում առավելություն, արդյունք ձեռք բերելու համար: Հետևաբար իմիջը դառ-
նում է արտաքին սպառնալիքների թիրախ և տեղեկատվական հակամար-
տությունների օբյեկտ: 

Երկրի դրական իմիջը նրա ազգային շահերի պաշտպանության լավա-
գույն գործիքներից է: Իմիջը վկայում է պետության տնտեսական հզորութ-
յան, ուժի, հարստության, մշակույթի զարգացման մակարդակի մասին: Այն 
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ճիշտ ուղղությամբ ձևավորելու ունակությունը թույլ է տալիս իրականացնել 
մի շարք էական գործառույթներ:  

Պետության իմիջի արդիականացման հիմնախնդիրը վերարժևորվեց՝ 
պայմանավորված հետխորհրդային տարածությունների ժողովրդավարաց-
ման գործընթացով: Պետության իմիջի արդիականացումը ենթադրում է 
քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային փոփոխություններ, ինչի 
շնորհիվ պետությունը ոչ միայն հավասարարժեք պատասխանում է ներքին 
և արտաքին մարտահրավերներին, այլև անհրաժեշտության դեպքում ու-
նակ է մարտահրավերներ նետելու:  

Պայմանավորված քաղաքական ժամանակի հրամայականով՝ առկա են 
նորանկախացած երկրների իմիջի արդիականացման հետևյալ առանձնա-
հատկությունները. 

 Իմիջը համակարգված արտացոլում է, որը բնութագրվում է հակիր-
ճությամբ ու պարզությամբ, զգալի տեղեկատվական հոսքեր կենտ-
րոնացած են որոշակի սիմվոլների շուրջ, որոնք ներկայացվում են 
կարճ և կոնկրետ: 

 Իմիջը օբյեկտի բազմազան հատկանիշներից առանձնացնում է բա-
ցառիկությունը, աչքի ընկնող գծերը: Այն չի ընդհանրացնում, այլ 
անհատականացնում է օբյեկտը: 

 Պետության իմիջի ստեղծումը միշտ հիմնվում է նրա օբյեկտիվ հատ-
կանիշների (աշխարհագրական դիրք, քաղաքական ռեժիմ, տնտե-
սություն, ժողովրդագրական ցուցանիշներ և այլն) վրա: 

 Իմիջը լրացնում և ամբողջականացնում է պատկերացումները՝ հզո-
րացնելով արդեն ձևավորված դրական հատկանիշները: 

Պետության իմիջի արդիականացումն իրականացվում է որոշակի մի-
ջոցների և տեխնոլոգիաների օգնությամբ: Դրա համար անհրաժեշտ է օգ-
տագործել համագործակցային բոլոր հարթակները՝ պատշաճ կերպով ներ-
կայացնել երկրի ողջ ներուժն ու հնարավորությունները, ներկայանալ ա-
ռանձնահատուկ պայմաններով ու ներդրումների խթանման համար իրա-
կանացվող ծրագրերով:  

Արդի քաղաքական գործընթացներում պետության իմիջի արդիակա-
նացման կարևորագույն գործիքներից է «փափուկ ուժի» կիրառումը, ինչն 
առանցքային նշանակություն ունի և հնարավորություն է տալիս պետությա-
նը հասնել իր առջև դրված նպատակներին ոչ թե ճնշման ու հարկադրանքի 
միջոցով, այլ գրավչության, մշակութային արժեքների շնորհիվ [11], [12]: 
Այնպիսի փոքր ու խաղաղասեր երկրներ, ինչպիսիք են Շվեյցարիան, Նոր-
վեգիան և Սինգապուրը, «փափուկ ուժի» շնորհիվ մեծ ժողովրդականութ-
յուն են վայելում: Շվեյցարիան գրավում է իր ֆինանսական ինստիտուտնե-
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րով, լեռնային հանգստավայրերով, հասարակության ժողովրդավարական 
կառուցվածքով: Նորվեգիան կյանքի որակով է առանձնանում, իսկ Սինգա-
պուրը՝ մրցունակությամբ ու կոռուպցիայի ցածր մակարդակով: Կարևորն 
այն է, թե ինչպես է երկիրը պատրաստվում համոզել աշխարհին, որ կարող 
է լինել գրավիչ ու հետաքրքիր: Եվ այս պարագայում անհրաժեշտ է ընտրել 
սեփական ուղին, ոչ թե կրկնօրինակել մյուսներին:  

Պետության իմիջի կերտումը և ժամանակի մարտահրավերներին հա-
վասարարժեք արդիականացումը պետության հզորության հիմնական գոր-
ծոնն են և հնարավորություն են տալիս պետության ներքին և արտաքին մի-
ջավայրերում ապահովելու ցանկալի արդյունքներ: Արդի տեղեկատվահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում համացան-
ցի և սոցիալական ցանցերի օգտագործման միջոցով հնարավոր է արդիա-
կանացնել պետության իմիջը՝ նվազագույն ջանքերով և նյութական ծախսե-
րով: Արդի այս գործիքները լավագույնս ազդում են պետության ներքին և 
արտաքին իմիջի ձևավորման վրա: Հստակ ձևակերպված և ժամանակի 
մարտահրավերներին համապատասխան արդիականացված պետական ի-
միջը, որի միջոցով տեղի է ունենում ազգային շահի ընկալումը, կառավա-
րող ընտրանու կողմից իրականացվող ռացիոնալ ռազմավարական քաղա-
քականության հիմքն է: Այն շատ արդյունավետ գործիք է պետության և ն-
րա կառավարող ընտրանու համար՝ լուծելու առաջադրված խնդիրները:  

Այսպիսով՝ պետության գոյություն ունեցող իմիջը նրա տնտեսական ու-
ժի և ներքին քաղաքականության զարգացման արտացոլումն է: Այն անմի-
ջականորեն կապված է կառավարող ընտրանու ընդունած որոշումների 
նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի հետ: Ակնհայտ է, որ պե-
տության իմիջը բազմաբովանդակ և բազմամակարդակ հայեցակարգ է, 
ուստի այն ուսումնասիրելու համար պետք է կատարել խորքային հետազո-
տություններ: Արդի քաղաքական գործընթացների համատեքստում պե-
տության իմիջի արդիականացումը ենթադրում է կառավարող ընտրանու 
փոխհամագործակցություն՝ ապահովելով քաղաքական դերակատարների 
և պետության մրցունակություն, հաջողություն, ազդեցիկություն, կայունութ-
յուն ներքին և արտաքին քաղաքական շուկաներում: 
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ЛИЛИТ ЧИЧОЯН  
Аспирант кафедры политического управления и  

публичной политики Академии государственного управления РА 
 

ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Модернизация имиджа государства является одной из задач, стоящих перед 

меняющимися обществами в связи с особенностями измерения качества 
демократии. Модернизация имиджа государства в соответствии с вызовами 
времени позволяет государству обеспечивать необходимые результаты как внутри 
страны, так и за ее пределами. Имидж государства определяется уровнем 
конкурентоспособности, успешности, влияния и стабильности игроков на 
внутреннем и внешнем политических рынках. Однако создание устойчивого, 
фундаментального имиджа невозможно без определенных ценностей, которые 
объединяют общество. 

Ключевые слова: имидж государства, модернизация, политические 
процессы, система ценностей, конкурентоспособность. 
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IMPERATIVES OF STATE IMAGE MODERNIZATION  

IN POLITICAL PROCESSES 
 
Modernization of the state image is one of the challenges the changing societies 

face due to the characteristics of measuring the quality of democracy. Modernizing the 
state image accordingly with the challenges of the time enables the state to provide the 
necessary results both internally and externally. The image of the state is determined by 
the level of competitiveness, success, influence, and stability of the players in the 
domestic and foreign political markets. However, the creation of a sustainable, 
fundamental state image is not possible without certain values that unite the society. 

Keywords: state image, modernization, political processes, value system, 
competitiveness. 
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ՍՈՒՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ  պետական կառավարման ակադեմիա, 
 քաղաքական կառավարման և հանրային  
քաղաքականության ամբիոնի դասախոս 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԸՆՏՐԱՆՈՒ 
ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ 

ԱՆՑՈՒՄԻՑ-ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Ժողովրդավարացման գործընթացը ենթադրում է ժողովրդավա-
րական անցման-համախմբման հարացույցի ներդրում և հետևողա-
կան իրականացում, որի գլխավոր պատասխանատուներն են ընտ-
րանիները: Ժողովրդավարական անցման և համախմբման հարա-
ցույցի արդյունավետության ու շարունակականության ապահովման 
համար անհրաժեշտ նախապայման է ոչ միայն ժողովրդավարական 
ինստիտուտների ֆորմալ կազմավորումը, այլև ընտրանիների հա-
մարժեք կերպափոխումը: Ընտրանիների կերպափոխման շարունա-
կական ճգնաժամով ուղեկցվող անցման և համախմբման գործըն-
թացը ևս ենթարկվում է կերպափոխման, որն արտահայտվում է ինչ-
պես ռացիոնալ իրավական մակարդակում, այնպես էլ անցման և 
համախմբման կերպի վերաբերյալ ունեցած պատկերացումներով: 

Հիմնաբառեր. ժողովրդավարական անցում-համախմբում, ընտ-
րանիների կերպափոխում, արդիականացում, ինքնություն, հանրա-
յին շահ: 

 
 Խորհրդային սոցիալիստական համակարգի փլուզմամբ պայմանա-

վորված՝ նոր անկախացած ՀՀ-ում սկիզբ դրվեց ընտրանիների փոփոխութ-
յան և կերպափոխման գործընթացի, որի շրջանակներում էլ օրակարգ բեր-
վեց ժողովրդավարական անցման հարացույցը: Այն թեպետ արդիական էր, 
այնուամենայնիվ կրում էր մեխանիկական բնույթ: Ավտորիտար վարչա-
կարգից ֆորմալի անցումը, որը տեղի էր ունեցել ոչ թե հանրության շրջա-
նակներում գիտակցության շարունակական կերպափոխման արդյունքում 
քաղաքական գործընթացներին սեփական մասնակցության իմաստավոր-
մամբ, կարևորմամբ և ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի հան-
րային պահանջով, այլ գլոբալ և տարածաշրջանային վերակազմավորում-
ների հետևանքով, պարունակում էին լրջագույն մարտահրավերներ:  

ՀՀ-ում ժողովրդավարական անցմամբ պայմանավորված քաղաքական 
վարչակարգի վերակազմավորումը չուղղորդվեց քաղաքական մշակույթի և 
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նրա հիմնական կրող ընտրանիների անցյալ-ներկա-ապագա բազմաչա-
փությամբ և հանրային շահի տիրույթում բնականոն արդիականացմամբ ու 
կերպափոխմամբ: Ստեղծված իրողությունում ընտրանիներին բնորոշ էր 
քաղաքակրթական հրամայականների և վերծանված պատմականության 
տիրույթից դուրս գործունեությունը, որն ուղեկցվում էր հանրային և մասնա-
վոր շահերի ակնհայտ դիվերգենցմամբ և չեզոքացնում էր կոնսենսուսի 
հնարավորությունը ինչպես ընտրանիների միջև, այնպես էլ ընտրանի-հա-
սարակություն տիրույթում՝ ձևավորելով կոնֆլիկտային քաղաքական մշա-
կույթ և լեգիտիմության ճգնաժամ: Անորոշություններով պարուրված քաղա-
քական և սոցիալական գործընթացների իրողությունում ընտրանիների 
հատվածային պատկերացումները քաղաքական գործընթացների վերա-
բերյալ հնարավորություն չէին տալիս իրականացնելու ժողովրդավարական 
անցման համար անհրաժեշտ հանրային շահով պայամանավորված նպա-
տակադրում և գործողություն: Հետևաբար այն, որպես արդյունք, չէր կարող 
երաշխավորել ժողովրդավարական անցումն ու համախմբումը: 

Քաղաքական զարգացման ճգնաժամի շրջանակներում ընտրանինե-
րին չհաջողվեց փոխադարձ անվտանգային պայմաններում կերպափոխվել, 
արդիականանալ ազգային ինքնության և հանրային շահի արժեքային տի-
րույթում և արդիականացնել իշխանության իրականացման գործընթացը: 
Ավելին, Հայաստանը մինչ օրս ոչ միայն չի կարողանում հաղթահարել ժո-
ղովրդավարական անցումով պայմանավորված քաղաքական զարգացման 
բազմամակարդակ մարտահրավերները, այլև, առավել խորացնելով անո-
րոշությունները, ձգձգում է անցումից համախմբում գործընթացը: Ընտրա-
նիների կերպափոխման ճգնաժամի հետևանքով դեռևս չի կայացել ազգա-
յին ընտրանիների կոնսենսուսային համախմբման գործընթացը, որը պետք 
է երաշխավորեր անցում-համախմբում հարացույցի իրականացումը: Այս 
տիրույթում կարևորվում է Ջ. Հիգլիի և Մ. Բարտոնի այն դիտարկումը, որ 
«կայուն ժողովրդավարությունները մեծապես պայմանավորված են ազգա-
յին ընտրանիների «կոնսենսուսային համախմբմամբ»: … Տրոհված ազգա-
յին ընտրանիները, որոնք առավել տարածված են, ձևավորում են անկայուն 
վարչակարգեր, որոնք հակված են տատանվելու ավտորիտար և ժողովր-
դավարական ձևերի միջև տարբեր ժամանակային միջակայքերում» 1: 

Թեպետ ժողովրդավարական անցման փուլում գտնվող ՀՀ-ում առկա 
են կայուն ժողովրդավարության ապահովման համար բոլոր իրավական 
կարգավորումներն ու ինստիտուտները, սակայն դեռևս չի ապահովվում 
վերջիններիս համարժեք ֆունկցիոնալությունը: Իսկ ինստիտուցիոնալաց-
ման շարունակական գործընթացը, ապահովելով ֆորմալ ժողովրդավա-
րություն, դեռևս չի ենթադրում իրական ժողովրդավարության որակի ապա-
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հովում: Այս մոտեցումը հիմնավորվում է նաև Ք. Դեվենպորտի և Դ. Արմսթ-
րոնգի կողմից, որոնք կատարված մեծածավալ ուսումնասիրությունների 
արդյունքում փաստում են, որ ինստիտուցիոնալացման և ֆորմալ ժողովր-
դավարության աճը էական ազդեցություն չի ունենում մարդու իրավունքնե-
րի պաշտպանման և իրական ժողովրդավարության մակարդակի բարձ-
րացման կամ կայացման վրա [2: Ելնելով վերոգրյալից՝ հստակ է, որ ժո-
ղովրդավարական անցման և համախմբման գործընթացը ենթադրում է 
խոր ու բազմամակարդակ կերպափոխումների ամբողջություն: Այս համա-
տեքստում հարկ է փաստել, որ ժողովրդավարական անցման և քաղաքա-
կան զարգացման ճգնաժամի հաղթահարման գործընթացը չի ենթադրում 
միակողմանի գծային զարգացում, և հնարավոր են որոշակի հետընթացներ 
կամ չբարելավվող կայունություն:  

Այս իրողությունը պայմանավորված է ոչ միայն ընտրանիների համար-
ժեք կերպափոխման բացակայությամբ, այլև խորհրդային սոցիալիստա-
կան համակարգի կենսափորձն ու արժեքային համակարգը մասամբ կրող 
«հոմոսովետիկուսի» կերպարից ամբողջությամբ չձերբազատված իրողութ-
յամբ: Այն արտահայտվում է ինչպես ընտրանիների շրջանում ակնհայտ նե-
պոտիզմով և զբաղեցրած դիրքի շրջանակներում ունեցած ցածր պատաս-
խանատվությամբ, այնպես էլ հասարակությունում քաղաքական և սոցիա-
լական ազատությունների և պատասխանատվությունների խեղաթյուրված 
պատկերացմամբ: Այս շրջանակներում ուշագրավ է Ք. Տուզկայի մոտեցու-
մը։ Փաստելով դեռևս հոմոսովետիկուսի առկայությունը հետխորհրդային 
տարածքում և բնորոշելով այն՝ նա նշում է. Համոզված լինելով, որ իրենք 
չեն սեփական ապագայի կերտողները, չեղարկեցին սեփական պատաս-
խանատվությունը՝ այլոց դարձնելով պատասխանատու իրենց կյանքի հա-
մար: … Թեպետ ունենալով անվտանգության պահանջմունք՝ նրանք կորց-
րին սեփական միջավայրը և կյանքը կերտելու կամ միջավայրի բարեփոխ-
մանն ուղղված գործողության ունակությունը» [3: 

Ժողովրդավարական անցման-համախմբման գործընթացը ենթադրում 
է ոչ միայն ընտրանիների արժեքային կերպափոխում, այլ նաև հասարա-
կության կերպափոխում՝ ուղղորդված վերջիններիս կողմից գեներացված 
արժեքային համակարգով: Այն հնարավորություն է ընձեռում բարձր պա-
տասխանատվությամբ, քաղաքական և քաղաքացիական ազատություննե-
րի նորովի ընկալմամբ, հետևաբար նաև հասարակության էմանսիպացման 
արդյունքում ներքևից-վերև արդիականացնելու ժողովրդավարացման գոր-
ծընթացը: Այս մոտեցման շրջանակներում կարևորվում է Ռ. Ինգելհարդի 
այն դիտարկումը, որ «ցանկացած պետությունում ընտրանիները ձևավոր-
վում են տվյալ հասարակությունից և շատ հաճախ նրանց աշխարհայացք-



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

361 

ները «չեն փախչում» շատ առաջ» («նաև հետ չեն մնում») տվյալ հասարա-
կությունում իշխող արժեքներից: Այս եզրակացությունները ցույց են տալիս, 
որ զանգվածների և ընտրանիների մշակույթը, որպես կանոն, համընկնում 
են, երբ այն վերաբերում է հիմնարար արժեքներին, և որի հետևանքները 
չափազանց կարևոր են» [4: 

Կարևորելով հանրության դերը ՀՀ–ում ժողովրդավարական անցման 
գործընթացում՝ այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ սահմանադրական 
կարգի հաստատման պահից ի վեր գործընթացի կրողն ու հիմնական պա-
տասխանատուներն ինչպես վարքաբանական, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ 
հարթություններում ընտրանիներն են: Այս համատեքստում կարևորվում է 
հետևյալ մոտեցումը. «Դ. Ռաստոուն մերժում է այն դիրքորոշումը, որ ժո-
ղովրդավարական զարգացումը պայմանավորված է մի շարք տնտեսական 
և սոցիալական նախապայմաններով: Դրա փոխարեն նա բարձրացրեց 
մարդկանց դերը՝ որպես ժողովրդավարացման գործընթացի դերակատա-
րի, պնդելով, որ ժողովրդավարությունը ընտրանու խմբերի միջև քաղաքա-
կան պայքարի արդյունք է, որն ավարտվում է առաջնորդների կողմից կան-
խամտածված որոշման ընդունումով, ինչը ենթադրում է առկա բազմազա-
նության ընկալում մեկ միասնության մեջ և այդ նպատակով ժողովրդավա-
րական գործընթացի որոշ կարևոր ասպեկտների ինստիտուցիոնալացում» 
[5]: 

Այսպիսով, ընտրանիները, հիմնականում լինելով նախկին վարչակար-
գի արժեքային կրողներ, չկարողացան կերպափոխվել քաղաքական ժամա-
նակին և տարածությանը համահունչ՝ առաջացնելով ժողովրդավարական 
ինստիտուտների ֆորմալ և ֆունկցիոնալ տարամիտվածություն: Հետ-
խորհրդային տարածքում ինստիտուտների կայացման և ֆունկցիոնալութ-
յան ապահովման համատեքստում ուշագրավ է այն բնորոշումը, որ «համա-
կարգի տրամաբանությունը և այն, թե ինչպես է այն իրականում գործում, չի 
ենթարկվել փոփոխության: Փոփոխվել են միայն հին նոմենկլատուրայի և 
դրա առավելությունների լեգիտիմացման մեթոդները» [6]: Հաշվի առնելով 
վերոնշյալը, ինչպես նաև ընտրանիների հանրային և անձնական շահի դի-
վերգենցման արդյունքում ստեղծված իրականությունը՝ կարող ենք այն բնո-
րոշել որպես ընտրանիների կերպափոխման ճգնաժամ, որը բնորոշ էր ինչ-
պես Հայաստանի Հանրապետությանը, այնպես էլ գրեթե ողջ հետխորհր-
դային երկրներին: Այս համատեքստում ուշագրավ է հետխորհրդային Լե-
հաստանի ժողովրդավարական անցման խնդիրների ուսումնասիրմամբ 
զբաղվող գիտնականներ Ա. Կամինսկու և Յ. Կուրցևսկայի դիտարկումը: 
Նրանք «հետխորհրդային ընտրանիներին անվանում են ինստիտուցիոնալ 
«քոչվորներ», որոնք, անձնական շահով պայմանավորված, զբաղեցնում 
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կամ ձևավորում են հաստատություններ (institutions), որոնք լքվում են շա-
հագործումից հետո: Նրանք ներդրումներ չեն կատարում այդ հաստատութ-
յուններում կամ դրանք դիտարկում են որպես ռազմավարական ակտիվներ: 
… Նոր ընտրանիները կառավարության ամբողջ կառուցվածքի վերակազ-
մավորման նպատակով համընդհանուր ծրագրի մշակման փոխարեն ձևա-
փոխեցին միայն որոշ տարրեր՝ մնացյալը թողնելով անփոփոխ: Չօգտա-
գործվեց քաղաքական և տնտեսական զարգացման ռազմավարության 
մշակման համար գիտավերլուծական կենտրոնների ներուժը: Ընտրանի-
ներն իրենց մեծամտությամբ կրկնօրինակում էին կոմունիստական ընտրա-
նիներին, որոնց փոխարինել էին» [7]: 

Ընտրանիների կերպափոխման ճգնաժամը ենթադրում է քաղաքական 
զարգացման ճգնաժամի էության համարժեք ընկալման անունակություն, 
որը սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում հանգեցնում է հասարակության 
օտարվածության, իսկ ռացիոնալ իրավական հարթությունում սահմանա-
դրականության չկայացման և ժողովրդավարական ինստիտուտների փաս-
տացի անգործունակության: Արդյունքում երկարաձգվում է ժողովրդավա-
րական անցումը, որն իրականացվում է անորոշության տիրույթում, իսկ ան-
ցումային անորոշության շարունակականության պարագայում երբեմն նաև 
կասկածի տակ է առնվում անցման տրամաբանությունը. ժողովրդավարա-
կա՞ն անցում, թե՞ անցում մեկ այլ իրողության: 

Ժողովրդավարական անցման և համախմբման գործընթացի արդյու-
նավետության ու շարունակականության ապահովման համար անհրաժեշտ 
նախապայման է ոչ միայն ժողովրդավարական ինստիտուտների ֆորմալ 
կազմավորումը, այլ ընտրանիների կողմից գեներացված և պատմականութ-
յամբ վերծանված քաղաքական մշակույթը, կենսափորձը, զարգացման ազ-
գային յուրահատկությունները և սոցիալական համագործակցության կեն-
սունակ մոդելների առկայությունը:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարելի է փաստել, որ ՀՀ-ում ընտրանինե-
րի կերպափոխման ճգնաժամով պայմանավորված՝ քաղաքական զարգաց-
ման ճգնաժամի շրջանակներում չի ապահովվում ժողովրդավարական ինս-
տիտուտների նպատակային ֆունկցիոնալությունը: ՀՀ ընտրանիների միջև 
բացակայում են համաձայնությունն ու համախմբումը քաղաքական զար-
գացման ճգնաժամի հաղթահարման առանցքային մոտեցումների և ժո-
ղովրդավարական հիմնական արժեքների շուրջ, ինչն էլ հանգեցնում է ինչ-
պես ընտրանու տրոհվածության և քաղաքական համակարգի անկայու-
նության, այնպես էլ հասարակության օտարման:  

Ընտրանիների կերպափոխման շարունակական ճգնաժամով ուղեկց-
վող անցման և համախմբման գործընթացը ևս ենթարկվում է կերպափոխ-
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ման, որն արտահայտվում է ինչպես ռացիոնալ իրավական մակարդակում, 
այնպես էլ անցման և համախմբման կերպի վերաբերյալ ունեցած պատկե-
րացումներով: Այս պարագայում այն հաճախ արտահայտվում է ընտրանի-
ների կողմից քաղաքական ժամանակի և տարածության վերաբերյալ ունե-
ցած սահմանային պատկերացումներով, քաղաքական զարգացման ճգնա-
ժամի հիմնական բաղկացուցիչների նույնականացման անունակությամբ և 
սոցիումի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության ցածր մակարդա-
կով:  

 Այսպիսով, Հայաստանի երրորդ Հանրապետության ընտրանիներին 
դեռևս չի հաջողվել հաղթահարել ժողովրդավարական անցման մարտա-
հրավերները և թևակոխել համախմբման փուլ: Ընտրանիների կերպափոխ-
ման շարունակական ճգնաժամի արդյունքում վերջիններս չարդիականա-
նալով՝ չկարողացան նաև արդիականացնել սոցիումի բոլոր շերտերի ար-
ժեշահային համակարգերը, ինչը կմեղմեր հասարակության օտարվածութ-
յունը, կապահովեր սոցիալական երկխոսություն և սկիզբ կդներ իշխանութ-
յան լեգիտիմացման գործընթացին: Այս համատեքստում կարևորվում է Մ. 
Մարգարյանի այն դիտարկումը, որ «ՀՀ-ում «թավշյա հեղափոխության» 
հաղթանակը ժողովրդավարական անցման ձգձգվածության հետևանք է, 
իսկ օտարումը, աղքատությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը, մենաշնորհը 
և գերշահույթը սպառնալիք են ազգային անվտանգության համար» [8]: 

Ստեղծված իրավիճակը գրեթե նույնական է 1990-ականների սկզբում 
ստեղծված իրողության հետ, որտեղ «նոր ընտրանին չի վստահում նախկին 
վարչակարգի բյուրոկրատիային, սակայն դեռևս չունի սեփական բյուրո-
կրատիան, որը հավատարիմ լիներ իր սեփական քաղաքական նպատակ-
ներին: Չունի նաև որակյալ տեխնիկական անձնակազմ, որպեսզի շարժ-
ման մեջ դնի տնտեսական համակարգը: Քանի որ այդ փուլում քաղաքա-
կան ընտրանուն անհրաժեշտ է կարևոր դիրքերում ունենալ վստահելի 
մարդիկ, պետական և տնտեսական բարձր պաշտոնները տրվում են այն 
անձանց, որոնք չունեն անհրաժեշտ որակավորում, սակայն ապահովում են 
քաղաքական հրահանգների կատարումը» [9]: 

Հանրագումարելով վերոշարադրյալը՝ հարկ է փաստել, որ ժողովրդա-
վարական անցման գործընթացը, մեծապես գտնվելով ընտրանիների պա-
տասխանատվության տիրույթում, ենթադրում է ընտրանիների համարժեք 
կերպափոխում, որը պետք է իրականացվի շարունակական արդիականաց-
ման տրամաբանությամբ: Այն պետք է ընդգրկի ընտրանու արդիականա-
ցումը ազգային ինքնության, հանրային և սեփական շահի կոնվերգենցման, 
ամեն տեսակի կապիտալի հումանիզացման և անվտանգ ապագայի ռազ-
մավարական տեսլականի մտահայեցողության և արժեքային բազմաչա-
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փության տիրույթներում՝ ռացիոնալ մակարդակում վերծանելով մարդաբա-
նական, քաղաքակրթական և պատմականության կոդերը: 

Հանրագումարելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում 
ընտրանու կերպափոխման ճգնաժամի հաղթահարումը հնարավորություն 
կտա արդիականանալով ազգային ինքնության և հանրային շահի տիրույթնե-
րում՝ ժողովրդավարացնել իշխանության իրականացման գործընթացները, 
ինչն էլ իր հերթին կերաշխավորի ժողովրդավարական անցումն ու համախմ-
բումը: 
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ԱՐԵՍՏԱԿԵՍ ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  
Տարածաշրջանային հետազոտությունների  

կենտրոնի գիտաշխատող 
 
 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 
Հոդվածը վերաբերում է ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայրենիք-

Սփյուռք փոխգործակցության հնարավորություններին: Մասնավո-
րապես ներկայացվում է, թե ինչպիսի եղանակներով ու մեխանիզմ-
ներով է հնարավոր ԵԱՏՄ անդամ երկրների կազմի մեջ մտնող 
սփյուռքի մեր հայրենակիցների ներգրավումը այդ հարաբերություն-
ներում։ Շեշտը հիմնականում դրվել է ԵԱՏՄ շրջանակներում հայկա-
կան սփյուռքի գիտավերլուծական հանրույթի և գործարար միջավայ-
րի հետ տարբեր ձևաչափերով համագործակցելու հնարավորություն-
ների վրա: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ կապերի ինստի-
տուցիոնալացմանը, որի համատեքստում ներկայացված են որոշ 
առաջարկություններ: 

Հիմնաբառեր. Հայաստան, ԵԱՏՄ, հայկական սփյուռք, գիտա-
վերլուծական հանրություն, սփյուռքի ներուժ: 

 
Գլոբալ հարթությունում աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսա-

կան ներկայիս բարդ իրադրությունը պետություններին հարկադրում է միա-
վորվել զանազան միությունների հետ։ Միջազգային ասպարեզում առկա են 
տարբեր մակարդակի ինտեգրացիոն համակարգեր (ԵԱՏՄ, ԲՐԻԿՍ, ԵՄ, 
ՀԱՊԿ, ՆԱՏՕ և այլ), որոնք ստեղծվել են տնտեսաքաղաքական և ռազմա-
քաղաքական ակնկալիքներից ելնելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը 
ևս անդամակցում է մի քանի միջազգային կազմակերպությունների, որոն-
ցից մեկն էլ Եվրասիական տնտեսական միությունն է (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ)։ 
2015 թ. ՀՀ-ն պաշտոնապես անդամակցեց ԵԱՏՄ-ին, որի անդամներ են 
նաև Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանն ու Ղրղզստանը։  

Համաձայն 2017 թ. տվյալների՝ հայերի թիվը Ռուսաստանում 2.6 մլն է, 
Բելառուսում՝ 35 հզ., Ղազախստանում՝ 25 հզ. և Ղրղզստանում՝ 3 հզ. [1, էջ 
495-498]։ Տվյալ երկրներում հայերի ներգրավվածությունը օրենսդիր և գոր-
ծադիր մարմիններում, տնտեսության, գիտության, լրատվության ու այլ 
ոլորտներում հնարավորություն է ստեղծում կիրառելու այդ ներուժը  
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ՀՀ-ԵԱՏՄ հարաբերությունների զարգացման համար։ Այդ հարաբերութ-
յուններն ընդգրկում են գործունեության ավելի լայն շրջանակ: Այս աշխա-
տանքում շեշտը դրել ենք սփյուռքի գիտավերլուծական հանրույթի և գոր-
ծարարների հետ համագործակցության հնարավորությունների6, ավելի 
ստույգ՝ այն հարցի վրա, թե ինչպիսի եղանակներով ու մեխանիզմներով է 
հնարավոր ԵԱՏՄ անդամ երկրների կազմի մեջ մտնող սփյուռքի մեր հայ-
րենակիցների ներգարվումը այդ հարաբերություններում։  

Չնայած պատմական որոշակի շրջանում իբրև ազդեցության գործիք 
սփյուռքի դերը բազմաթիվ առումներով լուսանցքային է եղել [4, с. 157], 
ներկայում, առավել քան երբևէ, սփյուռք ունեցող երկրներն ավելի մեծ ու-
շադրություն են դարձնում պետություն-սփյուռք հարաբերությունների ձևա-
վորմանը, հայրենիքում ֆինանսական ներդրումների հնարավորություննե-
րին, կազմակերպչական հարցերին և այլն [5, էջ 7-213, 6, с. 66-75]։ Ավելին, 
սփյուռքը՝ որպես հանրային դիվանագիտության սուբյեկտ, քաղաքական, 
տնտեսական, գիտական և այլ տեսանկյուններից վերածվել է կարևոր 
«ռազմավարական ռեսուրսի»։  

Մի կողմից այդ ներուժը նշանակալի է սեփական երկրի զարգացման 
համար, մյուս կողմից կարևոր «գործընկեր» է միջպետական հարաբերութ-
յուններում7։ Ընդ որում, պետության հնարավորություններով ու առանձնա-
հատկություններով, էնդոգեն և էգզոգեն գործոններով պայմանավորված՝ 
սփյուռքի հանդեպ քաղաքականությունում կիրառվում են զանազան ռազ-
մավարական-հայեցակարգային մոտեցումներ՝ համապատասխան գործա-
ռութային մեխանիզմներով։  

Վերլուծելով տարբեր սփյուռքների վերաբերյալ հրապարակված զե-
կույցներն ու գիտական հրապարակումները՝ կարող ենք փաստել, որ 
սփյուռքի կողմից հիմնադրված Էթնիկ բիզնեսները առօրյա կյանքի մաս են 
կազմում ընդունող երկրներում։ Նրանք ստեղծել են սեփական բարգավա-
ճող առևտրային և ֆինանսական համայնքները, զարգացրել սեփական 

 
6 Հայաստան-ԵԱՏՄ համագործակցությունում հայկական սփյուռքի գործոնը 

կարևորվել է թե՛ պաշտոնական ելույթներում և թե՛ փորձագիտական 
վերլուծություններում, մասնավորապես, գործարար շրջանակների արդյունավետ 
ինտեգրման, ներդրումների ներգրավման և ներդրումային ներուժի ընդլայնման, 
հարակից այլ հարցերի տեսանկյունից [2, էջ 96-228, 3, с. 117-122]։ 

7 Ըստ հետազոտողների՝ չինական սփյուռքն ավելի մեծ ազդեցություն ունի 
ԱՄՆ-Չինաստան երկկողմ տնտեսական, քան քաղաքական հարաբերությունների 
վրա։ Ի տարբերություն դրա՝ տարաբնույթ քաղաքական հարցերում, որոնք ծագում 
են, օրինակ, ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի միջև, դրական իմաստով մեծ դերակատարում 
ունի ԱՄՆ մեքսիկական սփյուռքը [4, с. 154-169]։  
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գործարարներին ու կուտակել գնողականություն՝ նվաճելով ավելի լայն հա-
սարակության ուշադրությունը։ Երբեմն նրանք նույնիսկ ֆինանսական գոր-
ծիքներ են մշակել իրենց սեփական ֆինանսների համար [7]։  

Միևնույն ժամանակ սփյուռքի գործարարները խթանում են միջազգա-
յին բիզնեսը տարբեր ուղիներով, ներդրումներ են կատարում հայրենիքում։ 
Օրինակ՝ նրանք հանդես են գալիս որպես միջնորդ՝ կապելով սփյուռքի 
կազմակերպությունները տեղեկատվական աղբյուրներին։ Ակտիվ են կա-
ռավարման, ձեռներեցության և ներդրումների մեջ, ինչպես նաև ունեն ձեռ-
ներեցության հետ կապված դերեր և շարժիչ ուժեր, որոնք ազդում են 
սփյուռքի գործարարության մեթոդի վրա։ Որոշ մասնագետներ շեշտում են, 
որ ազգությունը մեծ մասամբ ձևավորում է հաճախորդների շրջանակը և 
ապրանքատեսականին, բայց մեծ թվով սփյուռքի գործարարներ էթնիկ 
խմբերից տեղափոխվում են դեպի հիմնական ներգաղթի երկրների գլոբալ-
կապակցված տնտեսություններ և ձեռնարկատիրության անհրաժեշտությու-
նից դեպի նոր հնարավորություն [8, էջ 27-28]։  

 Այս գործընթացներն առնչվում են նաև հայկական սփյուռքին, թեև 
առկա են որոշակի սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններ։ 
Դրանց վրա ազդող հանգամանք են ինչպես տվյալ երկրի ընդհանուր կա-
ցությունը, այնպես էլ այնտեղ առկա պայմանները ազգային փոքրամաս-
նությունների տնտեսական գործունեության ծավալման համար։  

Հետխորհրդային երկրներում (նկատի ունեք նաև ԵԱՏՄ երկրները) 
տնտեսական փոխգործակցության մեջ մասամբ առկա հայրենակցական 
գործոնը գալիս է հաստատելու սփյուռքի ընդհանուր օրինաչափություննե-
րը։ Որևէ երկրում հաստատվելով՝ սկզբնական շրջանում հայերն առավելա-
բար փորձում էին տնտեսական գործունեություն ծավալել իրենց համերկ-
րացիների հետ։ Այսօր նույնպես նոր արտագաղթած հայերը փորձում են 
իրենց հայրենակիցների, հաճախ ավելի նեղ իմաստով համերկրացիների 
(նույն քաղաք, գյուղ, մարզ) հետ տնտեսական գործունեություն սկսել։ Սա-
կայն հետագայում, ինտեգրվելով ընդունող հասարակությանը, նորեկները, 
որպես կանոն, խորացնում են կապերը տեղի շրջանակների հետ և ազգա-
կիցների հետ տնտեսական փոխգործակցությունը շարունակում միայն 
տնտեսական շահերի համընկնման պարագայում։ Տնտեսական գործու-
նեությամբ զբաղվելու լայն հնարավորություններն այստեղ ավելի մեծ են, 
ինչը մղում է հայերին ակտիվ գործարար աշխատանքներ ծավալելու տար-
բեր ոլորտներում՝ ձևավորելով շոշափելի կապիտալ։  

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գործում 
սփյուռքը ևս իր մասնակցությունն ունի: Հաշվի առնելով դա՝ ԵԱՏՄ շրջա-
նակներում ՀՀ արդյունավետ ինտեգրման գործում պետք է կարևորել հայ-
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կական սփյուռքի դերակատարությունը: Ներկայացնենք կիրառական նշա-
նակություն ունեցող մի քանի առաջարկություն, որոնք, մեր կարծիքով, նոր 
որակ կարող են հաղորդել արդեն իսկ գոյություն ունեցող որոշակի ձևաչա-
փերով համագործակցությանը։  

 Ստեղծել «Սփյուռքի հետ տնտեսական հարաբերությունների 
խորհուրդ», որն անհատական և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում 
կքարտեզագրի ԵԱՏՄ անդամ պետություններում առկա սփյուռքի ֆինան-
սատնտեսական ռեսուրսները, կգնահատի դրանց ներուժը8: Ենթադրվում 
է, որ խորհուրդը չի սահմանափակվելու ռեսուրսների հաշվառմամբ, այն իր 
կառուցվածքում կարող է ունենալ վերլուծական ստորաբաժանում, որի 
խնդիրը Հայրենիք-Սփյուռք տնտեսական կապերի զարգացման համար մե-
խանիզմների մշակումն է լինելու: Միևնույն ժամանակ պետք է ներկայաց-
վեն Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն ուղղված ռազմավարական 
(մեգա)նախագծեր տնտեսության տարբեր ճյուղերի համար։ Նպատակա-
հարմար է, որ Խորհուրդը բաղկացած լինի սփյուռքի և Հայաստանի քաղա-
քական ու տնտեսական ոլորտներում գործունեություն ծավալող ներկայա-
ցուցիչներից, համալրված լինի նաև բարձրակարգ և փորձառու մասնա-
գետներով։ Կարծում ենք, որ երկու կողմերի ներգրավվածությունը խորհրդի 
կազմում ավելի իրատեսական է դարձնում կառույցի արդյունավետությունը։ 
Կարծում ենք նաև, որ այն պետք է ունենա պետական կարգավիճակ՝ որևէ 
նախարարության կազմում։  
 Հիմնադրել տնտեսական տարբեր ճյուղերում գործարարությամբ 

զբաղվող սփյուռքի ձեռնարկատերերին միավորող կառույցներ 
ԵԱՏՄ անդամ երկրներում, որոնք կարող են վերածվել յուրօրինակ 
հենակետերի ոչ միայն Հայրենիք-Սփյուռք, այլև Սփյուռք-Սփյուռք 
գործարար կապերի ստեղծման համար։ 

 Հնարավորություն ստեղծել սփյուռքի կապիտալի մասնակցությամբ 
համատեղ տնտեսավարող սուբյեկտներ հիմնելու համար։ Խոսքը 
վերաբերում է ոչ միայն սփյուռքի ձեռնարկատերերի կողմից ներդ-
րումներ կատարելուն, այլև այն ձեռնարկությունների ստեղծմանը, 
որոնց բաժնետոմսերի մի մասը կպատկանի սփյուռքին, մյուս մասը՝ 
տեղի գործարարներին9։  

 
8 Հեռանկարում՝ նաև ողջ սփյուռքի: 
9 Պետություն-սփյուռք համագործակցության իրանական փորձի ուսումնա-

սիրության հիման վրա հիշյալ առաջարկությունը հնչեցրել է սփյուռքի հարցերով 
փորձագետ Վ. Հովյանը [տե՛ս 9, էջ 56]: 
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Ամփոփելով տնտեսական մասը՝ նշենք, որ հարաբերություններին ռազ-
մավարական խորություն հաղորդելու նպատակով անհրաժեշտ է նաև սահ-
մանել համատեղ օրակարգ, համապատասխան քայլեր ձեռնարկել հարկա-
յին և մաքսային ոլորտներում՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների տես-
քով, նաև ջանքեր գործադրել երկկողմ հարաբերություններում առկա խո-
չընդոտների վերացման ուղղությամբ։  

Սփյուռք ունեցող երկրներին բնորոշ է նաև տարբեր նկատառումներով 
մտավոր ներուժի համախմբումը համազգային նշանակության հարցերի 
շուրջ։ Այս դեպքում մտավոր ներուժ ասելով նկատի ունենք սփյուռքի գի-
տական և վերլուծաբանական հանրությունը։ Բանն այն է, որ սփյուռքյան 
պետական քաղաքականության մեջ տարբեր երկրներ այդ ներուժը կիրա-
ռում են ոչ միայն հայրենիք-սփյուռք գիտական կապերի, հայրենական գի-
տակրթական համակարգի բարեփոխման, բարձր տեխնոլոգիաների, սո-
ցիալ-տնտեսական բնագավառի զարգացման նպատակով։ Նրանք մաս-
նակցություն են ունենում նաև միջպետական հարաբերությունների, դիվա-
նագիտական ջանքերի զարգացման և ամրապնդման գործում։  

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ սույն ասպարե-
զում գործունեություն իրականացնում են սփյուռք ունեցող բազմաթիվ առա-
ջատար երկրներ (Չինաստան, Հնդկաստան, Իսրայել, Թուրքիա և այլն): 
Այնպես որ, պետություն-սփյուռք հարաբերություններում գիտական ներուժի 
օգտագործումը թե՛ լայն, թե՛ նեղ իմաստով բարձրացվել է պետական քա-
ղաքականության մակարդակի10։  

Ինչ վերաբերում է հայկական սփյուռքին, ապա մեր կողմից կատարված 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ աշխարհի տարբեր երկրների հայ 
գիտնականներն ընդգրկված են ակադեմիական հաստատությունների, ինչ-
պես նաև վերլուծական կառույցների՝ ուղեղային կենտրոնների գործու-
նեության մեջ, որոնք գործնական քաղաքականության վրա ունեն անմիջա-
կան ազդեցություն։ Այս տեսանկյունից նկատենք, որ, օրինակ, ԵԱՏՄ երկր-
ների շարքում հայկական գիտավերլուծական հանրության գերակշիռ մասը 
(քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ և այլն) բաժին է ընկ-
նում Ռուսաստանին [11, էջ 341-356, 12, էջ 24-106]: ԵԱՏՄ շրջանակներում 

 
10 Օրինակ՝ չինական սփյուռքի գիտական կարողություններն օգտագործվեցին 

առաջին հերթին Չինաստանի տնտեսության մեջ բեկում մտցնելու առումով, և 
երկրորդ՝ արտերկրում գործող քաղաքական ու ռազմավարական ուսումնասիրու-
թյուններ իրականացնող ինստիտուտների չինական ծագմամբ աշխատակիցները 
ԱՄՆ-Չինաստան երկկողմ հարաբերություններում դարձան միջնորդող օղակ [10, 
էջ 20-21]։ 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВА 
 РОДИНА-ДИАСПОРА В РАМКАХ ЕАЭС 

 
Статья посвящена возможностям взаимосотрудничества Родина-Диаспора в 

рамках ЕАЭС. В частности, представлено какими  путями  и механизмами возможно 
вовлечение в эти отношения наших соотечественников Диаспоры, входящей в 
состав стран-членов ЕАЭС. Акцент в основном сделан на возможностях 
сотрудничества в разных форматах с научно-аналитическим сообществом и бизнес-
средой армянской диаспоры в рамках ЕАЭС. Особое внимание обращено на 
институционализацию этих связей, в контексте которой представлены некоторые 
предложения. 
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аналитическое сообщество, потенциал Диаспоры. 
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THE POSSIBILITIES OF HOMELAND-DIASPORA 
INTERACTION IN THE FRAMEWORK OF THE EAEU 

 
The article is about the possibilities of Armenia-Diaspora interaction in the 

framework of the EAEU. Particularly, it is presented, by what kind of means and 
mechanisms the inclusion of our compatriots of Diaspora of the EAEU member states 
into those relationships is possible. The possibilities of cooperation in the framework of 
the EAEU with the scientific-analytical community and business environment of the 
Armenian diaspora in various formats are mainly stressed. A special attention is paid to 
the institutionalisation of those relations, in the content of which some suggestions are 
presented. 

Keywords: Armenia, EAEU, armenian diaspora, scientific and analytical 
community. 
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ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության,  

սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ,  
քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

 

 
ԿԵՆՍԱՏԱՐԱԾՔ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

 
Հոդվածի նպատակը քաղաքական ինստիտուտների և կենսատա-

րածքի՝ ֆիզիկական աշխարհագրության, արժեքաբանական և 
խորհրդանշական կապի հիմնավորումն է: Ազգերը, հանդես գալով 
ուժի դիրքերից, մշտապես պարտադրել են մյուսներին աշխարհա-
գրության իրենց ընկալումները: Ազատ ազգերն իրենց տիրապետ-
ման տակ գտնվող աշխարհագրական, ֆիզիկական երևույթներն օժ-
տել են այնպիսի սիմվոլներով (անվանումներ, խորհրդանշաններ, է-
պոսներ), որոնք այդ տարածությունների ինչպես մշակութային, այն-
պես էլ իրավաքաղաքական պատկանելությունը ընդմիշտ ամրացրել 
են դրանց հավակնող քաղաքակրթությանը: 

Մեր խնդիրն է հիմնախնդիրը ներկայացնել ոչ թե որպես պատ-
մագիտահետազոտական վեճի առարկա, այլ որպես մրցունակ ազգի 
ինքնանույնականացման գործիք: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են վեր-
լուծության ինչպես պատմահամեմատական, այնպես էլ սեմանթիկա-
կան մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ 
միանգամայն օրինաչափ է, երբ միևնույն աշխարհագրական տարա-
ծության վերաբերյալ տարբեր քաղաքակրթություններ ունեն միմյան-
ցից տարբերվող, հաճախ իրարամերժ մոտեցումներ: Մրցունակ է 
այն հանրույթը, որը պատմական արդարության համատեքստում 
կարողանում է խմբագրել անցյալ իրողությունները և սրբագրել այն 
երևույթները, որոնք ընկած են իրենց քաղաքակրթական ինքնության 
հիմքում: 

Վերոգրյալը հնարավորություն է ընձեռում զարգացող և մրցունակ 
ազգին պատմական փաստերի և քաղաքացիական հասարակության 
համառ ջանքերի շնորհիվ հերքելու այդ տարածությունների հանդեպ 
մյուսների կողմից առաջարկվող էպոսները՝ դրանց զրկելով ռացիո-
նալ, պատմաիրավական հիմքերից և այդ ֆիզիկական, մենթալ և 
վիրտուալ տարածությունների հանդեպ ձևավորելով լեգիտիմ հա-
վակնություններ: 

Հիմնաբառեր. կենսատարածք, ռազմավարություն, շահեր, հա-
ղորդագրություն, անվտանգություն, ինքնակառավարում, գաղափա-
րախոսություն, հաղորդակցություն, աստիճանակարգում, կենտրոն: 
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«Նա, ով առաջինը սահմանազատեց հողակտոր՝ հանդգնեց 
հայտարարել՝ «Սա ի՛մն է», և գտավ մարդկանց, որոնք հեշտությամբ 
հավատացին իրեն, քաղաքացիական հասարակության իրական հիմ-
նադիրն էր» [1]: 
 

Ժան-Ժակ Ռուսո (1712-1778) 
 «Դատողություններ մարդկանց միջև  

անհավասարության մասին», (1755) 
 
 
Ավանդաբար ներկայիս Հյուսիսային Կովկասի (ՌԴ Հյուսիսկովկասյան 

դաշնային շրջան [2]) տարածքը և այն տարածաշրջանը, որը մեր օրերում 
թյուրիմացաբար անվանում են Հարավային Կովկաս կամ Անդրկովկաս, եր-
բեմն էլ Այսրկովկաս, համարվել է «Ասիայի անբաժանելի մասը» [3, с. 10]: 
Տարբեր ժամանակներում Եվրոպան Ասիայից սահմանազատել են տարբեր 
կերպ (Տե՛ս Քարտեզ № 2): Այդ սահմանազատումները, որպես կանոն, ան-
ցել են բնական անջրպետերով՝ խոշոր գետեր, ծովեր, օվկիանոսներ, նե-
ղուցներ, լեռնազանգվածներ, և իրենց հիմքում գրեթե միշտ կրել են ոչ այն-
քան քաղաքակրթական, մշակութային տրամաբանություն, որքան քաղա-
քական դրդապատճառներ: Ուժեղ պետությունները, հաղթելով պատե-
րազմներում, իրենց աշխարհագրական քաղաքականությունն են պարտա-
դրել պարտված պետություններին և պետականազուրկ ժողովուրդներին: 

Շվեդիայի մենիշխան Կարլ XII-ը (1697-1718 թթ.), թագավորական բա-
նակի սպա, գիտնական Ֆիլիպ Յոհան ֆոն Ստրալենբերգը (1676-1747 թթ.) 
1730 թ. հրապարակեց նոր քարտեզ, որով առաջարկում էր Եվրոպայի և 
Ասիայի սահմանազատումը պատմության մեջ առաջին անգամ կատարել 
Ուրալյան լեռնաշղթայով: Իր «Եվրոպայի և Ասիայի հյուսիսային և արևելյան 
մասերը» [4] գրքում նա առաջարկեց երկու աշխարհամասերի սահմանն 
անցկացնել Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսից սկիզբ առնող Ուրալյան 
լեռնաշղթայով. «Հյուսիսից՝ Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսից մինչև Տա-
զովյան հրվանդան, Պեչորա և Օբ գետերի միջակայքով, 100 վերստ լայ-
նությամբ դեպի հարավ մինչև 500 հյուսիսային լայնություն, այսինքն՝ մինչև 
Սամարա գետի գլխամաս: Այնուհետև Ստրալենբերգը սահմանը տարավ 
Սամարա գետով, նույնպես լեռնոտ վայրերով մինչև Վոլգա, Վոլգայով 
ներքև, մինչև Կամիշենկա, նրանով էլ մինչև Դոնի կորություն, որտեղ հյու-
սիսային մասից թափվում է Իլովլյա գետը, հյուսիսային լայնությամբ մոտա-
վորապես 49 ½0, և վերջապես՝ Դոնով ներքև» [5, с. 89]: 

1736 թ. մեկ այլ գիտնական՝ ռուս պատմաբան, աշխարհագրագետ 
Վասիլի Տատիշևը (1686-1750 թթ.), համաձայնելով Ստրալենբերգի տեսա-
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կետին, Ուրալյան լեռնաշղթան համարեց իբրև Եվրոպան Ասիայից անջա-
տող բնական անջրպետ. «Հույժ պատշաճ և բնական դիրքով հարմար է 
սահմանն անցկացնել Վայգաչի նեղուցից Մեծ Պլեսով (Ուրալյան լեռնաշղ-
թայով - Ա. Չ.) և Յայկով (Ուրալ գետով - Գ. Ս.) ներքև մինչև Կասպից ծովը, 
մինչև Կումա գետը կամ մինչև Տաուրյան լեռները (Կովկաս - Ա. Չ.), այստե-
ղից էլ դեպի Դոնի գետաբերան, հետո Ազովի և Սև ծովեր, իսկ հետո Կոս-
տանտնոպոլի նեղուցով դեպի Միջերկրական ծով» [5, с. 89]: 

Վերոգրյալից հստակ երևում է, որ պատմության մեջ երբևէ Եվրոպան 
չի տարածվել Ուրալյան լեռնաշղթայից արևելք և Կումա-Մանիչյան ցած-
րությունից հարավ՝ Ռուսաստանը դարձնելով անդրաշխարհամասային 
«transcontinental country» երկիր (Տե՛ս Քարտեզ №1, №2): Հաջորդիվ 
կպարզաբանենք, որ մինչև ռուսական պետության ընդլայնումը դեպի Կով-
կասյան լեռներ և դրանցից էլ հարավ՝ մինչև Արաքս գետի ավազան, Կով-
կասը երբեք չի եղել տարածաշրջան, այդ անունով հայտի է եղել միայն Սև 
ծովից Կասպից ձգվող լեռնաշղթան: 

XIX դարի ռուսական նվաճումները կայսրության հարավում ներառեցին 
նոր տարածքներ, որոնք ենթարկվեցին վարչատարածքային բաժանումնե-
րի ռուսական ավանդույթներով ու կանոններով: 

1804-1813 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմից հետո կնքված 
«24.10.1813 թ. Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի» [6] և 1826-
1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ռուսական հաղթանակը ամրա-
գրող «10.02.1828 թ. Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի» [7] արդ-
յունքում ռուսական կայսրությունն ընդլայնվեց Կովկասյան լեռնաշղթայից 
հարավ՝ հասնելով մինչև Արաքս և Քուր գետերի ջրբաժան, ինչպես նաև 
նվաճելով ներկայիս Վրաստանի, Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի 
տարածքները: 

Հայաստանի կովկասացման լայնածավալ գործընթացը հայեցակար-
գային տեսքի բերվեց ռուս համհարզ, պրոֆեսոր Մ. Մ. Լիտվինովի (1844-
1900 թթ.) նախաձեռնությամբ: Նրա «Ռուսաստանի ծայրամասերը: Կով-
կաս. ռազմաաշխարհագրական ակնարկներ» գրքում (1884 թ.) ընդգծվեց, 
որ Արաքսից հյուսիս ընկած Արևելյան Հայաստանի, Վիրքի, Շիրվանի տա-
րածքները Կովկասյան լեռնաշղթայից հյուսիս ընկած վարչատարածքային 
միավորի հարավային շարունակությունն են. «Կովկասյան լեռների գլխա-
վոր շղթան, որը հարավարևելյան կողմում ձգվում է 1372 վերստ (190 մղոն), 
ծովերի միջակայքում, իրենից ներկայացնում է հրաշալի միանմանություն և 
կիսում է Կովկասը երկու մասի՝ Հյուսիսային Կովկասի և Անդրկովկասի…» 
[8, с. 52]: 
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Քարտեզ № 1 
 

 
 

 
Քարտեզ № 2 

 
Եվրոպա և Ասիա աշխարհամասերի 

ժամանակակից սահմանները արևելքում և 
հարավ-արևելքում 

Ռուսաստանի Դաշնության 
Հյուսիսկովկասյան 
դաշնային շրջան 

  
 
Պատմական տեսանկյունից ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ Ռուսաս-

տանն իր հայեցողությամբ է վերաձևակերպել իր կողմից նվաճված նոր 
տարածքների վարչատարածքային կառուցվածքը՝ ելնելով ոչ թե այդ տա-
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րածքների վրա ապրող բնիկների պատմական արդարության տեսանկյու-
նից, այլ իր իսկ կայսրության ռազմաքաղաքական շահերից: Սակայն տա-
րօրինակ և անտրամաբանական է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությու-
նը, լինելով միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ, չի խմբագրում իր 
արքետիպերը՝ ելնելով Հայաստանի ազգային շահերից և հայ ազգի պատ-
մական հիշողություններից ու արդարության ակնկալիքներից (Տե՛ս Քար-
տեզ № 3): 

Բարոյահոգեբանական հանգամանքից բացի՝ առկա է նաև ձևախեղ-
ված պատմության առողջացման խնդիր: Գաղտնիք չէ, որ մեր թշնամիները 
վաղուց շրջանառում են հայերի «եկվոր» լինելու հիպոթեզը՝ Արցախյան հա-
կամարտության կարգավորման գործընթացում փորձելով զրկել հայկական 
կողմին բնիկների կարգավիճակից հանդես գալու բարոյական առավելութ-
յունից: Հայկական էթնոտիպը՝ մարդաբանական տեսակը, մերձավորար-
ևելյան է, հայերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանքին, ուս-
տի ներկայիս Հայաստանի և Արցախի տարածքները Կովկասյան տարա-
ծաշրջանի մեջ դիտարկելը խթանում է թշնամի երկրների հակահայ քարոզ-
չությունը: Այստեղից հարց է ծագում. «Ի՞նչ գործ ունի մերձավորարևելյան 
ազգը Կովկասում, որը կովկասցիների բնօրրանն է» (Տե՛ս Քարտեզ № 5): 

Վերոնշյալ հայատյաց քարոզչության վտանգավոր ազդեցությունը չե-
զոքացնելու համար վաղուց ժամանակն է ամեն ինչ իրենց անունով կոչելը: 
Օր առաջ պետք է հրաժարվել օտար պետության վարչատարածքային միա-
վորի անվանումից և Հայաստանը տեղորոշել հազարամյակների ընթաց-
քում հայտնի, սակայն առժամանակ մոռացված «Հայկական լեռնաշխարհ» 
տեղանունով (Տե՛ս Քարտեզ № 3): 

Հայաստանը դեռևս Հերոդոտեսի (մ.թ.ա 484 – մ.թ.ա. 425) և Պոմպո-
նիոս Մելայի (15-60 թթ.) (Տե՛ս Քարտեզ № 6, № 7) ժամանակներից մինչև 
18-րդ դարի գրեթե բոլոր քարտեզներում [9] ընկալվել է որպես Ասիայում 
տեղակայված մերձավորարևելյան երկիր: 

ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական վարչության (ԿՀՎ) «Central 
Intelligence Agency» պաշտոնական կայքում Հայաստանը նկարագրված է 
որպես Ասիական երկիր. «Հայաստանը տեղակայված է Հարավարևմտյան 
Ասիայում, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև: Նկատառում. Հայաստանը ինքն 
իրեն համարում է Եվրոպայի մաս. աշխարհաքաղաքականորեն այն կարելի 
է դասակարգել որպես Եվրոպայի կամ Մերձավոր Արևելքի, կամ միաժա-
մանակ երկուսի տիրույթում» [10]: 

Վերոգրյալից կարելի է ենթադրել, որ մոլորության աղբյուրը Հայաստա-
նում է, այն բանում, որ հայերն իրենց կոչում են կովկասցի, իսկ իրենց եր-
կիրը՝ կովկասյան: Բոլորը ճանաչում են իրենց շրջապատող աշխարհը այն-
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պես, ինչպես եղել է, և այնպես, ինչպես կա, մինչդեռ Հայաստանում դեռևս 
շատ են հնացած, արդիականությունը կորցրած, հետադիմական, ծայրա-
մասային, հաճախ վտանգավոր գաղափարներ սնող մտքերը: 
 
 

Քարտեզ №3 
 

 
 

Հայկական Լեռնաշխարհ 
 

 
Քարտեզ №4 

 
 

Հայքը՝ ըստ «Աշխարհացոյցի» 
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Քարտեզ № 5 
 

 
 

Պատմական փաստերի նենգափոխման օրինակ 
 

 
Քարտեզ № 6 

 

 
 

Աշխարհը՝ ըստ Հերոդոտեսի (մ.թ.ա. 450) 
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Քարտեզ № 7 
 

 
 

Պոմպոնիոս Մելայի հին աշխարհի քարտեզը 
 
«Ճանաչիր և մեզ ճանաչելուց առաջ իմացիր, որ աշխարհի վրա արևի ա-

ռաջին ծագումից ի վեր, մեր Աղվանից և Ալանների սահմանից մինչև հա-
րավ՝ դեպի մեր Կորճկահայքը, Տորոս լեռան ստորոտից մինչև արևմուտք՝ 
դեպի մեծ Անտիոք, Միջերկրական ծովի ափը, այդ վայրից էլ հյուսիս, մինչև 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

 
 
 

383 

Մամաստիա, այնտեղից էլ մինչև արևմուտք, դեպի Կիլիկիա՝ մեր աշխարհը 
Երրորդ Հայքի, Կիլիկիայից հյուսիս, միչև Լէնո Պոնտոս ու Սև ծովի ափը, 
այնտեղից էլ հյուսիս-արևելք մինչև մեր Տայք աշխարհը, Տայքից էլ արևելք, 
մինչև մեր Աղվանք աշխարհը և ալանների դուռը: Արևմուտքում, Միջերկ-
րական ծովի ափից և Մեծ Անտիոքից մինչև արևելք, դեպի Տավրոսյան լեռ-
նաշղթայի վերջը, մինչև գիլանի հարևանությամբ Կասպից ծովի ափը: Հա-
րավում Տավրոս լեռան ստորոտից մինչև հյուսիս՝ որ սուլթանիույից արևելք 
է, մինչև ալանների սահմանները, և այն, որ Հարավում է փոքր փոքր, հազ-
բակաից մինչև մեր Տայք աշխարհը, և արևմտյան կողմում մեծ Անտիոքից 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, մինչև Լէնօ Պոնտոս, Լէնօ Պոնտոսից էլ դեպի 
հյուսիս-արևելք մինչև մեր Տայք աշխարհը, Տայքից էլ արևելք, մինչև ալան-
ների սահմանը՝ Կասպից ծովի ափը, այս տիրույթում գտնվող ամբողջ աշ-
խարհը իր բոլոր լեռներով, բլուրներով, անտառներով, ծովերով, լճերով, գե-
տերով, աղբյուրներով, քաղաքներով, գավառներով, դաշտերով, գյուղերով, 
տներով, բնակատեղերով և այն ամբողջով, որ կա երկրի վրա ու ծովերի 
խորքում, գետերում, աղբյուրներում, բնության մեջ գոյություն ունեցող, 
մարդկանցով և անասուն կենդանիներով, գազաններով, սողուններով, 
թռչուններով և ամբողջ երկրի կենդանիներով և անտառի բերքով կար և մ-
նում է Հայաստան անունով երկիր, որտեղ բնակվում են Հայի բնությամբ 
մարդիկ: Հայոց երկրի երեսին և ծովերի խորքում գոյություն ունեցող անա-
սուն կենդանիները միասնաբար հանդիսանում են ՀԱՅ ԱԶԳԻ ժառանգութ-
յունը, երկրից ոչ ավելին ոչ էլ գեթ մեկ քայլ պակաս: Պահպանեցի տունը 
հայոց համաձայն Հայաստանի օրենքների մինչև հավիտյան» [11]: 

 
Շահամիր Շահամիրյան (1723-1798) 

«Որոգայթ փառաց» (1773) 
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ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АРМЕНИИ И ВОПРОСЫ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Цель статьи – обосновать ценностную и символическую связь политических 
институтов с жизненным пространством нации. Нации, выступая с позиции силы, 
постоянно принуждали других принимать собственное восприятие географии. 
Свободные нации придавали себе подвластным географическим, физическим 
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явлениям такие символы (наименования, знаки, мифы), которые навсегда 
утвердили  как культурную, так и политико-правовую принадлежность этих 
пространств, претендующих на цивилизацию 

Наша задача – представить проблему не в качестве предмета исторического, 
научно-исследовательского спора, а одним из инструментов самоидентификации 
конкуретоспособной нации. 

В ходе исследования были применены как историко-сравнительные, так и 
семантические методы анализа. 

В результате исследования пришли к выводу, что вполне закономерно, что 
разные цивилизации имеют разные, часто противоречащие отношения касательно 
одного и того же географического пространства. Конкуретоспособно то 
сообщество, которое в контексте исторической справедливости способно 
редактировать прошедшие события и корректировать понятия, которые лежат в 
основе их цивилизационной идентичности. 

Выше сказанное предоставляет возможность развивающейся и 
конкурентноспособной нации, благодаря историческим фактам и упорным трудам 
гражданского общества, отрицать предложенные другими эпосы об этих 
пространствах, лишая их рациональных, историко-правовых основ, формируя 
легитимные притязания по отношению к этим физическим, ментальным и 
виртуальным пространствам. 

Ключевые слова: жизненное пространство, стратегия, интересы, 
послание, безопасность, самоуправление, идеология, коммуникация, 
классификация, центр. 
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LIVING SPACE: 
ARMENIAN GEOGRAPHICAL POLICY AND MATTERS  

OF TERRITORIAL GOOD GOVERNANCE 
 

The purpose of the article is to substantiate the value and symbolic connection of 
political institutions with the living space of the nation. Nations, acting from a position 
of strength, have constantly forced others to accept their own perceptions of 
geography. Independent nations attached themselves to geographic and physical 
phenomena subject to such symbols (names, signs, myths) that forever affirmed both 
the cultural and the political and legal belonging of these spaces to civilizations claiming 
them. 
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Our task is to present the problem not as a subject of a historical, scientific-
research debate, but as one of the instruments of self-identification of a competitive 
nation. 

In the course of the study, both historical-comparative and semantic methods of 
analysis were applied. 

The study concluded that it is completely natural that different civilizations have 
different, often conflicting, relations that are tangential to the same geographical space. 
Competitive is the community that, in the context of historical justice, is able to edit past 
events and adjust the concepts, which underlie their civilizational identity. 

The foregoing provides an opportunity for a developing and competitive nation, 
due to historical facts and hard work of civil society, to deny other epics about these 
spaces proposed by others, depriving them of rational, historical and legal foundations 
and forming legitimate claims in relation to these physical, mental and virtual spaces. 

Keywords: living space, strategy, interests, message, security, self-government, 
ideology, communication, classification, center. 
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АРМЕНИЯ И ЕАЭС: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ИНТЕГРАЦИИ 

 
В 2019 году, в канун пятилетия с момента подписания Договора о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Республика Армения, в 
рамках своего председательства в союзе, предложила в качестве 
преоритетов цифровизацию, устранение препятствий на внутреннем 
рынке ЕАЭС, а также развитие торгово-экономических отношений 
Союза с третьими странами и объединениями (Сингапур, Иран, 
Китай и т.д.). Данная статья посвящена исследованию 
предварительных политических и экономических итогов пятилетнего 
членства Армении в ЕАЭС, включая подведение итогов ее 
председательства в 2019 году. Это важно как в контексте анализа 
процесса выстраивания внешней политики страны, так и 
рассмотрения экономических девидентов от ее выбора ЕАЭС как 
наиболее оптимальной модели региональной интеграции.В работе 
также дается короткий исторический ракурс основных этапов 
сотрудничества Республики Армения с различными 
интеграционными образованиями на пространстве СНГ, а также 
анализ внешнеполитических реалий Армении на момент перед 
вступлением в ЕАЭС. 

Ключевые слова: Армения, ЕАЭС, евразийская интеграция, 
экономика, торговля, общий рынок. 

 
Современная мировая экономика выделяется тенденциями углубления и 

расширения интеграционных процессов. Многие государства, если не 
большинство стран-членов Всемирной торговой огранизации (ВТО), состоят 
в одной или нескольких региональных интеграционных объединениях [1]. 
Интеграция является процессом объединения экономических субъектов, 
углубления их взаимодействия и развития связей между ними. Кроме того, 
экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании 
ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу 
благоприятных условий осуществления экономической деятельности, 
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снятии взаимных барьеров [2]. Изучением и классификацией основных 
стадий интеграционных процессов в 60-70-е годы 20 века занимался 
австрийский и американский экономист, профессор Принстонского 
университета Фриц Махлуп (Fritz Machlup). Однако, более точную 
систематизацию и обобщение основы теории интеграции, еще в 1960 году, 
сделал венгерский экономист Бела Баласса [3]. Согласно этой 
классификации, существует 5 основных видов интеграционных 
соглашений: 

1. Зона свободной торговли (Free trade zone); 
2. Таможенныйсоюз (Customs union); 
3. Общий рынок (Common market); 
4. Экономический и валютный союз (Economic and Monetary union); 
5. Полная экономическая и политическая интеграция (Total economic 

and political integration). 
Согласно теории Баласса, по мере увеличения экономической 

интеграции, барьеры торговли между рынками уменьшаются. В то же 
время, он отмечал, что наднациональные общие рынки, с их свободным 
передвижением экономических факторов через национальные границы, 
естественно создают спрос на дальнейшую интеграцию, не только 
экономическую (через валютные союзы), но и политическую. Следующий 
этап, согласно венгерскому экономисту, эволюция экономических 
сообществ в политические объединения. 

Типичным экономическим интеграционным обьединением на 
сегодняшний день, наравне с Европейским союзом (ЕС), является 
основанный в 2015 году Евразийский экономический союз. 

Республика Армения, несмотря на участие в Европейской политике 
соседства (запущена в 2004 году) и программе Восточного партнерства 
(действует с 2009 года), в лице президента страны, заявила о пересмотре 
интеграционного вектора и выступила с заявлением о готовности начать 
процесс присоединения к Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству (России, Беларуси и Казахстана), а также участвовать в 
формировании Евразийского экономического союза. Намерение было 
озвучено 3 сентября 2013 года в ходе совместного заявления для СМИ 
президентов Республики Армения и Российской Федерации Сержа 
Саргсяна и Владимира Путина по итогам рабочего визита президента 
армянского лидера в Москву. Уже на саммите лидеров стран СНГ и 
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государств-членов ЕврАзЭС, который состоялся 10 октября 2014 года в 
Минске, президент Серж Саргсян подписал «Договор о присоединении 
Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года»11. Таким образом, Армения окончательно завершила 
процесс подготовки и оформила правовую базу для вступления в 
Евразийский экономич

Однако, для того, чтобы подвести итоги пятилетнего членства страны в 
Евразийском экономическом союзе, следует рассмотреть основные этапы 
интеграционной политики страны, а также причины и мотивации 
изменения подходов официального Еревана по отношению к ЕС и ЕАЭС. 

 

 
Постсоветская интеграция и Армения: предпосылки  

присоединения страны к ЕАЭС 
 
На заре независимости, Республика Армения, параллельно нагорно-

карабахскому конфликту и экономическому кризису, вызванному 
дезинтеграцией СССР, Армения выстраивала свою внешнюю политику, 
исходя из своих национальных интересов и текущих реалий. Все 
экономические и военно-политические постсоветские интеграционные 
объединения, в которых Армения была и остается вовлеченной по сей 
день, являлись и являются проектами Российской Федерации, целью 
которых было поддержание межгосударственных связей между бывшими 
союзными республиками. Кроме того, еще одним фактором, который влиял 
на интеграционный выбор вступления в эти объединения, в первую 
очередь, обуславливался именно высоким уровнем армяно-российских 
стратегических и союзнических отношений. В этом контексте следует 
выделить два основных направления: торгово-экономическое и военно-
политическое. 

Рассматривая процесс присоединения Армении к Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС), необходимо обратиться к истории 
интеграции на постсоветском пространстве, что со всременем создало 
предпосылки для основания Евразийского экономического союза. 

 
11 Пресс-релиз «В Минске подписан «Договор о присоединении Армении к 

Договору о Евразийском экономическом союзе» // URL: 
http://www.president.am/ru/press-release/item/2014/10/10/President-Serzh-Sargsyan-
Minsk-Supreme-Eurasian-Economic-Council/, 10.10.2014; 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2014/10/10/President-Serzh-Sargsyan-Minsk-Supreme-Eurasian-Economic-Council/
http://www.president.am/ru/press-release/item/2014/10/10/President-Serzh-Sargsyan-Minsk-Supreme-Eurasian-Economic-Council/
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Анализируя процессы экономической интеграции на постсоветском 
пространстве, предшествовавшие созданию Евразийского экономического 
союза, выделяются следующие этапы интеграции: 

1. 1991-1995 гг. - интеграция на пространстве СНГ;  
2. 1995-2000 гг. - Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана (+ 

Кыргызстан и Таджкистан); 
3. 2000-2014 гг. - основание Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС);  
Первым интеграционным объединением, к которому присоединилась 

Армения после провозглашения независимости, является СНГ. Республика 
Армения, как и большинство постсоветских государств, присоединилась к 
«Соглашению о создании Содружества Независимых Государств» на 
саммите в Алма-Ате 21 декабря 1991 года12. Организация имела своей целью 
сохранение политических, экономических, культурных и прочих контактов 
между государствами, ранее входившими в состав СССР. До сих пор 
правовой основой во взаимоотношениях Армении с большинством стран 
постсоветского пространства (исключая страны-члены ЕАЭС) остается 
именно договорно-правовая база СНГ. 

Со временем появилась необходимость углубления экономической 
интеграции на пространстве СНГ. Именно с этой целью, в 1995 году между 
Россия создала Таможенный союз Беларусью и Казахстаном, а через год – 
в 1996 году между РФ, Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью был 
подписан Договор об углублении интеграции, а в 1999 году – Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство (предшествовали созданию 
ЕврАзЭС) между все теми же странами, при участии Таджикистана. В этот 
период были отменены тарифные и количественные ограничения во 
взаимной торговле стран-участниц, согласованы импортные таможенные 
тарифы России, Беларуси и Казахстана по большинству товарных позиций, 
сделаны первые шаги по пути координации экономической политики, 
активизировалось взаимодействие национальных финансовых систем. 

Вскоре стала очевидной необходимость углубления интеграции для 
создания более эффективного многостороннего организационно-правового 
механизма реализации интеграционных договоренностей. Уже на основе 
Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и 

 
12 См. Текст соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств//URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=176, 08.12.1991; 

http://cis.minsk.by/page.php?id=176
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Таджикистана, 10 октября 2000 года в Астане был подписан Договор об 
учреждении другого многостороннего субрегионального объединения – 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)13. Отметим, что 
ЕврАзЭС был зарегистрирован в качестве официальной международной 
экономической организации (в мае 2003 года ООН зафиксировала 
статус ЕврАзЭС как международной организации, а в декабре 2003 года 
– статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН) со своей 
структурой с детально прописанным механизмом принятия решений. 
Основными целями ЕврАзЭС были определены: эффективное продвижение 
процесса формирования таможенного союза и единого экономического 
пространства, а также координация действий государств-участников при 
интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. 

Углубление контактов между ЕврАзЭС и странами постсоветского 
пространства со временем привело к тому, что в январе 2006 года к 
организации присоединился Узбекистан (покинул ее в конце 2008 года), а в 
мае 2002 года статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Украина и 
Молдова. Будучи заинтересованной в углублении сотрудничества и 
торговли со странами ЕврАзЭС, но не имея общей границы с организацией, 
Республика Армения 27 апреля 2003 года получила статус наблюдателя в 
ЕваАзЭС14. 

В качестве механизма для реализации поставленных задач по 
интеграции, 12 января 2006 года Россия и Казахстан создали Евразийский 
банк развития (ЕАБР), целью которого было финансирование крупных 
проектов как в странах ЕврАзЭС, так и других государствах СНГ. В 2009 
году Армения и Таджикистан, а в 2010 году и Беларусь присоединились к 
ЕАБР. Уставный капитал Банка на момент его создания составил 7 млрд 
долл., в том числе оплаченный – 1,5 млрд долл. и капитал до востребования 
– 5,5 млрд долл15. По состоянию на 1 ноября 2019 года объем текущего 
инвестиционного портфеля ЕАБР составил 3,944 млрд долл.; объем 
инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов – 8,393 млрд 

 
13 См. «История Евразийского экономического сообщества», статья на сайте 

ЕврАзЭС//URL: http://www.evrazes.com/about/history; 
14 См. «Евразийское экономическое сообщество», статья на сайте МИД 

РА//URL: http://www.mfa.am/ru/international-organisations/EurAsEC/; 
15 См. История создания Евразийского банк развития, информация на сайте 

ЕАБР//URL: http://www.eabr.org/r/about/; 

http://www.evrazes.com/about/history
http://www.mfa.am/ru/international-organisations/EurAsEC/
http://www.eabr.org/r/about/
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долл. Кроме того, на стадии финансирования находятся 96 
инвестиционных проекта в 6 государствах – участниках Банка. Из них на 
Россию приходится 44% средств, на Казахстан – 41,6%, на Белоруссию - 
10,2%, на Армению – 2,4%, Киргизию – 1,7%, а на Таджикистан – 0,1%. 

Отметим, что за годы существования ЕврАзЭС темпы формирования 
Таможенного союза в масштабе всего Сообщества замедлились: странам-
членам не удалось добиться серьезного прогресса в развитии интеграции в 
транспортной сфере, проблемы были и с формированием общего 
энергетического рынка, интеграцией в финансовой сфере. Причин тому 
достаточно много: от геополитических и геоэкономических до разного 
уровня и условий экономического развития в самих странах Сообщества. 
Особо отметим, что ЕврАзЭС также, как и предыдущие интеграционные 
объединения являлся в значительной мере политическим проектом, 
созданным Российской Федерацией и странами, которые, по тем или иным 
причинам ориентируются на нее. Многие из стран, делая политический 
выбор в сторону ЕврАзЭС, не были готовы к реальной интеграции [4]. 

Делая ставку на опыте функционирования ЕврАзЭС, Россия 
инициировала очередную попытку проекта создания Таможенного союза из 
тех стран, которые были на тот момент готовы к реальной экономической 
интеграции (Россия, Беларусь и Казахстан). Так, в ноябре 2009 года 
руководители трех стран подписали пакет документов, предусматривавших 
создание Таможенного союза (ТС) с 1 января 2010 года16. Однако в 
соглашениях делалось допущение, что остальные страны ЕврАзЭС, также, 
как и другие заинтересованные государства, по мере готовности, могли бы 
присоединиться к нему. Дальнейшим шагом стало введение Единого 
таможенного тарифа, вступившего в силу с 1 января 2010 года, а с 1 июля 
2010 года был принят Таможенный кодекс ТС (в июле 2010 года был снят 
таможенный контроль на российско-белорусской границе, а с июля 2011 
года на российско-казахской). Единый таможенный тариф ТС на 
импортируемые товары охватывал более 11000 единиц, т.е. подавляющую 
часть Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
ТС. На основе соглашений о формировании Таможенного союза был 
создан прецедент первого наднационального органа - Комиссии 

 
16 См. «История Евразийского экономического сообщества», информация на 

сайте ЕврАзЭС//URL: http://www.evrazes.com/about/history; 

http://www.evrazes.com/about/history
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Таможенного союза, решения которого были обязательны для стран-
участниц. 

В рамках дальнейшей интеграции, 9 декабря 2010 г. на неформальном 
саммите глав Беларуси, Казахстана и России, прошедшем в Алма-Ате, 
президенты утвердили План действий на 2010-2011 годы, включавшее 
формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран. 
Документ также предусматривал разработку и подписание в течение двух 
лет до 20-ти международных договоров, обеспечивающих создание и 
функционирование ЕЭП с 1 января 2012 года. Со 2 февраля 2012 года 
начала функционировать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – 
постоянно действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП. В рамках ЕЭП 
между государствами-участниками осуществлялось обеспечение «четырёх 
свобод»: движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также 
обеспечение начала координации экономической политики государств-
участников в отношении макроэкономики и финансового сектора, 
транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного 
комплексов и пр. Уже в декларации «О евразийской экономической 
интеграции» от 18 ноября 2011 года было провозглашено намерение трех 
государств создать к 1 января 2015 года Евразийский экономический союз. 
На встрече глав государств-членов Таможенного союза в Астане, 29 мая 
2012 года, был одобрен план работы по подготовке проекта Договора о 
Евразийском экономическом союзе. Так и случилось, 1 января 2015 года 
был основан ЕАЭС, членом которой Республика Армения стала на 
следующий день - 2 января. Тогда же глава государства стал 
полноправным членом Высшего Евразийского экономического совета, а 
премьер-министр – членом Межправительственного совета. Полноправный 
представитель Армении появился и в Совете ЕЭК. В Коллегии Евразийской 
экономической комиссии страна уже представлена тремя членами коллегии, 
как и другие страны-участницы Союза. Кроме того, Армения 
присоединилась к 29 международным договорам в качестве условного  
членства, а также утвердила список товаров, в отношении которых на 
переходном этапе в пять лет не должны были применяться ввозные 
таможенные пошлины, отличающиеся от единых тарифов Таможенного 
союза. 

Рассматривая подробно Договор о создании ЕАЭС и выгоды Армении 
от членства в организации, следует подчеркнуть, что в договоре была 
закреплена норма, по которой официальный Ереван стал получать 1,13% от 
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сумм таможенных пошлин, полученных от ввоза товаров на территорию 
ЕАЭС в течение года (Беларусь – 4,65%; Казахстан – 7,25%; Россия – 
86,97%). По информации представительства МВФ в Республике Армения, 
сумма дохода в среднем может достигать 250-300 млн. долл. в год. Не 
менее важным является и то, что за исключением прямых преимуществ, 
есть также и другие льготы, которыми Армения смогла пользоваться и в 
дальнейшем, в частности - льготные цены на газ и получение 
дополнительного финансирования для продления срока эксплуатации 
Армянской АЭС. 

В рамках переговоров, Армения добилась привилегий от стран-членов 
Союза и отсрочила не несколько лет введение единых ставок таможенные 
пошлин ЕАЭС на ряд товаров: мясо и мясные продукты (до 2022 года); 
отдельный тариф на некоторые виды молочной продукции, яйца, мед (до 
2020 года); на некоторые виды фруктов и орехов (до 2019 года). До 2022 
года в Армении будут задействованы отличные от ставок ЕАЭС 
таможенные пошлины на импорт вооружения и военной техники для нужд 
ВС РА, аналогов которым нет в Российской Федерации и других странах 
ЕАЭС. Подобное допущение делается и для товаров, необходимых для 
целей строительства или модернизации АЭС в течение ее гарантийного 
срока17. 

Получением льгот по таможенным пошлинам, Республика Армения 
получила возможность минимизировать риски для экономики страны от 
вхождения в союз и имплементации «Договора о Евразийском 
экономическом союзе». Страны ЕАЭС, в свою очередь, также обезопасили 
себя от возможных рисков из-за вхождения Армении в ЕАЭС. Так, в 
Протоколе #4 Договора, в статье 45 отмечено, что официальный Ереван 
обязуется не допустить ввоза товаров, импортированных в Армению из 
третьих стран льготным путем, в страны ЕАЭС. В статье 69 было 
закреплено, что реэкспорт товаров из третьих стран через Армению в 
страны ЕАЭС не должен превышать 15%, в обратном случае – страны ЕАЭС 
будут вынуждены отменить льготы на переходный период (статья 65). 

 

 
17 См. Проект Договора «О присоединении Республики Армения к договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», // URL: 
http://mineconomy.am/uploades/20142811182417625.pdf; 

http://mineconomy.am/uploades/20142811182417625.pdf
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Политические и экономические итоги пятилетнего  
членства Армении в ЕАЭС 

 
Несмотря на смену власти в Армении, которая произошла в апреле-мае 

2018 года, внешнеполитические приоритеты страны не претерпели 
изменений, а процесс евразийской интеграция все еще остается в центре 
внимания правительства страны. Так, в правительственной программе 
нового кабинета министров во главе с премьер-министром страны Николом 
Пашиняном, которая была утверждена Национальным собранием 
Республики Армения 14 февраля 2019 года, было четко зафиксировано, что 
армянское правительство продолжает видеть страну в составе ЕАЭС. Кроме 
того, было отмечено, что правительство будет работать в направлении 
поддержания активного и инициативного участия страны в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Согласно тексту документа, «все эти шаги 
направлены на еще большее увеличение эффективности этих 
организаций»18. 

Выгоды Республики Армения от членства в Евразийском 
экономическом союзе связаны с двумя основными сферами: торгово-
экономической и экономико-дипломатической. 

Рассматривая торгово-экономические дивиденты от вступления 
Армении в ЕАЭС, выделим рост внешнеторгового оборота и экспорта в 
страны союза. Хотя в структуре торговли Армении все еще преобладает 
товарооборот с третьими странами, тем не менее, ее основным торговым 
партнером в ЕАЭС остается Россия. Интересной является динамика 
увеличения экспорта из Армении в Россию, который в 2018 году составил 
$634,134 млн., что в три раз выше данных за 2015 год (экспорт составил 
$214,235 млн. долл.), когда страна стала полноправным членом и вошла в 
ЕАЭС (Таблица 1). 

 

 
18Правительственная программа премьер-министра Никола Пашиняна, стр. 17-

18, Источник –https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf; 

https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
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  Таб. 2.  
 

Товарооборот России и Армении, тысяч долл. США. Источник: Ru-stat.com 

 
 Кроме того, значительная часть энергоресурсов (нефть, газ) и атомное 

топливо для Мецаморской АЭС в Армении также поступает из Российской 
Федерации. Оглядываясь назад, можно также зафиксировать, что одной из 
очевидных выгод вхождения Армении в ЕАЭС стало сохранение прежней 
цены на природный газ.  

Армянские эксперты экономисты также фиксируют повышение доли 
взаимной торговли со странами-членами ЕАЭС. Как и в случае России, по 
странам ЕАЭС также наблюдается рост экспорта из Армении, что также 
говорит о положительном влиянии евразийской интеграции на экономику 
страны (Таблица 2). Свою роль в этом деле сыграли и контр-санкции 
России, введенные против стран ЕС, расширившие возможность экспорта 
продуктов в Россию. 
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 Таблица 1 

 
Структура экспорта Армении, тысяч долл. США. Источник: Armstatbank.am 

 
 2015 2016 2017 2018 

Страны ЕАЭС 

Российская Федерация 244 893 374 471 557 256 666 502 
Беларусь 6 810 13 412 7 051 11 737 
Казахстан 4 166 4 974 4 928 9 767 
Кыргызстан 371 1 037 1 764 971 

Зоны свободной торговли и торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС 

Китай 165 359 96 451 118 529 107 222 
Иран 81 728 75 253 84123 94 203 
Вьетнам 131 22 157 566 

Третьи страны-торговые партнеры 
Германия 140 253 138 950 133 128 136 079 
Болгария 78 928 152 420 282 332 215 271 
Швейцария 38 953 74 643 261 389 336 378 
Грузия 125 320 146 939 152 892 68 696 
Ирак 130 637 137 896 117 449 150 638 

  
Анализируя причины роста экспорта товаров из Армении в страны-

члены ЕАЭС, выделим следующие: 1. Подписание соглашения с ЕАЭС о 
снятии таможенных пошлин; 2. Упрощение всех процедур – от оформления 
и получения лицензий на экспорт до таможенного оформления; 3. 
Стабилизация курса российского рубля (в январе 2016 года курс составлял 
77 р. за 1$, а в октябре – 63 р. за 1$. Фактически рубль укрепился на 22%. 
Соответственно настолько же повысилась валютная выручка экспортеров в 
Россию; 4. Снижение цен на газ с 165$ до 150$ за 1000 куб. м. (для 
конечных потребителей цена снизилась на 6% со 156 драмов до 146,7 
драмов, что дало определенный положительный эффект для тепличных 
хозяйств республики [5]. 

Кроме того, Республика Армения на сегодняшний день занимает одну 
из лидирующих позиций среди государств-членов ЕАЭС по темпу роста 
ВВП. Несмотря на то, что с 2014 и вплоть до 2016 года ВВП республики 
умеренно сдерживался на фоне нестабильности экономической ситуации в 
мире и, в частности в Российской Федерации, однако, уже в первом 
квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
ВВП страны увеличился на 6,5%. По даным МВФ, прогноз роста ВВП в 
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Армении по итогам 2019 года повышен с 4,6% до 6%, а на 2020 год - на 
уровне 4,8%19. 

Не менее важной и приоритетной сферой деятельности Республики 
Армения в рамках ЕАЭС является развитие торгово-экономических 
отношений ЕАЭС с третьими странами и объединениями. Данное 
направление было озвучено в качестве приоритета председательства 
Республики Армения в ЕАЭС, премьер-министром страны Николом 
Пашиняном в январе 2019 года. 

«Реализация соответствующих соглашений с Ираном и КНР, а по 
завершении переговоров – с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и 
Индией может дать дополнительный импульс процессу интеграции 
Союза в мировую экономику», – подчеркнул Премьер-министр Армении, 
выступая перед министрами ЕЭК20. 

Согласно главе армянского правительства, важная задача в этом деле – 
объединение усилий для продвижения товаров ЕАЭС на внешние рынки. 
Это, согласно Пашиняну, поможет совместному выходу евразийских 
производителей на внешние рынки и создаст кооперационные цепочки 
внутри ЕАЭС. 

Теперь уже, подводя итоги как председательства Армении в ЕАЭС, так 
и саммита ЕАЭС, который состоялся 1 октября 2019 года, следует 
подчеркнуть, что в том числе и благодаря активной работе официального 
Еревана, было заключено соглашение о зоне свободной торговли с 
Сингапуром и обозначены новые направления сотрудничества с Ираном 
(вступило в силу 27 октября). При этом не менее важным результатом 
саммита стало утверждение концепции общего финансового рынка ЕАЭС и 
принятие новых мер в сфере прослеживаемости товаров. 

Важным достижением стало и то, что в октябре, наравне с соглашением 
между ЕАЭС с Ираном, в силу вступило еще одно соглашение “О торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР”. Этот документ, 
согласно его авторам, должен упростить торговые процедуры и 
стимулировать реализацию других проектов, в частности китайского “Один 

 
19 См. Рост ВВП в Армении в долгосрочной перспективе может достичь 

двузначного показателя, ЕАБР, https://eabr.org/press/news/rost-vvp-v-armenii-v-
dolgosrochnoy-perspektive-mozhet-dostich-dvuznachnogo-pokazatelya/, 29.20.2019; 

20 См. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил 
приоритеты председательства Армении в ЕАЭС 2019 года, сайт ЕАЭК, 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-01-2019-4.aspx, 25.01.2019; 

https://eabr.org/press/news/rost-vvp-v-armenii-v-dolgosrochnoy-perspektive-mozhet-dostich-dvuznachnogo-pokazatelya/
https://eabr.org/press/news/rost-vvp-v-armenii-v-dolgosrochnoy-perspektive-mozhet-dostich-dvuznachnogo-pokazatelya/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-01-2019-4.aspx
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пояс, один путь” (ОПОП). Как заявил председатель коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян, документ закладывает механизмы расширения взаимодействия 
сторон. Китай в последние годы становится важным игроком в регионе, 
следовательно, подписание подобного документа, даст возможность 
активизации торгово-экономических контактов с Азией, через Китай. 

Резюмируя, следует отметить, что несмотря на скептицизм ряда 
критиков вхождения Республики Армения в Евразийский экономический 
союз, тем не менее, интеграция удалась. Подтверждение тому, 
внушительный рост экономики страны, увеличение экспорта на 
традиционные рынки, гармонизация законодательства и снятие барьеров 
на торгово-экономические отношения. Немаловажным тут является и то, то 
идея ЕАЭС сконцентрирована вокруг 4 свобод: товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. Данное решение официального Еревана позволило не 
только обеспечить энергетическую безопасность страны, но и решить как 
вопросы трудовой миграции за пределами страны. 

 
Исследование реализовано на средства гранта (#18T-5I336) Комитета 

по науке министерства образования и науки Республики Армения в рамках 
научной темы «С ЕС и в ЕАЭС. Новые вызовы и возможности для Армении». 
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ՋՈՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի  
գիտաշխատող 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԵԱՏՄ-Ն. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակ-
ցելու հնգամյակի քաղաքական և տնտեսական արդյունքների նախնական ամ-
փոփմանը՝ ներառյալ ԵԱՏՄ-ում ՀՀ նախագահությունը: Հոդվածը կարևոր է ինչ-
պես ՀՀ արտաքին քաղաքականության ձևավորման գործընթացի վերլուծության, 
այնպես էլ ԵԱՏՄ-ի՝ որպես տարածաշրջանային ինտեգրման ամենաօպտիմալ մո-
դելի ընտրությունից բխող տնտեսական շահի ուսումնասիրության համատեքս-
տում: Աշխատանքում ներկայացվում են նաև ԱՊՀ տարածքում տարբեր ինտեգրա-
ցիոն կառույցների հետ ՀՀ համագործակցության հիմնական փուլերը:  

Հիմնաբառեր` Հայաստան, ԵԱՏՄ, Եվրասիական ինտեգրում, տնտեսություն, 
առևտուր, ընդհանուր շուկա: 
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ARMENIA AND EAEU: POLITICAL AND  
ECONOMIC RESULTS OF INTEGRATION 

 
The aim of this article is to study the preliminary political and economic results of 

Armenia’s five-year membership in the Eurasian Economic Union (EAEU), including a 
summary of Armenia’s  chairmanship in it in 2019. This is important both in the context 
of the analysis of the process of building the country's foreign policy, and the 
consideration of economic dividents from its choice of the EAEU as the most optimal 
model of regional integration. The work also gives a short historical perspective of the 
main stages of cooperation between the Republic of Armenia and various integration 
entities in the CIS. 

Keywords: Armenia, EAEU, Eurasian Integration, economy, trade, common 
market. 
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 
 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Երևանի պետական համալսարան,  
Անձի և մասնագիտական գործունեության  

հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր 

 
ԴԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  

Երևան պետական համալսարան, 
Անձի և մասնագիտական գործունեության  

հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

 
 

ԵՊՀ ԱՆՁԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ. 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 
 

Սույն հոդվածում ներկայացված է անձի և մասնագիտական գոր-
ծունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա-
յի ստեղծման և զարգացման պատմությունը: Հոդվածը նվիրված է 
ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին, ինչպես նաև Անձի և մասնագի-
տական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի  
40-ամյակին: Ուստի հնարավորինս հակիրճ հոդվածում ամփոփված 
է լաբորատորիայի քառասուն տարվա պատմությունը, գիտական 
ուղղությունները, գործունեության արդյունքները:  

Հիմնաբառեր. հոգեբանություն, գիտահետազոտական գործու-
նեություն, հոգեբանական լաբորատորիա: 

 
Հայաստանում ինժեներական հոգեբանությունը 1980-90-ական թվա-

կաններին մեծ զարգացում ապրեց: Դա պայմանավորված էր գիտության և 
արդյունաբերության միջև կապերը սերտացնելու անհրաժեշտությամբ: Այդ 
նպատակով 1979 թ. Երևանի պետական համալսարանում հիմնվեց ինժե-
ներական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա: Լաբորա-
տորիայի ստեղծմանը մեծ օգնություն և աջակցություն ցուցաբերեցին  
ԵՊՀ-ի ռեկտորատը, ԽՍՀՄ ԳԱ հոգեբանության ինստիտուտը` ի դեմս ան-
վանի գիտնականներ Բ. Ֆ. Լոմովի, Ա. Պ. Չերնիշևի, Յ. Մ. Զաբրոդինի,  
Լ. Մ. Դուբովոյի և ուրիշների: Լաբորատորիայի գիտական ղեկավար նշա-
նակվեց Ռ. Վ. Աղուզումցյանը: Լաբորատորիան աշխատելու էր տնտեսա-
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կան պայմանագրերի հիման վրա, և ԽՍՀՄ ԳԱ հոգեբանության ինստիտու-
տը առաջին պատվիրատուներից էր, որին հետաքրքրել էին հայ ինժեներա-
կան հոգեբանության հետազոտությունները: Լաբորատորիայում հաստատ-
վեցին սեփական գիտական թեմաների հետազոտության շրջանակները: 
Ուսումնասիրությունները գլխավորապես վերաբերում էին «մարդ-տեխնի-
կա» համակարգի փոխադարձ կապի արդյունավետության և հուսալիության 
հոգեբանական պրոբլեմներին:  

ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայում ստեղծվեց գի-
տական երեք խումբ, որոնք պետք է զբաղվեին համապատասխան ուղղութ-
յունների՝ քիմիական արտադրության օպերատորների գործունեության  
(Ս. Ս. Ամիրյան, Ս. Բ. Մուսայելյան, Ն. Ս. Հաջյան և ուրիշներ), էներգետիկ 
համակարգերի օպերատորների գործունեության (Ռ. Ռ. Ստեփանյան,  
Ա. Ա. Մարտիրոսյան, Է. Լ. Փարազյան) և օդաչուների ու տիեզերագնացնե-
րի գործունեության (Ս. Ջ. Գյումիշյան, Գ. Ծ. Զաքարյան, Ռ. Ռ. Ստեփան-
յան, Ա. Ա. Սողոմոնյան) ուսումնասիրմամբ:  

Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի գիտական ուսումնա-
սիրությունների արդյունքներն ամփոփվեցին «Սարքաշինության հոգեբա-
նական ասպեկտները» համամիութենական գիտաժողովում (գիտական ղե-
կավար` Ռ. Վ. Աղուզումցյան): Այն տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ում 1981 և 1984 
թվականներին, որոնց աշխատանքներին մասնակցել է շուրջ 150 գիտնա-
կան ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից:  

1988 թ. աղետալի երկրաշարժը և Հայաստանի հետագա սոցիալական, 
քաղաքական և տնտեսական կյանքը նոր, անսպասելի խնդիրներ դրեցին 
հոգեբանության գիտության և մասնագետների առջև: 1991 թ. լաբորատո-
րիայի բազայի վրա կազմակերպվեցին հոգեբանների պատրաստման մե-
կուկեսամյա դասընթացներ, որոնք գործում են մինչ օրս: 2007 թվականից 
դասընթացների կազմակերպումն իրականացնում է ԵՊՀ հետբուհական 
լրացուցիչ կրթության վարչությունը:  

2006 թվականից ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիան վե-
րակազմավորվել է Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանութ-
յան գիտահետազոտական լաբորատորիայի` համաձայն գիտական և գի-
տատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման ու 
զարգացման ծրագրի: 

2009-ին ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի կողմից կազմա-
կերպվեց միջազգային գիտաժողով, որին ակտիվորեն մասնակցում էր լա-
բորատորիան՝ նշելով իր կազմավորման 30-ամյակը: Այդ կապակցությամբ 
լույս տեսան լաբորատորիայի պատմությունը մինչև 2009 թ. ընդգրկող 
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բուկլետ և «Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը» կոլեկ-
տիվ մենագրությունը [10]:  

2013 թ. լաբորատորիայի կողմից կատարված տեսական և հետազո-
տական նյութերի հիմա վրա հրատարակվել է «Проблемы 
психологической безопасности личности: теоретические и 
экспериментальные исследования» խմբային մենագրությունը: Մենագ-
րությունը տպագրվել է ռուսերեն՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնութ-
յան Գիտությունների ակադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտի հետ ունե-
ցած պայմանագիրը: Կոլեկտիվ մենագրությունը խորությամբ ընդգրկում է 
«անձի հոգեբանական անվտանգություն» հասկացության մեթոդաբանա-
կան հիմքերը: Մենագրության մեջ քննարկվում են անձի հոգեբանական 
անվտանգությունը մասնագիտական գործունեության մեջ և առաջադրվում 
են լաբորատորիայի հետագա հետազոտական հեռանկարները՝ կապված 
կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում հոգեբանական անվտան-
գության ուսումնասիրության հետ:  

Անձի հոգեբանական անվտանգության հետազոտական աշխատանք-
ները` մասնագիտական գործունեության մեջ հոգեբանական անվտանգութ-
յան հետ կապված, ընդգրկել են բնակչություն ինչպես Երևանից, այնպես էլ 
տարբեր մարզերից: Հետազոտական տվյալները խմբավորվել են ըստ մաս-
նագիտական գործունեության ուղղվածության և կատարվել են վիճակա-
գրական վերլուծություններ: Ի տարբերություն նախորդ տարիների ցուցա-
նիշների՝ տարբեր մասնագիտությունների համար փոփոխվել են անձի հո-
գեբանական անվտանգության բաղադրիչների գերակայությունները, ինչը 
պայմանավորված է մասնագիտության մեջ ապահովության զգացողության, 
մասնագիտական ծանրաբեռնվածության, ոչ մասնագիտական աշխատան-
քից բավարարվածության սահմանափակման հետ: Մշակվել են թրեյնին-
գային ծրագրեր, որոնցում ներառված են մասնագիտությունից բավարար-
վածության, մասնագիտական այրման և հյուծվածության կանխարգելման 
մոտեցումները [2]:  

Առավել ընդլայնված մեկնաբանելով անձի հոգեբանական անվտան-
գության հիմնահարցը մասնագիտական գործունեության տեսանկյունից՝ 
բացահայտել ենք, որ այն չի կորցում իր արդիականությունը: Մասնագի-
տական գործունեությունը, նույնացվելով կենսագործունեության և կենսու-
ղու հետ, դիտարկվել է որպես անձի ամբողջական զարգացման պարտա-
դիր պայման և ներկայացվել այլընտրանքային տեսանկյունից, ըստ որի՝ 
կասկածի է ենթարկվել աշխատանքը՝ որպես բազային արժեք և մարդու 
զարգացման հիմք: Այս առումով, ինչպես արդեն նշել ենք, առավել օբյեկ-



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
404 

տիվ է այն գաղափարը, որ ամեն մարդ չէ, որ ինքնարտահայտվում է գոր-
ծունեության մեջ, և ամեն գործունեություն չէ, որ համապատասխանում է 
անձի հավակնություններին: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա 
հրատարակվել է «Անձի կենսագործունեության հոգեբանական ան-
վտանգություն» 3-րդ կոլեկտիվ մենագրությունը [7]:  

2014 թ. հոկտեմբերի 10-12-ը ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 
ֆակուլտետը նշեց իր 50-ամյակը, որի շրջանակներում տեղի ունեցած մի-
ջազգային գիտաժողովին ակտիվորեն մասնակցել են լաբորատորիայի աշ-
խատակիցները թե՛ որպես կազմակերպչական կոմիտե, թե՛ որպես գիտա-
կան զեկույցների սեկցիաների վարող և թե՛ որպես զեկուցողներ: Ֆակուլ-
տետի 50-ամյակի կապակցությամբ հրատարակված բուկլետում անդրա-
դարձ է կատարված Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբա-
նության գ/հ լաբորատորիային՝ որպես փիլիսոփայության և հոգեբանութ-
յան ֆակուլտետի ենթակառույց, ներկայացված են վերջինիս գործունեութ-
յան հիմնական ուղղություններն ու նպատակները, ձեռքբերումներն ու հե-
ռանկարները:  

2015 թ., շարունակելով համագործակցությունը ՌԴ Գիտությունների ա-
կադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտի ինժեներական հոգեբանության 
և էրգոնոմիկայի լաբորատորիայի հետ, իրականացրել ենք տեսական և հե-
տազոտական աշխատանքներ՝ ուղղված ուղևոր-երթևեկություն համակար-
գի անվտանգության հոգեբանական գործոնների վերլուծություններին:  

Նաև մշակվել են տվյալների մուտքագրման համար էլեկտրոնային աղ-
յուսակների ձևաչափեր, որոնք հետագայում համապատասխանեցվել են 
մաթեմատիկական մշակման էլեկտրոնային փաթեթների ալգորիթմին և 
կիրառությանը: 

2015 թ. հարցաթերթի վերջնական տարբերակը վերախմբագրվել է 
փորձագետների մասնագիտական եզրակացությունների համադրության 
արդյունքում: Հարցաթերթի հայերեն և ռուսերեն տարբերակներով կազմա-
կերպվել է հետազոտություն մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողների նե-
րուժով, որից հետո վերլուծվել են արդյունքները: Հետազոտական տվյալնե-
րը սկզբնական փուլում մշակվել են ընդհանուր, առանց առանձնացնելու 
հետազոտական ընտրանքի կլաստերները (տարիք, բնակավայր, սոցիալա-
կան շերտ և այլ): Հետազոտական ընտրանքը կազմել է 150 ուղևոր: 

Հետագայում փորձարկված և տեղայնացված «Ճանապարհային փո-
խադրամիջոցի ուղևորի հարցաթերթիկով» կատարվել է հետազոտություն 
ինչպես Երևան քաղաքի, այնպես էլ մարզերի բնակչության շրջանում: Հե-
տազոտական ընտրանքը կազմվել է Վայոց ձորի, Արարատի, Տավուշի և 
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Լոռու մարզերի բնակչությունից, իսկ արդյունքները շարունակական վերլու-
ծությունների են ենթարկվել:  

 2015 թ. Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության 
գ/հ լաբորատորիայի ակտիվությունը գիտական ձեռքբերումների առումով 
շատ հարուստ էր, ձևավորվել էին նաև համագործակցություններ տարբեր 
հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների և կրթական 
հաստատությունների հետ (Մանկավարժահոգեբանական գնահատման 
կենտրոն, COAF և SOS Chilrden Viligeas Armenia հիմնադրամներ, Իրավա-
կան հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Արտակարգ իրավիճակնե-
րի նախարարություն):  

2016 թ. Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ 
լաբորատորիան շարունակել է իր ուսումնասիրությունները ուղևոր և փո-
խադրամիջոց համակարգում հոգեբանական անվտանգության ապահով-
ման գործոնների բացահայտման ուղղությամբ: Հետազոտություններն իրա-
կանացվել են արդեն ՀՀ գրեթե բոլոր մարզերում՝ ներառելով տարբեր տա-
րիքային խմբերի 100-ից ավելի փորձարկվողների: Հետազոտական տվյալ-
ների ամբողջական բազան մուտքագրվել է, և հաշվարկվել են հարցաթեր-
թի չորս ենթամասերը՝ «Երթևեկության միջոցի վտանգ և անսարքություն», 
«Ուղևորի անձի պատրաստվածության աստիճանը հնարավոր արտակարգ 
իրավիճակներում», «Ուղևորի տեղեկացվածության աստիճանը», «Ուղևորի 
ապահովվածությունը և վստահության արտահայտվածությունը»: Կատար-
վել են եզրահանգումներ «Երթևեկության միջոցի վտանգ և անսարքութ-
յուն» ենթաբաժնի համար: Դուրս են բերվել քանակական տվյալներ 
տրանսպորտում սպասվող հավանական վտանգի վերաբերյալ՝ ավտոճա-
նապարհային վտանգների հավանական սխալների և անսարքությունների 
տեսանկյունից, սխալների վերաբերյալ` կապված տրանսպորտային միջոց-
ների անսարքությունների, տեխնիկական սխալների, լուսավորության, աղ-
մուկի և այլ բացասական երևույթների ու պատճառների հետ: Նաև արձա-
նագրվել են այնպիսի տվյալներ, որոնք պայմանավորված են ուղևորների ոչ 
կանոնավոր վարքով, վարորդների սխալներով, այլ վարորդների խախ-
տումներով և այլ [1, 4, 4, 6]: 

2017 թ. մարտի 18-ին կայացավ հանդիպում ՌԴ հոգեբանության ինս-
տիտուտի ինժեներական հոգեբանության և էրգոնոմիկայի լաբորատորիա-
յի վարիչ Ա. Ա. Օբոզնովի հետ, ներկայացվեցին վերջին ժամանակներում 
մեր կողմից կատարված աշխատանքները, և երկու լաբորատորիաների փո-
խադարձ համաձայնությամբ հստակեցվեցին հետագա պլանները: 2017 թ. 
ուսումնասիրել ենք անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը՝ 
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հիմնավորելով մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում ու-
նեցած ապահովության զգացողության տեսանկյունից, դուրս ենք բերել 
երթևեկության ընթացքում փոխադրամիջոցների հետ կապված տարբեր 
վտանգավոր իրավիճակների հավանականության աստիճանը և դրանց ա-
ռաջացման պատճառներն ու հոգեբանական գործոնները, հետազոտել ենք 
մարդու ապահովությունը «Փոխադրամիջոց - անձի հոգեբանական ան-
վտանգություն և ապահովություն» համակարգում, իսկ 2017 թ. մեր կող-
մից կատարված տեսական և հետազոտական աշխատանքների արդյունք-
ների հիմնական մասն ամփոփվել են ռուսերեն տպագրված «Психологи-
ческая безопасность в системе человек-транспорт» խմբային մենագ-
րությամբ [8]: 

Անձի և մասնագիտական գործունեության գ/հ լաբորատորիան այսօր 
էլ ակտիվ իրականացնում է իր գիտական գործունեությունը անձի հոգեբա-
նական անվտանգության ուղղությամբ՝ հետազոտություններ իրականացնե-
լով կրթական համակարգում:  
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ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՁԻ ՎՐԱ 

 
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում սոցցանցերի այժմյան ակ-

տիվ դերակատարությանը, ինչպես նաև համացանցի և սոցիալա-
կան ցանցերի ազդեցությանը անձի վիրտուալ «ես»-ի, արժեքների 
ձևավորման, կոգնիտիվ գործընթացների և հուզական ոլորտում տե-
ղի ունեցող փոփոխությունների վրա:  

 Հիմնաբառեր. համացանց, սոցիալական ցանցեր, վիրտուալ 
իրականություն, կոգնիտիվ ոլորտ, հուզական ոլորտ, արժեքներ: 
 

Համացանցը անցյալ դարի ամենամեծ և ամենազարմանալի հայտնա-
գործություններից է, որի շնորհիվ մարդկությունը կարողացավ ապագայի 
համար հսկայական թռիչք կատարել՝ խթանելով առաջընթացը: 

Համացանցը միշտ էլ եղել է մարդկային մտքի երևակայության աղբյուր, 
սակայն այժմ այն ոչ թե երևակայություն է, այլ այլընտրանքային ժամանցա-
յին իրականություն: Համացանցի առաջխաղացմանը զուգընթաց զարգա-
ցան նաև այլ տեխնոլոգիաներ` սոցիալական ցանցերը, որոնց հոգեբանա-
կան ազդեցության մեխանիզմներն անձի վրա համախմբում են մի շարք հե-
տազոտողների գիտական հետաքրքրությունների դաշտը: 

Սոցիալական ցանցերը լայն հաղորդակցման հարթակներ են, որոնք ի-
րենց ծանր կշռով գերազանցում են այլ առցանց-ռեսուրսները: Մեկ տեղում 
այդքան մարդկանց միավորման շնորհիվ ձևավորվել է իրական սոցիալա-
կան ֆենոմեն, որը շատ երկրներում ընդգրկել է նաև այդ ցանցերում 
չգրանցված անձանց: Սոցցանցերը տեխնոլոգիաներ են, որոնք օգնում են 
անձին շփվել, սակայն այդ տեխնոլոգիաների առաջացմամբ ստեղծվեց սո-
ցիալական աղմուկ, որը չլսելը գրեթե անհնար է: Ձևավորված ճնշման միջո-
ցով անձն այդ ռեսուրսի ներսում վիրտուալ իրականությանը ներկայանում է 
պրոֆիլի միջոցով, որը բոլորը կարող են ազատ տեսնել: Այդպես մարդկա-
յին «ես»-ը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, և դրան հավատացին ար-
դեն միլիոններ [8, с. 10]:  

«Սոցիալական ցանց» եզրույթը (անգլ.՝ Social Networking Service, SNS) 
կամ այլ կերպ ասած՝ համացանցային հարթակը, իրենից ներկայացնում է 
սոցիալական փոխհարաբերությունների կառուցման դաշտ։ Սոցիալական 
ցանցերը համացանցում իրենց հաղթական երթը սկսեցին 1995 թվակա-
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նին` ամերիկյան Classmates.com պորտալից: Նախագիծը հաջողությամբ 
պսակվեց, ինչը առաջիկա տարիներին հրահրեց նմանատիպ տասնյակ 
ծառայությունների ստեղծումը: Սակայն սոցիալական ցանցերի պաշտոնա-
կան սկիզբն ընդունված է համարել 2003-2004 թվականները, երբ մեկնար-
կեցին LinkedIn-ը, MySpace-ը և Facebook-ը: Եթե LinkedIn-ը ստեղծվել էր 
գործարար կապերի հաստատման և պահպանման համար, ապա MySpace-
ի և Facebook-ի հիմնադիրները առաջին հերթին կողմնորոշված էին դեպի 
մարդկային այնպիսի պահանջմունքի բավարարումը, ինչպիսին ինքնադրս-
ևորումն է: Ա. Մասլոուի բուրգի համաձայն՝ հենց ինքնադրսևորումն է հա-
մարվում մարդու բարձրագույն պահանջմունքը՝ առաջ անցնելով նույնիսկ 
ընդունված լինելու և հաղորդակցման պահանջներից [11]: 

Սոցիալական ցանցերը տեղեկատվության հիմնական աղբյուր են նաև 
հայ օգտագործողների համար: Համաշխարհային տեղեկատվական-հա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների լայն տարածումը և արմատավորումը 
կյանքի տարբեր ոլորտներում իր ներգործությամբ հանրությանը դրդում է 
հատուկ ուշադրություն դարձնելու հոգեբանական այն փոփոխություններին, 
որոնք հնարավոր են և արդեն տեղի են ունենում դրանց ազդեցությամբ: 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք ուսումնա-
սիրել սոցցանցերի ազդեցությամբ պայմանավորված դրական և բացասա-
կան փոխակերպումները մեզ համար հետաքրքրություն ներկայացնող 
հետևյալ ուղղություններում.  
  փոխակերպումները վիրտուալ «ես»-ի ձևավորման գործընթացում,  
  կոգնիտիվ գործընթացների ոլորտում, 
  անձի հուզական ոլորտում, 
  անձի արժեքների ձևավորման համակարգում:  
Սրանք արդի հիմնախնդիրներ են հոգեբանության տեսանկյունից և 

պահանջում են համալիր տեսական և փորձարարական հետազոտում: 
Հնարավորինս հակիրճ անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին: 

Ժամանակակից մարդն ապրում է արագ վերափոխվող իրականության 
մեջ: Անձի գոյությունն ու ապրելակերպը ենթարկվում են փոփոխություննե-
րի, ինչի արագությունը հետզհետե աճում է: Անձի կեցությունը փոխակեր-
պող հզոր գործոններից մեկը կյանքի վիրտուալացումն է: Համացանցի, 
սոցցանցերի առաջացումը հանգեցրեց անձի հաղորդակցման դաշտի ընդ-
լայնման, շփման բնույթի փոփոխման և նման այլ երևույթների առաջաց-
ման: Հաղորդակցման հնարավորությունների փոփոխման հետ միասին 
փոխվում է նաև ինտերնետ ծառայություններից օգտվող անձը: Ժամանա-
կակից մարդու գոյության վիրտուալացման խնդիրը, վիրտուալ «ես»-ի ձևա-
վորումը և դրա արդյունքում առաջացող հոգեբանական խնդիրները կար-
ևոր դաշտ են գիտական հետազոտությունների համար (Асмолов А. Г., 
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Зинченко Ю. П., Ланье Ж., Гибсон У., Делез Ж., Indalecio T., Shanyang Z., 
Martin J., Boyd D., Hammet F.):  

Նախկինում միայն ֆիզիկայի ոլորտում գործածվող հասկացություննե-
րը, ինչպիսիք են «վիրտուալացումը», «վիրտուալ աշխարհը», «վիրտուալ 
«ես»-ը», հասարակության վրա ինֆորմացիայի և համակարգիչների ազդե-
ցության գործընթացի ուսումնասիրության ընթացքում սկսել են օգտագործ-
վել նաև հումանիտար գիտություններում [7, с. 10]:  

Վիրտուալ իրականությամբ գոյության նոր ձևերը տեսականորեն ձևա-
վորված են եղել դեռ 1970-ականներին: Ըստ Ֆ. Համմետի՝ «վիրտուալ իրա-
կանություն» տերմինը մշակվել է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստի-
տուտում [9, էջ 32], սակայն հետազոտողների մեծամասնությունը հակված 
է այն կարծիքին, որ տերմինը գիտական գործածության մեջ է դրել է  
Ջ. Լեննիերը 1989-ին [3, с. 7]: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացմանը 
զուգընթաց շփումն ավելի ու ավելի է տեղափոխվում վիրտուալ միջավայր: 
Մարդկանց զգալի մասը ամեն օր շփվում է էլեկտրոնային փոստի, SMS-ի 
կամ սոցցանցերի օգնությամբ: Համացանցը դառնում է ոչ միայն ինֆորմա-
ցիայի ստացման աղբյուր, այլև հաղորդակցության հրապարակ, որը հնա-
րավորություն է տալիս ազատորեն արտահայտելու սեփական կարծիքը 
ցանկացած հարցի շուրջ, մասնակցություն ունենալու հանրային քննար-
կումներում, ծանոթանալու և շփվելու մարդկանց լայն շրջանակի հետ: Ներ-
կայումս ավելի ու ավելի մեծ տարածում են գտնում սոցիալական ցանցերը՝ 
Facebook, Twitter, В контакте, Одноклассники, ֆորումները, մեկնաբանութ-
յունները բլոգներում և նորությունների կայքերում: Շփման վիրտուալացումը 
ժամանակակից հետազոտողներին թույլ է տալիս խոսել «կոճակի մշակույ-
թի» ձևավորման և մարդու հատուկ տիպի՝ «սեղմող մարդու» ի հայտ գալու 
մասին [6, с. 43], որի համար ավելի սովորական է դառնում այլ մարդկանց 
հետ շփումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, այլ ոչ թե անմիջական 
անձնական շփման միջոցով: 

Ֆիզիկական շփումը վիրտուալ շփմամբ փոխարինելով՝ մարդը դադա-
րում է ամբողջությամբ զգալ իրական ապրումները: Անձի համար կարևոր է, 
թե ինչ են նրա մասին գրում ու խոսում համացանցում, ինչը ձևավորում է 
այլ օգտատերերի շրջանում անձի «վիրտուալ ես»-ի դրական կամ բացասա-
կան կերպարը: Հետազոտություները հաստատում են, որ անգամ ինտերնե-
տում ակնհայտորեն մոդելավորված իրադարձությունները մարդու մեջ կա-
րող են առաջացնել բացասական հույզեր, որոնց օրգանիզմն արձագան-
քում է՝ ինչպես ֆիզիկական ցավին:  
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Ինչպես արդեն նշեցինք, նշանակալի փոփոխությունների թվին պետք է 
դասել նաև կոգնիտիվ գործընթացների (լատ. cognito – գիտելիք, ճանա-
չություն, ուսումնասիրություն, գիտակցում), այսինքն՝ ռացիոնալ ճանաչո-
ղության ֆունկցիա իրականացնող հոգեկան գործընթացների ոլորտի փո-
խակերպումները: Սովորաբար կոգնիտիվ հոգեբանության հարթակում հե-
տազոտությունները կապված են հիշողության, ուշադրության, ընկալման, 
զգացմունքների, ինֆորմացիայի հաղորդման, տրամաբանական մտածո-
ղության, որոշումների կայացման ընդունակության հետ [12]: 

Կոգնիտիվ գործընթացների վրա տեղեկատվական-հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հետազոտողների ուսումնասիրության 
օբյեկտ է դարձել միայն վերջին տարիներին: Ներկայումս նշված խնդիրն 
ակտիվ կերպով հետազոտվում է Օքսֆորդի համալսարանին կից «Ապագա 
մտածողության համալսարանի» մասնագետների կողմից (Oxford 
University’s Institute for the Future of the Mind)՝ Ս. Գրինֆիլդի ղեկավարութ-
յամբ [14], ինչպես նաև Ստենֆորդի համալսարանի՝ մարդկանց հաղոր-
դակցման և ինտերակտիվ մեդիայի լաբորատորիայի մասնագետների կող-
մից (Communication between Humans and Interactive Media Laboratory – 
CHIMe Lab at Stanford University) [13]: 

Որպես կոգնիտիվ հոգեբանության բազային փոխաբերություն՝ օգտա-
գործվում է համակարգչային փոխաբերությունը, մարդկային ուղեղի գոր-
ծունեությունը նմանեցնելով համակարգչային պրոցեսորի գործունեությա-
նը: Կոգնիտիվ հոգեբանության ներկայացուցիչներ են Ջորջ Միլլերը, Հեր-
բերտ Սայմոնը, Ժերոմ Բրուները, Ուլրիք Նեյսերը, Ալեն Նյուելը, Կառլ 
Պրիբրամը, Ռոբերտ Սոլսոն, Ջորջ Սպերլինգը, Բորիս Վելիչկովսկին և այլք 
[5, с. 4-23]:  

Մարդկային ուղեղը չի հասցնում տեխնոլոգիաների զարգացմանը. այն 
հարկադրված է հակազդել մշտապես մեծացող տեղեկատվական բեռնվա-
ծությանը, որն իր հետևից բերում է ֆիզիոլոգիական փոփոխություներ և 
ազդում է ուշադրության, մտածողության, հիշողության, աշխատանքի արդ-
յունավետության և շատ այլ բաների վրա: Սոցցանցերի ազդեցության հետ-
ևանքով մտավոր ծանրաբեռնվածությունն ավելի է մեծանում: Օպերատիվ 
հիշողությունը լցնելով մշտապես լողացող ինֆորմացիայի նոր միավորնե-
րով՝ անձն ավելի ու ավելի շատ է խախտում իր կոգնիտիվ ֆիլտրերը և 
կորցնում է իրականում կարևոր տվյալները: Մեծ կոգնիտիվ բեռնվածությու-
նը անձին խանգարում է ստացված ինֆորմացիան վերածելու գիտելիքի, 
ինչի հետևանքով նա կորցնում է իր սեփական ընկալումների հետ ամուր 
կապեր ստեղծելու հնարավորությունները [4]:  

Ներկայումս կոգնիտիվ գործընթացների վրա ազդող հիմնական գոր-
ծոններ են ժամանակակից մշակույթի հիպերտեքստուալությունը, ինֆորմա-



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
413 

ցիայի մշտապես մեծացող քանակը, որով հարկադրված է աշխատել մար-
դը, էլեկտրոնային հաղորդակցության տարածումը և դրա հետ կապված 
լեզվական փոխակերպումները:  

Ներկայիս սոցցանցերն արմատապես փոխել են նաև անձի հուզական 
և հաղորդակցության ոլորտում ժամանակի, տարածության ավանդական 
ընկալումները: 

Մարդու հուզական ոլորտը նկարագրելու համար հոգեբանության մեջ 
բազմաթիվ եզրեր կան՝ հուզական վիճակներ, հույզեր, աֆեկտ, տրամա-
դրություն, սթրես և այլն: Հույզերը, ընդհանուր առմամբ, կարելի է սահմա-
նել որպես մարդու արձագանքը իրավիճակին՝ ապրումների ձևով: Պատկե-
րացնելու համար, թե ինչպես է համացանցն ազդում անձի վարքի և մտա-
ծողության վրա (այնպես, որ երբեմն ջնջվում են մարդկանց միջև եղած ան-
հատական տարբերությունները, և մարդիկ նույն կերպ են արձագանքում 
միևնույն իրավիճակում), դիտարկենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
զարգացման ազդեցության ներքո անձի հուզական ոլորտի գործընթացնե-
րի հնարավոր փոխակերպումները: 

Իրականում հոգեբանական ներազդման միջոցները, որոնց օգնությամբ 
տարածում գտած սոցցանցերը նոր մարդկանց են հավաքագրում իրենց 
շարքերը, պարզ հոգեբանական գործընթացներ են, որոնք նկարագրված 
են հայտնի հոգեբանական տեսությունների շրջանակներում: Հայտնի 
փաստ է, որ սոցիալական ներազդման ռազմավարությունը գլխավորապես 
ուղղված է դիրքորոշումների փոփոխությանը: Սոցիալական դիրքորոշումը 
որևէ սոցիալական օբյեկտի կամ իրադրությանն ուղղված գնահատողական 
դիսպոզիցիա է, որն արտահայտվում է մտքերում, հույզերում, վարքում` ան-
ձին հաղորդելով երևույթները որոշակի ձևով ընկալելու և գործելու ներքին 
հակվածություն: Դիրքորոշման հուզական, կոգնիտիվ և վարքային բաղա-
դրիչները սերտորեն փոխկապակցված են և կազմում են միասնական հա-
մակարգ: Որպես կանոն՝ սոցիալապես կարևոր որևէ խնդրի շուրջ որոշում 
կայացնելիս անձն ավելի հաճախ ուղղորդվում է՝ հիմնվելով արդեն իսկ 
կազմավորված դիրքորոշումային համակարգի վրա, շատ հաճախ շրջանցե-
լով փաստերի հավաքագրման և իրադրությունը մանրամասնությամբ վեր-
լուծելու փուլերը: Ընդ որում, դիրքորոշումներում և համոզմունքներում առաջ 
եկող փոփոխությունները կարող են անմիջական ազդեցություն չունենալ 
վարքի փոփոխման վրա, սակայն դրանց շնորհիվ մարդն ավելի ըն-
կալունակ է դառնում սոցիալական ազդեցության հաջորդ իրադրություն-
ներում [1]:  

Համացանցի, նոր մեդիայի, մասնավորապես սոցիալական ցանցերի 
կողմից իրագործվող սոցիալ-հոգեբանական ներազդեցությունը միջնորդա-
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վորված է անձի դիրքորոշումային համակարգով, և վարքի, մտքերի, հույզե-
րի վերահսկումը հզոր միջոց է մանիպուլյացիայի ենթարկելու համար նույ-
նիսկ ամենակայուն հոգեկան ունեցող մարդկանց: Բազմազան են թիրա-
խային լսարանների վրա ներազդեցության հնարները, որոնք կարող են օգ-
տագործվել ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ տարբեր համադրութ-
յուններով: Արդյունքում համացանցային տեղեկատվական-հոգեբանական 
ազդեցությունը տարածվում է ոչ միայն անհատի գիտակցական և ենթագի-
տակցական մակարդակների վրա, այլև ընդգրկում է հուզական և կոգնի-
տիվ տիրույթը՝ դրդելով համապատասխան կանխատեսելի զուգորդություն-
ների ձևավորումը: 

Սոցցանցերն իրենց ազդեցությամբ չեն շրջանցել նաև անձի արժեքա-
յին համակարգը: Վերջին տարիներին արժեքների ուսումնասիրությունը 
գտնվում է բազմաթիվ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Որոշ 
գիտնականների, օրինակ՝ Գ. Հովստեդենի, Շ. Շվարցի կարծիքով, արժեք-
ները մշակույթի հիմնական բաղադրիչներից են [10]: Այս տեսանկյունից 
այժմյան հասարակությունում ավելի արդիական է դառնում մարդու արժե-
քային կողմնորոշումը, մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունները 
հասկանալու և վերլուծելու միտումը, արժեքների տեղը և դերը որպես անձի 
ինքնության բաղադրիչներ դիտարկելը: Հասարակության մեջ առկա ար-
ժեքներն ու նորմերը ձևավորվում են տարիների պատմական և մշակութա-
յին զարգացման ընթացքում, մինչդեռ ներկայումս մարդկային հարաբե-
րությունների բոլոր մակարդակներում նկատվում է արժեքային համակար-
գի ձևափոխում, որը պայմանավորված է տեղեկատվական հոսքերի անկա-
ռավարելի մեծ ծավալով: Թերևս անկայունության այս պայմաններում է, որ 
հասարակությանը գրավում է սոցիալական ցանցերի ստեղծմամբ պայմա-
նավորված «նոր աշխարհը»: 

Օրեցօր ընդլայնվող սոցիալական ցանցերը անձի արժեքների ձևավոր-
ման հարցում թողնում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդե-
ցություն: Հասարակական արժեքների յուրացումն անձի կողմից տեղի է ու-
նենում անձի սոցիալականացման փուլում: Սոցիալականացումը՝ որպես 
մշակույթի յուրացման և վերարտադրման ընթացքում մարդու զարգացման 
գործընթաց, տեղի է ունենում տարիքային բոլոր փուլերում կյանքի տար-
բեր` նպատակաուղղված կամ ինքնաբուխ կերպով ստեղծված պայմանների 
հետ փոխազդեցության ընթացքում: Սոցիալականացումը առանձին անհա-
տի կողմից սոցիալական նորմերի ու պահանջների, տվյալ հասարակութ-
յան մեջ ընդունված վարքի ձևերի, պատմամշակութային արժեքների յու-
րացման, արժեքային կողմնորոշումների, քաղաքացիական և սոցիալական 
պատասխանատվության, հաղորդակցման կուլտուրայի ձևավորման գործ-
ընթաց է [2]:  
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Միևնույն ժամանակ տեխնոգեն հասարակության մեջ անհատի գոյութ-
յունը հնարավոր է դառնում միայն անցյալի արժեհամակարգը փոխելով և 
նորացնելով՝ միաժամանակ պահպանելով սոցիոմշակութային հիմնական 
այն տարրերը, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ: Տեղեկատվությունը 
ձևավորում է մարդու կյանքի նյութական միջավայրը՝ մի կողմից հանդես 
գալով տեխնոլոգիաների, ծրագրերի և այլնի դերում, մյուս կողմից՝ որպես 
ներանձնային փոխհարաբերությունների հիմնական միջոց: Այսինքն՝ տեղե-
կատվությունը միաժամանակ որոշում է մարդու կեցությունը և սոցիոմշա-
կութային կյանքը: Խնդիր է առաջանում նոր սերնդի գիտակցությունը ձևա-
վորելու այնպես, որ այն ի վիճակի լինի լուծելու երկու հիմնական խնդիր. ա-
ռաջին՝ հեշտ ադապտացվի միջավայրին, և երկրորդ՝ պահպանի և հաղոր-
դի իրենից հետո եկող սերնդին իրեն հանձնված և սերնդեսերունդ փո-
խանցված փորձը: Հետևաբար սոցիալական ոլորտում ձևավորվում են նոր 
ինստիտուտներ, իսկ մշակութային ոլորտում՝ արժեքային նոր համա-
կարգեր: 

Այսպիսով, տեսական վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ «վիրտուալ 
իրականության» պայմաններում ժամանակակից մարդուն ավելի նպատա-
կահարմար է այլ մարդկանց հետ շփումը տեղափոխել տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների դաշտ՝ դրանով իսկ նվազեցնելով անձնական շփման 
հավանականությունը: Կոգնիտիվ գործընթացների ոլորտում հիմնական 
փոփոխություններն են՝ ժամանակակից մշակույթի հիպերտեքստուալությու-
նը, ինֆորմացիայի մշտապես մեծացող քանակը, էլեկտրոնային հաղոր-
դակցության տարածումը և դրա հետ կապված լեզվական փոխակերպում-
ները: Հուզական ոլորտում ներազդեցությունը միջնորդավորված է անձի 
դիրքորոշումային համակարգով, ինչի արդյունքում սոցցանցերի ազդեցութ-
յունը տարածվում է ոչ միայն անհատի գիտակցական և ենթագիտակցա-
կան մակարդակների վրա, այլև ընդգրկում է հուզական տիրույթը՝ դրդելով 
համապատասխան կանխատեսելի զուգորդությունների ձևավորմանը: Իսկ 
արժեքային տեսանկյունից անհատի գոյությունը հնարավոր է դառնում 
միայն անցյալի արժեհամակարգը փոխելով և նորացնելով՝ միաժամանակ 
պահպանելով սոցիոմշակութային հիմնական այն տարրերը, որոնք փո-
խանցվել են սերնդեսերունդ: 
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ԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հոդվածում քննարկվում են դասախոսների գործունեության ա-

ռանձնահատկությունները։ Ուսումնասիրվել են դասախոսների անձ-
նային և աշխատանքային մոտիվացիայի առանձնահատկություննե-
րը և դրանց փոխպայմանավորվածությունը կառավարիչների հոգե-
բանական որակների հետ։ Ինչպես նաև ամփոփվել են փորձարա-
րական հետազոտության արդյունքերը։  

Հիմնաբառեր. բուհ, կրթության կառավարիչ, անձնային առանձ-
նահատկություն, աշխատանքային մոտիվացիա, հոգեբանական ո-
րակ, փոխպայմանավորվածություն, փորձարարական հետազոտութ-
յուն: 
 

Այսօր կրթության առջև դրված հիմնական խնդիրը նոր հասարակութ-
յունում նոր մարդու կրթումն ու դաստիարակումն է։ Խնդիր, որն ընդհան-
րական է աշխարհի բոլոր երկրների համար, քանի որ հասարակության 
զարգացման հետ մեկտեղ առաջ են գալիս նոր մարտահրավերներ։ Ժամա-
նակակից կրթությունն իր հետ բերում է նոր մոտեցումներ և պահանջներ, 
որոնք աստիճանաբար իրենց ազդեցությունն են ունենում բուհական 
կրթության կառավարիչների աշխատանքային գործունեության, մասնագի-
տական և հոգեբանական որակների վրա։  

Ելնելով խնդրի առանձնահատկությունից՝ հոդվածի նպատակն է ու-
սումնասիրել բուհական կրթության կառավարիչների հոգեբանական 
առանձնահատկությունները և դրանց փոխպայմանավորվածությունը աշ-
խատանքային գործունեության մոտիվացիայի հետ: Թեմայի վերաբերյալ 
համապատասխան տեսական հիմքերի վերլուծության արդյունքում ընտր-
վել են թեստավորման, զրույցի և հարցաթերթերի մեթոդները՝ որպես հե-
տազոտության հիմնական գործիքներ: Առաջադրված նպատակի առանձ-
նահատկությունների հիման վրա ընտրվել են հետևյալ մեթոդիկաները. 
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 մեր կողմից մշակված ուսումնական ոլորտի աշխատակիցների գոր-
ծունեությանը նպաստող և խանգարող որակների բացահայտման 
հարցարան,  

 Կետտելի անձնային առանձնահատկությունների բացահայտման 
հարցարան, 

 Լեոնհարդի և Շմիշեկի «Բնավորության շեշտվածության» բացա-
հայտման հարցարան, 

 О. Ֆ. Պատյոմկինի աշխատանքային գործունեության մոտիվացիա-
յի «Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների» ախտորոշման բացա-
հայտման հարցարան: 

Փորձագիտական հետազոտության ընտրակազմը ձևավորվել է առա-
ջադրված նպատակի պահանջներին համապատասխան: Հետազոտությա-
նը մասնակցել են 30 դասախոս փորձագետներ, որոնք տարբեր բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատություններում կրթության կառավարիչներ են։ 

Ամփոփենք հետազոտության արդյունքում ստացված արդյունքները: 
 Հարցարանը լրացրել են կրթության ոլորտում 15-20 տարուց ավելի 

աշխատանքային փորձ ունեցող փորձագետներ: Հիմնական նպատակը ու-
սումնական ոլորտի աշխատողների իրական և պահանջվող փսիխոգրամա-
ների բացահայտումն է եղել: Վերլուծելով պատասխանները՝ կարող ենք ա-
սել, որ կրթության ոլորտի կառավարիչները նպաստող և խանգարող հոգե-
բանական որակներն առանձնացրել են ըստ առավելագույն պատասխան-
ներ հավաքած հետևյալ հարցերի.  

1. Ո՞ր որակներն են կարևոր ուսումնական ոլորտի աշխատակիցների 
համար։ 

2. Ո՞ր որակներն են խանգարում ուսումնական ոլորտի աշխատակից-
ներին աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ 

3. Ինչպիսի՞ ընդհանուր բնույթի կոմպետենցիաների պետք է տիրապե-
տեն ուսումնական ոլորտի աշխատակիցները: 

4. Ի՞նչ գործոններ են նպաստում ուսումնական ոլորտի աշխատակից-
ներին աշխատանքային գործունեության ընթացքում: 

5. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ կկատարեիք կրթության ոլորտում: 
6. Ինչպիսի՞ դժվարությունների եք հանդիպում ուսումնական գործու-

նեության ընթացքում: 
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Ամփոփելով հարցարանի պատասխանները՝ կարող ենք փաստել, որ 
կրթության ոլորտի կառավարիչների համար առաջնային և նպաստավոր 
հոգեբանական որակներ են ստեղծարարությունը, պատասխանատվությու-
նը, հանդուրժողականությունը, հաղորդակցման և միջանձնային հարաբե-
րություններ հաստատելու ունակությունը։ 

Խանգարող որակների մեջ առաջնային տեղ են զբաղեցրել անկազմա-
կերպվածությունը և ցածր սթրեսակայունությունը։ 

Ընդհանուր կոմպետենցիաների մեջ առաջնային են եղել՝  
 խմբային աշխատանքների կառավարման կարողությունը, 
 ուսումնական ծրագրերի նախագծման և կյանքի կոչելու ունա-

կությունը, 
 գործընկերների հետ լավ փոխհարաբերությունները: 
Կրթության կառավարիչների համար առաջնային է խմբային աշխա-

տանքը. այն կարող է արդյունավետ դարձնել նրանց աշխատանքային գոր-
ծընթացը կամ նպաստել դրան։ Խմբային դինամիկան, խմբային դերերը և 
խմբային փոխհարաբերությունները դրա վառ ապացույցն են։ Նպաստող 
գործոնների մեջ առանձնացրել են գնահատված լինելու հանգամանքը, ֆի-
նանսական խթանները և, ըստ մեզ, ամենակարևոր մոտիվացիան, որին 
անդրադարձել էին կառավարիչները, սերն է իրենց աշխատանքի հանդեպ։ 
Կրթության մեջ փոփոխություններ անելու հնարավորության դեպքում 
նրանք կվերանայեին ուսումնական ծրագրերը, կավելացնեին նաև կոմպե-
տենտ մասնագետների քանակը։ Հանդիպող դժվարությունների մեջ առաջ-
նային են եղել կրթական համակարգի թերիությունը, անընդհատ և կտրուկ 
կրթական փոփոխությունները։ Սրանք այն կարևոր հոգեբանական որակ-
ներն են, որոնք ցանկալի կլիներ՝ առկա լինեին նրանց փսիխոգրամանե-
րում։ Մեր կողմից ուսումնասիրվել են նաև կրթության կառավարիչների 
ներկայիս պաշտոնի անձնագրերը՝ իրենց պրոֆեսիոգրամաներով և փսի-
խոգրամաներով։ Զարմանալի է, որ հոգեբանական մի շարք կարևոր որակ-
ներ շատ հաճախ անտեսվում են՝ իրենց տեղը զիջելով ձևականությանը։ 

Բուհական կառավարիչների անձնային առանձնահատկությունների 
փորձարարական արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս 
կատարելու մի քանի եզրակացություն: 
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Միջին ցուցանիշներով բարձր են գտնվել հետևյալ անձնային գոր-
ծոնները՝ բարեխղճություն, մարդամոտություն, հուզական կայունու-
թյուն, համարձակություն, վարքի հսկողություն։ 

 
Գծապատկեր 1․ Բուհական կառավարիչների անձնային 

գործոնների միջին ցուցանիշները 

 
Մարդամոտության բարձր ցուցանիշը վկայում է այն մասին, որ բուհա-

կան կառավարիչները հեշտությամբ են հաստատում միջանձնային հարա-
բերություններ՝ ավելի շփվող են, բարեհոգի, անկաշկանդ։ Ակտիվ են կոնֆ-
լիկտների հաղթահարման գործում, հակված են համագործակցության և 
չեն վախենում քննադատությունից։ 

Հուզական կայունության ցուցանիշը նույնպես բարձր է, ինչը խոսում է 
բուհական կառավարիչների՝ հույզերի կառավարման ունակության, զսպվա-
ծության, հանգստության մասին։ Նրանք կարողանում են կառավարել 
իրենց հույզերը և վարքը։ Արագությամբ են հարմարվում նոր պայմաննե-
րին։  

Բուհական կառավարիչների շրջանում առկա է համարձակության 
բարձր ցուցանիշ՝ 9, ստանդարտ շեղումը՝ 1,5։ Կառավարիչները հակված են 
ռիսկի դիմելու և համագործակցելու անծանոթ մարդկանց հետ անծանոթ 
միջավայրում, երբեմն ընդունելու ոչ ստանդարտ որոշումներ, դրսևորելու լի-
դերի որակներ։  

Վարքի վերահսկողության բարձր ցուցանիշն էլ նշանակում է, որ 
նրանք նպատակաուղղված են, ունեն ուժեղ կամք, կարողանում են հսկել ի-
րենց հույզերն ու զգացմունքները, կառավարել վարքը։ 
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Համաձայն մեր փորձարարական հետազոտության ռազմավարության՝ 
կատարվել է կրթության ոլորտի կառավարիչների բնավորության առանձ-
նահատկությունների ուսումնասիրում: Հետազոտությունն իրականացվել է․ 
Լեոնհարդի և Շմիշեկի «Բնավորության շեշտվածության» բացահայտման 
մեթոդիկայի միջոցով։ 

Այժմ ներկայացնենք փորձարարական տվյալների վերլուծությունը: 
Բուհական ոլորտի կառավարիչների շրջանում բնավորության շեշտվա-

ծության բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել հետևյալ տիպերում՝ հիպերթիմ, 
գրգռվող, էմոտիվ և ցուցադրական:  

 

 
Գծապատկեր 2. Բուհի կառավարիչների բնավորության 

 շեշտվածության ընդհանուր ցուցանիշներ 

 
Հիպերթիմ բնավորության շեշտվածության տիպը դոմինանտ է բուհա-

կան կրթության կառավարիչների շրջանում։ Այս տեսակի բնավորությամբ 
անձինք գրեթե միշտ տարբերվում են դրական, նույնիսկ բարձր տրամա-
դրությամբ: Ճկուն են փոփոխությունների նկատմամբ: Աչքի են ընկնում հա-
ղորդակցման ունակություններով: Հեշտությամբ կարող են կողմնորոշվել 
անծանոթ միջավայրում: Աշխատանքային գործընթացում չեն սիրում միա-
պաղաղություն, խիստ ռեժիմ և հարկադրված պարապուրդ: Ինքնագնահա-
տականը սովորաբար համապատասխանում է սեփական հնարավորութ-
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յուններին: Սակայն հեշտությամբ կարող են ունենալ տրամադրության 
կտրուկ փոփոխություններ։ 

Էմոտիվ (Էմոցիոնալ) տիպը նույնպես առաջատար է բուհական կառա-
վարիչների շրջանում։ Այս բնավորության շեշտվածության տեր անձինք չա-
փից ավելի գերզգայուն են, խոցելի, խիստ զգայուն իրենց ուղղված մեկնա-
բանությունների, նկատողությունների, ձախողումների հանդեպ: 

 Ցուցադրական տիպի անձինք ձգտում են միշտ լինել ուշադրության 
կենտրոնում։ Նրանք եսասեր են, նպատակասլաց, փառասեր։ Ուսումնասի-
րությունները փաստում են, որ այս բնավորության շեշտվածությամբ 
առանձնացող մարդիկ հաջողակ են այն մասնագիտություններում, որոնք 
հասարակության հետ փոխադարձ ազդեցություն են պահանջում՝ դերա-
սան, հաղորդավար, դասախոս և այլն։ 

Գրգռվող տիպը ևս ունի բարձր ցուցանիշ։ Այս տիպի անձինք ունեն 
գրգռվածության բարձր աստիճան, շատ արագ կարող են բռնկվել, բարկա-
նալ, ցուցաբերել ագրեսիվ վարք։ Նրանք հակված են կոնֆլիկտների, իշ-
խող են ընտանիքում։ Հուզական հանգստության վիճակում այս մարդիկ 
հաճախ բարեխիղճ են, կոկիկ։ Սակայն հուզական գրգռման ժամանակ 
բռնկվում են, դժվար են ղեկավարում իրենց վարքը։  

Այսպիսով, ամփոփելով կրթության կառավարիչների բնավորության 
շեշտվածության առանձնահատկությունները՝ գալիս ենք այն եզրակացութ-
յան, որ բուհական դասախոսների շրջանում իշխող են էմոտիվ, հիպեր-
թիմ, ցուցադրական, գրգռվող տիպերը։ Դա փաստում է, որ բուհական 
դասախոսները ակտիվ են շփման մեջ՝ բաց են, կարող են համագործակցել 
անծանոթ մարդկանց հետ, լինել նրբանկատ, զգայուն և միևնույն ժամա-
նակ բռնկվող՝ պատրաստ հայտնվելու կոնֆլիկտային իրավիճակներում՝ 
չվախենալով քննադատությունից։ 

Այժմ ներկայացնենք բուհական կառավարիչների աշխատանքային մո-
տիվացիաների փորձարարական ուսումնասիրման արդյունքները: Հետա-
զոտությունը կատարվել է О. Ֆ. Պոտյոմկինի աշխատանքային գործու-
նեության մոտիվացիայի «Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների» ախ-
տորոշման բացահայտման հարցարանի միջոցով: 

Առաջին սանդղակում «մարդասիրություն-էգոիզմ», «գործընթաց-
արդյունք» միջին ցուցանիշում բարձր է կողմնորոշումը դեպի արդյունք՝ 7՝ 
1.3 ստանդարտ շեղումով: Առաջին սանդղակի մյուս կոմնորոշումները՝ 
գործընթացը և մարդասիրությունը, հավաքել են միջին ցուցանիշներ՝ 6՝ 1.5 
և 6՝ 1.1 ստանդարտ շեղումով։ 

Երկրորդ սանդղակում «ազատություն-իշխանություն», «աշխա-
տանք-փող» միջին ցուցանիշում բարձր է կողմնորոշումը դեպի ազատութ-
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յունը՝ 7՝ 1.4 ստանդարտ շեղումով։ Ազատությունը հիմնական դիրքորոշում է 
բուհական կառավարիչների շրջանում։ 

Այսպիսով, ամփոփելով կրթության կառավարիչների աշխատանքային 
մոտիվացիայի «Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշումների» տվյալները՝ կա-
րող ենք եզրակացնել, որ աշխատանքում մոտիվացնում է ինչպես արդյուն-
քը, այնպես էլ գործընթացը։ Տվյալներում առկա էր մոտիվացիա դեպի մար-
դասիրությունը, որը մենք համարում ենք կրթության կառավարիչների 
առաջնային որակը։ Կրթության կառավարիչներին մոտիվացնում է նաև 
ազատության հանգամանքը. որքան ազատ են որոշումների ընդունման 
հարցում, այնքան էլ նրանց մոտիվացիան է։ Զարմանալի է, բայց կրթութ-
յան կառավարիչների շրջանում գումարը՝ որպես մոտիվացնող առաջնային 
խթան, ունի բավական ցածր ցուցանիշ, ինչը մեզ հնարավորություն է տա-
լիս եզրակացնելու, որ աշխատանքային գործընթացում միշտ չէ, որ այն ա-
ռաջնային մոտիվացիա է։ Միջին ցուցանիշ է գրանցել նաև իշխանության 
կողմնորոշումը. կրթության կառավարիչները իրական արժեք չեն համա-
րում մարդկանց և շրջապատի վրա ազդեցություն ունենալը: 

Մեր կողմից փորձ է կատարվել բացահայտելու կոռելյացիոն փոխկախ-
վածության առկայությունը երեք հարցարանների միջև: Առաջնահերթ նշա-
նակություն է ունեցել կոռելյացիան անհատական առանձնահատկություն-
ներում և աշխատանքային մոտիվացիայում բացահայտելը։  

Այսպիսով, բուհական կառավարիչների փորձարարական խմբերում 
արդյունքների ամփոփումը վկայում է այն մասին, որ գործընթացի և քա-
ջության (r= 0.42, 3% սխալի հավանականությամբ) միջև առկա դրական 
կապը պայմանավորված է աշխատանքային գործընթացում համարձակութ-
յան, ռիսկի գնալու հակվածության և փոփոխություններին արագ արձա-
գանքելու ունակությամբ։ Փող կողմնորոշումը ևս պայմանավորվում է քա-
ջությամբ (r=0.31, 5% սխալի հավանականությամբ)։ Աշխատանքը դրական 
կոռելյացիոն կապ է գրանցել ճկունության, նրբազգացության և վարքի 
հսկողության հետ (r= 0.37, 5% սխալի հավանականությամբ), ինչը վկայում 
է այն մասին, որ աշխատանքի ընթացքում կրթության կառավարիչները 
ցուցաբերում են ճկունություն իրենց առջև դրված խնդիրների հանդեպ, 
նրբազգաց են և կարողանում են կառավարել իրենց վարքն ու հույզերը։ 
Իսկ ահա բացասական կոռելյացիոն կապերը փաստում են, որ աշխատան-
քում արդյունքի հասնելու ժամանակ անտեսվում են մարդկային փոխհարա-
բերությունները, ազատությունը բացասական է անդրադառնում ճկունութ-
յան և միջանձնային փոխհարաբերությունների վրա։  

Այսպիսով՝ բնավորության և աշխատանքային մոտիվացիայի միջև առ-
կա կոռելյացիոն կապերը վկայում են, որ արդյունքի և հիպերթիմ բնավո-
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րության տիպի միջև կա դրական կոռելյացիա։ Հիպերթիմ բնավորության 
շեշտվածության տիպի անձինք գրեթե միշտ առանձնանում են դրական, 
նույնիսկ բարձր տրամադրությամբ: Ճկուն են փոփոխությունների հանդեպ: 
Աչքի են ընկնում հաղորդակցման ունակություններով: Հեշտությամբ կարող 
են կողմնորոշվել անծանոթ միջավայրում: Ինքնագնահատականը սովորա-
բար համապատասխանում է սեփական հնարավորություններին: Եվ միշտ 
հասնում են արդյունքի։ Մարդասիրություն և էմոտիվ բնավորության շեշտ-
վածության տիպի կոռելյացիոն կապը վկայում է, որ այս բնավորության 
շեշտվածության տեր անձինք չափից ավելի գերզգայուն են, խոցելի, խիստ 
զգայուն իրենց ուղղված մեկնաբանությունների, նկատողությունների, ձա-
խողումների հարցում: Այդ է պատճառը, որ շատ հաճախ ունենում են տրա-
մադրության կտրուկ անկում։ Հիպերթիմ բնավորության շեշտվածության 
տիպը բացասական կոռելյացիոն կապ է գրանցել էգոիզմի և փողի կողմնո-
րոշումների նկատմամբ, քանի որ հիպերթիմ տիպի անձանց համար այս 
կողմնորոշումները հետին պլանում են։ 
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В статье рассматриваются особенности деятельности преподавателей. 
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PECULIARITIES OF HIGHER EDUCATION  
INSTITUTIONS’ MANAGEMENT ACTIVITIES 

 
The article discusses the peculiarities of teachers’ activity. The peculiarities of 

teachers’ personal and work motivation and their interconnection with the psychological 
qualities of managers have been studied. The results of empirical research are 
summarized as well.  

Keywords: university, education manager, personal characteristics, job 
motivation, psychological quality, interconnection, experiential research. 
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ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  

 
Հոդվածը վերաբերում է անձի հոգեբանական անվտանգության 

այն բաղադրիչների ուսումնասիրմանն ու գնահատմանը, որոնք պայ-
մանավորված են արժեհամակարգով։ Ներկայացված է ուսանողների 
շրջանում տերմինալ արժեքների կարևորումը՝ գործունեության տար-
բեր ոլորտներում, ինչպես նաև դրանց փոխկապակցվածությունները 
հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների հետ։ Հոդվածն ամ-
փոփվում է կրթական միջավայրում ուսանողի անձի հոգեբանական 
անվտանգության և ապահովության նախադրյալների դուրսբեր-
մամբ։ 

Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, արժեհամա-
կարգ, կրթական միջավայր, ստեղծարարություն, նվաճում, ապահո-
վություն։ 

 
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կրթական համա-

կարգի հոգեբանական անվտանգությունը կարևորվում է քաղաքական և 
սոցիալ-տնտեսական արմատական փոփոխությունների համատեքստում, 
ինչն էլ իր հերթին արդիականացնում է կրթության գործընթացի մասնա-
կիցների ապահով զարգացման և կայացման հնարավորությունների հետա-
զոտումը։ Կենսագործունեության ողջ ընթացքում անձը ձգտում է ներդաշ-
նակ զարգացման, ապահովության զգացողության, բարեկեցիկ կյանքի։ 
Անձի կենսագործունեության ապահով պայմանները և ընդհանուր բարեկե-
ցությունը կարող են դիտարկվել որպես հոգեբանական անվտանգության 
երաշխիքներ։ Կենսագործունեության այն շրջանը, որն ապահովում է անձի 
զարգացման արդյունավետությունը, կրթվելու, գիտելիք ստանալու, 
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հմտություններ ձեռք բերելու և սեփական հնարավորությունների իրացման 
փուլն է, իսկ ուսումնառության ավարտն ամփոփվում է աշխատանքային, 
մասնագիտական գործունեության և, որ ամենակարևորն է, անձի կայաց-
ման արդյունքներով։ Սույն ենթատեքստում նշանակալի է ուսանողի՝ որպես 
ուսումնառության սուբյեկտի հոգեբանական անվտանգությունը, որը, ան-
շուշտ, պայմանավորվում է նրա անձը ձևավորվող արժեհամակարգի նպա-
տակային կողմնորոշիչներով։  

Կրթական համակարգում հոգեբանական անվտանգության հիմնախն-
դիրը մեկնաբանվել է Ի. Ա. Բաևայի, Վ. Վ. Ավդեևի և այլոց աշխատություն-
ներում [3, 4]: Ուսանողի հոգեբանական անվտանգություն ասելով առաջին 
հերթին հասկանում ենք նրա անձի ներդաշնակ զարգացման նախապայ-
մանների ապահովումը ուսումնառության ընթացքում, այն է՝  
 նոր գիտելիքի հանդեպ հետաքրքրության ձևավորում,  
 գիտելիքի յուրացում սեփական կարողությունների գնահատման ճա-

նապարհով, 
 կրթական հաստատության կողմից ուսանողի սեփական հնարավո-

րությունների դրսևորման համար նախապայմանների ձևավորում, 
 ուսումնական հաստատություններում հոգեբանական և սոցիալ-հո-

գեբանական նպաստավոր մթնոլորտի ապահովում, 
 կրթական հարմարավետ միջավայրի ապահովում, 
 ապագա մասնագիտական դերի գիտակցման նախադրյալների 

ձևավորում։ 
Կրթական միջավայրում հոգեբանական անվտանգությունը պայմանա-

վորում է կրթական գործընթացների մասնակիցների փոխհարաբերություն-
ները, պատասխանատվությունների և իրավունքների գիտակցումը, ինչի 
արդյունքում կարող է ձևավորվել աշխատանքային-մասնագիտական գոր-
ծունեության արդյունավետության համար բարենպաստ մթնոլորտ։ Կարևոր 
է նաև հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրումը մասնագետի ան-
ձի կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում, որոնք իրենց հետքն են 
թողնում կրթության վրա։ 

Այսօր ուսանողների շրջանում ձևավորված չեն նախկինում արժևորվող 
կարծրատիպային համոզմունքներն ու արժեքները կրթված անձի և մասնա-
գետի մասին։ Հասարակությունը սոցիալական այլ դիրքորոշումներ է թե-
լադրում, և երիտասարդների համար շատ ավելի դժվար է կողմնորոշվել 
այս կամ այն հարցում, քանի դեռ հստակեցված չեն մասնագիտական հե-
ռանկարները տարբեր բնագավառներում։ Դժվար է պատկերացում ունենալ 
«իդեալական» մասնագետի, արհեստավարժի անձին ներկայացվող ներկա-
յիս պահանջների մասին։ 
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Մեր հետազոտություններում ընդգրկել ենք Երևանի պետական համալ-
սարանի ուսանողներին, փորձել ենք դուրս բերել ընդհանուր և մասնակի օ-
րինաչափություններ, որոնք կարող են նպաստել ուսանողի անձի հոգեբա-
նական ապահովվածությանը կրթական միջավայրում՝ հաշվի առնելով նրա 
արժեհամակարգի ցուցանիշները, վերաբերմունքը կյանքին և ապահովութ-
յան զգացողությունը կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում։ Կիրա-
ռել ենք ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության 
գ/հ լաբորատորիայում մշակված և տեղայնացված «Անձի հոգեբանական 
անվտանգության սանդղակը», «Անձի հոգեբանական անվտանգության ու-
սումնասիրման հարցարանը» [1, էջ 135-138], Ի. Գ. Սենինի «Տերմինալ ար-
ժեքների հարցարանը», Ռոտերի «Լոկուս հսկման թեստը», ինչպես նաև 
զրուցել ենք ուսանողների հետ՝ արդյունքում դուրս բերելով նրանց անձի հո-
գեբանական անվտանգության ապահովման գործոնները։ Դրանք համա-
դրել ենք նախորդ տարիներին մեր կողմից ուսումնասիրված նմանատիպ 
ցուցանիշների հետ [2, էջ 88-91]։ Դրանցից հիմնականներն են. 
 ընտանիքի անդամների հետ փոխհարաբերությունները, կենսական 

ապահովության մակարդակը, 
 ակտիվությունը, ֆիզիկական և հոգեբանական առողջությունը,  
 ընկերական փոխհարաբերությունները, միջանձնային հուզական 

կապերը, անկաշկանդ շփումները,  
 ուսումնական գործընթացում հետաքրքրությունների ձևավորումը, 

ուսանող-դասախոս ներդաշնակ փոխհարաբերությունների ձևավո-
րումը,  

 ուսանողի իրավունքի և պարտականության համադրումը, քաղաքա-
ցիական գիտակցման մակարդակը, 

 տեղեկատվության հասանելիությունը, հագեցածությունը, մատչե-
լիությունը և այլ: 

Անձի անվտանգության սանդղակի և հարցարանի ելքային արդյունքնե-
րից առանձնացվել են այն հետազոտվողների տվյալները, որոնք համադր-
վել են, այսինքն՝ հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների ընտ-
րությունը թե՛ սանդղակի, թե՛ հարցարանի գնահատման ընթացքում ունե-
ցել են համապատասխանություն՝ ըստ կարևորության։ Նրանք, ովքեր ան-
վտանգության բաղադրիչները դասակարգել են առաջնահերթությամբ, 
նույնատիպ պատկեր են ստացել այդ բաղադրիչների հարցարանային գնա-
հատումից։  

Ըստ հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների հետազոտման 
արդյունքների՝ ստացվել են հետևյալ առաջնահերթությունները. 
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 Ընտանիք 
 Առողջություն 
 Ուսում 
 Ընկերներ 
Ուսանողների ապահովության համար նշանակալի են ընտանեկան 

փոխհարաբերությունները, ծնողների նյութական և հոգևոր աջակցությունը, 
հովանավորումը, ջերմ մթոլորտը, ինչն էլ շատ հաճախ տեղափոխվում է ըն-
կերական միջավայր։ Ինչ վերաբերում է «Առողջություն» բաղադրիչի երկ-
րորդ տեղում հայտնվելուն, այն կարող է ապահովել որակյալ կյանք, ֆիզի-
կական և հոգևոր բարեկեցություն, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի արժանա-
վայել ապրելուն։  

Ուսանողի անձի հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների դա-
սակարգման արդյունքում չեն կարևորվել «Մշակույթ», «Էկոլոգիա», «Հա-
սարակություն» արժեքները: 

«Մարդու իրավունք» և «Տեղեկատվություն» բաղադրիչներն էապես չեն 
կարևորվել և մնացել են միջին դիրքերում։ Ենթադրվում է, որ այսպիսի 
պատկերը պայմանավորված է մեր հասարակությանը բնորոշ քաղաքա-
ցիական ցածր գիտակցությամբ, հատկապես երիտասարդության շրջա-
նում։  

Ինչ վերաբերում է ուսանողի արժեհամակարգի ուսումնասիրմանը, ըստ 
«Տերմինալ արժեքների հարցարանի» արդյունքների՝ ունենք հետևյալ 
պատկերը. ուսանողները գերկարևորել են «Սեփական անհատականության 
պահպանում» և «Նվաճում» արժեքները։ Այսինքն, ինչպես և ախտորոշվում 
է մեթոդիկայի մեկնաբանումներում [5, էջ 14-17], մեր հետազոտություննե-
րում ևս ակնհայտ է, որ ուսանողները ձգտում են լինել անկախ, պահպանել 
սեփական արժանապատվությունը, անձի անկրկնելիությունը, սեփական 
համոզմունքներն ու հայացքները, կենսակերպը՝ խուսափելով մասսայական 
հակումներից։  

Ուսանողների շրջանում «Նվաճում» արժեքի կարևորումը վկայում է 
նրանց կյանքի տվյալ փուլում բարձր արդյունքների ձգտման մասին, երբ 
պետք է հստակեցնել նպատակները, ունենալ հավակնություններ։ Ոչ պա-
կաս կարևորություն են ունեցել նաև «Հոգևոր բավարարվածություն», «Ինք-
նազարգացում» և «Նյութական կարգավիճակ» արժեքները (Աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1 
 

«Տերմինալ արժեքների հարցարանի» միջին ցուցանիշները 
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Միջին 
արժեք 

33.36 38.64 35.68 37.36 39.04 39.36 42.68 

Ստանդարտ 
շեղում 

6.302 6.220 6.074 4.778 4.376 4.724 3.621 

 
Ելնելով այն հանգամանքից, որ չեն արժևորվել «Ստեղծարարությունը» 

և «Սեփական հեղինակությունը», կարող ենք ենթադրել, որ ուսանողների 
շրջանում առկա է ներքին հակասություն ինքնաճանաչման, սեփական ան-
ձի կարևորման և հավակնությունների միջև։ Դա կարող է լինել ոչ ադեկ-
վատ, տատանվող ինքնագնահատականի արդյունք։  

Ըստ արժեհամակարգի գնահատման մեթոդիկայի՝ ուսանողները 
բարձր են գնահատել կենսագործունեության հետևյալ ոլորտները. 

 Կրթություն և ուսում 
 Հրապուրանքներ 
 Հասարակական կյանք 
Նշված ոլորտները հատկանշական են ուսանողական տարիքի համար 

և բնութագրվում են հետևյալ մեկնաբանումներով. գիտելիքի և ուսումնա-
ռության միջոցով ընդլայնել սեփական մտահորիզոնը, բավարարել հե-
տաքրքրություններն ու հրապուրանքները, հոբբին, հասնել լիարժեքության 
(Աղյուսակ 2)։  

 

Աղյուսակ 2 
 

«Տերմինալ արժեքների հարցարանի» միջին ցուցանիշները՝ 
ըստ կենսագործունեության ոլորտների  
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63.04 66.50 57.36 59.07 60.11 
6.529 6.298 8.180 7.247 8.582 
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Երիտասարդ տարիքում, ձգտելով լինել հասարակության լիարժեք ան-
դամ, ուսանողները ներքաշվում են հասարակական-քաղաքական կյանքի 
իրադարձությունների շրջապտույտի մեջ՝ ձևավորելով և արժևորելով սե-
փական անձի նոր համոզմունքներ։ «Կրթություն և ուսում» ոլորտում ուսա-
նողների շրջանում առաջնային են մասնագիտության հանդեպ հասարա-
կության մեջ ձևավորված վերաբերմունքի և պահանջարկի, նյութական բա-
վարարվածության հետ կապված արժեքները։ Իհարկե, ուսանողական տա-
րիքում ոչ բոլորն ունեն այն գիտակցությունը, որ ապագայում իրենց ընտ-
րած մասնագիտությունը ծառայելու է կյանքի որակի բարձրացմանը, սա-
կայն սոցիալական տարբեր շփումներում ուսանողը հավակնություն ունի 
ներկայանալու տվյալ մասնագիտության կրողը՝ դա համարելով առավելութ-
յուն։  

Անդրադառնալով «Լոկուս հսկման թեստի» հետազոտական տվյալնե-
րին՝ կարող են նշել, որ էքստերնալության և ինտերնալության ցուցանիշնե-
րը բաշխվել են հետևյալ կերպ. 50%-ը՝ ինտերնալներ, 17%-ը՝ էքստերնալ-
ներ, իսկ 32%-ի դեպքում ի հայտ է եկել էքստերնալության/ինտերնալության 
միջին ցուցանիշ։ Այսինքն՝ հետազոտվողների մեծ մասը չի փորձում սեփա-
կան անձի արարքների պատասխանատվությունը իրավիճակի կամ արտա-
քին այլ գործոնի վրա գցել, ավելի հակված է վարքային հակազդումների 
պատասխանները փնտրելու իր ներսում՝ շատ դեպքերում անտեսելով կամ 
ակամայից կորցնելով իրավիճակային գործոնների ազդեցությունները։ Սա-
կայն այս ցուցանիշները կոռելացվում են ինքնազարգացման և նվաճման 
արժեքներից ստացված ցուցանիշների հետ (r=0.41, p<0.05)։ Կարող ենք 
ենթադրել, որ սեփական հեղինակության և հավակնությունների անհամա-
պատասխանությանը վերաբերող այդ հակասությունը նաև պայմանավոր-
ված է երիտասարդ տարիքում կյանքի հանդեպ ունեցած էքստերնալ կամ 
ինտերնալ վերաբերմունքով։  

Մեր կողմից կատարված հետազոտության արդյունքների վերլուծությու-
նը հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմելու ու-
սանողի անձի հոգեբանական անվտանգության և ապահովության մասին՝ 
հիմնվելով նրանց արժեհամակարգի ցուցանիշների վրա։ Կոռելյացիոն գոր-
ծակիցներով դուրս բերված փոխկապակցվածությունները ներկայացված են 
պլեադայի տեսքով՝ համապատասխան համարակալումով (1-Ստեղծարա-
րություն, 2-Նյութական կարգավիճակ, 3-Սոցիալական ակտիվ շփումներ,  
4-Նվաճում, 5-Ընտանիք, 6-Ուսում, 7-Ընկերներ, 8-Տեղեկացվածություն,  
9-Մարդու իրավունք, 10-Հասարակություն)։ 
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Գծապատկեր 1. Տերմինալ արժեքների և անձի հոգեբանական  
անվտանգության բաղադրիչների կոռելյացիոն պլեադա 

 
Այսպես, ամենաբարձր կոռելյացիոն գործակիցները հաշվարկվել են հո-

գեբանական անվտանգության բաղադրիչների և «Ստեղծարարություն», 
«Նյութական կարգավիճակ», «Սոցիալական ակտիվ շփումներ» և «Նվա-
ճում» տերմինալ արժեքների միջև։ Այսինքն՝ որքան ուսանողները առաջնա-
հերթություն են տվել ընտանեկան հարաբերություններին, ընկերական կա-
պերին, հասարակության մեջ զբաղեցրած դիրքին, նույնքան էլ կարևորել 
են կրթության մեջ ստեղծարար մոտեցումները, նորի ձեռքբերումը, նյութա-
կան բարեկեցությունը, կրթական և կենսական բարձր մակարդակը։  

Նկար 1-ից պարզ երևում է, որ «Ստեղծարարությունը» (1) ունի առավե-
լագույն փոխկապակցվածություններ հոգեբանական անվտանգության բա-
ղադրիչների հետ։ Ընդ որում, գործակիցները տատանվում են 0,36-ից 
մինչև 0,50, ինչը վկայում է հավաստի կապերի մասին, քանի որ հետազոտ-
վողների քանակը անցնում է 5 տասնյակը։ Ամուր կապեր են գրանցվել 
ստեղծարարության և ուսման միջև (r=0.50, p<0.001), նյութական կարգա-
վիճակի և հասարակական ակտիվության (r=0.41, p<0.001), ինչպես նաև 
նվաճման և ուսման ցուցանիշների միջև (r=0.43, p<0.001)։ Հոգեբանական 
անվտանգության տեսանկյունից, ըստ մեթոդիկաների ցուցանիշների, կա-
րող ենք մեկնաբանել, որ որքան երիտասարդ տարիքում ապահովված են 
ընտանեկան բարենպաստ միջավայրով, ընտանիքում փոխադարձ վստա-
հություն կա միմյանց հանդեպ, ամուր են ընկերական փոխհարաբերութ-
յունները, այնքան ավելի են մտահոգվում ապագայի պլանավորման, ուսում-
նառության և մասնագիտական առաջընթացի համար։ 

Ամփոփելով՝ կարող ենք եզրահանգել, որ ուսանողական տարիքում հո-
գեբանական անվտանգության ապահովումը կարող է պայմանավորվել ոչ 
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միայն ուսանողի անձի ադեկվատ ինքնագնահատմամբ և գիտելիքների 
ձեռքբերման ընդլայնված հնարավորություններով, այլև արժեհամակարգի 
այն ցուցանիշներով, որոնք ձևավորվում են ընտանեկան, սոցիալական և 
կրթական հարմարավետ միջավայրում։ Ամուր հուզական կապերը, սոցիա-
լական ակտիվ շփումները և դրական փոխհարաբերությունները այն նա-
խադրյալներն են, որոնք կարող են նպաստել ուսանողական տարիքում սե-
փական անձի հեղինակության բարձրացմանը և կրթության կարևորմանը՝ 
ակնկալելով ապագայում մասնագիտական հավակնություններ և առաջըն-
թաց։  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье поднимается вопрос о некоторых аспектах системы 

образования в связи с психологической безопасностью личности. 
Затрагивается ряд проблем, связанных с высшим образованием. 
Подчеркивается значение управленческих мероприятий в связи с 
обеспечением психологической безопасности студентов. 

Ключевые слова: психологическая безопасность студента, 
сфера образования, управленческие мероприятия. 

 
На сегодняшний день все государства уделяют особое внимание 

проблеме безопасности, а те из них, которые берут за основу своего 
развития принцип демократии, к категории наиважнейших задач относят 
обеспечение психологической безопасности личности в различных сферах 
ее жизнедеятельности.  

Одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека является 
сфера образования, выступающая в качестве основного института 
социализации личности. Особый “статус” в системе образования занимает 
высшее образование, являющееся огромным достижением человечества, а 
пафос такого заявления, несмотря на его помпезность, вполне оправдан: 
ведь именно система высшего образования “поставляет интеллектуальную 
элиту” обществу, благодаря чему, в принципе, и происходит развитие этого 
общества в социальном, экономическом, научно-техническом, культурном 
плане. Подобная “картинка” гармоничного развития человеческого 
сообщества весьма перспективна и с точки зрения психологической 
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безопасности личности, так как развитие, прогресс облегчают жизнь 
человека, создают комфортные условия для его жизни, обеспечивают 
доступ к источникам информации, поддерживают качество жизни 
населения на высоком уровне. В то же время, на фоне общего 
представления о психологической безопасности личности [1], обеспечение 
психологической безопасности студента связано с определенной 
спецификой, например с удовлетворением потребностей, обусловленных 
особенностями учебной деятельности: потребность в получении 
образования высокого качества, соответствующего запросам современного 
общества; потребность в условиях, способствующих профессиональному 
становлению; потребность в наличии психологически безопасной 
образовательной среды и т.д. [7]. На наш взгляд, удовлетворение этих 
потребностей во многом зависит от системы управления образованием, от 
“содержания” сознания управленцев различного уровня и тех 
управленческих мероприятий, которые будут предприняты. И в этом 
аспекте специалисты в области психологии управления могут оказать 
существенное влияние на формирование “управленцев нового поколения”, 
готовых мыслить творчески и не стандартно, принимать смелые решения в 
вопросах улучшения функционирования системы высшего образования, 
создавая условия, способствующие переживанию психологической 
безопасности участниками образовательного процесса, в частности, 
студентами. 

Учитывая тематику нашего исследования, рассмотрим более детально 
психологический аспект влияния на человека образовательного процесса. 
Замечательная фраза о “взаимоотношениях” человека с таким социальным 
институтом, как образование, звучащая следующим образом: “не человек 
овладевает образованием, а образование человеком” [2], очень точно 
передает суть проблемы в контексте психологической безопасности 
личности. Причем эта идея универсальна, так как применима к различным 
ступеням образовательной системы. 

Так человек, приобретающий знания, становится носителем этого 
знания (в идеале), что влияет на его ментальность, на мировоззрение, на 
развитие абстрактного мышления, на способность критически мыслить с 
опорой на приобретенные знания и личный опыт, т.е. образование 
“овладевает” человеком, влияет на развитие личности, так как 
приобретенное знание становится “содержанием” психики, сознания 
человека. Как подобное “овладение” можно оценить с точки зрения 
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психологической безопасности личности? С одной стороны, человек 
приобщается к “знаниевому полю” современного общества в свете 
развития человеческой цивилизации, культурно-исторической эпохи. 
Образовательный процесс создает условия для саморазвития человека, 
профессионального самоопределения и его личностного роста. Подобный 
качественный скачок в изменении содержания сознания человека 
происходит благодаря тому, что человек вовлекается в процесс “овладения 
образованием” на уровне мотивационно-смыслового отношения к нему, тем 
самым, занимая активную позицию по отношению к образовательному 
процессу.  

Однако, в самом образовательном процессе можно усмотреть 
некоторые изъяны: ни в коей мере не отрицая необходимость получения 
современным человеком образования, все-таки имеет место “навязывание” 
определенного программного цикла знаний, унификация образовательного 
процесса без учета интересов и индивидуальных особенностей человека 
(ребенка).  

Также, обращает на себя внимание “завидное постоянство”, с которым 
система образования относится к процессу запоминания учебного 
материала, причем без достаточного его осмысления и понимания, что 
сродни – привитию веры в какое-то ограниченное знание. Такая ситуация 
не способствует формированию критического мышления как основы 
научного, непредвзятого мышления и развитию творческого, 
самостоятельного подхода к освоению окружающего мира. А если учесть, 
что для целого ряда стран предусмотрено получение начального и среднего 
образования в качестве обязательного, то подобная “образовательная 
социализация” является, в определенном смысле, насильственной, по 
крайней мере на уровне индивида, которому предписано овладевать 
определенными знаниями для успешной интеграции в общество, вне 
зависимости от его желания. С этих позиций нарушается идиллическая 
триада: “хочу-могу-надо”, актуализация которой, на наш взгляд, является 
обязательным условием переживания человеком психологической 
безопасности, особенно применительно к сфере образования и 
профессиональной деятельности.  

Выход из подобной ситуации связан с серьезной реконструкцией всей 
системы образования, а в качестве ориентира для начальных 
преобразований уместно вспомнить о работе К.Роджерса и Дж. Фрейберга 
“Свобода учиться”, в которой представлена новая идеологическая 
концепция гуманистического человекоцентрированного обучения и 
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воспитания [8] и обратиться к блестящей модели “вариативного 
развивающего мотивационно-смыслового образования”, рассматривая 
образование в качестве “социального института поиска индивидуальных 
траекторий развития человека” [3, c. 502-503]. 

 Также, в некоторых научных исследованиях говорится о проблемах 
организационного порядка, встречающихся на современном этапе разития 
института образования и мешающих развитию личности: “выявляются 
институциональные и процессуальные барьеры развития личности в 
системе образования” [5, c. 22], что, бесспорно, препятствует переживанию 
человеком психологической безопасности. Более того, получается, что 
образование может “овладевать человеком” несколько в деструктивном 
плане, так как препятствует развитию личности не столько в плане 
накопления определенных знаний, сколько в плане индивидуального 
свободного развития. Весьма примечательно, что еще Манхейм К. указывал 
на то, что в социологическом подходе к образованию действует принцип: 
“образование формирует не человека вообще, а человека в данном 
обществе и для данного общества” [6, c. 609], а само образование 
социальнo ориентировано и способствует формированию определенных 
типов личности [6].  

Учитывая сказанное, с позиций психологии управления, для 
обеспечения психологической безопасности личности, “овладевающей 
образованием”, особое внимание необходимо уделить мотивационно-
ценностной сфере человека, “управляя” ею так, и организовывая сам 
образовательный процесс таким образом, чтобы для каждого учащегося 
триада “хочу-могу-надо” стала бы реальной образовательной стратегией.  

Логично предположить, что система высшего образования 
“предусматривает” реализацию этой замечательной триады “естественным 
образом”, ведь вузовское образование не является обязательным или 
“социально нормативным” и, поэтому, представляет собой возможность 
для принятия решения, возможность для проявления свободного выбора 
относительно продолжения образования, приветствуемого со стороны 
общества, но не навязываемого им. Кажется в этом случае уже “человек 
овладевает образованием”, а не оно им. Но и здесь не все так просто. 
Очень часто человек при поступлении в вуз руководствуется 
конъюктурными ценностями, присутствует внешняя мотивация [4], а 
условие триады “хочу-могу-надо” редуцируется до “надо” на фоне “не хочу 
и не могу”; или “хочу, но не могу”; или “могу, но не хочу”. К разряду 
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факторов, снижающих ценность вузовского образования относят низкое и 
среднее качество образования; недостаточный уровень интеллектуального 
развития многих абитуриентов (будущих студентов); несоответствие 
степени подготовленности выпускников вузов требованиям, 
предъявляемым к специалистам на рынке труда и т.д. Все отмеченные 
негативные тенденции в системе вузовского образовании влияют также и 
на возможность обеспечения психологической безопасности студента.  

В качестве выхода из создавшейся ситуации предлагается 
осуществление некоторых управленческих преобразований, например, 
изменить “статус” системы образования в социальном пространстве и 
стратегический вектор развития: «оформление системы образования с 
приоритетным участием государства, направленной на формирование 
социальной компетентности” [5, c. 24], что обеспечит “эффект социального 
опережения”, а следовательно, именно образование будет формировать 
запросы рынка, а не подстраиваться под них, что повысит “степень 
социального доверия к образованию” [5, c. 24]. Эти мероприятия будут 
способствовать формированию психологической безопасности студента, 
его уверенности в будущем. Подобные мероприятия позволят 
рассматривать образование в качестве интегрирующей силы в социально 
разрозненном обществе. Особое внимание обращается на факт 
коммерциализации высшего образования, подчеркивается, что про-
странство рыночных отношений в системе образования, хотя и носит 
вполне лигитимный характер, однако довольно часто приводит к 
деструктивным последствиям. Поэтому предлагается использовать 
применительно к образованию “критерии не доходности, а социальной 
эффективности” [5, c. 23]. 

В рамках рассматриваемой нами проблематики, особое внимание 
следует обратить на изменения в стратегической линии самого 
образовательного процесса: речь идет о необходимости рассмотрения в 
качестве основополагающего такой принцип в современной системе 
образования, как “образование через всю жизнь”, в отличие от пред-
шествующего - “образование на всю жизнь” [9]. Оценить “транс-
формацию” этого принципа с точки зрения “психологической безопасности 
личности” достаточно сложно, так как понимание того, что именно для 
человека безопаснее, весьма субъективно. С одной стороны, понимание 
слогана: “образование на всю жизнь” связано со стабильностью, 
постоянством, с необходимостью беречь те знания, что имеются и, по-мере 
возможности, приобретать новые в той же профессиональной сфере; тогда 
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как “образование через всю жизнь” это обязательство, это необходимость 
работы над собой; это постоянный процесс пополнения знаний, 
приобретение совершенно новых знаний, это готовность человека к 
“вызовам” современности, когда очень быстро исчезают одни профессии и 
появляются новые, это наращивание избыточного “знаниевого” 
потенциала, это постоянное развитие, но без особых гарантий на успех. 

Таким образом, обращение к некоторым проблемам в сфере высшего 
образования с точки зрения психологической безопасности личности, 
позволяет лучше понять значение управленческих мероприятий, 
проведение соответствующих реформ, нацеленных на повышение 
эффективности функционирования вузов.  
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս 

 
ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան, 
 Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության  

գ/հ լաբորատորիա, ավագ գիտաշխատող,  
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
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Հոդվածում բարձրաձայնվում են կրթական համակարգի՝ անձի հոգեբանական 

անվտանգության հետ կապված որոշ ասպեկտներ: Լուսաբանվում են 
բարձրագույն կրթության հետ կապված մի շարք խնդիրներ: Ընգծվում է 
կառավարչական միջոցառումների կարևորությունը՝ կապված ուսանողների 
հոգեբանական անվտանգության հետ:  

Հիմնաբառեր. ուսանողների հոգեբանական անվտանգություն, կրթական 
ոլորտ, կառավարչական միջոցառումներ:  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

  В статье анализируются психологические феномены, 
формирующие массовые настроения в интернет-обществе. В 
виртуальной действительности (facebook) проявляются 
психологические свойства толпы: анонимность, внушаемость, 
состояние гипнотического транса, заразительность, наличие 
фанатичного вожака, а также эффект визитной карточки, 
женственность и лицемерие.  
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We shape our tools and afterwards our tools shape us1 

Marshall McLuhan 
 

Знаменитый канадский теоретик медиа доктор Маршалл Маклюен 
выдвинул тезис, согласно которому появление новых технологий изменяет 
сенсорное восприятие человека и разрушает его самоидентификацию, 
вынуждая к адаптации и видению мира в «зазеркалье» [9]. Автор называет 
такой процесс перехода от одного сенсорного восприятия к другому само-
ампутацией, и сравнивает нивелируемые технологиями сенсорные 
способности с ампутированным органом, который продолжает вызывать 
фантомные боли.  

В 21 веке информационное общество превратилось в цифровое 
Интернет-общество. Сегодня в Интернете практикуются все виды 
деятельности (игровая, учебно-познавательная, трудовая, эстетическая, 
коммуникативная, криминальная, политическая и т.д.), традиционно 
                                                 

1 Мы творим наши орудия, а затем наши орудия творят нас. 
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изучаемые психологией и в психологической науке уже отделяется быстро 
развивающаяся новая отрасль, получившая название интернет-психология 
или киберпсихология [1].  

История политической активности, организованной цифровыми сетями 
А. Каратзогиани делит на четыре этапа [7]. Первый (1994–2001 гг.) 
охватывает первые годы Всемирной паутины и характеризуется 
оптимистическим подходом к роли технологий в политике. Второй 
начинается с 9/11 и отмечен диссидентскими голосами, бросающими вызов 
терроризму. Третий этап (2007–2010 гг.) характеризуется взаимодополне-
нием онлайновой и офлайновой предвыборной кампанией Барака Обамы. 
Четвертый этап (2010–2014 гг.) отмечается дальнейшим вовлечением 
цифрового активизма в основные направления политики, такие как 
Wikileaks, Арабская весна и другие агрессивные движения. Автор 
утверждает, что после 2014 года цифровая активность, вероятно, станет 
менее важной, поскольку ее нормализуют как обычную основную политику.  

Во время президентских выборов в США 2008 года использование 
Интернета значительно возросло во всех политических кампаниях, но 
Обама особенно хорошо использовал влияние социальных сетей. Сайт 
социальной сети My.BarackObama.com сразу зарегистрировал 1,5 миллиона 
пользователей, которые могли обсудить кандидата, пожертвовать деньги и, 
самое главное, договориться о своей реальной деятельности, а 
пользователи iPhone могли загружать приложения, позволяющие друзьям 
голосовать или делать пожертвования [3]. В результате большое количество 
людей может зависеть от выбора только одного человека и если в среднем 
у него десять друзей и родственников, то влияние распространяется до 
десяти, затем до ста и, наконец, до тысячи.  

Ученые Техасского университета, отмечают, что большая часть 
недавних исследований была сосредоточена на характеристиках 
пользователей, а не на влияние социальных сетей на политические взгляды 
и поведение, и очень немногие исследовали их роль во вовлечении людей в 
демократические процессы [13]. Между тем уже 6 лет назад до Арабской 
весны газета «Нью-Йорк таймс» написала статью «The Revolution Will be 
Posted» (революция будет отправлена) о том, как блоги преобразуют 
президентскую гонку. А П. Сноуден, подчеркивая роль YouTube и онлайн-
видео, считает, что революция будет загружена и политическое значение 
видеороликов, созданных арабскими революциями, не столько в их явном 
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содержании, сколько в новых формальных и чувственных положениях для 
понимания субъективного опыта простых людей, оказавшихся на переднем 
плане революционной борьбы [12].  

В XXI веке социальные сети оказали мобилизующее влияние на 
гражданскую активность, в том числе на протестантское поведение, такое 
как публичные демонстрации, петиции и бойкоты и так далее. 
Исследования в Латинской Америке показывают, что социальные сети 
отражают как умеренные, так и радикальные протесты и восстания [11]. 
Тем не менее, пользователи больше поддерживают умеренные протесты, а 
те, кто поддерживает радикалов, значительно реже используют веб-сайты. 
По данным The Washington Post почти все страны, где больше людей в 
онлайн, но менее активно участвуют в распространении информации, 
находятся в Европе, а страны, в которых доля обмена информации 
пользователями соцсети высока, находятся в Азии, Африке и Латинской 
Америке, где распространение интернета низкое [6].  

Как показывают последние данные об активности в сети в мире в 
Армении значительно увеличилось число активных пользователей: в 2019 
году активность в сети по сравнению с 2017-ым возросло почти в пять раз 
[17]. Это, несомненно, является отражением политической активностью 
населения. Сегодня, спустя полтора года после революции, число активных 
пользователей Facebook возрастает и все ветви власти уделяют большое 
внимание к соцсетям. Депутаты Национального собрания и члены 
правительства являются активными пользователями последнего. А 
Комиссия по регулированию общественных услуг разработала документ, в 
котором предпринята попытка внедрить механизмы контроля в секторе 
Интернета [15]. Поэтому наше исследование предпочитаемой у нас 
социальной сети Facebook более чем актуально.  

Меган Фонтейн, изучая социальные медиа и их влияние в политике, 
отмечает, что большинство молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет 
получают новости из социальных сетей, что означает данная возрастная 
группа получает определенного типа политических новостей [16]. По 
мнению автора, это может иметь отрицательный эффект, так как 
исследования показали, что люди в социальных сетях обычно видят только 
то, чем делятся друзья, поэтому они могут видеть только одну сторону 
политики, ту с чем они согласны. Согласно другому исследованию 
использование Facebook для потребления и распространения новостей 
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сильно отрицательно влияет на уровень политических знаний. В статье, 
«Делает ли Facebook нас тупее?» авторы заключают, что изучение 
социальных сетей может стать предсказателем и оценкой политических 
знаний [10].  

Цель нашего исследования: выяснить какие психологические 
феномены создают массовые политические настроения в интернет-
обществе, в частности в Facebook-е, и насколько они отражают реальное 
общественное мнение.  

Рабочая гипотеза исследования: В Facebook-е проявляются основные 
социально-психологические особенности, характеризующие толпу. 
Исследованием толпы занимались такие известные мыслители, как Сократ, 
Платон, Аристотель, Макиавелли, Вебер, Тард, Адлер, Фромм, Московичи, 
Фрейд, Юнг, Ортега, Канетти, Ильин, Друри, Суровецкий. В 
методологической основе нашей работы лежит классическая концепция 
толпы, разработанная Г. Ле Боном [2] и обогащённая С. Московичи [4].  

Для изучения психологии пользователей в Интернете был открыт фейк 
аккаунт, что позволило применить как онлайновые методы: включенное 
наблюдение, контент анализ и кейс стади, так и офлайновые традиционные 
методы: включенное наблюдение и блиц-опрос.  

Результаты нашего исследования выявили следующие социально 
психологические феномены: 

1. Анонимность. Основываясь на многолетнем опыте исследований 
интернета и анализе научных источников, А.Войскунский также выделяет 
анонимность, как один из ключевых принципов человеческого поведения, 
которая способна провоцировать девиации коммуникативного поведения 
(флейм, троллинг, обман, травлю и преследование — кибербуллинг или 
кибермоббинг и др.) [1, с. 38]. В Армении все большее число пользователей 
действуют под вымышленным именем, некоторые имеют несколько 
профилей. В результате, в толпе, совершенно исчезает чувство 
ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов. В Facebook-
е иногда омерзительными, непристойными, унижающими комментариями 
подвергаются кибербуллингу люди, имеющие принципиальные 
определенные убеждения в социальных и в политических вопросах. В 
социальной сети как в толпе человек перестает отвечать за собственные 
поступки. Отсюда и та жестокость, которая обычно сопровождает действия 
агрессивной толпы.  
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2. Внушаемость и состояние гипнотического транса. Как и масса в 
толпе пользователи в сети легковерны и некритичны чрезвычайно легко 
поддаются влиянию, неправдоподобного для них не существует. Этим 
пользуются так называемые кибер-лидеры, распространяя выгодную для 
определённого круга лиц информацию. В сети индивид, пробыв некоторое 
время среди действующей толпы, впадает в такое состояние, которое 
напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Как в толпе так и в 
виртуальной среде человек приобретает сознание неодолимой силы.  

3. Заразительность. Исследования показывают, что волнение, 
раздражение способствуют передаче новостей или информации, то есть 
контент, содержащий раздражение, должен распространяться все быстрее 
и быстрее. Изучая кибер-эмоции, эксперт по кибер-эмоциям Т. Льюис 
подчеркнула, что положительные и отрицательные эмоции в Facebook 
заразительны, а виртуальное киберзапугивание может не только 
провоцировать заразительные агрессивные эмоции, но и иметь 
непредсказуемые последствия в реальной жизни [8]. Интересно отметить, 
что согласно результатам опроса Gallup-2019, самый высокий уровень 
гнева в мире зафиксирован в Армении, где 45% респондентов заявили, что 
чувствовали гнев в предыдущий день [18]. В сети как в толпе высказанное 
подозрение сразу же превращается в стойкую уверенность, 
нерасположение - в злую ненависть.  

4. Наличие вожака. Пользователи направляются к тем, кто 
очаровывает их авторитетом, даёт им иллюзию, играет их эмоциями и 
убеждает не с помощью рассудка, а как фанатично верящий в свою идею 
лидер, гипнотизирует и заражает верой других.  

5. Эффект визитной карточки. В Facebook-е упрощается 
классическая модель коммуникации Лассуэла: Кто? Сообщает что? По 
какому каналу? Кому? С каким результатом? Остаются КТО и РЕЗУЛЬТАТ, а 
другие два звена нивелируются. Главное КТО сообщает, а мессидж не 
имеет значения, то есть выражается так называемый «эффект визитной 
карточки». Приведем наглядный кейс. По случаю трагической кончины 
молодого танцора балета на реальной и виртуальной платформе обсуждали 
отказ властей организовать панихиду в здании театра оперы и балета. Две 
известные певицы критиковали решение Министерства культуры. Каждая 
на своей страничке оставила по содержанию зеркально похожую запись. У 
одной были только положительные отзывы-комментарии, у другой 
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сквернословие и издевательство над физическими данными. Интересно что 
обе певицы полненькие, но обзывали свиньей, бегемотом и т.д. только 
одну. Первая поддержала «бархатную революцию», вторая - депутат 
бывшей власти.  

6. Женская активность. Ле Бон сравнивал толпу с женщиной, которая 
всегда впадает в крайности. Интересно, что Facebook-е женщины более 
активны чем мужчины, особенно с экстремистскими взглядами. Они с 
наибольшим усердием поддерживают новую власть и ругают бывшую, 
иногда выделяются сквернословием и проклятием. По последним 
всемирным демографическим данным по распределении пользователей в 
Facebook-е 43% составляли женщины, а 57% - мужчины [19]. Однако наше 
исследование обнаружило обратную картину. Приведем следующий кейс. 
Под репостом - «Довольны работой Никола Пашиняна?» [14] в Facebook-е 
соотношение оставленных комментарий по половому признаку составило 
24% мужчин и 74% женщин (2% фейки). Положительные отзывы женщин 
часто отличались женственными формами виртуального самовыражения 
(цветочки, сердечки, поцелуи).  

7. Лицемерие. Онлайн настроения не отражают офлайн настроения. В 
онлайн режиме политические мнения и комментарии людей в большинстве 
случаев значительно отличаются от высказываний в офлайн в кругу семьи, 
коллег и друзей. 

Лебон считал, что толпа так же легко становится героичной, как и 
преступной. Дж. Суровецкий в своей книге «Мудрость толпы» обнаружил, 
что большие группы людей умнее, чем элита, способны решать проблемы, 
продвигать инновации, принимать мудрые решения и даже предсказывать 
будущее [20]. Но проблема в том, что группы умны только тогда, когда люди в 
них независимы, насколько это возможно. Соцсеть, как и толпа это не только 
продукт, состоящий из компонентов, а нечто большее он выгоден в плане 
эффективности коммуникации; он даёт доступ большому кругу людей; он 
позволяет людям координировать свои действия для чего-то хорошего. Но сети 
делают это всё более труднодостижимым, потому что они привлекают внимание 
людей к тем вопросам, которые важны для определенных кругов 
общества. Позднее на Тед конференции, выступая с речью «Сила и 
опасность онлайн толпы» Суровецкий сравнил опасность сети со спиралью 
смерти муравья. «Колония муравьёв — это великолепная модель, где 
маленькие части вместе делают большое дело. Но если муравьи шли куда-то и 
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заблудились, они начинали следовать простому правилу — делай то, что делает 
муравей впереди тебя. И так получается, что, в результате, муравьи образуют 
круг и продолжают маршировать по кругу, пока не умрут. Это то, с чем нам 
надо быть осторожными. Нам следует опасаться ходить по кругу снова и снова, 
пока мы не умрём» [21]. 

Таким образом, в виртуальной действительности индивид приобретает 
ряд специфических психологических особенностей, которые ему не 
свойственны в реальной жизни. В Facebook-е проявляются основные 
психологические свойства толпы: анонимность, внушаемость, состояние 
гипнотического транса, заразительность, наличие фанатичного вожака, а 
также эффект визитной карточки, женственность и лицемерие. А 
виртуальная толпа не отражает реальные политические настроения и 
общественное мнение.  
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КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Капитализация мыслительных способностей человека приводит к 
такому росту стоимости бизнеса, который не обеспечивается 
традиционными для индустриального развития факторами 
производства. Свойство человеческого капитала продуцировать 
априори неочевидные решения становится основой конкурентного 
преимущества. Повышается роль мыслительных функций, что 
приводит к превалированию когнитивного фактора производства 
(КФП) как ресурса, ставшего значимым средством инновационной 
производственной деятельности. 

Ключевые слова: когнитивные факторы, человеческий капи-
тал, ресурс, производство, деятельность.  

 
Современные экономические отношения принято рассматривать с 

позиции постиндустриализма. В этой концепции информация, знания, 
интеллект выделяются как главные ресурсы хозяйственной деятельности, 
существенные факторы современного производства. Развитие цифровых 
технологий, веб-экономических отношений, беспрецедентный рост 
инновационной составляющей в производственных процессах и их 
результатах – все это требует еще большей концентрации 
интеллектуального капитала в индустриальных секторах. Для современной 
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производственной деятельности ценность интеллектуального капитала 
определена теми его сторонами, которые позволяют трансформировать 
информацию в знание, знание в действие, действие в принципиально 
новый товарный продукт.  

Отличие человеческого капитала в современной интерпретации состоит 
в том, что мыслительные способности человека приобретают отдельную 
товарную ценность, предполагающую её капитализацию путем отчуждения 
результатов интеллектуальной деятельности. Исключительное свойство 
человеческого капитала продуцировать неочевидные для многих 
(креативные) решения становится основой конкурентного преимущества, 
особенно в высокотехнологичном инновационном индустриальном 
производстве.  

Цифровые технологии значительно усиливают производительную 
активность когнитивных способностей человеческого капитала, что 
приводит к такому росту стоимости бизнеса, который не обеспечивается 
традиционными для прежнего индустриального развития поведенческими 
факторами производства. В человеческом капитале снижается значение 
поведенческих факторов вследствие повышения роли мыслительных, 
когнитивных функций. Возрастает товарная ценность знаний, опыта, 
навыков, креативности, которые аккумулируются корпоративным 
персоналом как результаты его предыдущей когнитивной деятельности. 

Становится понятным увеличение когнитивной составляющей 
производительной силы человеческого капитала в современных и будущих 
условиях экономического развития: возникновение и рост когнитивного 
фактора происходит независимо от того, как называть экономику: 
индустриальной, информационной или цифровой. Любая концепция 
экономического развития будет включать в себя когнитивный фактор как 
существенную составляющую ресурсов, используемых в производстве, 
основанном на высоких технологиях. Поэтому эффективное использование 
человеческого капитала в задаче управления высокотехнологичным 
предприятием становится невозможным без учета когнитивных факторов 
производства (КФП). Выделяя когнитивность в качестве 
производственного фактора, необходимо найти количественные показатели 
этой стороны трудовых ресурсов. Без решения этой задачи эффективное 
использование человеческого капитала остается весьма проблематичным.  

Рассматривая человеческий капитал в качестве производственного 
ресурса, понятие «интеллект» будет интерпретироваться нами как 
способность человеческого мышления трансформировать восприятие в 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
455 

знание, анализировать априорные знания в процессе их развития. 
Капитализацию мыслительных способностей будем понимать как 
использование знаний, трудовых навыков, профессионального опыта 
корпоративного персонала для целей производственной деятельности. 
Таким образом, капитализация означает трансформацию индивидуального 
человеческого ресурса в корпоративное средство достижения цели 
производственной деятельности. В этой связи ценность человеческого 
капитала определяется не столько личным потенциалом знаний, навыков и 
опыта работников, сколько ценностью результатов его использования, 
кристаллизованных в товарных продуктах всей корпорации. Отсюда 
становится понятной необходимость товарной формы этих способностей: 
эта форма обеспечивает превращение интеллектуальных способностей 
человеческого ресурса в корпоративное средство достижения коммерческих 
целей; превалирование этих средств приводит к их дальнейшей 
трансформации в факторы - необходимые условия производства.  

С философских позиций трудовые навыки становятся высшей формой 
производственной деятельности через их осмысление, осознанное 
расчленение и объединение в систему, т.е. в результате целесообразной 
когнитивной обработки первичных (автоматических) форм навыков. Опыт 
представляет собой единство трудовых навыков, знаний и умений. В 
профессиональной среде умения интерпретируются как способности 
приложить полученные знания к производственной практике, т.е. 
превратить знания в действие. С позиции эпистемологии знания 
представляют собой форму существования сознания в виде свернутой 
схемы деятельности и общения .  

Сопоставление этих понятий позволяет прийти к заключению о том, что 
товарный вид мыслительных способностей человеческого капитала 
возникает из той формы умственной деятельности, которая связывает 
знание и действие силой разумной необходимости. В отличие от 
поведенческого действия такую форму умственной активности называют 
когнитивностью. Производительная сила когнитивности заключена в её 
способности превратить начальную форму знания - информацию - в 
активную форму знания - целесообразную деятельность (свернутую схему 
действия). Следовательно, современная ценность человеческого капитала 
заключена в его когнитивности - способности преобразовать информацию 
в знание, знание в производительную активность, активность в товарный 
продукт. Когнитивная деятельность превращает знание из ресурса в 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
456 

средство производства путем придания информации нового смысла и 
содержания за счет привязки к коммерческой цели – установления 
телеологической определенности. Приведенные рассуждения позволяют 
раскрыть когнитивную основу современной производственной 
деятельности, включающую в себя единство знаний, опыта, креативности. 

Для процесса производства когнитивность персонала обусловливает 
возможность осуществления высокотехнологической производительной 
деятельности, т.е. является средством. В форме целесообразной 
деятельности (производственной активности) когнитивность становится 
необходимым условием получения результата, т.е. из ресурса 
трансформируется в фактор производства. Когнитивный фактор 
становится элементом производственного процесса. Его количественная 
сторона определяет тот необходимый уровень мыслительных способностей 
человеческого капитала, который соответствует потребностям конкретного 
производства, величине его когнитивной емкости. Условие необходимой 
достаточности этих способностей можно сформулировать как принцип 
когнитивного соответствия человеческого капитала специфике 
производственной деятельности.  

Практическая сторона когнитивности проявляется в способности 
человеческого разума превращать восприятия в знания с последующим 
критическим анализом. Эта специфика порождает своеобразный эффект 
роста когнитивности. Сущность этого явления состоит в том, что в 
производственной деятельности превращение восприятия в знания 
дополняется обратным мыслительным процессом превращения знаний в 
восприятия. Без такого расширенного (производительного) действия 
когнитивности (т.е. способности превращать знания в восприятия через 
орудия труда) не возможна никакая предметная деятельность. Именно в 
этом расширенном функциональном состоянии когнитивность существует в 
виде производственного ресурса; из индивидуальной «способности 
мыслить», трансформируется в коллективную способность производить.  

Для дальнейшего исследования важным представляется то 
обстоятельство, что специфика использования когнитивности как средства 
производства приводит к концепции знания, осмысленного через 
понимание его производительного назначения. В этой интерпретации 
понятие «когниция» становится не синонимом знания, но сплавом знания с 
умением его практического применения в материально-предметной 
деятельности. В приложении к производственной сфере «когниция» 
представляет собой единую концепцию знаний и способов их 
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промышленного применения; концепцию знания, которое под влиянием 
когнитивных процессов производства постоянно прирастает, 
верифицируется , закрепляется практикой. Очевидно, что процесс 
производства - в своем постоянстве и инновационном развитии - содержит 
в себе не менее постоянный процесс роста когнитивности. Этот процесс 
представляет собой постоянное изменение количества и качества 
«когниций» - прочно освоенных и закрепленных трудовой деятельностью 
знаний и умений, необходимых для непрерывного развития и 
совершенствования современных и будущих производственных процессов. 

Необходимый уровень насыщенности человеческого капитала 
«когнициями» будем называть когнитивной емкостью трудового процесса. 
Когнитивность становится фактором не только в силу причинности и 
обусловленности её отношения к производству. Основным признаком её 
отнесения к факторам является её трансформация в меру когнитивности: 
единства качественной и количественной сторон этого средства 
производства. Качественной стороной когнитивности является 
полиморфизм когниций, выраженный в виде опыта, знания, креативности, 
которые в разном соотношении являются условиями практического 
приложения этого ресурса к технологии, организации, управлению 
производственной деятельностью. Количественная сторона связана с 
выделением такой числовой характеристики когнитивности, которая 
меняется за счет числа, размеров, порядка связи элементов, т.е. 
структурных изменений. Наличие количественной характеристики 
становится второй необходимой стороной меры когнитивности, 
превращения её из средства в фактор производства. Этот вывод имеет два 
существенных значения: во-первых, раскрывает необходимость введения 
количественной оценки как имманентного свойства КФП; во-вторых, сужает 
поиск способов количественной оценки до области структурного анализа 
качественной стороны когнитивности. 

Сущность рационального использования человеческого капитала по 
принципу когнитивного соответствия заключена в предотвращении 
недостатка или избытка когнитивности производственного персонала: 
когнитивность персонала должна равняться когнитивной емкости 
производственного процесса. Без наличия количественной оценки КФП 
невозможна постановка и практическое решение задачи оптимального 
управления трудовыми ресурсами корпорации. Проблема поиска способов 
измерения КФП начинает приобретать все большую актуальность по мере 
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роста инновационной составляющей в производственных процессах; 
интеллектуализации бизнес-среды; по мере роста потребности 
капитализировать мыслительные способности трудовых ресурсов. Поэтому 
подавляющее большинство исследований способов количественной оценки 
КФП интегрировано в общие методы оценки интеллектуального капитала. 
С методологических позиций такой подход не представляется очевидным 
вследствие того, что в концепции интеллектуального капитала объединены 
разнородные элементы: мыслительные способности трудовых ресурсов 
(когнитивный потенциал), процесс их использования (капиталистическое 
потребление), конечный продукт интеллекта (нематериальные активы). 
Выделение этих составляющих из общего показателя требует знания 
количественных соотношений (пропорций), в которых эти составляющие 
образуют интеллектуальный капитал. При этом структура интеллектуального 
капитала привязана к структуре конкретного производственного процесса, 
т.е. количественные соотношения меняются в зависимости от специфики 
производственной деятельности. Несмотря на спорность интеграционного 
подхода, представляется целесообразным рассмотреть эти способы более 
детально. 

Оценка через величину интеллектуальной ренты, т.е. той части 
прибыли, которая формируется интеллектуальным капиталом. В качестве 
показателя интеллектуальной ренты используется экономическая 
добавленная стоимость EVA, величина которой характеризует норму 
добавочной прибыли на капитал. Поскольку EVA служит интегральным 
критерием оценки эффективности всего капитала предприятия, постольку 
этот подход не дает обособленной количественной оценки КФП. Это 
связано с тем, что знания, опыт, креативность через интеллектуальную 
активность становятся формой реализации когнитивных способностей 
человека к получению уникального результата (технологии, конечного 
продукта), обеспечивающего получение интеллектуальной ренты и конку-
рентного преимущества. Монополия на извлечение интеллектуальной 
ренты возникает не в сфере производства, но на правовой основе, в сфере 
обмена и распределения: общественная доступность полученного 
результата нивелируется запретом или ограничением на его использование. 
Поэтому оценка любых факторов производства (в том числе когнитивных) 
как необходимых условий протекания производственного процесса не 
может базироваться на способах оценки его результатов, т.е. на оценке 
процессов, которые развиваются вне производственной деятельности; 
после её прекращения. 
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Количественную оценку когнитивного потенциала пытаются связать с 
уровнем компетенции конкретных специалистов при их отборе для 
выполнения тех или иных производственных функций. Для этого 
используются различные модели и методики расчетов интегральных 
показателей индивидуальной когнитивности человека [1, 2]. В отличие от 
интеграционного подхода в этих исследованиях оценивается не 
когнитивный потенциал производства в целом, но уровень способностей 
претендентов на выполнение конкретных производственных функций. 
Очевидно, что индивидуализированный подход не применим к решению 
сформулированной задачи. С методологической позиции в этих работах 
иной объект исследования; их результаты не призваны решить проблему 
численной оценки КФП. Ценность исследований в области когнитивного 
моделирования состоит в том, что в них концепция когнитивности обретает 
форму теории, закрепленной на практике различными методами 
повышения эффективности управления. Сформировался когнитивный 
подход, служащий преодолению слабоструктурированных проблем в 
задачах управления сложными системами [3].  

Для исследования КФП особый интерес представляют следующие 
положения когнитивного подхода. Понимание когнитивного процесса как 
целенаправленного перехода от незнания к пониманию [4] позволяет 
когницию интерпретировать как высшую активную форму существования 
знания. Выделение когнитивных способностей, обладающих 
самостоятельной ценностью в социальных процессах, раскрывает 
необходимость их количественной оценки в человеческом капитале, 
объясняет появление и рост значения КФП. Формальное выражение 
когнитивных процессов в виде математических моделей [5] помогает 
поиску способов количественной оценки КФП. Проведенный анализ еще 
раз убеждает, что проблема прямого числового измерения КФП остается 
актуальной и до настоящего времени не решенной.  

Производительный человеческий труд содержит в себе когнитивную 
составляющую, которая облачена в форму когнитивной технологии: 
цепочки последовательной трансформации «информация – знание – 
когниция». Когниция является сплавом знаний и умений их применения, это 
- высшая активная форма развития знаний. Умения применять знания 
облачены в две формы: опыт – эволюционные формы умения; 
креативность – революционные формы умения. С позиции эпистемологии 
знание трактуется как «форма социальной и индивидуальной памяти, 
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свернутая схема деятельности и общения. Знание возникает как 
осмысление человеком контекстов своего опыта» [6]. Такая концепция 
знания позволяет сделать заключения, имеющие важное методологическое 
значение для нашего дальнейшего исследования. 

Во-первых, опыт, знания и креативность имеют общую для них 
количественную характеристику, измеряемую величиной труда. Это связано 
с тем, что опыт порождается деятельностью и общением - составными 
частями процесса производственного потребления труда. Прирост опыта 
трансформируется в когнитивный прирост через понимание новых 
способов активного использования знаний. Происходит рост 
количественной стороны когнитивной деятельности. Далее труд потребляет 
когницию путем разворачивания схем деятельности (знания) в 
производственный процесс. Происходит качественное изменение: труд 
трансформирует когницию из общественной социальной формы памяти в 
индивидуальную форму производства. В процессе производственной 
деятельности и общения порождается новый опыт и т.д. Непрерывная 
трансформация когниции в опыт, приобретенного опыта в новуюкогницию 
приводит к росту когнитивных способностей человеческого капитала 
Величина прироста этих способностей пропорционально количеству труда, 
основанного на опыте, знаниях и умении.  

Во-вторых, ценность знания измеряется количеством 
аккумулированного в нем интеллектуального труда, т.к. когниция 
представляет собой свернутую (осмысленную) форму приобретенного 
опыта. Изменение формы – трансформация опыта в знание через 
«осмысление контекстов своего опыта» не меняет количественной стороны 
деятельности и общения. Как свернутая схема деятельности и общения 
(свернутая схема интеллектуального труда) когниция аккумулируется в 
«социальной памяти». Тем самым аккумулируется и количество прошлого 
когнитивного труда..  

В-третьих, аккумулированное в социальной и индивидуальной памяти 
количество опыта передается и увеличивается в последующих процессах 
«деятельности и общения». Под воздействием человеческого труда 
когниция разворачивается из свернутой схемы деятельности и общения в 
реальный процесс производства, т.е. в форму нового опыта.  

Таким образом, человеческий труд соединяет опыт и когницию в 
единый производственный процесс, а величина труда становится их общей 
количественной характеристикой. Это связано с тем, что любой 
человеческий труд содержит познавательную составляющую, т.к. в нем 
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используются как накопленные знания, так и определенный уровень 
профессиональных навыков (опыт). Очевидно, что профессиональная 
подготовка есть накопленный опыт, аккумулированная предыдущей 
когнитивной деятельностью величина когниций - знаний и навыков 
использования этого знания в трудовом процессе.  

Отсюда становится понятно назначение КФП: оно определено 
степенью мыслительной насыщенности производственного процесса, 
которую можно выразить величиной когнитивности. По мере 
производительного функционирования человеческого капитала идет 
процесс постоянного накопления когниций, т.е. увеличение количества 
когнитивной субстанции в самом труде, и в его результатах. На практике 
это ассоциируется с ростом профессионального уровня, повышением 
уровня образования. Для производственного процесса ценность трудового 
ресурса обусловлена не столько внешностью носителя этого ресурса 
(человека), сколько количеством когнитивных способностей, которыми он 
должен обладать для выполнения профессиональных обязанностей.  

Процесс производства состоит из определенной последовательности 
трудовых операций различающихся сложностью мыслительных действий, 
т.е. количеством когнитивных действий. Известно, что технология 
производства определяет структуру трудовых ресурсов, которая 
необходима для достижения корпоративных целей. Поскольку носителем 
когнитивного ресурса производства является человеческий труд, постольку 
всякому производственному процессу соответствует своя специфическая 
структура трудовой деятельности. Поскольку трудовые операции 
отличаются количеством необходимых для их выполнения когнитивных 
способностей персонала, постольку технологическая структура задает также 
определенную когнитивную структуру человеческого капитала. 

 Количественные соотношения между элементами когнитивной 
структуры будем в дальнейшем называть структурной когнитивностью. 
Очевидно, что различие видов производственной деятельности определяет 
различие структурной когнитивности человеческих факторов производства. 
Одни виды производительной деятельности требуют больше опыта в 
форме профессиональных навыков и приемов. Другие наоборот, требуют 
больше знаний, опыта в приращении знаний и профессиональных навыков 
в их передаче другим. Исключением, может быть, является креативность, 
которая приветствуется во всех сферах современного высокотех-
нологичного наукоемкого производства. Ранее нами было показано, что 
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величина труда является общей количественной характеристикой составных 
частей когниции вне зависимости от соотношения знания, опыта, 
креативности. Следовательно, структура человеческого капитала, обуслов-
ленная технологией производства, содержит в себе структурную 
когнитивность, которую можно использовать для исчисления количест-
венного показателя КФП. Это связано с тем, что структура произ-
водственной деятельности должна соответствовать когнитивной структуре 
трудовых ресурсов. Структурное соответствие является условием рацио-
нального использования человеческого капитала. Отсюда следует важное 
для нас заключение: количественная сторона когнитивного фактора произ-
водства определяется теми количественными отличиями в оплате труда, 
которые связанны с необходимым опытом, знаниями, креативностью.  

 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №19-010-00348\19. 
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 «Ազգային նորարարական կազմակերպություն» ՍՊԸ, 

 թղթակից անդամ, 
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ` 

ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 
 
Մարդու մտավոր ունակությունների կապիտալիզացիան հանգեցնում է բիզնե-

սի արժեքի այնպիսի աճի, որը չի ապահովվում արտադրության արդյունաբերա-
կան զարգացման համար ավանդական գործոններով: Ոչ ակնհայտ որոշումներ 
առաջադրելու մարդկային ներուժի հնարավորությունները դառնում են մրցակ-
ցային առավելության հիմք: Մեծանում է մտավոր գործառույթների դերը, որը հան-
գեցնում է ճանաչողական գործոնի (CFP)՝ որպես ռեսուրսի գերակշռմանը, ինչը 
դարձել է նորարարական արտադրական գործունեության կարևոր միջոց: 

Հիմնաբառեր. կոգնիտիվ գործոններ, մարդկային ներուժ, ռեսուրս, ար-
տադրություն, գործունեություն:  
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COGNITIVE PRODUCTION FACTORS 

AS AN ECONOMIC CATEGORY 
 
Capitalization of human mental abilities leads to such an increase in the value of 

the business, which is not provided by traditional factors in production for industrial 
development. The property of human capital to produce a priori non-obvious solutions 
becomes the basis of competitive advantage. The role of mental functions is increasing, 
which leads to the prevalence of cognitive production factor as a resource that has 
become an important means of innovative production activities. 
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ОБРАЗ РАБОТНИКА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Обосновывается значимость образа работника в управленческой 

концепции руководителя. Показано, что этот образ связан как с 
профессионально важными качествами работника, так и с 
представлением руководителя о жизненных интересах подчиненных. 
В эмпирическом исследовании определены основные моти-
вационные характеристики типичного и идеального российского 
работника, позволяющие принимать оптимальные управленческие 
решения. Показаны различия в представлениях о работнике, 
руководителей и подчиненных.  

Ключевые слова: руководитель, подчиненный, управленческая 
концепция, работник, характеристика. 

 
Понятие об управленческой концепции руководителя 
Понятие индивидуальной управленческой концепции руководителя 

было обосновано в работах А. И. Китова [7] и получило свое развитие в 
исследованиях Т. С. Кабаченко [6]. Видна явная содержательная связь 
этого понятия с понятиями концептуальной модели и оперативного образа, 
используемыми в инженерной психологии. 

Т. С. Кабаченко, проведя анализ немногочисленных работ, выполнен-
ных в этой области, с одной стороны, связывает индивидуальную 
концепцию руководителя с представлением об операциональной 
оставляющей его деятельности, а с другой – понимает ее как 
составляющую образа мира профессионала. 

Используя логику операционально-содержательного понимания 
управленческой концепции, имеет смысл включить в нее а) представления 
руководителя об управляющей и управляемой системах, б) критериях 
эффективности, определяемых основными целями и в) способах решения 
основных проблем, составляющих содержание управления.  
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Имея в виду две основных ориентации руководителя – направленность 
на удовлетворение интересов а) производства и б) подчиненных [2], можно 
говорить о двух соответствующих составляющих управленческой 
концепции – производственной, обеспечивающей управление 
производством и гуманитарной, лежащей в основе социального 
управления [4]. Выраженность гуманитарной составляющей в 
управленческой концепции руководителя соответствует современной 
модели управления и управлению человеческими ресурсами.  

Гуманитарная составляющая управленческой концепции руководителя 
содержит в себе представления руководителя а) о работнике, его 
жизненных интересах и соответствующих критериях эффективности 
управления; б) об организации в целом с позиции жизненных интересов 
персонала, в) об организационной среде, организационных ситуациях, г) об 
общей совокупности социальных проблем и способах их решения.  

Проработка этих аспектов управленческой концепции позволяет 
сформировать у руководителя концепцию, оптимальную для принятия 
решений. Очевидно, что в основе такой концепции будет лежать 
психологическое знание, которое обеспечивает не только социальное 
управление, но и управление производством. 

В аспекте управления производством основные критерии 
эффективности связаны с производственной эффективностью, а 
психологическое знание представлено, в первую очередь, как знание 
руководителем профессионально важных качеств своих подчиненных и 
компетенциями, обеспечивающими успешное деловое взаимодействие 
руководителя по вертикали и горизонтали. 

Социальное управление как управление по критериям жизненных 
интересов персонала [4], предполагает знание руководителем этих 
интересов, иными словами, владение определенной рабочей моделью 
жизненных интересов, позволяющей принимать социальные решения. В 
современных моделях управления представление о жизненных интересах 
подчиненных, реализованное в управленческих решениях, часто 
понимается, с одной стороны, как элемент видения руководителя, а с 
другой – как основание для формирования управленческих компетенций.  

Крайним выражением ориентации руководителя на интересы своих 
подчиненных выступает обоснованная Р.Гринлифом и К.Бланшаром модель 
руководства, в которой ядром выступает служение руководителя своим 
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подчиненным [11; 1]. Для руководителя, использующего такую модель, 
характерно управление на основе удовлетворения потребностей других 
людей, создание условий для постоянного роста подчиненных, помощь 
окружающим, способность к концептуальному мышлению и видению 
будущего, коммуникативные способности [11]. Близкую по характеристикам 
модель трансформационного лидерства обосновал и Б.Басс [10]. 

Итак, значимым компонентом управленческой концепции руководителя 
выступает образ работника (прежде всего, - подчиненного), в котором 
представлены жизненные интересы работника. Этот образ позволяет 
принимать оптимальные управленческие решения и имеет форму 
терминального образа – образа, связанного с основными жизненными 
ориентациями человека [5]. 

Образ российского работника в управлении организацией 
Образ работника как подчиненного представлен в известных моделях 

человека-работника, обоснованных Д.Макгрегором [8; 12] и У.Оучи [9]. 
Д.Макгрегор считает, что руководители, в основном, используют две 
модели подчиненных – X (работник, ориентированный на награды и 
наказания) и Y (работник, ориентированный на самореализацию). А У. 
Оучи, проводя анализ японского опыта управления, обосновал третью 
модель - Z, согласно которой ведущей ориентацией "рядового" члена 
организации выступает ориентация на благо общества, на духовные 
ценности. Характерно то, что основу всех трех моделей составляют 
жизненные интересы типичного работника, выраженные в его 
ориентациях на награды и наказания, на самореализацию (Макгрегор) и 
идеалы, общественное благо (Оучи). 

Однако представлений о типичном работнике недостаточно для 
принятия управленческого решения, так как общая схема управления 
предполагает сравнение реального с идеальным и последующее 
построение программы, направленной на приближение реальности к 
идеалу. Поэтому, кроме характеристик типичного работника, необходимо 
определить и характеристики идеального работника. Наконец, 
характеристики человека-работника, представленные в моделях, выглядят 
слишком общими и поэтому слабо реализуются в эмпирических 
показателях.  

Для конкретизации мотивационных характеристик работника была 
использована трехкомпонентная модель жизненных ориентаций [3; 4]. 
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Эти жизненные ориентации (дефицитарная, ориентация на 
самореализацию, духовная), имеющие свои основания в работах Фрейда, 
Фромма, Франкла, Маслоу, реализуются в определенных ожиданиях 
работника:  

 удовлетворения своих физиологических потребностей,  
 безопасности,  
 принятия со стороны группы,  
 признания значимых лиц,  
 возможностей влиять на происходящее и принимать влияние,  
 реализации потенциалов – духовного, коммуникативного, 

праксического,  
 реализации идеалов, связанных с духовными ценностями. 
Наиболее выраженные мотивационные характеристики составляют 

мотивационное ядро управленческой концепции руководителя и 
определяют управленческие решения, направленные на удовлетворение 
актуальных (типичный работник) и перспективных (идеальный работник) 
требований работника к организации.  

В нашем исследовании, направленном на определение мотивационных 
характеристик типичного и идеального работников, участвовали работники 
организаций разного типа (179 рабочих, 163 служащих и 72 руководителя) 
российских организаций. Для определения мотивационных характеристик 
использовалась шкала, оценивающая выраженность мотивационных 
характеристик типичного и идеального работника, разработанная на 
основе трехкомпонентной модели жизненных ориентаций и 
апробированная на выборке из 393 чел. (рабочие и служащие). 

Статистический анализ показал, что мотивационные профили как 
типичного, так и идеального работника у рабочих и служащих различаются 
незначительно, поэтому результаты будут представлены в целом для 
выборки работников (Таблица 1).  

 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
469 

Таблица 1 
 

Наиболее выраженные мотивационные характеристики типичного работника 
(возрастание ранга - в порядке убывания значимости) 

 
 Работники Руководители 

Мотивационные характеристики Ранг Ранг 

Заинтересованность в удовлетворении материальных 
потребностей 

1 1 

Желание выполнять простую, хорошо организованную, 
безопасную работу 

2 2 

Стремление к благоприятному положению в коллективе 3 4 
Стремление к признанию, высокой оценке со стороны 
значимых людей 

4 3 

Стремление оказывать бескорыстную помощь 
товарищам по работе 

5 5 

 
Видно, что представления руководителей и рядовых работников о 

мотивационных характеристиках типичного работника близки 
(коэффициент ранговой корреляции между этими представлениями 
составил 0,9). И те, и другие в качестве основных мотивационных 
характеристик выделяют дефицитарные; лишь одну характеристику - 
стремление оказывать бескорыстную помощь товарищам по работе – 
можно отнести к духовным.  

Характеристики типичного работника, представленные в 
управленческой концепции руководителя, определяют поле актуальных 
управленческих задач, которые выступают составляющей социального 
управления и реализуются в требованиях к организационной среде. Эти 
требования можно рассмотреть на примере трех значимых мотивационных 
характеристик типичного работника. 

Желание выполнять простую, хорошо организованную, 
безопасную работу: 
 четко определенные должностные обязанности,  
 четкая постановка целей и простота заданий, 
 минимальная травматичность условий труда, 
 стабильность и предсказуемость оплаты,  
 регулярность, стабильность и предсказуемость оценок, отсутствие 

оценок, представляющих собой угрозу личности, 
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 профессиональное обучение, повышающее степень уверенности 
работника в себе, 

 стабильность и предсказуемость профессионального продвижения, 
 отсутствие угрозы увольнения или понижения профессионального 

статуса, 
 стабильность и предсказуемость действий руководителей, 

наставников, коллег, отсутствие угрозы с их стороны. 
Стремление к благоприятному положению в коллективе 

 включенность работника в систему делового взаимодействия 
(частые деловые контакты), 

 условия труда и оплата не ниже, чем в референтной группе, 
 частая положительная оценка со стороны руководителя и товарищей 

по работе, наличие возможностей высказаться по разным аспектам 
труда, 

 выраженное неформальное и доброжелательное взаимодействие с 
руководителем, наставником, товарищами. 

Стремление оказывать бескорыстную помощь товарищам по 
работе 
 возможности для взаимопомощи в процессе труда, 
 ориентация работника на высокую социальную значимость 

результатов труда своей рабочей группы, подразделения, 
организации, 

 наставничество, 
 возможности для участия работников в проектировании и 

организации благоприятных для других условий, оплаты труда,  
 использование руководителем, наставниками, коллегами оценок, 

выполняющих развивающую функцию. 
Мотивационные характеристики идеального работника (Таблица 2) 

задают поле перспективных управленческих задач, которые определяют 
направление организационного развития. 
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Таблица 2 
 

Наиболее выраженные мотивационные характеристики идеального работника 
(возрастание ранга - в порядке убывания значимости) 

 

Мотивационные характеристики Рядовые 
работники Руководители 

Заинтересованность в удовлетворении 
материальных потребностей 

7,5 7 

Стремление выложиться полностью во время 
работы 

1 3,5 

Стремление к благоприятному положению в 
коллективе 

2,5 1,5 

Переживание чувства долга и высокой 
моральной ответственности по отношению к 
работе 

5 5 

Стремление к признанию, высокой оценке со 
стороны значимых людей 

7,5 1,5 

Захваченность работой 2,5 6 
Стремление оказывать бескорыстную помощь 
товарищам по работе 

4 3,5 

 

В мотивационных профилях идеального работника, наряду с двумя 
дефицитарными характеристиками (заинтересованность в удовлетворении 
материальных потребностей и стремление к благоприятному положению в 
коллективе), представлены самореализационные и духовные 
характеристики, которые занимают основное место в профилях. Такой 
мотивационный профиль в значительной степени соответствует моделям 
трансформационного лидерства и лидерства-служения, которые 
обсуждались выше.  

Обращает на себя внимание то, что представления об идеальном 
работнике у рядовых работников и руководителей различаются больше, 
чем представления о типичном работнике: рядовые работники большую 
значимость придают самореализационным характеристикам (стремлению 
полностью реализовать свой потенциал в работе), в то время как 
руководители большее внимание уделяют стремлению получать высокую 
оценку со стороны значимых лиц (скорее всего, - руководителей). То есть 
руководители видят идеального работника более простым – безусловно 
отдающим себя работе и при этом ориентированным на оценку начальника. 

Для примера использования образа работника в принятии 
организационных решений можно обратиться к управленческим решениям, 
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соответствующим двум самоактуализационным характеристикам 
идеального работника. 

Стремление выложиться полностью во время работы, 
захваченность работой: 
 возможности для полной реализации соответствующих специальных 

способностей, 
 учет руководителем производственного потенциала работника,  
 совместное решение сложных, но посильных задач, 
 законченность, завершенность результатов, 
 участие работника в проектировании и организации труда. 

Переживание чувства долга и высокой моральной 
ответственности по отношению к работе: 
 ориентация работников на высокую социальную значимость 

результатов труда, на служение - людям, организации, обществу, 
 ответственность работников за рабочее пространство (рабочее 

место, рабочие помещения, оборудование и т.п.), 
 взаимодействие с руководителем, наставником, коллегами на основе 

духовных ценностей, 
 распространение своего опыта на пользу другим. 

Важно заметить то, что портреты типичного и идеального работников 
могут различаться в разных организациях, что будет зависеть от 
специфики организационной культуры.  

Таким образом, управленческие решения, принятые на основе 
управленческой концепции руководителя, позволяют работнику 
реализовать три основные жизненные ориентации - дефицитарную, 
ориентацию на самореализацию и духовную, а руководителю - 
осуществлять управление, соответствующее модели управления 
человеческими ресурсами. 
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԱՉԵՎ  
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտ, 

առաջատար գիտական աշխատող, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հոդվածում հիմնավորվում է աշխատակցի կերպարի նշանակությունը ղեկա-
վարի կառավարչական հայեցակարգում: Ցույց է տրված, որ այդ կերպարը կապ-
ված է ինչպես աշխատակցի մասնագիտական կարևոր որակների, այնպես էլ ղե-
կավարի՝ աշխատակիցների կյանքի հետաքրքրությունների մասին պատկերացում-
ների հետ: Փորձարարական հետազոտության մեջ բնորոշված են ռուս աշխատակ-
ցին բնորոշ և իդեալական մոտիվացիոն բնութագրերը, որոնք թույլ են տալիս ըն-
դունել ամենաբարենպաստ կառավարչական որոշումները: Ցույց են տրված ղեկա-
վարների և ենթակաների պատկերացումների տարբերությունները աշխատակից-
ների վերաբերյալ:  

Հիմնաբառեր. ղեկավար, ենթակա, կառավարչական հայեցակարգ, աշխա-
տակից, բնութագիր:  
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THE IMAGE OF THE EMPLOYEE IN THE ADMINISTRATION  

CONCEPT OF THE MANAGER 
 

In the article, the importance of the image of the employee in the administration 
concept of a manager is substantiated. It is shown that this image is connected both 
with the important professional qualities of the employee and with the manager’s 
perception of his/her employees’ interests in life. The empirical research identifies the 
main motivational characteristics of a typical and ideal Russian employee, which allow to 
make optimal managerial decisions. The differences between the employees’ and 
managers’ perceptions, regarding the subordinates, are also shown. 

Keywords: manager, subordinate, management concept, employee, 
characteristic. 
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ЛИЧНОСТНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
В современном обществе, в любой организации, в малой или 

большой, есть иерархия руководитель и подчиненный. 
 В обязанности руководителя входит ряд определенных задач, для 

эффективного выполнения, которых он должен направлять, 
мотивировать своих подчиненных для достижения общей цели. 

Руководитель, обладая определенными личностно – психологи-
ческими качествами, может обеспечить успешность управленческой 
деятельности. 

В статье рассматриваются и анализируются личностно - 
психологические качества руководителя, которые позволили выявить 
сходство и различия в подходах авторов. 

Ключевые слова: руководитель, профессиограмма, психограм-
ма, деятельность, эффективность, психологические качества. 

 
Для эффективного управления руководитель должен обладать 

соответствующими личностными и психологическими качествами. 
Перечень этих психологических качеств рассматриваются в разных 
психологических работах, но мы в данной статье будем рассматривать 
труды таких авторов как: Р. Кричевский, Э. Какабадзе, Ч. Магерисон,  
В. Чернышев, Н. Вересов, С. Аслаханова, Ю. Синягин. 

 Руководитель является тем лицом, который осуществляет общее 
руководство группой работников и обеспечивает выполнение их работ, 
также  руководитель планирует и координирует работу группы по 
разработке отдельных видов работ, контролирует выполнение 
установленных задач. Как правило, на должность руководителя группы, 
назначаются лица с высшим образованием, имеющие определенный стаж 
работы, (по специальности) и на руководящих должностях не менее пяти 
лет [9, с. 243]. 
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Руководитель является наставником, разносторонней личностью, 
несущая ответственность, обладающая психологическими навыками. Он 
влияет на достижение общей цели в организации, защищает интересы 
своих подчиненных, вправе принимать решения. Исходя из этого 
руководитель должен обладать рядом качеств, чтобы осуществлять все то, 
что на него возложено. 

 Руководство имеет место в системе формальных отношений. Заранее 
роль руководителя определена, оговорен ряд функций. Руководитель 
коллектива назначается вышестоящим руководством, получает 
соответствующие властные полномочия. Но, чтобы судить об 
эффективности деятельности руководителя, нужны определенные 
критерии. 

 Анализируя психологический портрет эффективного руководителя, 
 Р. Кричевский приводит критерии оценки эффективности руково-

дителя, которые разделены на два класса: психологические и непсихо-
логические [5].  

В трудовом коллективе удовлетворённость членов обусловлена 
различными аспектами: отношения руководителя с коллегами, условия 
труда, заработной платой, мотивация членов коллектива, т.е. стремление 
сохранить членство в коллективе и желание трудиться, авторитет 
руководителя в коллективе, самооценка коллектива - это все относится к 
числу психологических критериев. 

Таким образом, автор сделал вывод, что тот руководитель является 
эффективным, если его коллектив имеет высокие показатели по обоим 
критериям. 

 Психологический портрет личности современного эффективного 
руководителя, включает в себя ряд групп индивидуальных качеств. 

Личность руководителя включает биографические характеристики, 
способности, личностные качества. 

Рассмотрим подробно каждую группу отдельно. 
В биографические характеристики входит, (социальный статус, 

образование, пол, возраст). Чтобы эффективно управлять, для 
руководителя важен каждый фактор, насколько он образован и обладает ли 
достаточными знаниями для правильного руководства, также немало важен 
пол человека и сколько ему лет. В некоторых случаях важную роль играет и 
социальный статус. 
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Исходя из того, что для эффективного руководства возраст является 
определяющим фактором но несущественным, то можно сказать что 
руководить можно в любом возрасте. 

Что касается пола, то есть исследования (Е. Холандер и Е. Эриз), в 
которых говорится, что в присутствии мужчин женщины ведут себя 
достаточно робко. Мужчины при решении групповых задач являются 
инициаторами 66 процентов всех коммуникативных взаимодействий в 
группе [5, с. 6-16]. 

 Несмотря на вышесказанное, пол в нашем современном социальном 
обществе играет не столь важную роль, так как и мужчина и женщина 
могут быть хорошими руководителями. Но можно отметить тот факт, что 
мужчины эффективны в больших группах, а женщины в малых. Для 
обоснования этого, нужны психологические исследования.  

 Образовательный уровень играет важную роль в менеджерской 
карьере. Безусловно, для руководителя образование и наличие диплома 
играет важную роль для начальной стадии поступления на работу, но чтобы 
справиться с работой мало наличие диплома, главное -умение и наличие 
знаний. 

Социальный статус человека способен оказать серьезное влияние на 
развитие его менеджерской карьеры, и как отмечает Ф. Фидлер, один из 
наиболее надежных способов становления президентом компании -это 
родиться в семье, владеющей данной компанией [10, с. 27]. 

 Можно сказать, что человек родившийся в обеспеченной семье, где 
уже есть семейный бизнес, обладает всеми шансами быстро пройти по 
карьерной лестнице и стать руководителем. 

Нужно отметить, что для руководителя важно иметь определенный 
уровень интеллекта, для правильного и рационального действования и 
управления. 

 Что касается личностных черт руководителя, рассмотрим подходы 
различных авторов. Нам интересен подход таких авторов как: 

Р. Кричевский, Ч. Магерисон, Э. Какабадзе, В. Чернышев, Ю. Синягин, 
Е. Романова. 

Для эффективного руководства, как пишет С. Аслаханова, 
руководитель должен обладать такими личными качествами как: 
творческое мышление, организаторские навыки, способность познать себя 
и управлять собственным поведением, быть практическим психологом и 
обладать педагогическими навыками [3]. 
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 Для эффективного руководителя Р. Кричевский выделил следующие 
личные черты эффективного руководителя: доминантность (стремление 
руководителя влиять на подчиненных.), эмоциональная уравновешенность 
(эмоциональный контроль со стороны руководителя), стрессоустой-
чивость, креативность (творческий подход к решению задач), 
стремление к достижению (потребность человека достигнуть цели), 
предприимчивость, надежность в выполнении задания, независимость, 
уверенность в себе, ответственность, общительность. [5, с. 25-36]. 

 Учитывая вышесказанное, эффективный руководитель должен 
доминировать над подчиненными, быть уверенным в себе, контролировать 
свои эмоции, быть готовым к стрессовым ситуациям, а также иметь 
креативный подход, уметь достигать цели, быть предприимчивым и 
ответственным, надежно выполнять поставленные задачи, а также быть 
независимым и общительным. 

 Жизненные ценности руководителя, как пишет Ю. Синягин, является 
одним из ключевых факторов, определяющих стиль управленческой 
деятельности, (его возрастом, опытом профессиональной управленческой 
деятельности, социальной ситуацией развития, семейным положением, 
количеством детей в семье, образованием, стилем руководства) [7]. 

 Умение легко менять стиль управления, рисковать и брать ответст-
венность на себя, жизненная и управленческая активность, основательный 
управленческий опыт до 35 лет, семейная поддержка, уметь работать с 
людьми и делегировать своим подчиненным ряд своих полномочий, по 
мнению Ч. Магерисона и Э. Какабадзе, являются ключевыми качествами 
перспективного руководителя [14]. 

 Как видно из вышесказанного, для руководителя важно в работе с 
людьми правильно делегировать полномочия, рисковать и брать ответст-
венность, быть активным, иметь достаточный опыт до 35 лет, легко менять 
стиль управления, а также семейная поддержка. Перечисленные качества 
отражены в психограмме руководителя, которые предложили разные ав-
торы (Е. Романова, И. Чередниченко, В. Чернышов). Прежде чем перейти к 
ним, рассмотрим, что представляет собой профессиограмма и психограмма. 

 Профессиография - это описательно-техническую и психофизиоло-
гическую характеристику различных видов профессиональной 
деятельности. В результате профессиографии составляются профессио-
граммы, т.е. сводки знаний (социально-экономических, технологических, 
психофизиологических) о профессии и организации труда, а также 
психограммы профессий. Психограмма является психологическим 
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портретом профессии, где представлены группы психологических 
функций, актуализируемых данной профессией [8]. 

В психограмме руководителя, предложенным Е. Романовым, выделены 
качества, которые определяет эффективность профессиональной 
деятельности(организационные способности, умение руководит, лидерские 
качества, коммуникативные способности, самоуправленческие способности, 
анализаторские способности), личностные качества, интересы и 
склонности (креативность («творческость»), внимательность, терпеливость, 
усидчивость, логическое и аналитическое мышление, ответственность, 
коммуникабельность) [6]. Самое интересное то, что в предложенном 
психограмме представлены качества который препятствует в профессио-
нальной деятельности. 

И. Чередниченко внес конкретизацию, в профессиограмме руководи-
теля разделил его на три блока качеств. Фундаментальные знания, незау-
рядный интеллект достаточный опыт это все 1-ый блок общих качеств. 

Культура, моральная мотивация действий личности, ее гражданские 
качества отнесены к идейно-нравственным качествам. Знания, опыт, 
теоретический и практический уровень компетентности, отнесены к 
научно-профессиональным качествам. Организационные качества – 
подбирать и расставлять кадры, планировать работу, контроль. Склонность 
системного мышления, хорошее здоровье, тренированная память, 
развитость воображения и волевая подготовка все это психофизические 
качества. Все выше сказанное это 2-ой блок конкретных качеств. 3-ый 
блоку это специфические личностно-деловые качества, представленные 
психолого-педагогическими качествами [12]. 

 Таким образом, акцент делается на интеллект, затем на культуру, 
моральную мотивацию действий личности, затем знания, опыт, так же 
психофизические качества это хорошее здоровье, волевая подготовка, 
системное мышление. 

Влияющее на эффективность управления Н. Вересов из множества 
личностных качеств, выделил следующие, а именно это уверенность в себе, 
общительность доминантность, эмоциональная уравновешенность, надеж-
ность, стрессоустойчивость, ответственность, креативность, независимость, 
стремление к достижениям, предприимчивость [4]. 

 Таким образом, хороший руководитель должен обладать доминант-
ностью, быть уверен в себе, быть креативным и ответственным, так же 
должен быть стрессоустойчивым в сложных ситуациях и быть неза-
висимым. 
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 В. Шепель к психолого-педагогическим качествам, относит такие 
качества как: эмпатичность т.е умение сопереживать, способность к пси-
хоанализу, визуальность (привлекательность личности внешне), крас-
норечивость (убеждать и внушать словами), коммуникабельность 
(быстрое установление контакта с людьми), стрессоустойчивость [13]. 

 Таким образом, руководитель также должен обладать психолого-
педагогическими качествами, а именно быть коммуникабельным и эмпатич-
ным, иметь самоконтроль, быть красноречивым и привлекательным. 

В профессиограмме руководителя, который разработал В. Чернышев, 
предусмотрен системно-факторный подход и объединены в ряд 
дифференциальных качеств: эмоциональное и деловое лидерство (по 
вертикали и горизонтали) в неформальных группах внутриорганизационной 
структуры и в неформальной группе своего подразделения при решении 
проблемных ситуаций, адаптационная мобильность ( человек который 
умеет быстро находить свое место в том или ином коллективе), способность 
к интеграции социальных функций (ролей)-фактор, определяющий 
приспособление своего поведения под ролевые ожидания других 
участников социального контакта, контактность, стрессоустойчивость [11]. 

В коллективной монографии “Психологическая характеристика 
особенностей управленческой деятельности“ авторы проанализировали 
труды различных авторов и выделили схожие качества управленца, а 
именно: 

 
Эмоциональный интеллект 
Гибкость мышления 
Креативность 
Умение принимать решение 
Чувства ответственности 
Мотивация 
Стрессоуйсточивость 
Коммуникационные навыки 
Конфликтность [2, с. 95]. 

 
В своих исследованиях Р. Агузумцян и С. Погосян подчеркивают, что 

актуальным вопросом считается повышение квалификации управленцев, 
которое должно быть направлено на усовершенствование их 
профессиональных и личностных качеств. С точки зрения психологии 
акцент нужно делать на следующие качества управленца: общительность, 
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гибкость, смелость, самостоятельность, восприимчивость к инновациям  
[1, с. 198]. 

Как видно, у каждого автора свое видение относительно личных 
качеств руководителя. Можно выделить сходство и различия в подходах 
авторов. Р. Кричевский и В. Вересов, Е. Романова схожи в своих мнениях, 
что хороший руководитель должен обладать такими качествами как: 
доминантность, креативность, общительность, уверенность, общитель-
ность, стрессоустойчивость. Ч. Магерисон, Э. Какабадзе считают, что 
хороший руководитель должен уметь работать с людьми, и делегировать 
своим подчиненным ряд своих полномочий, быть активным. 
И.Чередниченко акцент делает на интеллект, затем на культуру, моральную 
мотивацию действий личности, затем знания, опыт, также психофизические 
качества- это хорошее здоровье, волевая подготовка, системное мышление. 
Ученый В. Шепель считает, что руководитель должен обладать 
коммуникабельностью, быть привлекательным и красноречивым, а также 
стрессоустойчивым. По мнению В.Чернышева, руководитель должен 
обладать адаптационной мобильностью (умение быстро находить свое 
место в том или ином коллективе), стрессоустойчивостью. Едины в одном, 
что руководитель должен быть стрессоустойчивым. Обобщая выбранных 
нами подходы ученых, можно сказать, что к основным чертам личности 
руководителя относятся: уверенность в себе, эмоциональная урав-
новешенность, стрессоустойчивость, доминантность, креативность, 
стремление к достижению цели, предприимчивость, ответственность, 
надежность в выполнении задания, независимость, общительность, 
инициативность, созидательность, самостоятельность, амбициозность, 
гибкость, энергичность, властность, работоспособность, стремление к 
превосходству, обязательность и другие качества, к исследованию которым 
будут нацелены наши следующие работы. 
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ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԸ 

 
Ղեկավարի գործունեության ընթացքում ի հայտ են գալիս որոշակի խնդիրներ, 

որոնց լուծման համար նա պետք է ուղղորդի, շահադրդի իր աշխատակիցներին՝ 
ընդհանուր նպատակներին հասնելու համար: Ունենալով որոշակի անձնային 
հոգեբանական որակներ՝ ղեկավարը կարող է ապահովել կառավարչական 
գործունեության արդյունավետությունը: Հոդվածում դիտարկվում և վերլուծվում են 
ղեկավարի անձնային հոգեբանական որակները՝ հնարավորություն ստեղծելով 
բացահայտելու հեղինակների մոտեցումների ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները:  

Հիմնաբառեր. ղեկավար, պրոֆեսիոգրամա, փսիխոգրամա, գործունեություն, 
արդյունավետություն, հոգեբանական որակներ: 
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PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL  
QUALITIES OF A MANAGER  

 
In modern society, in any organization, be it small or large, there is a hierarchy of 

the leader and subordinates. The duties of a manager include a number of specific 
tasks. To effectively perform, he must guide, motivate his subordinates to achieve a 
common goal. The manager, having certain personal and psychological qualities, can 
ensure the success of management. The article discusses and analyzes the personal and 
psychological qualities of a manager, which allows identifying the similarities and 
differences in the approaches of the authors. 
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РОССИЙСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРАКТИКА И ОЖИДАНИЯ 

 
В статье систематизированы ключевые зоны и ожидания 

сотрудников в области коммуникативной культуры в организациях. 
Данные приводятся на основе исследований в двух крупных 
производственных корпорациях и администрации городского 
поселения. Выделены и описаны основные проблемные сферы, 
связанные с культурой деловых коммуникаций. 

Ключевые слова: коммуникативная культура; корпоративная 
культура; руководитель; отношения; доверие; сотрудничество.  

 
Качество коммуникаций и отношений людей в организациях определяет 

эффективность деятельности. За последнее десятилетие возможности и 
концепция коммуникаций в больших корпорациях развивается от 
целенаправленного формирования корпоративной культуры до онлайн-
коммуникаций. Деловые коммуникации, бизнес-коммуникации являются 
экономической категорией, работающей на бренд компании и приносящей 
прибыль [3. c. 156]. Качество управленческих коммуникаций определяет 
«управление финансами и ведение учета, организация производства, 
посредничество и сбыт, управление кадрами, маркетинг, материально-
техническое обеспечение, консультационное обслуживание и др.» [3. c. 157]. 

Концепция управления организациями предполагает возможность 
участия сотрудников в принятии решений, усиления прозрачности 
процессов управления. Потребности сотрудников в открытости 
корпоративного управления мы полагаем априорными, но и стремление 
руководства к закрытости не менее аксиоматический параметр в 
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российской практике управления. Проектные исследования под нашим 
руководством [1, 2] выявляют явную недостаточность профессиональных и 
коммуникативных компетенций в профессиональной и межличностной 
сферах деятельности госслужащих, фиксируют специфику взаимодействия 
во внутренней и внешней среде, все еще далекую от сотрудничества, 
партнерства, объединения усилий, взаимодействия между ведомствами и 
подразделениями. Ниже мы приводим обобщенные результаты наших 
эмпирических исследований (методы фокус-групп, ассессмента бизнес-
процессов и персонала, анкетирования, интервью) коммуникативной 
культуры в управленческой деятельности в органах государственного и 
муниципального управления, а также в двух крупных корпорациях 
всероссийского уровня (всего около 400 испытуемых). В результате 
анализа содержания высказываний (устных и письменных) участников 
были выделены значимые для людей области коммуникации (категории 
анализа): общие правила коммуникации и отношений; руководитель - 
ролевая модель коммуникации; взаимодействие руководителей и 
сотрудников; коммуникации в подразделениях; соотношение коммуникации 
и компетентности; способы принятия решений; коммуникации в 
проблемных зонах; совещания и дискуссии; обучение в области 
коммуникаций; механизмы обратной связи. 

При анализе содержания категории «Общие правила коммуникации» 
фиксируются следующие проблемы: усиление недоверия, закрытости, 
снобизма, уход от ответственности со стороны руководителей разных 
уровней; отмечается недоверие вышестоящих руководителей к 
нижестоящим руководителям; стремление руководителей и исполнителей 
сохранить должность в ущерб выполнению задач, так как в случае 
предъявления проблемы на всех уровнях можно получить наказание, а не 
анализ и помощь в ее разрешении; нижестоящие руководители и 
работники ощущают себя объектами использования и давления со стороны 
вышестоящих.  

В области категории «Руководитель – ролевая модель 
коммуникации» наиболее типичные трудности: руководители не считают 
нужным быть образцом для подчиненных, давят на нижестоящих, при 
вышестоящих же руководителях демонстрируют покорность и послушание; 
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значимое количество руководителей не доступны для решения проблем; 
значительная часть руководителей не считают важными для себя базовые 
этические принципы. 

Категория «Взаимодействие руководителей и сотрудников»: 
постоянный уход руководителей от обсуждения, диалогичного решения 
проблемы; отсутствие позитивной обратной связи, похвалы, поддержки в 
текущем процессе; стремление «закрыться», «свалить на другого»; 
давление – основной инструмент мотивирования; межличностные 
отношения и предпочтения влияют на решение вопросов. 

Категория «Коммуникации в подразделениях, отношения управлен-
ческого аппарата и подразделений»: руководители региональных под-
разделений, местных органов управления не владеют ситуацией, не 
чувствует себя «владельцами проектов и процессов»; нижестоящий 
руководитель не отстаивает интересы сотрудников перед вышестоящими 
руководителями; у подразделений нет бюджетов для принятия оперативных 
решений; излишняя зависимость региональных подразделений от 
централизованного управления в значительном ряде вопросов, потеря 
оперативности; руководители подразделений не считают нужным встре-
чаться с коллективом, обсуждать проблемы, проводить совещания не 
только по производственным вопросам; фиксируется пренебрежительное 
отношение к нижестоящим; жалобы на неумение линейных руководителей 
убеждать, мотивировать, разрешать проблемные ситуации, четко ставить 
задачу; узкое понимание лояльности как безропотной покорности; 
«создание должностей для друзей, для тех, кто нравится»; руководители 
выстраивают «индивидуализированные» отношения с сотрудниками.  

Категория «Коммуникации и компетентность»: часть работников не 
знает своих обязанностей, а также избегает ответственности; руководители 
не умеют или не хотят управлять трудными ситуациями; закрытость мене-
джеров разных уровней; руководители воспринимают сотрудников только 
как функцию, а не партнеров, от которых зависит успех предприятия.  

Категория «Принятие решений»: спонтанность, необоснованность 
части принимаемых решений, отсутствие плановости в большинстве 
случаев; часть решений принимается без учета реальности, ресурсов и 
информации со стороны специалистов, без учета экспертного мнения; 
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руководители не умеют расставлять приоритеты при решении проблем, 
часто выступают просто передаточным звеном вышестоящего 
распоряжения вниз; хаотичность, на постоянное перепланирование; часть 
регламентов не может быть соблюдена, в связи с отсутствием тех или иных 
компонентов (людей, функций и т.п.) для их полного соблюдения; уход от 
ответственности становится ведущим принципом взаимодействия в 
организациях; устные обещания не выполняются, используются как способ 
заставить что-то сделать, а потом от обещаний отказываются. 

Категория «Коммуникации в проблемных зонах»: культура 
разрешения конфликтов практически не востребована, так как в 
организациях не существует слова «нет»; руководители при обозначении 
проблемы снизу работают на то, чтобы от нее «отбиться», а не искать 
способ решения проблемы; страх выглядеть нелояльным; нежелание 
тратить время на разрешение проблемной ситуации, а конфликты тем 
временем усугубляются; нежелание руководителей слышать альтернатив-
ные мнения, чем выше должность, тем сильнее эта тенденция; нежелание 
сотрудничать, желание решить проблему насильственным способом; страх 
перед проблемными ситуациями; стремление выглядеть перед 
вышестоящими беспроблемными и успешными, лакируя действительность. 

Категория «Совещания и дискуссии»: большое количество 
руководителей не считает нужным проводить собрания коллектива, 
проблемные совещания; при проведении совещаний используется 
давление, не используются приемы убеждения, диалога; подведение итогов 
стало формальным, за сухими цифрами не видно причин проблем, людей, 
учета реальных обстоятельств; давление, сухость, отсутствие анализа, 
желание наказать, а не разобраться; к оперативным совещаниям 
привлекают некомпетентных лиц.  

Категория «Коммуникации и обучение»: не все сотрудники на входе 
получают необходимые знания о стиле коммуникации в организации, не 
умеют пользоваться базовыми программами и т.п.; процесс внедрения 
электронных средств коммуникации как негативный пример инновации без 
сопровождения и стимулирования; не все работники имеют элементарные 
навыки коммуникации: устанавливать контакт, здороваться, 
представляться, четко формулировать свой вопрос и т.п.  
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Категория «Обратная связь»: постоянная и неудовлетворенная 
потребность в конструктивной обратной связи; потребность в более частых 
встречах с руководством, в коллективном договоре, в создании 
профсоюзной организации; страх высказать мнение, ощущение слежки и 
наличия средств прослушивания; опасения быть уличенным в 
нелояльности; страх перед увольнением за нелояльность, строптивость.  

Далее мы опишем ожидания опрошенных по тем же категориям. При 
анализе содержания категории «Общие правила коммуникации» 
фиксируются следующие ожидания:  

 Формирование корпоративной культуры открытости, 
взаимодействия и исследования. Мы налаживаем обмен 
информацией в корпорации, где царят открытость и доверие, где 
правила игры одинаковы для всех. Доверие - основа деловых 
коммуникаций.  

 Коммуникации – это процессы, через которые поддерживается и 
самовоспроизводится культура корпорации. Коллегиальность, 
открытость и доверие, а также взаимозависимость – принцип 
отношений в корпорации.  

 Доверие вышестоящих руководителей к нижестоящим. Отношение к 
людям с уважением и достоинством ведет организацию к успеху.  

 Люди – не расходный материал, а человеческий капитал, главный 
источник производительности и эффективности.  

Категория «Руководитель – ролевая модель коммуникации»: 
 Поведение руководителя – важный ориентир для выстраивания 

поведения нижестоящих руководителей и подчиненных. Коммуни-
кативная культура вышестоящего в иерархии – основа форми-
рования коммуникативной культуры нижестоящего в иерархии.  

 Руководство готово вникать в возникающие проблемы 
производства и подчиненных. Руководители управляют не из-за 
закрытых дверей кабинетов, а регулярно посещают управляемые 
ими объекты и поддерживают непосредственные контакты с 
подчиненными на местах их работы.  

 Различия в статусе и властных полномочиях не влияют на этичность 
и партнерство в общении. Этические нормы и правила поведения 
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одинаковы для всех сотрудников независимо от их статуса. При 
отклонении от этических норм и правил наступают одинаковые 
последствия для всех сотрудников всех иерархических уровней. 
Руководитель придерживается принципов этичного поведения 
лидера.  

 Диалогичность – основа деловых коммуникаций и культуры 
общения. Диалог – основной инструмент разрешения проблемных 
ситуаций. Диалог не подменяется монологом руководителя. 
Позитивная обратная связь и эмоциональная поддержка со стороны 
руководства и коллег – основа каждодневного успеха.  

 Там, где это уместно, выражайте положительную реакцию. 
Избегайте несправедливой и оскорбительной критики. Спрашивайте 
коллег об их работе и о связанных с ней проблемах и достигнутых 
успехах.  

 Давайте почувствовать клиентам и другим посторонним людям, что 
Вы высоко цените своих коллег. Находите время для бесед и 
следите за тем, чтобы разговор шел не только на служебные, но и на 
личные темы. Не устраивайте поиск виноватых, а находите причину. 
Найдите возможность поддержать коллег и помочь им. Не 
критикуйте отсутствующих. 

Категория «Взаимодействие руководителей и сотрудников»:  
 Руководители и сотрудники - это коллеги, отношения которых 

характеризуются взаимоуважением. 
 Коллеги – не конкуренты, а люди, сплоченные взаимопониманием. 

Связь между различными отделами должна быть налаженной и 
регулярной. 

 Убеждение и партнерство – основные способы влияния. 
Откажитесь от попыток оказывать давление – старайтесь 
убеждать, аргументируя свою позицию цифрами, данными и 
фактами. Работа – это сотрудничество, а не конкурентная борьба. 
Не путаем личные и деловые отношения. 

Принцип единоначалия и иерархичности в управлении. 
Категория «Коммуникации в подразделениях, отношения 

управленческого аппарата и подразделений»»:  
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 Культура коммуникации формируется, начиная с руководителя 
подразделения, завершая уборщицей. 

 Важнейший агент коммуникации – непосредственный руководи-
тель подразделения.  

 Принцип вертикальной коммуникации по ключевым вопросам. 
Вертикальные коммуникации можно совмещать с горизонтальными 
коммуникациями по функционалу при общем сохранении 
управляемости подразделением ее руководителем. 

 Лояльность сотрудника не подменять ожиданием пассивной 
покорности. Не манипулировать критерием «лояльность» как 
средством безнаказанного давления со стороны руководителей. 

 Ответственность за подразделение несет его руководитель. У 
каждого подразделения – свой руководитель.  

 Службы управленческого аппарата и подразделений непо-
средственно взаимодействуют по регламентам и утвержденным 
планам, но в случае возникновения задач вне регламента – задачи 
ставятся через руководителя подразделения. Руководитель, зная 
реальную обстановку, может расставлять приоритеты для своих 
работников.  

Категория «Коммуникации и компетентность»:  
 Прозрачность принципов подбора персонала. 
При подборе руководителей и персонала опираться на компетентность 

кандидата, а не на личные предпочтения и отношения. 
 Нести ответственность за свою работу. Хорошо знать, что входит в 

сферу Вашей компетенции, а что в сферу ответственности 
начальника и коллег. В случае выпадающей зоны ответственности 
сообщать об этом своему руководителю и в службу персонала. 

 Компетентность в области коммуникаций. Способность 
конструктивно улаживать (а не подавлять) конфликты – важнейший 
критерий при оценке деятельности руководителей. 

 Создание открытой коммуникативной среды – непосредственная 
задача и компетенция каждого менеджера. Менеджеры всех 
управленческих уровней корпорации – модераторы 
коммуникативных процессов, которые позволяют обмениваться 
информацией, принимать решения, мотивировать работников. 
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 Создание единой базы данных. 
 Библиотека типовых документов (приказы, инструкции и т.п.), 

электронная версия корпоративного справочника с возможностью 
поиска, справочная информация по внутренним процедурам и 
ответственным за них работникам. 

 Создаем корпоративное информационное пространство, налаживаем 
коллективный информационный обмен.  

 Сведения, представляющие всеобщий интерес должны быть 
опубликованы в газете для сотрудников, вывешиваться на доске 
объявлений и других СМИ корпорации.  

 Использование корпоративных мероприятий как средства 
коммуникации.  

 Непосредственное общение (на деловых и неделовых 
мероприятиях), в «кулуарах» укрепляет корпорацию. 

 Получаем и даем информацию, даже если это требует времени и 
усилий. В нашей корпорации нужно задавать вопросы. В нашей 
корпорации нужно отвечать на вопросы. 

Категория «Принятие решений»:  
 Плановость в принятии решений в целях избегания 
коммуникативного хаоса. Создавать стратегические планы работы как 
основу для создания среднесрочных и краткосрочных планов работы. 
Это позволит минимизировать спонтанные и хаотичные решения. 

 Участие заинтересованных лиц в принятии решений. Сотрудников 
различных уровней приглашают принимать участие в тех решениях, в 
сфере которых они компетентны и несут профессиональную 
ответственность. 

 При постановке новых задач важно избегать поспешных и 
необоснованных решений.  

 При постановке новых задач мы опираемся на уже разработанные 
стратегические долгосрочные и краткосрочные планы. 

 Существование механизма коррекции процедур.  
 В случае невозможности соблюдать регламенты в подразделениях – 

создать оперативный механизм обратной связи, создать процедуры его 
коррекции и адаптации для площадки. 
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 Умение брать ответственность за свои слова и решения. Нести 
ответственность за свой участок работы. Выполнять свои обещания и 
договоренности. 

 При принятии оперативных или внеплановых решений максимально 
избегать спонтанности, дабы не вносить хаос в работу корпорации.  

 По ключевым, но не регламентированным вопросам и решениям 
получать не только устное, но и письменное согласие. 
Категория «Коммуникации в проблемных зонах»:  

 Конфликтная ситуация – это возможность устранить недостатки и 
активнее общаться.  

 Руководители при возникновении проблем у подчиненных или при 
признаках назревающего конфликта разговаривают с сотрудниками.  

 Руководители не реагируют с раздражением на предложения и критику 
сотрудников, а пытаются вникнуть в суть проблемы. 

 Порой конфликт полезнее, чем атмосфера всеобщего недоверия и 
неудовлетворенности. Работники не боятся выражать свое несогласие с 
начальством. Вмешиваемся, даже если это неприятно. Организуем 
дискуссии, обсуждаем проблемы, даже если трудно. Благодарим за 
конструктивную критику. 

 Разногласия – это новая возможность улучшить работу.  
 Открытость для чужих аргументов и других точек зрения. Принимайте 

дельные советы и вносите рационализаторские предложения. 
 Конструктивное разрешение конфликтов. К разговорам на спорные 

темы готовиться, выбирать подходящее время и место. Осваиваем 
адекватные модели поведения в конфликте. Используем алгоритм 
ведения проблемной беседы и основные стили разрешения 
конфликтных ситуаций – сотрудничество и компромисс. 

 Информация о недостатках и ошибках – необходимое условие 
успеха. Прямой обмен информацией о возможных срывах и 
провалах необходим для устранения проблем и адаптации к 
изменениям. Доводя информацию о проблемах до соответствующих 
служб, рабочих групп, при необходимости, и до потребителей, 
организация помогает устранению проблем и совершенствованию 
производства. 
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Категория «Совещания и дискуссии»:  
 Совещание – это инструмент руководства, а не инструмент пыток.  
 Внедрить необходимые регулярные коллективные собрания, 

использовать в руководстве различные формы совещания.  
 Системность коллективных собраний и публичных выступлений 

руководителей. Культура модерации и публичного выступления 
руководителей всех уровней и проведения совещаний – важный 
элемент коммуникаций в корпорации. Встречи собственников и 
руководителей с коллективами – часть коммуникаций в корпорации. 

 Совещание – это мотиватор. 
 Роль ведущего собрания – координатор, мотиватор, вдохновитель. 
Категория «Коммуникации и обучение»:  
 Каждый новый работник проходит программу адаптации персонала. 

Программа адаптации сотрудников обеспечивает входное обучение 
приемам формальной и неформальной коммуникации в корпорации. 
Создание сопроводительных брошюр, фильмов и другой 
информации. 

 Инновации сопровождаются обучением и сопровождением. 
Внедрение новшеств обеспечивается необходимым, доступным и 
системным обучением. Консультации специалистов как условие для 
грамотного внедрения инноваций. 

 Каждый работник корпорации постоянно развивает свои базовые 
коммуникативные умения.  

 Развитие базовых коммуникативных навыков: устанавливать 
контакт, грамотно излагать свою мысль, слушать и слышать, уметь 
выбрать стиль, соответствующий ситуации, владеть невербальными 
средствами коммуникации, владеть деловым стилем письма. 

 Руководители всех уровней обучаются базовым техникам деловых 
коммуникаций. На всех уровнях иерархии постоянное развитие 
следующих коммуникативных умений: умение публично выступать, 
вести диалог, вести проблемную беседу, вести мотивирующую 
беседу, разрешать конфликты, организовывать и проводить 
совещания и дискуссии и др. 
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Категория «Обратная связь»: 
 Сбор обратной связи – способ улучшения работы. Введение 

общественных уполномоченных по налаживанию коммуникаций, 
обратной связи как внутри производственной площадки, так и 
между площадкой и управляющей компанией, между различными 
уровнями управленческой вертикали. 

 Использовать инструменты социального партнерства. Постепенно 
внедрять: Приемные по социально-трудовым вопросам. Социально-
Трудовой Совет. Комиссии по охране труда. Коллективное 
соглашение. Коллективный договор. 

 Использование различных инструментов сбора обратной связи СМИ, 
сайт, стенды, листовки, сообщения, опрос,анкетирование, фокус - 
группы, корпоративный форум,мониторинг персонала, интервью с 
менеджерами разных уровней. Прямая связь с гендиректором по 
специальным электронным адресам. Создать рабочие группы с 
участием мастеров, технологов, руководителей подразделений, 
включая службу управления персоналом (HR). Организовать 
совещания, мозговой штурм, круглые столы, «полевые работы», 
презентации.  

 У сотрудников есть право на анонимную обратную связь. Создание 
путей и процедур реализации права на подачу жалобы на 
предприятии: анонимный электронный ящик, форум и т.п. 

Очевидно, что приведенные данные демонстрируют ожидания 
открытого управленческого и коммуникативного контракта между 
сотрудниками и руководителями. Целенаправленная работа над культурой 
деловых коммуникаций в корпорациях и органах власти, в конечном счете, 
будет влиять на имидж региональных субъектов и на инвестиционную 
привлекательность регионов [4]. 
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

 
Развитие психологии в рамках медицины, является одной из 

отечественных традиций, на которой и основывается ЕГМУ им. М. 
Гераци, где в основу преподавания медицинской психологии на 
кафедре медицинской психологии легли следующие принципы: 
целостный подход к человеку; учет психосоматических взаимоот-
ношений; акцент на позитивные определения здоровья, семейный 
подход к оказанию психологической помощи больному, учет 
социального контекста его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: медицинская психология, профессиональная 
подготовка, врач, психосоматика. 

 
Для реализации комплексного подхода к человеку и обучения 

стратегиям и способам достижения здоровья врачу необходимо наряду с 
глубоким знанием медико-биологических дисциплин, не менее глубокое 
знание психологии. 

По данным Ноак наиболее важными факторами, влияющими на 
здоровье, являются: а) биологическая система и физико-биологическая 
среда (физические ресурсы, микро-среда), б) психика (познавательная и 
эмоциональная системы) и поведение (привычки, работа и др.), в) 
социокультурная система (социальная интеграция и социальная связь, 
культура здоровья, службы здоровья и др.) [9]. Данный подход 
сформировался в медицине еще со времен Гиппократа, трактовавшего 
болезнь как расстройство отношений между субъектом и 
действительностью. Все указанные принципы должны лежать в основе 
преподавания психологии будущим врачам. Современная медицина исходит 
именно из признания единства соматического и психического во всей 
сложности их соотношений. Являясь качественно разными сферами, они 
представляют собой, однако, составные стороны единого целостного 
организма человека.  
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Преподавание психологии, в частности медицинской психологии, 
безусловно, должно помочь будущим врачам понять свою роль в 
отношениях с больными, выбрав тактику не манипулирования 
социопсихосоматическими подходами с пациентом, а привлечения больного 
к сотрудничеству, с тем, чтобы врач и больной вместе боролись с болезнью 
и сотрудничали во имя здоровья, чтобы пациент осознал свою 
ответственность за то как он живет, что чувствует – болеет или 
выздоравливает. Таким образом, врач должен помочь больному в 
понимании своей роли в процессе лечения, в осознании причины болезни, 
а также актуализировать, сформировать бесконфликтное желание быть 
здоровым, при наличии у больного стремления “ухода в болезнь”, что 
нередко наблюдается в качестве защитного механизма, формируя тем 
самым установку на здоровье.  

Истоки армянской медицинской науки уходят в глубь веков и являются 
неотъемлемой частью древней культуры. Эта наука вобрала в себя 
лечебный опыт многих поколений народных врачевателей. После принятия 
в 301 году христианства в Армении на месте языческих храмов были 
сооружены монастыри, при которых по инициативе католикоса Нерсеса I 
Великого (353–373) были открыты первые больницы [1]. Первые труды по 
медицине появились сразу после создания армянской письменности. В 
формировании мировоззрения армянских врачей большую роль сыграли 
переводы трудов в V-VII вв. классиков естествознания, медицины и 
античной философии на древнеармянский язык (Грабар). 
Основоположником армянской классической медицины является Мхитар 
Гераци, именем которого и назван Ереванский государственный 
медицинский университет, который в этом году отмечает свое 100-летие.  

М. Гераци поддерживал прогрессивное учение о единстве организма, 
рассматривал человека в тесной связи с природой, подчеркивал огромное 
влияние внешней среды на возникновение болезней, в частности 
лихорадки. Большое внимание он уделял психотерапевтическим методам, 
используя в этих целях музыку. Так, при однодневном недомогании, 
возникшем «от забот и горестей», он рекомендовал: «Развлеки больного 
играми и шутками и доставь ему радость. Пусть больше слушает гусанов, 
звуки струн и приятные мелодии». Он же первым указал на значительную 
положительную роль музыкотерапии и в целом психотерапии в облегчении 
страданий душевнобольных [2, 4, 5]. 

Для лучшего понимания современного положения дел в этой области в 
ЕГМУ проводится профессиональная подготовка врачей и мы считаем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/301_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD-1
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важным кратко охарактеризовать основные этапы внедрения психологии в 
программы обучения студентов-медиков на этапе их подготовки: 

 до 1990 года отдельного курса по психологии, как такового не было, 
предмет назывался «Психология и педагогика» и преподавался на 
кафедре Психиатрии, на 5-ом курсе обучения лечебного факультета, 
объемом – 38 часов лекций, 38 часов семинаров и практических 
занятий. Преподавание велось врачами-психиатрами. 

 в 1990 году кафедра психиатрии ЕГМУ переименовалась в кафедру 
«Психиатрии и медицинской психологии», преподавание также 
велось на 5-ом курсе лечебного факультета, тем же объемом часов. 
Преподавание велось врачами-психиатрами, среди преподавателей 
уже были дипломированные психологи. 

 начиная с 1993 г. по 2001 г. вместо предмета «Психология и 
педагогика» был подготовлен и внедрен курс «Медицинская 
психология», руководителем курса был дипломированный психолог, 
курс преподавался на всех факультетах мед. университета, но из-за 
нехватки кадров преподавание велось наряду с психологами также и 
врачами-психиатрами, количество часов то же. 

 с 2001-2007 гг. курс «Медицинская психология» уже преподавался 
на 2 курсе, все преподаватели курса были дипломированными 
психологами, количество часов изменилось – 20 часов лекций, 74 
часа семинаров и практических занятий. 

 в 2002-2009 гг. с открытием Военно-медицинского факультета на 
кафедре был введен дополнительный курс «Военная психология», 
объемом - 18 часов лекций, 36 часов семинарв и практических 
занятий.  

 в 2007 году курс «Медицинская психология» отделился от 
психиатрии, и создалась кафедра Медицинской психологии [10].  

 на данный момент предмет преподается на факультетах лечебное 
дело, стоматологии, фармакологии и военно-медицинском, объемом 
68 часов – семинары и практические занятия.  

В основу преподавания медицинской психологии на кафедре меди-
цинской психологии ЕГМУ им. М. Гераци легли следующие принципы [3]: 

 целостный подход к человеку; 
 учет психосоматических взаимоотношений, анализ основных 

объясняющих моделей поведения человека при заболевании и во 
время болезни; 
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 акцент на позитивные определения здоровья, (“выращивание” 
здоровья, а не только борьба с болезнью) и роль микро-обществ 
«поддержки» пациентов, прежде всего, находящихся в фазе 
кризисных переживаний; 

 ответственность за свое здоровье (возможность управлять своим 
поведением, контроль своего состояния), роли врача в преодолении 
страха пациентом, развернутая психологическая характеристика 
таких эмоциональных реакций как «стыд», «траур», «скорбь», 
«печаль», «беспомощность»; 

 семейный подход к оказанию психологической помощи больному, а 
также учет социального контекста в жизнедеятельности пациента, 
«социальная фармакология», социально-психологические факторы, 
влияющие на выписку рецепта врачом; 

 Целью же преподавания медицинской психологии является усвоение 
учащимися основ этой дисциплины, что необходимо им на 
последующих этапах подготовки к их профессиональной 
деятельности: 

 формирование у будущих врачей навыков анализа психологического 
состояния всех участников лечебного процесса (пациентов, их 
родственников, врачей, других медицинских работников); 

 формирование навыков прямой и косвенной психотерапии, 
взаимопонимания; 

 обучение способам разрешения конфликтов для достижения 
наибольшего эффекта при оказании медицинской помощи всех 
видов и проведении профилактики; 

 стимулирование личностного роста студента; 
 расширение и уточнение его представлений о самом себе; 
 развитие способности к саморегуляции; 
 формирование профессионально значимых коммуникаций; 

врачебный разговор как одна из важнейших профессиональных 
задач, развернутая система требований к стратегии и тактике 
ведения врачебного разговора. 

Что касается преподавания предмета, то оно велось по учебникам 
психологии, написанными врачами-психиатрами, в основном это была 
русскоязычная литература.  

Первым учебником по психологии на армянском языке для студентов 
медицинского университета было учебное пособие «Медицинская 
психология» (1994), авторы- профессор, д.м.н. Мариета Мелик-Пашаян и 
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психолог, на тот момент руководитель курса «Медицинская психология» 
Хачатур Гаспарян.  

В 2014 году коллектив кафедры «Медицинская психология» подготовил 
и опубликовал развернутый учебник по медицинской психологии, куда 
были включены не только темы общей психологии, необходимые медикам 
для изучения, но и по сути вопросы медицинской психологии. В учебнике 
рассматриваются основные направления медицинской психологии, 
психологические принципы и особенности взаимоотношений врач-пациент 
и психическое здоровье как междисциплинарная проблема; анализируются 
основные методы психодиагностического и терапевтического вмеша-
тельства, а также основные подходы к предотвращению психосоматических 
заболеваний; особое внимание уделяется изучению психических процессов 
в норме и патологии, рассмотрению эмоционально-волевой сферы, 
психических состояний и индивидуально-психологических особенностей 
личности; в учебнике также представлены классификации пограничных 
состояний, психосоматических и соматопсихических расстройств и 
особенности психического реагирования больного на заболевание; 
внимание уделяется также вопросам медицинской деонтологии и этическим 
принципам работы врача.  

На кафедре ведутся также многочисленные научные исследования, 
проводятся судебно-психологические экспертизы, возрастает участие 
психологов в программах постдипломного образования врачей: в 
магистратуре и ординатуре, а также в программах повышения квали-
фикации врачей и др. 

Таким образом, можно с определенной уверенностью утверждать, что 
развитие психологии в рамках медицины, является одной из отечественных 
традиций, в частности в нашем университете, на что и указывает 
увеличение потребности психологических знаний в рамках медицины. 
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Բժշկագիտության շրջանակներում հոգեբանության զարգացումը մեր 
ազգային ավանդույթներից է, որի վրա և հիմնվում է Մ. Հերացու անվան Երևանի 
պետական բժշկական համալսարանը: ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի 
կողմից «Բժշկական հոգեբանություն» առարկան դասավանդվում է հետևյալ 
սկզբունքներով՝ ամբողջական մոտեցում մարդուն, հոգեմարմնական փոխհարա-
բերությունների դրսևորում, շեշտադրում առողջության դրական սահմանման վրա, 
հիվանդին հոգեբանական օգնություն տրամադրելիս ընտանեկան մոտեցում՝ 
հաշվի առնելով նրա կյանքի սոցիալական համատեքստը։ 

Հիմնաբառեր. բժշկական հոգեբանություն, մասնագիտական պատրաստ-
վածություն, բժիշկ, հոգեմարմնական դրսևորումներ: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В статье рассматривается проблема инновационного конфликта в 

организациях. Автор обобщает причины их возникновения как 
соотношение объективных и субъективных факторов. С позиции 
системного подхода дается авторское понимание инновационного 
конфликта и его предупреждения. 

Ключевые слова: инновационный конфликт, организация, 
управление, личность, предупреждение.  

 
 Исследование инновационных конфликтов представляет сегодня 

большой теоретический и практический интерес, так как выявление 
закономерностей, которые лежат в основе сопротивления при внедрении 
инноваций, приближает нас к пониманию механизмов, способствующих 
адаптации человека к постоянно меняющемуся современному миру. 

Инновационные изменения в организации влекут за собой 
качественные изменения в организации и работе всего персонала. В ходе 
инновационных изменений организации сталкиваются со скрытыми или 
явными проблемами, такими как неготовность персонала или 
сопротивление при внедрении любых нововведений. Сопротивление 
изменениям или инновационный конфликт в организации мешает 
дальнейшему развитию и даже нормальному функционированию данной 
организации, потере конкурентоспособности и даже частичной или полной 
ликвидации. 

Конфликты проявляются во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Каждая отрасль конфликтологии вносит свои специфические черты, 
разительно отличающие друг от друга. Если речь идет об инновационных 
конфликтах, то для начала следует определить что такое инновации, 
нововведения и возникающие там характерные специфические 
противоречия.  
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Само понятие «инновация» впервые стало использоваться в 
исследованиях культурологов XIX в. и означало внедрение элементов одной 
культуры в другую. Речь шла о привнесении европейских обычаев и 
способов организации в традиционные азиатские и африканские общества. 
Только в начале ХХ в. стали изучаться закономерности технических 
нововведений, сформировав целую междисциплинарную область науки о 
нововведениях – инноватику. 

Этимология слов «нововведение», «инновация» указывает на то, что 
они обозначают введение, т.е. создание, распространение и использование 
какого-либо новшества. Лапин Н. И. пишет, что оба эти понятия не 
идентичны термину «новшество» - их смысл значительно шире. Они 
помимо предметного содержания охватывают и процесс его создания, 
распространения и использования. Он же дает определение этим двум 
понятиям: 

«Инновация, или нововведение, есть процесс создания, 
распространения и использования нового практического средства 
(новшества) для новой или лучшего удовлетворения уже известной 
потребности людей, общества; одновременно это есть процесс 
сопряженных с данным новшеством изменений в той социокультурной и 
вещественной среде, в которой совершается жизненный цикл инноваций» 
[2, с. 43]. 

Считается, что социальные нововведения осуществляются особенно 
трудно, поскольку неопределенность их параметров и результатов 
позволяет имитировать требуемые изменения без фактической реализации. 

Особенности социальных нововведений характеризуются тем, что: 
 они более тесно связаны с конкретными общественными 

отношениями, деловой культурой; 
 большая сфера их применения, технические нововведения 

сопряжены с реорганизацией производства; 
 сильнее зависимость использования новшества от групповых и 

личных качеств пользователей; 
 не столь очевидны и доказуемы преимущества, как в случае с 

техническими нововведениями, сложнее подсчитывается 
эффективность; 

 отсутствие стадии «изготовления», которая обычно тяжело 
проходит у нововведений технических; 

 своеобразие феномена «изобретение» в сравнении с большинством 
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технических нововведений, способствующее особой авторской 
активности в их продвижении на всех стадиях; 

 наличие у таких нововведений своей цены. Предметом изменений 
в этих нововведениях становятся сами работники, их положение, 
статусы, привычки, отношения и т.д. Поэтому «стрессовые точки» 
обнаруживаются в социальных нововведениях чаще, чем в 
технических. 

Пригожин А. И. определяет суть процесса нововведения как переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. 

«Переход! Вот, собственно говоря, основной предмет инноватики как 
науки о нововведениях и ее центральная проблема. Но переход здесь 
включает и перевод, т.е. инициируемые и контролируемые изменения. 
Отсюда не следует, что для нее не значимы цели нововведения, их 
планирование, финансирование, отношения вокруг них разных ведомств, 
коллективов, руководителей и исполнителей, подготовка персонала к 
освоению новшества…» [4, с. 29]. 

Особенностью инновационных конфликтов является противоречие 
между конкретными изменениями и устойчивостью целого. А суть 
возникающего напряжения – это изменения в постоянном. Противоречия 
бывают несовместимыми и могут проявляться в целях, потребностях, 
интересах, ценностях, мотивах, установках и взглядах субъектов конфликта. 
Противоречия, разногласия – это необходимые, но недостаточные условия 
конфликта. Противоположности и противоречия превращаются в конфликт 
тогда, когда начинают действовать силы, являющиеся его носителями: 
конкретные люди, группы, социальные слои, политические партии и 
государства.».  

Некоторые авторы определяют инновационный конфликт как 
производственный или организационный конфликт, но переход от 
устойчивого к изменениям бывает не только на производстве или в 
организации, также можно наблюдать эти изменения и во многих других 
отраслях и сферах деятельности. Например в педагогике, политике, 
военной науке, в государственном и муниципальном управлении и многих 
других. 

Возникновение инновационного конфликта увеличивается ввиду 
следующих причин. Чем больше нововведение, тем больше людей в него 
вовлечено, и следовательно чаще возникают конфликты. Радикальное 
новшество привносит остроту инновационных конфликтов и встречает 
большее сопротивление. Также на остроту конфликта влияют скорость и 
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способ внедрения и время прохождения нововведения. Не менее важно, 
кроме информационного, социально-психологическое и другое обеспечение 
процесса внедрения. Чем больше продуман этот процесс, тем меньше 
конфликтов его сопровождает.  

Как и в любом конфликте, в инновационном есть свои субъекты 
инновационного процесса, которые руководствуются противоположными 
ценностями, имеют взаимоисключающие представления о содержании, 
форме и целях инновационного развития и противодействуют друг другу в 
ходе разработки и внедрения новшеств. 

Тарабаева В. Б. выделяет три основных аспекта инновационного 
конфликта: 

 противоположные ценности участников конфликта: для одних 
инновации – благо, для других – вред; 

 противоположное восприятие содержания инноваций и способы их 
реализации; 

 противоположные действия участников конфликта: одни внедряют 
инновации, другие – им противодействуют. 

Она же определила понятие инновационного конфликта, как «особый 
вид конфликта, возникающий в процессе разработки и внедрения 
новшеств. Он может быть характерен для любой сферы, где внедряются 
инновации» [4, с. 11]. 

Обобщая исследовательские подходы по проблеме инновационного 
конфликта, необходимо отметить, что авторы выделяют разные его 
аспекты, определяют его место в системе организационных изменений, но 
содержательно не дают нам четкого представления о структуре и 
содержании его как системном явлении. Следуя логике системного подхода, 
целесообразно, как нам кажется, опираться на разрабатываемую нами 
пространственно-временную модель конфликта, которая включает: 
“переменные – пространство – время”. Конфликт определяется нами как 
форма проявления противоречия, не разрешенного в прошлом или 
разрешаемого в настоящем, которое возникает в ситуации 
непосредственного взаимодействия субъекта и обусловленного 
противоположно выбранными целями, представлениями, образами 
конфликтной ситуации, осознаваемыми или неосознаваемыми участниками 
ситуации действиями, направленными на разрешение или снятие 
противоречия”. Введение в науку категории «субъект» и последовательное 
обоснование онтологически ориентированного субъектного подхода 
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способствует сегодня решению проблемы всестороннего и 
многоуровневого выявления закономерностей и механизмов работы 
внутреннего мира и его влияния на актуальное поведение человека.  

Таким образом, под инновационным конфликтом мы будем понимать 
форму проявления противоречия, не разрешенного в прошлом или 
разрешаемого в настоящем, которое возникает в ситуации 
непосредственного взаимодействия субъектов инновационного 
процесса, и обусловленного противоположно выбранными целями, 
представлениями, образами конфликтной ситуации, осознаваемыми 
или неосознаваемыми участниками ситуации действиями, 
направленными на разрешение или снятие противоречия» [5, с. 217]. 
Данное авторское определение носит операциональный характер и 
позволяет нам строить программу предупреждения конфликтов на этапе 
внедрения новаций. Операциональность этого авторского определения 
характеризуется тем, что оно включает три содержательных компонента: 
время (прошлое и настоящее, содержащее проект будущего), пространство 
реализации и проявления активности субъектов инновационного процесса, 
системный характер элементов конфликта. 

Инновативный процесс носит системный характер, следовательно, и 
подходить к решению этого вопроса необходимо с учетом все 
составляющих элементов этого процесса Как и у всех конфликтов у 
инновационных есть свои специфические причины возникновения, 
которые можно объединить в пять групп: 

Объективные причины. Естественное столкновение новаторов и 
консерваторов. Субъекты инновационных конфликтов – это сторонники и 
противники нововведений, они всегда были, есть и будут независимо от 
каких-либо других факторов 

Организационно-управленческие причины. Недостаточная отлажен-
ность социальных, управленческих механизмов бесконфликтной оценки, 
внедрения и распространения новшеств. Наиболее важно отношение и 
восприимчивость руководителей к новому, их участие в инновационных 
процессах. Ведь на практике именно управление инновационным 
процессом является наиболее слабым звеном в инновационном развитии. 

Инновационные причины связаны с характеристиками самого 
нововведения. Различные новшества порождают разные по количеству и 
остроте конфликты. 

Ситуативные причины связаны с конкретными особенностями 
единичной инновационной ситуации. Каждое нововведение осуществляется 
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в условиях конкретных социально-экономических, материально-технических 
и других обстоятельств. Они могут способствовать возникновению 
инновационных конфликтов.  

Личностные причины. Индивидуально-психологические особенности 
участников инновационного процесса. Наличие у многих работников 
выраженной негативной установки на изменения вообще и на 
нововведения в конкретной деятельности в частности. Также значительная 
доля конфликтов носит межличностный характер, т.е. конфликтное 
взаимодействие участников нововведений развивается вне контекста 
внедрения инноваций. Но главным субъектом этого процесса является сам 
инициатор, генератор идеи. 

Типология, предложенная А. Л. Журавлевым, предполагает девять 
типов личности в зависимости от установки к нововведениям: 

 «активные реформаторы» (желают, умеют работать и активно 
действуют); 

 «пассивные реформаторы» (желают, умеют, но не действуют); 
 «пассивно-положительные» (желают, не умеют, не действуют); 
 «преодолевающие себя» (умеют и действуют, но не желают из 

мнений); 
 «неэффективные» (желают и действуют, но не умеют); 
 «выжидающие» (умеют, но не желают и не действуют); 
 «слепые исполнители» (выраженного желания нет, не умеют, 

действуют в направлении изменений с помощью других); 
 «пассивные противники» (не желают, не умеют, не действуют); 
 «активные противники» (не желают, не умеют, действуют против 

изменений). 
Сами эти типы достаточно подвижны и их соотношение в 

организациях может меняться очень быстро. Любые инновации в 
организации могут встречать сопротивление вследствие консерватизма, 
высокого уровня бюрократизма, характерного для бюджетных учреждений, 
низкого уровня оплаты труда и высокой загруженности сотрудников и 
других причин. 

Инновационный конфликт – это объективная реальность и ее нельзя 
воспринимать только отрицательно. У него есть как деструктивные, так и 
конструктивные функции. 

Деструктивные функции инновационного конфликта: 
 нарушение системы отношений; 
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 ухудшение социально-психологического климата; 
 он способствует закреплению социальной пассивности личности;  
 снижение качества индивидуальной и совместной деятельности; 
 понижение уровня сплоченности группы. 
Конструктивные функции инновационного конфликта: 
 активизирует социальную жизнь, высвечивает нерешенные 

проблемы; 
 актуализирует гуманистические ценности; 
 способствует сплочению группы перед внешней опасностью; 
 способствует развитию личности; 
 повышает авторитет участника в случае его победы.  
Следовательно, инновационные конфликты – это конфликты при 

внедрении каких-либо изменений в организации, и, как правило, 
сопровождаются сопротивлением персонала. Человек же является самым 
сопротивляемым материалом, не может он сразу и сейчас перестроится, ему 
необходимо время для этого. 

Лучшей иллюстрацией рекомендаций по предупреждению 
инновационных конфликтов будут примеры системного решения данной 
проблемы в конкретных организациях с использованием метода 
моделирования, специфическими особенностями которого являются: 
 моделирование дает возможность изучить процесс до его 

осуществления. При этом становится возможным выявить нега-
тивные последствия, ликвидировать или ослабить их до реального 
проявления; 

 моделирование позволяет более целостно изучить процесс, так как 
возможно увидеть не только элементы, но и связи между ними, 
рассмотреть ситуацию с разных сторон, выстроить более 
гармоничные отношения между элементами явления. 

Сегодня разрабатываются и рекомендуются другие методы и 
технологии на этапе реализации инноваций. 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ԼԵՈՆՈՎ 
 ՌԴ, Ուդմուրտիայի պետական համալսարան,  

սոցիալական հոգեբանության և կոնֆլիկտաբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԸ 
 

Հոդվածում դիտարկվում է կազմակերպություններում նորարարական կոնֆ-
լիկտի հիմնահարցը: Հեղինակն ընդհանրացնում է դրանց առաջացման պատճառ-
ները՝ որպես օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների հարաբերակցություն: Համա-
կարգային մոտեցման տեսանկյունից տրվում են նորարարական կոնֆլիկտի հեղի-
նակի մեկնաբանությունը և դրա կանխարգելումը:  

Հիմնաբառեր. նորարարական կոնֆլիկտ, կազմակերպություն, կառավա-
րում, անձ, կանխարգելում:  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 
Исследование, направленное на выявление личностных детер-

минантов смыслообразующей мотивации и ориентации труда, 
основано на деятельностном подходе А.Н. Леонтьева, структурной 
теории личности Р.Б. Кеттелла и концепции смыслообразующей 
мотивации труда И. Г. Кокуриной. Выборку исследования составили 
87 сотрудников производственного предприятия Нижегородской 
области. Установлено, что смыслообразующие мотивы и 
смыслообразующие ориентации детерминированы совокупностью 
личностных характеристик. 

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, смыс-
лообразующие мотивы, личностные детерминанты, структура 
личности. 
 

В настоящее время исследование личностных детерминантов 
мотивации трудовой деятельности является одной из наиболее актуальных 
проблем как в теоретико-методологическом, так и в практическом плане. В 
современных реалиях влияние личностных характеристик на трудовую 
мотивацию мало изучено, крупных эмпирических исследований на 
производственных предприятиях не проводилось. Однако, выявление 
личностных детерминантов, положительно влияющих на трудовую 
мотивацию сотрудников, имеет особую значимость для науки в 
практической сфере. Практическая значимость исследования может быть 
связана с использованием полученных результатов в деятельности 
психолога по работе с персоналом: в профотборе и подборе персонала, 
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тренинговой работе, при прохождении аттестации, оценке персонала, 
разработке системы мотивации и удовлетворённости трудом. 

Исследование базируется на деятельностном подходе А. Н. Леонтьева 
[1], теории личности Р. Б. Кеттелла [2], на классификации смыс-
лообразующих мотивов трудовой деятельности И. Г. Кокуриной [3]. 

Выбор исследователей в пользу теории личности Р.Б. Кеттелла оказался 
не случайным, так как её теоретические аспекты позволяют связать 
мотивацию и личностные характеристики воедино. 

Автор теории считает, что личностные черты составляют ядро 
структуры личности, в итоге они ответственны за то, что будет делать 
человек в той или иной ситуации [2]. Динамические черты личности, с 
точки зрения Р.Б. Кеттелла, составляют мотивационные элементы 
поведения человека. Это черты, которые активируют и направляют 
личность к конкретным действиям для достижения целей. 

Данная теория полностью отвечает актуальности нашего исследования, 
она обосновывает неразрывное изучение мотивации и личностных 
характеристик. Таким образом, мотивация может исходить как из 
личностных характеристик, обеспечивающих стабильное поведение 
работника, так и от внешнего контекста (например, настроения) в 
определенный момент времени. 

В своём исследовании мы считаем необходимым также основываться 
на теории деятельности А.Н. Леонтьева, в которой личность нечто большее, 
чем биологическая составляющая, она развивается в течение всей своей 
жизни [1]. 

Подробный анализ взглядов А.Н. Леонтьева на мотивацию провёл  
Д. А. Леонтьев в своей статье «Понятие мотива у А. Н.  Леонтьева и 
проблема качества мотивации» [5]. Автор подчеркивает, что существуют 
противоречия в понимании определения «мотива» из-за чрезмерно 
большой нагрузки данного понятия. Очень важно определить, что под 
мотивом А. Н. Леонтьев понимал «тот результат, то есть предмет, ради 
которого осуществляется деятельность» [4]. 

Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, мотивы можно разделить на два 
больших класса: мотивы-стимулы и смыслообразующие мотивы [5]. 
Различие между двумя категориями заключается в характере связи между 
деятельностью и потребностью. 

То к чему человек стремится, что наполняет его жизнь содержанием, 
что является для него смысловым ориентиром – такой мотив А. Н. Леонтьев 
назвал «смыслообразующим» или «истинным мотивом». Например, в 
качестве такого ориентира могут выступать осознанные социально 
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одобряемые и личностно значимые идеи. Следует обратить внимание на то, 
что «мотивы-стимулы» являются побуждающими, их специфика в том, что 
они связаны с потребностями искусственными, отчужденными связями [5]. 

Базируясь на стимульно-смысловой модели трудовой мотивации,  
И. Г. Кокуриной была разработана концепция смыслообразующих мотивов. 
Автор также ввела термин трудовой мотивации ориентированный на 
соответствии стимульно-смысловой модели «трудовая мотивация есть 
процесс наполнения смыслами наиболее значимых стимулов труда, в 
результате которого возникает структура в виде иерархии 
смыслообразующих мотивов, способная оказывать обратное влияние на 
трудовое поведение человека» [6]. В предложенной модели каждый смысл 
имеет две ориентации: активную, результирующую (р. о) и пассивную, 
процессуальную (п. о) [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].  

Представленная концепция набирает популярность, как в 
теоретическом, так и в практическом плане и цитируется многими 
психологами. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу о том, что существуют 
личностные характеристики, которые детерминируют смыслообразующие 
мотивы трудовой деятельности и их ориентации. 

При выборе методик исследования мы будем опираться на теорию 
деятельности и концепцию о мотивах-стимулах и смыслообразующих 
мотивах А. Н. Леонтьева. С учётом этого мы подобрали следующую 
методику для диагностики мотивации трудовой деятельности: 

 психологический опросник «Словарь» И. Г. Кокуриной, который 
диагностирует смыслообразующие мотивы трудовой деятельности и 
их ориентацию [3]. Подробный анализ плюсов и минусов данной 
методики был проведен М. В. Прохоровой: «преимуществами 
методики являются: её теоретическое обоснование, стандартизация, 
возможность диагностики широкого комплекса мотивационных 
показателей. Недостатки методики связаны с продолжительностью 
времени проведения, высокой трудоёмкостью обработки и 
интерпретации данных» [8]. Количество достоинств многократно 
превышает количество минусов, поэтому мы можем сделать вывод 
об эффективности проведения опросника «Словарь». 

Для диагностики личностных характеристик была использована 
следующая методика: 

 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, форма С. Опрос-
ник предназначен для оценки широкого перечня индивидуально-
психологических особенностей личности, которые образуют 
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следующие группы: коммуникативные свойства (факторы: А, Н, Е, 
L, N, Q2), интеллектуальные свойства (факторы: В, М, N, Q1), 
эмоциональные свойства (факторы: С, F, H, I, O, Q4), регуляторные 
свойства (факторы: Q3, G) [9]. 

Общий объём выборки исследования составил 87 испытуемых, из них 
мужчин – 66 человек и женщин – 21 человек. Все испытуемые работают на 
промышленном предприятии, которое принадлежит к категории среднего 
бизнеса, с подразделениями в г. Нижний Новгород и одном из рабочих 
посёлков Нижегородской области. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для оценки связи 
личностных характеристик со смыслообразующими мотивами трудовой 
деятельности и их ориентациями (где РО – результирующая ориентация, 
ПО –процессуальная ориентация) применялся корреляционный анализ  
(r. Спирмена). Результаты корреляционного анализа можно представить в 
форме таблицы, в которой обозначены значимые корреляционные связи 
(Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 
 

Значимые корреляционные связи смыслообразующих мотивов трудовой 
деятельности (по опроснику «Словарь» И.Г. Кокуриной) со шкалами 16-факторного 

опросника Р. Кеттелла (по r-Спирмену) 
 

Факторы опросника Р.Кеттелла Смыслообразующие мотивы 
трудовой деятельности 

Корреляцио
нная связь 

(r) 
Q1:«консерватизм–радикализм» Преобразовательный 0,287** 

- Коммуникативный - 

В: «интеллект» 
Е: «подчиненность-доминантность» 

Утилитарно- прагматический 0,228* 
0,341** 

Q1:«консерватизм–радикализм» Кооперативный 0,257* 

Е: «подчиненность-доминантность» Конкурентный 0,217* 

G: «низкая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения» 
I: «жесткость – чувствительность» 
Q2: «конформизм–нонконформизм» 

Достижения 

0,319** 
 

- 0,313** 
- 0,229* 

В: «интеллект» 
Н: «робость – смелость» 
О: «спокойствие – тревожность» 

РО 
0,295** 
0,219* 

- 0,262* 
С: «эмоциональная нестабильность - 
эмоциональная стабильность» 
О: «спокойствие – тревожность» 

ПО 
- 0,229* 

 
0,253* 

 

Уровень статистической значимости: **. p≤0,01; *.p≤0,05 
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В ходе анализа полученных результатов мы можем установить 
неоднородность корреляции личностных факторов со смыслообразующими 
мотивами трудовой деятельности и их ориентациями: 

1. Личностные факторы Q1: «консерватизм – радикализм», 
В: «интеллект», Е: «подчиненность - доминантность», О: «спокойствие – 
тревожность» детерминируют смыслообразующие мотивы чаще других 
факторов (с перечисленными факторами установлено по две корреляции). 

2. Личностные факторы G: «низкая нормативность поведения – 
высокая нормативность поведения», I: «жесткость – чувствительность», 
Q2: «конформизм–нонконформизм», Н: «робость – смелость», 
С: «эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность» 
коррелируют со смыслообразующими мотивами по одному разу. 

3. Существуют 7 личностных факторов, которые не детерминируют 
смыслообразующие мотивы, перечислим их: А: «замкнутость – 
общительность», F: «сдержанность – экспрессивность», L: «доверчивость – 
подозрительность», М: «практичность – мечтательность», 
N: «прямолинейность - дипломатичность», Q3: «низкий самоконтроль – 
высокий самоконтроль», Q4: «расслабленность – напряженность». 

Рассмотрим факторы, имеющие детерминант в мотивах.  
Фактор Q1«консерватизм - радикализм» имеет положительную 

корреляционную связь с преобразовательным и кооперативным мотивами. 
Можно сделать вывод о том, что при определенном уровне развития 
когнитивных способностей, аналитического мышления, склонности к 
научным обоснованиям, свободомыслии проявляется мотив, направленный 
на результат и не просто результат, а связанный со стремлением принести 
пользу другим людям, обществу либо своим родственникам, близким 
людям.  

Фактор В: «интеллект» положительно коррелирует с утилитарно - 
прагматическим мотивом и результирующей ориентацией. Сотрудники, 
имеющие интеллектуальные способности направляют свою деятельность на 
то, что приносит им очевидную пользу, на удовлетворение потребностей, 
не связанных с профессиональной деятельностью [4]. Для этого они 
готовы выйти за пределы, предписанной им деятельности.  

Фактор Е: «подчиненность - доминантность» имеет самую сильную 
корреляционную связь с утилитарно - прагматическим мотивом. Также 
положительно коррелирует с конкурентным мотивом. Сотрудники, 
обладающие такими чертами личности, как самостоятельность, 
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независимость, настойчивость, упрямство, направлены на достижение 
личных целей и готовы конкурировать, имеют желание быть первыми, 
лучшими из лучших, иметь высокий авторитет, успех в глазах окружающих.  

Фактор О: «спокойствие – тревожность» имеет отрицательную 
корреляцию с результирующей ориентацией и положительную корреляцию 
с процессуальной ориентацией. На результат ориентированы сотрудники, 
имеющие черты личности, как хладнокровие, уверенность в своих силах, 
спокойствие, отсутствие чувства вины. А на процесс - сотрудники 
чувствительные, полные сожаления и сострадания, испытывающие 
беспокойство, ждущие одобрениеот других, направляющие свое внимание 
на внутренние процессы переживаний, чем на результат. 

Фактор G: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность 
поведения» имеет положительную связь с мотивом достижения. При этом 
факторы I: «жесткость – чувствительность» и Q2: «конформизм–
нонконформизм». имеют отрицательную корреляционную связь с этим 
мотивом. Сотрудники с чертами личности как ответственность, 
добросовестность, совестливость (в большей степени особенности 
эмоционально - волевой сферы и регуляторы социального поведения) 
направлены на преодоление трудностей в решении поставленных целей. 
Для решения задач, такие сотрудники могут проявить практичность, 
гибкость, жесткость и черствость по отношению к окружающим, 
рациональность, логичность (отрицательная корреляционная связь с 
фактором I: «жесткость – чувствительность»). При этом мотив достижения 
больше проявляется при совместной работе, совместном принятии 
решения, наличии лидера, за которым можно следовать беспрекословно  

Фактор Н: «робость – смелость» имеет положительную 
корреляционную связь с результирующей ориентацией. Сотрудники 
смелые, готовые к риску, активности, способные к сотрудничеству, 
самостоятельные в принятии решений, обладающие лидерскими 
качествами ориентированы на результат. Фактор С: «эмоциональная 
нестабильность - эмоциональная стабильность» имеет отрицательную 
корреляционную связь с процессуальной ориентацией.Сотрудники 
эмоционально неустойчивые, импульсивные, переменчивые в чувствах 
ориентированы на процесс, их активность ограничена заданными рамками 
деятельности,  

Подводя итоги проведенного исследования, можно заключить, что 
подтвердилась гипотеза о том, что существуют личностные характеристики, 
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которые детерминируют смыслообразующие мотивы трудовой 
деятельности и их ориентации: 

1) выявлены положительные корреляции по 6 шкалам 16-факторного 
опросника Р. Б. Кеттелла из 16: между фактором Q1 (консерватизм – 
радикализм) и коммуникативным, кооперативным мотивами; между 
фактором В (интеллект) и утилитарно-прагматическим мотивом и 
результирующей ориентацией; между фактором Е (подчиненность – 
доминантность) и утилитарно-прагматическим, конкурентным мотивами; 
между фактором G (низкая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения) и мотивом достижения; между фактором Н 
(робость – смелость) и результирующей ориентацией; между фактором О 
(спокойствие – тревожность) и процессуальной ориентацией; 

2) выявлены отрицательные корреляции по 4 шкалам 16-факторного 
опросника Р. Б. Кеттелла из 16: между фактором I (жесткость – 
чувствительность) и мотивом достижения; между фактором Q2 
(конформизм – нонконформизм) и мотивом достижения; между фактором О 
(спокойствие – тревожность) и результирующей ориентацией; между 
фактором С (эмоциональная нестабильность – эмоциональная 
стабильность) и процессуальной ориентацией. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о существовании 
личностных детерминант смыслообразующей мотивации труда и 
смыслообразующих ориентаций. 

Эмпирические данные, полученные с помощью данных методик, 
позволят в более широком ракурсе оценить структуру мотивации трудовой 
деятельности, и выявить более разнообразные связи с личностными 
характеристиками. Полученные результаты направлены на решение задач в 
области отбора, подбора персонала и его оценки. 
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ՄԱՐԻՆԱ ՄՈԼՉԱՆՈՎԱ  
«Դելտա Տրաֆո» ՍՊԸ, անձնակազմի և  

կազմակերպչական զարգացման տնօրեն,  
Նիժնի Նովգորոդի Ն. Ի. Լոբաչևսկու անվան պետական համալսարանի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ  
 

 ՄԱՐԻԱ ՊՐՈԽՈՐՈՎԱ  
Նիժնի Նովգորոդի Ն. Ի. Լոբաչևոսկու անվան պետական համալսարան, 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՄԱՍՏԸ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՂ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ  
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 
Ուսումնասիրությունը, որի նպատակն է պարզել աշխատանքի իմաստը կազմա-

վորող շարժառիթի և կողմնորոշման անձնային գործոնները, հիմնված է Ա. Ն. 
Լեոնտևի՝ գործունեության մոտեցման, Ռ. Բ. Կետտելի՝ անձի կառուցվածքային 
տեսության և Ի. Գ. Կոկուրինայի աշխատանքի իմաստը կազմավորող մոտիվա-
ցիայի հայեցակարգի վրա: Հետազոտության ընտրանքը Նիժեգորոդսկի արտադ-
րական ձեռնարկության 87 աշխատակիցներն են: Հաստատված է, որ իմաստը 
կազմավորող դրդապատճառները և կողմնորոշումները պայմանավորված են անձ-
նային բնութագրերի ամբողջությամբ:  

Հիմնաբառեր. աշխատանքային գործունեության մոտիվացիա, իմաստակազ-
մավորող դրդապատճառներ, անձնային գործոններ, անձի կառուցվածք:  
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The investigation is aimed at revealing personal determinants of sensemaking 

motivation and orientation of work. It is based on A.N. Leotiev’s activity approach, R.B. 
Cattell’s structural personality theory and on I.G. Kokurina’s sense-making work 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Возрастание роли и значения руководителя образовательной 
организации, как субъекта управленческой деятельности, на 
которого сегодня возложены непростые задачи, связанные, в 
первую очередь, с повышением качества современного образования, 
обусловлено тем, что профессиональный успех любого управленца 
зависит от его умения работать с людьми, организовывая их 
взаимодействие и создавая комфортные психологические условия 
для эффективной деятельности каждого отдельного сотрудника и 
всего коллектива. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, руководитель, 
образование, организация, профессиональный успех.  

 
В отдельно взятой статье, конечно же, невозможно отразить все 

нюансы и рассмотреть проблемы, с которыми сталкивается современный 
руководитель образовательной организации в процессе повседневного 
осуществления своей управленческой деятельности. Осознавая указанный 
выше факт и приступая к написанию данной статьи, мы поставили перед 
собой в качестве основной цели необходимость акцентировать внимание 
лишь на некоторых, наиболее важных, по-нашему мнению, психолого-
педагогических аспектах профессиональной деятельности управленца 
сферы образования XXI-го века. 

Развитие любой образовательной организации, качество и 
эффективность её основного и иных видов деятельности невозможно 
осуществлять без компетентного и грамотного управления. Эффективность 
управленческой деятельности, во многом, определяется уровнем 
компетентности и профессионализма руководителя [2].  

Анализ особенностей управленческой деятельности в современных 
условиях, в целом, и в сфере российского образования, в частности 
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позволяет сделать вывод о том, что одним из решающих условий успеха 
руководителя является необходимость обеспечения его эффективного 
влияния на своих подчинённых с целью содействия их полной 
самореализации в профессиональной сфере. Эту работу грамотный и 
эффективный руководитель современной образовательной организации 
выполняет в процессе реализации трёх основных ролевых функций:  

1. как высококвалифицированного специалиста; 
2. умелого организатора совместной трудовой деятельности; 
3. грамотного практического психолога и воспитателя подчинённых 

[11]. 
Важнейшее значение для результативной управленческой деятельности 

руководителя в современных условиях имеет работа над собой, 
включающая в себя управление собственным поведением, формирование и 
развитие необходимых деловых и личностных качеств и многое другое. 

Без постоянной актуализации вчерашние знания быстро потеряют 
потенциал влияния на успешность профессиональной деятельности и 
именно поэтому так важно постоянно совершенствоваться и обогащаться 
продуктивным опытом и инновационно-творческим компонентом [9; 13]. 
Только такой подход даёт реальную возможность обеспечить соответствие 
руководителя требованиям современных деловых отношений и избранной 
жизненной стратегии, ориентированной на достижение личностно-
значимых вершин и удовлетворение самых высших своих потребностей. 

Возрастание роли и значения руководителя образовательной 
организации, как субъекта управленческой деятельности, на которого 
сегодня возложены непростые задачи, связанные, в первую очередь, с 
повышением качества современного образования на любом из его уровней, 
обусловлено тем очевидным фактом, что профессиональный успех любого 
управленца в огромной степени зависит от его умения эффективно 
работать с людьми, организовывая их взаимодействие, и создавая 
комфортные психологические условия для эффективной деятельности 
каждого отдельного сотрудника и всего коллектива, в целом. 

Предметом и продуктом труда в системе управлении является 
информация, которая принимает после всей обработки форму решения, в 
результате чего служит руководством для осуществления определённых и 
конкретных действий [14, 17]. Сложность процесса управления обусловлена 
количеством, масштабом решаемых проблем, разнообразием применяемых 
методов, организационных принципов. Кроме того, сложность заключается 
в том, что новые решения зачастую приходится принимать в условиях 
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риска, что непременно требует наличия опыта, а также соответствующего 
объёма знаний и навыков.  

Многие учёные и практики рассуждают сегодня о том, что 
руководитель образовательной организации – это профессия, которой 
нужно учиться, предостерегая, особенно начинающих руководителей, об 
опасности противоестественного разделения в отношении к долгу и 
должности. К перспективным управленцам в системе образования Л.М. 
Денякина, в частности, относит руководителей с высоким уровнем 
нравственной культуры, ориентированных на личное достоинство 
педагогов, на овладение технологиями управления персоналом [4]. 

Изучение психологических аспектов управленческой деятельности 
призвано обеспечить психологическую подготовку  руководителей системы 
образования, управленцев различных звеньев этой системы, сформировать  
или развить их психологическую управленческую культуру, создать 
необходимые предпосылки для теоретического понимания и  практического 
применения важнейших проблем сферы управления, к числу которых
следует отнести: 

 

 понимание природы управленческих процессов; 
 знание основ организационной структуры; 
 чёткое представление об основных принципах и стилях управления и 

руководства, а также способах повышения эффективности 
управления; 

 знание современных цифровых технологий и средств коммуникации, 
необходимых для управления персоналом; 

 компетентность в отношении управления людьми, подбора и 
соответствующей подготовки специалистов, к оптимизации 
формальных и неформальных взаимоотношений среди сотрудников 
организации; 

 умение критически оценивать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и повышать свою квалификацию, исходя из 
требований текущего дня и прогнозируемых изменений; 

 чёткое представление о структурных особенностях организации, 
мотивах и механизмах поведения [14]. 

Важным показателем освоения той или иной профессионально-
функциональной роли является состояние адаптированности личности к 
условиям профессиональной деятельности. Адаптация основывается не 
только на пассивно-приспособительных, но и на активно-преобразующих 
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связях личности с окружающей средой, представляя собой неразрывное 
единство тех и других форм связи.   

Как показали исследования Е.А. Климова, в ходе адаптации 
складывается соответствующий индивидуальный стиль деятельности 
личности, что позволяет ей выполнять, с определённым успехом, свою 
профессионально-функциональную роль [7]. 

Современный руководитель образовательной организации должен 
осознавать, что систематическое изучение уровня притязаний сотрудников 
(с учётом их социально-демографических и профессионально-
квалификационных характеристик), является достаточно важным и 
необходимым условием эффективного стимулирования их трудовой 
деятельности [12, 19]. 

B процессе совместной трудовой деятельности сотрудникам 
необходимо вступать в контакты друг с другом с целью её координации. От 
уровня такой координации, во многом, зависит эффективность  
деятельности педагогического коллектива. В свою очередь, этот уровень 
является производной от той или иной степени психологической совмести-
мости членов коллектива, которую можно кратко определить как  
способность членов коллектива к совместной деятельности, основанная на 
их оптимальном сочетании. При формировании и  дальнейшей 
реорганизации структуры образовательной организации современному 
руководителю необходимо учитывать не только индивидуальные 
психологические качества каждого сотрудника, но и предвидеть возможные 

 

эффекты, вызванные соединением конкретных людей. 
Психологическая совместимость может быть обусловлена как сходством 

каких-либо характеристик членов группы, так и их различием. В итоге это 
приводит к взаимодополняемости людей в условиях совместной 
образовательной деятельности, а сам педагогический коллектив 
представляет собой вполне определённую целостность. Наличие 
психологической совместимости сотрудников образовательной организации 
способствует их лучшей срабатываемости и, в итоге, – большей 
эффективности профессиональной деятельности. 

Характер руководства, проявляющийся в том или ином стиле 
взаимоотношений между руководителем образовательной организации и 
сотрудниками, очень сильно воздействует на социально-психологический 
климат трудового коллектива, в целом, обеспечивая, при этом его 
надёжную, высокоэффективную работу, или, напротив, снижая качество 
всего образовательного процесса, трудовой деятельности, степени 
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удовлетворённости своим трудом и друг другом. Важно осознание 
руководителем  образовательной организации того факта, что любой 
феномен психологии коллектива не может являться лишь  простой суммой 
соответствующих психологических феноменов каждого отдельного члена 
коллектива, а выступает, как новое качественное образование. Таким 
образом, для формирования того или иного социально-психологического 

 

климата коллектива имеют значение не столько психологические качества 
его членов, сколько эффект их сочетания. Уровень психологической 
совместимости членов трудового коллектива является фактором, 
обусловливающим его климат, в наибольшей степени [14]. 

Важнейшим звеном деятельности руководителя любого ранга в системе 
современного образования является принятие управленческих решений. От 
степени обоснованности этих решений в значительной степени зависят 
результаты труда всего трудового коллектива. Итог управленческого 
решения должен состоять в приведении управляемой системы в 
соответствие с намеченными целями.  

Исследователи называют целый ряд свойств личности, влияющих на 
процесс принятия решения. Особо отмечается роль  таких факторов, как: 

 творческие способности личности [1; 9; 15]; 
 эмоциональная устойчивость [6; 16]; 
 склонность к риску [11]; 
 притязания [14; 18]; 
 самооценка [5]; 
 экстраверсия – интроверсия и др. [10]. 
Результаты проведённых исследований убедительно демонстрируют, 

что в целом ряде случаев уровень образования, стаж и опыт работы 
оказываются менее значимыми, чем личностные свойства человека, 
принимающего решение. 

Эффективность принятых решений определяется двояко. С одной 
стороны, насколько они адекватны объективному положению дел и 
динамике ситуации. С другой стороны, эффективность обусловлена тем, 
как реагируют на решения субъекты исполнения.  

Основными функциями процесса управления, по мнению многих 
исследователей, являются:  

 планирование; 
 организация; 
 координация; 
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 мотивация; 
 контроль [5; 11; 17].  
Эффективность управления, во многом, зависит от наличия обратной 

связи (отклика сотрудников трудового коллектива), а если учитывать тот 
факт, что сотрудники являются главным ресурсом и источником 
эффективного развития организации, то их мотивация в современных 
условиях приобретает первостепенное значение в решении проблемы 
модернизации системы управления персоналом образовательной 
организации. Одним из важнейших показателей сплочённого коллектива 
(команды) является высокая мотивированность сотрудников. 

Современные условия развития образования как в России, так и во 
всём мире, характеризуются массовым внедрением таких инноваций, как 
сетевые формы реализации образовательных программ, использование 
дистанционных образовательных технологий и цифрового обучения, 
расширение общественного (общественно-профессионального) участия в 
оценке деятельности и управлении образовательной организацией и др.  

В системе управления образованием в последние годы явно 
прослеживается тенденция к назначению руководителями образовательных 
организаций лиц из числа, так называемых «управленцев» – тех, кто имеет 
определённый опыт управленческой деятельности (причём, как показывает 
практика, далеко не всегда именно в сфере образования) и неплохо 
зарекомендовал себя на этом поприще. В повседневный оборот вошёл 
даже такой термин как «эффективный менеджер», характеризующий 
управленца, которому под силу выполнение определённых управленческих 
задач, реализация определённых проектов в достаточно короткие сроки, с 
минимальными затратами и т.д. 

Для выяснения мнения руководителей образовательных организаций о 
необходимости стажа педагогической работы для успешной управленческой 
деятельности, мы задали этот вопрос в ходе личного общения. Полученные 
нами результаты представлены на рисунок № 1. 
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Рисунок № 1. Распределение ответов респондентов о необходимости для современного 
управленца опыта педагогической или управленческой деятельности 

 

 
Анализ полученных нами ответов позволяет констатировать, что 

подавляющее большинство руководителей, принявших участие в опросе 
(87%), считают наличие педагогического опыта не только важным, но и 
необходимым условием для занятия руководящей должности в системе 
образования; 7% респондентов высказали мнение о том, что обязательным 
условием является наличие опыта управленческой деятельности в системе 
образования, в то время как педагогический стаж не имеет определяющего 
значения для занятия руководящей должности в системе образования; 4% 
интервьюируемых полагают, что для занятия руководящей должности в 
системе образования в современных условиях достаточным основанием 
является наличие любого управленческого опыта, в том числе, не 
связанного с образовательной деятельностью; 2% из числа опрошенных не 
смогли чётко определиться с ответом на этот вопрос. 

Выясняя какие из личностных качеств руководителя являются наиболее 
значимыми для осуществления им эффективной управленческой 
деятельности, мы получили результаты, представленные на рис. № 2. 
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Рисунок № 2. Распределение ответов респондентов по выявлению приоритетности 

личностных качеств руководителя образовательной организации 
 

 
Анализ полученных нами ответов позволяет констатировать, что мнения 

о приоритетности личностных качеств современного руководителя 
образовательной организации можно разделить на две группы 
относительно высказываний по первому вопросу о приоритетности 
педагогического или управленческого опыта для занятия руководящей 
должности.  

Респонденты, придерживающиеся точки зрения о том, что 
современный руководитель не может быть эффективным управленцем в 
случае отсутствия у него стажа педагогической работы в образовательной 
организации определяют перечень личностных качеств в следующем 
порядке: надёжность (91%), ответственность (84%), коммуникабель-
ность (76%), креативность (68%), стрессоустойчивость (62%), 
решительность (57%), самостоятельность (40%).  

Респонденты же, считающие, что современный руководитель может 
быть эффективным управленцем без стажа педагогической работы в 
образовательной организации, выделяют следующую приоритетность 
личностных качеств: самостоятельность (89%), решительность (81%), 
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ответственность (77%), надёжность (71%), стрессоустойчивость (64%), 
коммуникабельность (58%), креативность (42%).  

Эффективность управленческой деятельности складывается из 
творческой адаптации с использованием человеческих ресурсов 
организации, где все сотрудники знают мотивы, задачи и основную цель, 
то есть поддерживают культуру организации, что даёт возможность 
получить хороший результат. Уверенный в себе руководитель обеспечивает 
психологический комфорт в организации, повышая, тем самым, мотивацию 
персонала к работе, в то время как сомневающийся в принятии решения 
руководитель не вызывает доверия у своих подчиненных. 

Стремление к росту, достижениям и развитию базируется на 
потребности, обусловленной наличием мотивации достижения [8]. 
Мотивация руководителя становится максимально возможной в том случае, 
когда перед ним стоят адекватные цели и когда он располагает 
необходимыми для их осуществления ресурсами (в том числе, и в первую 
очередь, человеческими).  

Переориентация образования на потребности личности в 
самореализации накладывает отпечаток буквально на все его стороны:  

 на отбор содержания образования и воспитания – оно должно 
способствовать формированию потребности в  саморазвитии и 
самовоспитании; 

 на определение форм и методов работы – они должны помочь 
определить свои возможности и  выйти на жизненные приоритеты и 
ценности; 

 

 на трактовку принципов педагогического процесса – основными из  
которых должны стать: преемственность в образовании, 
фундаментальность, индивидуализация, гуманизация и 

 

гуманитаризация, интегративность содержания образования; 
 на цели обучения и воспитания – цель двуедина, и двуединство 

заключается в необходимости обеспечить  непрерывность в 
формировании и развитии личности обучаемого как  целостности и 
непрерывность в  повышении мастерства как отдельно взятого
педагога, так и коллектива, в целом. 

 

 
 
 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
532 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ  
 

1. Богоявленская Д. Б., Психология творческих способностей. М.: 
«Академия», 2002. 320 с. 

2. Браун М. Г., За рамками сбалансированной системы показателей: как 
аналитические показатели повышают эффективность управления компанией. 
М.: Олимп-Бизнес, 2012. 220 с. 

3. Ганаева Е. А., Трубенкова С. Н., Развитие профессиональной 
компетентности руководителей образовательных организаций в рамках 
модульной модели повышения квалификации, Приволжский научный вестник. 
2014. № 5 (33). с. 139-144. 

4. Денякина Л. М., Руководитель образовательного учреждения. 
Профессия или призвание? Мн: ООО «Квад-ро Плюс», 2001. 112 с. 

5. Знаков В. В., Самопонимание субъекта как когнитивная и 
экзистенциальная проблема, Психологический журнал. 2005. № 1. С. 18-28. 

6. Ильин Е. П., Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2002. 752 с. 
7. Климов Е. А., Психология профессионального самоопределения. М.: 

Академия, 2010. 304 с. 
8. Колиогло Н. В., Морозов А. В., Личностное развитие как основа 

профессиональной подготовки современного руководителя образовательной 
организации, В сборнике: Современное образование: научные подходы, опыт, 
проблемы, перспективы. Сборник статей XIV Международной научно-
практической конференции, Под общей редакцией М. А. Родионова. Пенза: 
ПГУ, 2018. с. 45-47. 

9. Морозов А. В., Креативность как основа инновационной активности и 
профессионализма современного руководителя, Психология в экономике и 
управлении. 2014. №  1. с. 125-129. 

10. Морозов А. В., Основы психологии. М.: Академический Проект, 2005. 
356 с. 

11. Морозов А. В., Особенности управленческой деятельности 
современного руководителя образовательной организации, М., ФГБНУ «ИУО 
РАО», 2017. 178 с. 

12.  Морозов А. В., Психологические аспекты управленческой 
деятельности руководителей системы образования, Управление образованием: 
теория и практика. 2017. № 3 (27). с. 33-49. 

13.  Морозов А. В., Творческий потенциал руководителя как 
определяющий фактор его профессионального развития, В сборнике: Наука, 
образование, культура, Материалы Международной научно-практической 
конференции. Комрат: КГУ, 2019. с. 518-523. 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  
533 

14.  Морозов А. В., Управленческая психология. М., Академический 
Проект, 2005. 288 с. 

15.  Морозов А. В., Формирование креативности педагога в условиях 
непрерывного образования. М., ИГУМО, 2003. 192 с. 

16. Семёнова Е. М., Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. М.: 
Изд-во ин-та психотерапии, 2005. 224 с. 

17.  Чечель И. Д., Профессиональное развитие руководителей 
образовательного учреждения, Управление образованием: теория и практика. 
2013. № 1 (9). с. 54-65. 

18. Чистякова С. Н., Формула проектирования профессионального успеха, 
В сборнике: Профессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век. 
Система профессионального образования в условиях модернизации. Кемерово: 
КРИРПО, 2014. с. 21-27. 

19. Шакуров Р. Х., Социально-психологические основы управления: 
руководитель и педагогический коллектив. М., Просвещение, 1990. 208 с. 

 
 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
534 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄՈՐՈԶՈՎ 
«Պատիժների կատարման դաշնային ծառայության ԳՀԻ»  

դաշնային պետական հիմնարկություն,  
ավագ գիտաշխատող,  

հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ.  

ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 
 

Կրթական կազմակերպության ղեկավարի՝ որպես կառավարման գործու-
նեության սուբյեկտի դերն ու նշանակությունը գնալով մեծանում է: Նրան այսօր 
բարդ խնդիրներ են առաջադրված՝ կապված առաջին հերթին ժամանակակից 
կրթության որակի բարձրացման հետ: Ցանկացած կառավարչի մասնագիտական 
հաջողությունը պայմանավորված է մարդկանց հետ աշխատելու նրա կարողութ-
յամբ՝ կազմակերպել նրանց փոխգործակցությունը և ստեղծել հոգեբանական հար-
մարավետ պայմաններ յուրաքանչյուր առանձին աշխատակցի և ամբողջ կոլեկտի-
վի արդյունավետ գործունեության համար: 

Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, ղեկավար, կրթություն, կազ-
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The role and importance of the head of an educational organization, as a subject 
of managerial activity, are increasing.  Today he/she is entrusted with the difficult tasks 
related primarily to improving the quality of modern education. The professional 
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СООТНОШЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ  
КАЧЕСТВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

 
В статье рассматривается проблема соотношения креативности с 

личностными качествами. Анализируются результаты исследования 
соотношения креативности и личностных качеств преподавателей 
вузов. Преподаватели отмечают важность креативности в 
организации учебного процесса, но четко не владеют методами 
стимулирования креативного мышления. У них развита беглость, 
оригинальность мысли, они могут генерировать большое количество 
оригинальных, нестандартных идей. Для проявления гибкости, 
оригинальности они должны быть рациональны, менее 
чувствительны, восприимчивы к новым идеям, свободолюбивы. 
Насколько преподаватели могут предлагать новые, нестандартные 
идеи, разработать их, делая более глубокими, настолько 
предпочитают избегать конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: креативность, личностные качества, 
гибкость, оригинальность, разработанность, преподаватель, 
учебный процесс.  

 
В современном мире, в связи с глобальными изменениями, 

предъявляются новые требования к личностным качествам преподавателей 
вузов. Сегодня преподаватель является не только носителем знаний, но и 
должен развивать личность, создавать среду, где должны проявляться все 
качества и способности студента, в том числе творческие способности. 
Современное образование требует от преподавателя, чтобы он был 
креативным, так как именно проявление креативности помогает 
формировать личность студента, чтобы она была гибкой, 
конкурентоспособной, умела отвечать вызовам времени. Креативность 
преподавателя проявляется в самостоятельной постановке проблемы, 
готовности идти на риск и решать задачу по собственному усмотрению, в 
отказе от общепринятых способов решения задач. Есть подход, что 
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креативность преподавателя проявляется в создании новых 
профессиональных продуктов и высоких результатов деятельности за счет 
реализации креативных способностей личности [2]. 

Для решения вышеперечисленных проблем организуются курсы 
переподготовки преподавателей вузов. Они нацелены на повышение 
квалификации, психологической культуры, но при этом, не учитываются 
какие психологические качества необходимо развивать. Процесс 
повышения квалификации преподавателей вузов не имеет 
целенаправленный характер. Он должен основываться на психограмме 
преподавателей вузов, где как основное качество выделяется креативность, 
также программы переподготовки должны быть направлены на 
формирование и развитие креативности преподавателей.  

Учебный процесс является творческим, где преподаватель создает 
среду для выявления и развития способностей студентов. Перефразируя 
слова К. Юнга, что никто не в состоянии воспитать личность, если он сам 
не является личностью[5, с.378], можно сказать, что только креативный 
преподаватель может формировать креативного студента. Для обеспечения 
такой среды преподаватель должен иметь творческие способности, чтобы 
распознавать способности своих студентов и развивать их. В этой связи 
интересен подход А. Маслоу, что нужно воспитать новый тип человека, 
«который не чувствовал себя потерянным в быстро меняющемся мире, 
человека, которого вдохновляют изменения, человека, способного к 
изменениям, способного к импровизации, который мог бы достойно, 
уверенно и мужественно справиться с ситуацией, к которой он не мог 
подготовиться заранее» [3, с. 90]. 

То есть современные студенты должны обладать такими 
характеристиками креативности, как гибкость, оригинальность, уметь 
справляться с неопределенными ситуациями.  

Ценность наличия креативности преподавателя проявляется не только в 
создании новых профессиональных продуктов, а также предполагает 
наличие качеств, которые помогают идти на риск, проявлять смелость для 
реализации новых идей, решений.  

Есть много подходов к креативной личности, в целом, обобщая 
подходы (Т. Амабайл, М.Коллинз, М. Чиксентмихайн, Баррон, М. Рунко, Г. 
Айзенк), можно констатировать, что креативная личность толерантна к 
неопределенным ситуациям, имеет дивергентное мышление, самоуверена, 
готова пойти на риск, смела, восприимчива к новому, чувствительна, имеет 
чувство юмора [4, с.21]. Но как соотносятся креативность и личностные 
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качества преподавателей остается нерешенным вопросом. Мы провели 
исследование среди преподавателей вузов (n=30) с целью выявить 
взаимосвязь креативности и личностных качеств преподавателей. 
Использовали метод опроса и тестирования. Целью опроса было выявление 
качеств, которые помогают им эффективно организовать учебный процесс, 
с какими трудностями сталкиваются, какие методы используют для 
стимулирования креативного мышления студентов. Результаты опроса 
показали, что преподаватели выделяют следующие качества, которые 
помогают им эффективно организовать учебный процесс: понимание 
студента, восприятие преподавателя студентов равным себе, образное 
представление материала, уверенность, планирование учебного процесса, 
чувство ответственности, честность, требовательность к собственной 
личности, чувствительность, творческий подход, стремление к новому, 
последовательность, креативность, толерантность, любовь к студентам, 
умение чувствовать потребности аудитории, слушать, управлять 
аудиторией, организованность, доброта. Преподаватели выделили 
следующие трудности, с которыми они сталкиваются: студенты, которые 
имеют разные уровни, отсутствие желания учиться, интереса к предмету, 
отсутствие мотивации, рассеянность внимания. Большинство 
преподавателей отметили, что ни с какими трудностями не сталкиваются. 
Для стимулирования креативного мышления преподаватели в основном 
отмечают, что используют игровые методы, образные примеры, 
самостоятельный поиск решения задач, для решения сложных задач дают 
бонусы, практические работы, где поощряется творческий подход, анализ 
задач разными методами, проведение дискуссий, создание 
междисциплинарных связей, ролевые игры, самостоятельные решения и 
собственные варианты. В целом, можно заключить, что преподаватели для 
эффективной организации учебной деятельности отмечают важность 
креативности, создают условия для проявления творческой активности 
студентов, позволяют им ставить самостоятельно вопросы и проблемы, 
искать решения, проявлять оригинальность, но не так уж четко владеют 
методами стимулирования креативного мышления.  

Нами проведено исследование креативности, личностных качеств, 
также стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Использовали 
методику дивергентного мышления Ф. Вильямса, тест Р. Кэттелла, тест К. 
Томаса.  
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Исследования показали, что у преподавателей высокие показатели по 

критериям беглости, оригинальности, что означает, они могут предлагать 
большое количество идей, которые могут быть не стандартными, 
оригинальными. У них низкие показатели по критериям гибкости, 
разработанности, названия, то есть они не всегда могут использовать 
различные подходы, переходить от одной категории к другой. Им трудно 
расширить, добавить что-то к основной идее. Они не всегда могут 
использовать язык творчески. В целом у них креативность выше среднего, 
то есть нужно развивать гибкость, разработанность, умение творчески 
использовать язык, чтобы они смогли избегать в своей деятельности 
повторений, шаблонов, предлагали разнообразные идеи, легко умели 
переходить от одной категории к другой, направляли мысль по обходным 
путям, разработали идею, делая глубоким, интересным.  

Исследование личных качеств показало, что у преподавателей высокий 
уровень интеллекта (М=5), нормативность поведения (M=10), радикализм 
(M=9), самоконтроль, то есть у них развито абстрактное мышление, они 
оперативны и сообразительны, добросовестны, ответственны, осознанно 
соблюдают общепринятые моральные правила и нормы. Они 
восприимчивы к новым идеям, переменам, у них развито аналитическое 
мышление, умеют контролировать свои эмоции и поведение.  

В конфликтных ситуациях они предпочитают избегать (M=8) решения 
конфликтных вопросов, то есть они не учитывают, как собственные 
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интересы, так и чужие. Для выявления соотношения креативности и 
личностных качеств был проведен корреляционный анализ.  

Корреляционный анализ результатов экспериментальных исследований 
показал, что есть значимая связь между интеллектом и беглостью (r=0,484, 
p<0,001), интеллектом и оригинальностью (r=0,397, p<0,01), то есть 
насколько высок у преподавателей интеллект, настолько они могут 
генерировать большое количество идей, предлагать оригинальные, 
нестандартные идеи, отступиться от очевидного, общепринятого. 
Обнаружена значимая связь между беглостью и нормативностью поведения 
(r=0,510, p<0,001), отрицательные связи между чувствительностью(r=-
0,431, p<0,01) и соперничеством (r=-0,446, p<0,01). Чем больше 
преподаватели ответственны, у них развито чувства долга, они следуют 
общепринятым нормам, тем больше генерирует множество идей. При 
беглости мысли, чем больше генерирование идей, тем чаще преподаватели 
не соперничают в конфликтных ситуациях. Насколько преподаватели 
рациональны, доверяют логике и рациональности, менее чувствительны, 
настолько могут генерировать большое количество идей. Интересны 
отрицательные связи между чувствительностью и гибкостью (r=-0,418, 
p<0,01), оригинальностью (r=-0,396, p<0,01) и разработанностью (r=-
0,418, p<0,01), что означает, что насколько преподаватели рациональны, 
доверяют логике и рациональности, менее чувствительны, настолько 
способны переходить от одной категории к другой, предлагать 
разнообразные, оригинальные, нестандартные идеи, также могут 
расширить идею, делая ее более интересной, глубокой. То есть получается, 
что чувствительность преподавателя препятствует проявлению гибкости, 
оригинальности, разработанности. Корреляционные связи между 
креативностью и радикализмом (r=0,535, p<0,001) и критериями 
креативности (оригинальность r=0,513, p<0,001, разработанность r=0,513, 
p<0,001, название r=0,405 p<0,01), свидетельствуют о том, что насколько 
у преподавателей развито аналитическое мышление, они восприимчивы к 
новым идеям, свободолюбивы, ищут новые пути и решения, настолько 
могут предлагать новые, оригинальные, нестандартные идеи, способы 
решения задач, расширить, добавить что-то к новой идее, использовать 
язык творчески. Корреляционные связи между избеганием и 
оригинальностью (r=0,347, p<0,05) и разработанностью (r=0,414, p<0,01) 
свидетельствуют о том, что насколько преподаватели могут предлагать 
новые, нестандартные идеи, разработать их, делая более глубоким, 
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настолько предпочитают избегать конфликтных ситуаций, то есть не 
учитывают ни собственные, ни чужие интересы.  

Обобщая результаты исследования, можно заключить, что 
преподаватели отмечают важность креативности в организации учебного 
процесса, создают условия для проявления творческой активности 
студентов, позволяют им ставить самостоятельно вопросы и проблемы, 
искать решения, проявлять оригинальность, но четко не владеют методами 
стимулирования творческого мышления. У них развито беглость, 
оригинальность мысли, они могут генерировать большое количество 
оригинальных, нестандартных идей. Для проявления гибкости, 
оригинальности они должны быть рациональны, менее чувствительны, 
восприимчивы к новым идеям, свободолюбивы. Насколько преподаватели 
могут предлагать новые, нестандартные идеи, разработать их, делая более 
глубоким, настолько предпочитают избегать конфликтных ситуаций. 
Основываясь на результатах исследования, предлагаем, чтобы 
переподготовки преподавателей проводились учитывая взаимосвязь 
креативности и личностных качеств, а также особое место придавалась 
методам развития креативности, чтобы они смогли развивать и 
собственную креативность, создавая среду, чтобы  использовать  методы 
для  развития креативности своих студентов.  
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ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,  

Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, գիտաշխատող,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

 
ԲՈՒՀԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հոդվածում արծարծվում է ստեղծարարության և անձնային որակների հարա-
բերակցության հիմնահարցը: Վերլուծվում են բուհի դասախոսների ստեղծարա-
րության և անձնային որակների հետազոտության արդյունքները: Դասախոսներն 
ընդգծում են ստեղծարարության կարևորությունն ուսումնական գործընթացում, 
սակայն հստակ չեն տիրապետում ստեղծարար մտածողությունը խթանելու մեթոդ-
ներին: Զարգացած է նրանց մտածողության արագությունը, յուրօրինակությունը, 
կարող են ընդհանրացնել բազմաթիվ յուրօրինակ, ոչ ստանդարտ մտքեր: Ճկու-
նության, յուրօրինակության դրսևորման համար նրանք պետք է լինեն ռացիոնալ 
(բանական), քիչ զգայուն, ընկալունակ նորի նկատմամբ, ազատասեր: Որքանով 
դասախոսները առաջադրում են նոր, ոչ ստանդարտ գաղափարներ և մշակում 
դրանք, այդքանով խուսափում են կոնֆլիկտային իրավիճակներից:  

Հիմնաբառեր. ստեղծարարություն, անձնային որակներ, ճկունություն, յուրօրի-
նակություն, մշակվածություն, դասախոս, ուսումնական գործընթաց:  
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CORRELATION BETWEEN CREATIVITY AND  
PERSONAL QUALITIES OF UNIVERSITY TEACHERS 

 
This article is dedicated to a discussion of the problem of correlation between 

creativity and personal qualities. In the framework of this article, the results of  
research on the correlation between creativity and personal qualities of university 
teachers have been analyzed. University teachers prioritize the role of creativity in the 
educational process, but they are not familiar with the methods of stimulating creative 
thinking. They are characterised by fluency, originality of thought and creative mind, 
they can develop a large number of original, non-standard ideas. However, in order to 
obtain flexibility while developing originality they must be rational, less sensitive, 
susceptible to new ideas and freedom-loving. The more university teachers generate 
new, non-standard ideas, develop them making the ideas more profound, the more 
they avoid conflicts. 

Keywords: creativity, personal qualities, flexibility, originality, elaboration, 
teacher, educational process. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье описывается авторская концепция психологического 
обеспечения профессионального здоровья, приводятся цели и 
теоретико-методологические основы концепции. Кратко описывается 
каждый из этапов психологического обеспечения профессио-
нального здоровья, приведено методическое обеспечение этапов. 
Выделяются неразработанные пока в психологии управления темы и 
предлагаются направления их изучения. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, управление, 
труд, профессиональная деятельность, профессия, 
профессиональная переподготовка.  

 
Важнейшей особенностью современного труда выступает интенси-

фикация профессиональной деятельности человека, которая 
характеризуется ускорением темпов рабочего процесса и увеличением его 
психической напряженности. В таких условиях проблема здоровья 
работающих приобретает большое значение. 

Тема профессионального здоровья имеет свою историю и в последние 
годы привлекает внимание все большего количества исследователей. 
Начало XXI века можно охарактеризовать как формирование психологии 
профессионального здоровья как нового научного направления в 
психологической науке в России. Отметим, что в последние десятилетия 
стало формироваться принципиально иное отношение к пониманию 
здоровья применительно к профессиональной деятельности человека. 
Пристальное внимание ученых к проблеме профессионального здоровья 
связано с тем, что здоровье человека рассматривается не только как 
экономическая ценность, но и важное условие повышения 
результативности труда. Вводятся новые понятия, в том числе 
«профессиональное здоровье», «управление здоровьем (health 
management)». 
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Разрабатывая концепцию психологического обеспечения 
профессионального здоровья (ПОПЗ), мы первоначально апробировали ее 
на выборке менеджеров [1, 2] и педагогов [3-7]. При этом в монографии 
«Психологическое обеспечение профессионального здоровья менеджеров» 
[1] и диссертационном исследовании [2] впервые в современной психологии 
менеджмента нами показана возможность, опираясь на концепцию 
психологического обеспечения профессиональной деятельности 
(Г.С.Никифоров), раскрыть заявленную тему. При этом впервые по 
сравнению с уже известными работами по психологическому обеспечению 
профессиональной деятельности вводится в рассмотрение вся 
совокупность основных этапов, составляющих базис этой концепции.  

Последующая работа над концепцией позволяет нам сделать 
обоснованный вывод о возможности применения ее для всех 
профессиональных групп, поскольку подразумевает охват с точки зрения 
психологического обеспечения все этапы профессионального пути 
человека. Специфика профессии будет накладывать отпечаток на 
особенности организации процесса сопровождения, но нисколько не 
изменяя самой сути психологического обеспечения. Кроме того, считаем 
вполне обоснованным рассматривать данную концепцию как 
методологическую основу управления персоналом организации. 

Следует признать, что современное представление вопросов 
психологического обеспечения профессионального здоровья менеджеров в 
зарубежной и российской литературе представлено весьма ограниченными 
исследованиями. В зарубежной психологии они сосредотачиваются в 
основном на вопросах профилактики стресса и профессионального 
выгорания в процессе регулярной профессиональной деятельности. Но 
вместе с тем эти исследования идут прежде всего от «болезни», нежели от 
«здоровья», и явно не хватает наработок, исследований, рекомендаций по 
повышению стрессоустойчивости менеджеров к негативным факторам 
профессиональной среды, здоровье не рассматривается в системе 
жизненных ценностей менеджеров, нет достаточно отчетливо выделенных 
стресс-факторов в профессиональной деятельности менеджеров и 
симптоматики стресса у менеджеров, отсутствуют исследования 
взаимосвязи личностных потенциалов менеджера и особенностей его 
профессионального здоровья. Что касается психологического обеспечения 
профессионального здоровья педагогов, а также руководителей, то здесь 
вообще отсутствуют сколько-нибудь значимые исследования и наработки. 
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В российской психологии практически не затронуты темы 
формирования профессионального здоровья на этапе «входа» в 
профессию (профессионального самоопределения, при выборе 
школьником будущей профессии) и профессиональной подготовки (при 
обучении в вузе), не достаточно раскрыта проблема поддержания здоровья 
на этапах адаптации к регулярной профессиональной деятельности (после 
окончания профессиональной подготовки), повышения квалификации и 
«выхода» из профессии.  

По существу мы можем говорить об отсутствии в психологической 
науке детально проработанной концепции психологического обеспечения 
профессионального здоровья, в которой бы находили отражение основные 
вопросы, решаемые на последовательно сменяющих друг друга этапах 
профессионального пути человека.  

Концепция психологического обеспечения профессионального 
здоровья предполагает: 

 Закладывание основ профессионального здоровья на этапе 
профессионального самоопределения («входа» в профессию, 
выбора профессии школьниками) и этапе профессиональной 
подготовки; 

 Становление профессионального здоровья молодых специалистов 
на этапе адаптации к профессиональной деятельности; 

 Поддержание профессионального здоровья на этапе регулярной 
профессиональной деятельности (и прежде всего, повышение 
стрессоустойчивости в профессиональной деятельности); 

 Выявление основных психологических факторов профессионального 
здоровья: системы ценностей, индивидуально-психологических 
особенностей, стресс-факторов профессиональной деятельности, 
стратегий и способов преодоления стрессовых ситуаций; 

 Поддержание профессионального здоровья на этапе повышения 
профессиональной квалификации; 

 Сохранение профессионального здоровья на этапе «выхода» из 
профессии. 

В предлагаемой нами концепции психологического обеспечения 
профессионального здоровья (ПОПЗ) представлены основные положения 
теоретико-методологического, методического и прикладного характера, 
раскрывающие: методологические принципы, структурно-функциональную 
модель, этапы (с указанием по каждому этапу – цели, содержания, 
методического обеспечения), программы, обеспечивающие 
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психологическое обеспечение профессионального здоровья на всем 
протяжении его профессионального пути [2].  

Выделим две главные цели психологического обеспечения 
профессионального здоровья: 1) формирование и в последующем 
повышение профессиональной компетентности в области здоровья, 
выработка у навыков здорового поведения; 2) повышение 
стрессоустойчивости, в том числе за счет прохождения обучения по 
профессионально ориентированной тренинговой программе стресс-
менеджмента. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья должно 
осуществляться на основе следующих принципов: научности, 
непрерывности (динамичности), детерминизма, системности, 
комплексности, индивидуального подхода, целенаправленности, 
профессионализма, дифференцированности.  

Теоретико-методологической основой концепции психологического 
обеспечения профессионального здоровья выступают: ключевые идеи 
психологии менеджмента/психологии управления, теоретические положения 
концепции «психологии отношений», теоретические взгляды зарубежных и 
отечественных ученых в области психологии профессионального здоровья, 
основные положения психологии стресса, разработки в области психологии 
тренинга, психологические теории профессиогенеза, динамики 
профессионально важных качеств, концепция психологического 
обеспечения профессиональной деятельности (ПОПД), рационально-
эмоциональная поведенческая терапия (РЭПТ) и позитивная психология. 

Мы вводим в рассмотрение следующие этапы психологического 
обеспечения профессионального здоровья: 

1) психологическое обеспечение формирования профессионального 
здоровья на этапе «входа» в профессию (профессионального 
самоопределения) – проходит, как правило, в 10-11классах образовательной 
организации (школы, гимназии, лицея и др.), когда старшеклассник 
осуществляет процесс выбора профессии; 

2) психологическое обеспечение формирования профессионального 
здоровья на этапе профессиональной подготовки – протекает в процессе 
обучения будущего специалиста в высшем учебном заведении 
(университете, институте и др.), где студент приобретает комплекс знаний, 
навыков и умений, необходимых в профессиональной деятельности; 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
546 

3) психологическое обеспечение профессионального здоровья на 
этапе адаптации к профессиональной деятельности – проходит, как 
правило, в течение первых 2-3 лет после окончания высшего учебного 
заведения, получения диплома и начала самостоятельной 
профессиональной деятельности в должности менеджера; для 
педагогической профессии – те же 2-3 года после окончания 
педагогического вуза и работе в качестве педагога в образовательной 
организации; 

4) психологическое обеспечение профессионального здоровья на 
этапе регулярной профессиональной деятельности – охватывает 
основной и, как правило, самый продолжительный этап 
профессионального пути специалиста. Так, для руководителей - это период 
собственно руководящей работы (для образовательной организации – в 
должности заведующего ДОУ, директора ГБОУ, директора УДПО и т.п.); 

5) психологическое обеспечение профессионального здоровья на 
этапе повышения профессиональной квалификации (профессиональной 
переподготовки) – проходит в процессе дополнительного 
профессионального образования, протекающего обычно в форме 
краткосрочного (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации) 
или долгосрочного обучения (курсы профессиональной переподготовки); 

6) психологическое обеспечение сохранения профессионального 
здоровья на этапе «выхода» из профессии – охватывает период после 
окончания регулярной профессиональной деятельности и выхода на 
пенсию. 

Решение задач психологического обеспечения профессионального 
здоровья на всех этапах профессионального пути предполагает раскрытие 
механизмов формирования, сохранения и укрепления профессионального 
здоровья специалиста с учетом его индивидуально-психологических 
характеристик [2].  

Раскроем кратко каждый из этапов, выделяя при этом степень 
изученности его в психологии управления, неразработанные темы и 
методическое обеспечение. 

Психологическое обеспечение формирования профессионального 
здоровья на этапе «входа» в профессию (профессионального 
самоопределения). 

Цель этапа - исключение ошибок в выборе профессии, которые могут 
привести впоследствии к низкой удовлетворенности трудом, снижению 
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производительности, возрастанию профессиональных заболеваний, а также 
высокой вероятности деформаций в психическом самочувствии человека. 

На этапе профессионального самоопределения следует определить, 
насколько избираемая школьником специальность соответствует его инди-
видуальным особенностям здоровья и физического развития. Медицинский 
отбор, проводимый при поступлении во многие высшие учебные 
заведения, как раз и предназначен для определения противопоказаний 
абитуриентов по состоянию здоровья при выборе профессии. 

Мы считаем важным на этапе профессионального самоопределения 
ознакомление школьников не только с особенностями выбираемой 
профессии (что есть сейчас), но и указание на т.н. «оборотную сторону» 
профессии – на ограничения, накладываемые профессией на жизнь 
человека, на имеющиеся противопоказания, профессиональные 
заболевания, характерные именно для этой профессии (или группы 
профессий), возникающие профессиональные синдромы у представителей 
выбираемой профессии, основные факторы стресса и профессиональные 
стрессоры. Психологическое обеспечение формирования 
профессионального здоровья на этапе профессиональной подготовки. 

Цель этапа – приобретение студентом оптимального набора знаний, 
умений, навыков, способствующих формированию и поддержанию 
профессионального здоровья, как профессионально-важного качества 
будущего эффективного руководителя; поддержание у студентов высокой 
мотивации на работу по профессии; формирование умения к 
рациональным затратам сил обучаемых на учебную деятельность и 
впоследствии – рационального расходования сил в процессе будущей 
профессиональной деятельности. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья на 
этапе адаптации к профессиональной деятельности. 

Целью данного этапа выступают: высокая удовлетворенность молодого 
специалиста выполняемой работой, установление им деловых отношений с 
вышестоящим руководством и коллегами по трудовому коллективу, 
социально-психологическая совместимость, успешность выполняемой 
деятельности (своевременность и безошибочность профессиональных 
действий; умение не создавать предпосылки себе и другим для травм и 
аварий; осуществление деятельности без угрозы для здоровья). 

Существенное влияние на прохождение адаптационного процесса 
оказывают индивидуально-психологические особенности личности 
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адаптанта. К ним относятся прежде всего: тип нервной системы, степень 
тревожности, уровень мотивации, самооценка личностных качеств и 
профессиональных возможностей, волевые характеристики (само-
стоятельность, самоконтроль, эмоциональная устойчивость), склонность к 
сотрудничеству, коммуникативные способности. 

Среди вопросов, требующих к себе пристального внимания на этапе 
профессиональной адаптации молодых специалистов, на наш взгляд, 
относятся: 

 разработка и внедрение системы диагностических критериев оценки 
эффективности адаптации, которая включала бы в себя 
субъективные (психологические, социально-психологические) и 
объективные (успешное выполнение обязанностей) критерии; 

 стресс-аудит (оценка уровня стресса у сотрудников, в 
подразделении, в организации в целом); 

 разработка методики оценки уровня профессионального здоровья. 
Психологическое обеспечение профессионального здоровья на 

этапе регулярной профессиональной деятельности. 
Целью данного этапа являются: а) обеспечение надежности 

профессиональной деятельности (безошибочное выполнение 
профессиональных обязанностей в течение требуемого времени и при 
заданных условиях деятельности); б) обеспечение безопасности труда 
(исключение несчастных случаев на работе и профессиональных 
заболеваний); в) продление профессионального долголетия руководителя 
(предполагающее среди прочих разработку программы профессионального 
самосохранения); г) повышение стрессоустойчивости к негативным 
факторам профессиональной среды. 

Поскольку отличительной особенностью профессиональной 
деятельности большинства специалистов является стресс, то важнейшим 
фактором в обеспечении их профессионального здоровья выступает 
стрессоустойчивость. Именно формирование стрессоустойчивости 
представляет одну из важнейших задач психологического обеспечения на 
этапе регулярной профессиональной деятельности. На наш взгляд, именно 
стресс-менеджмент является краеугольным камнем программы развития 
стрессоустойчивости специалистов. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья на 
этапе повышения профессиональной квалификации (профессио-
нальной переподготовки). 
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Цель этого этапа – достижение оптимального соотношения 
энергетических (личностных) затрат и достигнутых результатов в ходе 
обучения («результативность / ресурсы»). 

Повышение профессиональной квалификации (профессиональная 
переподготовка) чаще всего протекает в двух формах: 1) краткосрочное 
обучение (одно-двух-трех-дневные семинары, тренинги); 2) долгосрочное 
обучение (программы профессиональной переподготовки по новой 
специальности, получение второго высшего образования, длительные 
(обычно - до года) программы повышения квалификации). В большинстве 
случаев этот этап, как правило, пересекается с этапом регулярной 
профессиональной деятельностью и как бы находится внутри него.  

До настоящего времени эта тема не часто попадала в поле зрения 
исследователей психологии менеджмента. 

На наш взгляд, психологическое обеспечение профессионального 
здоровья специалистов на данном этапе решает ряд задач: 

1) повышение стрессоустойчивости, развитие готовности эффективно 
решать задачи возрастающей сложности (работа плюс учеба) с 
минимальными энергетическими затратами и без ущерба для здоровья; 

2) развитие навыков тайм-менеджмента, предполагающих умение 
адекватно распоряжаться собственным временем, умение отделять 
существенное от второстепенного, умение находить резервы времени, 
использовать антистрессовый стиль управления; 

3) совершенствование качеств, которые наиболее важны в этот период:  
- интеллектуальные (освоение новых знаний; продуктивность, гибкость, 

аналитичность, креативность, поленезависимость, лабильность и 
адаптивность мышления); 

- коммуникативные (поддержание и развитие контактов, наиболее 
важных для работы и учебы; расширение социальных связей; развитие 
навыков и умений эффективного общения, письменной и устной речи; 
коррекция и развитие установок, определяющих успешность общения); 

- регулятивные (двойная ответственность – за результаты работы и 
учебы; умение вознаграждать себя за хорошие достижения в работе и 
учебе; забота о поддержании в себе бодрости, целеустремленности и 
самообладания; навыки психической саморегуляции, целеполагания, 
уверенности в себе, развитие волевого потенциала). 

Психологическое обеспечение сохранения профессионального 
здоровья на этапе «выхода» из профессии. 
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Цель этапа – внутреннее бесконфликтное завершение 
профессионального пути, поиск пенсионером новых возможностей для 
личностного развития. 

В психологической науке в целом и в психологии менеджмента в 
частности вопросы сохранения здоровья на этапе «выхода» из профессии 
чаще всего раскрывались в контексте профессионального долголетия.  

В ходе эмпирического исследования при реализации концепции 
психологического обеспечения профессионального здоровья в качестве 
методического обеспечения каждого из этапов мы использовали: 

 авторские анкеты, направленные на выявление разных сторон про-
фессионального здоровья, в том числе на этапах про-
фессионального самоопределения и повышения профессиональной 
квалификации; 

 на этапах регулярной профессиональной деятельности и повышения 
профессиональной квалификации – тестирование (методики, на-
правленные на психодиагностику разных сторон профессионального 
здоровья), опросы, формирующий эксперимент. 

Развитие концепции ПОПЗ мы видим прежде всего в дальнейшем 
наполнении эмпирическими данными каждого из этапов, в том числе за 
счет расширения применяемого инструментария – методов (наблюдение, 
опросы, тестирование, беседы, формирующий эксперимент (в том числе 
программируемые тренинги и программы укрепления профессионального 
здоровья) и методик, направленных на психодиагностику разных сторон 
профессионального здоровья школьников, студентов, молодых 
руководителей, руководителей предпенсионного и пенсионного возраста. 
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Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան, 

կրթության և մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 
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ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔ 

 
Հոդվածում ներկայացված են մասնագիտական առողջության հոգեբանական 

ապահովման հեղինակային հայեցակարգը, հայեցակարգի նպատակներն ու տե-
սական-մեթոդաբանական հիմքերը: Համառոտ նկարագրվում է մասնագիտական 
առողջության հոգեբանական ապահովման փուլերից յուրաքանչյուրը, ներկայաց-
ված է փուլերի մեթոդական ապահովումը: Առանձնացված են հոգեբանության մեջ 
դեռ չմշակված կառավարման թեմաները, որոնց ուսումնասիրության վերաբերյալ 
առաջարկվում են ուղղություներ:  

Հիմնաբառեր. հոգեկան առողջություն, կառավարում, աշխատանք, մասնա-
գիտական գործունեություն, մասնագիտություն, մասնագիտական վերապատրաս-
տում:  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

В данной статье представлен анализ особенностей 
организационной культуры уголовно-исполнительной системы РФ. 
Организационная культура отражает характерные для конкретной 
организации ценности, отношения, поведенческие нормы, правила, 
обычаи и традиции, разделяемые и принимаемые работниками 
организации. Уголовно-исполнительная система имеет свою 
специфику, откладывающую свой отпечаток на особенности 
организационной культуры. Речь идет об определенной закрытости 
данной системы, строгой регламентации, субординации и 
экстремальности профессиональной деятельности работников, что 
может оказывать существенное влияние на профессиональную 
деформацию их личности и способствовать эмоциональному 
выгоранию. В этих условиях могут формироваться такие 
особенности организационной культуры, которые негативно 
отражаются на личных и деловых взаимоотношениях работников, их 
отношении к заключенным и к своей профессиональной 
деятельности. Все это требует от руководства уголовно-
исполнительной системы тщательного подбора персонала, 
обладающего такими психологическими профессионально важными 
качествами, как высокий уровень стрессоустойчивости, 
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ответственности, моральных качеств, а также целенаправленного 
формирования организационной культуры, которая во многом 
определяет состояние социально-психологического климата в 
коллективе и эффективность его профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: организационная культура, уголовно-
исполнительная система, профессиональная деформация 
личности, характеристики организационной культуры. 

 
Актуальность. Важной характеристикой любой организации является 

организационная культура, которая, по нашему мнению, является 
интегральной характеристикой, отражающей особенности её внутренних 
механизмов процессов саморегуляции и самоорганизации. Эти механизмы 
представлены в самом определении организационной культуры. Так, под 
понятием организационная культура, по мнению Шекшни С.В., следует 
понимать специфические для данной организации ценности, отношения, 
поведенческие нормы [7, с. 20]. Сходные позиции относительно сущности 
организационной культуры занимает Занковский А.Н., который отмечает, 
что под организационной культурой понимается совокупность норм, 
правил, обычаев и традиций, разделяемых и принимаемых работниками 
организации [2, с. 384]. Она может иметь свои особенности в зависимости 
от рода профессиональной деятельности, формы собственности, 
занимаемого положения на рынке или в обществе. В связи с этим 
выделяют бюрократическую, предпринимательскую, органическую и 
другие виды организационных культур. По ряду причин недостаточно 
изученной остается организационная культура уголовно-исполнительной 
системы. Одной из таких причин является определенная закрытость этой 
системы и достаточно жесткие условия профессиональной деятельности 
работников. В связи с этим исследование особенностей организационной 
культуры и факторов, определяющих эти особенности, имеют 
теоретическую и практическую значимость для оптимизации управления 
уголовно-исполнительной системой.  

Е. Шейн обозначил три уровня организационной культуры: 
поверхностный, внутренний и глубинный [2, с. 386]. Поверхностный 
уровень включает такие характеристики, как продукция или услуги, 
оказываемые организацией, используемая технология, наблюдаемое 
поведение работников, формальное языковое общение, лозунги и т.п. 
Внутренний уровень включает ценности и верования, разделяемые членами 
организации. Глубинный уровень включает базовые предположения, с 
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трудом осознаваемые членами организации, но направляющие поведение 
людей. Организационная культура может изменяться под воздействием 
различных внутренних и внешних факторов, а также может осознанно 
меняться руководством организации.  

В целом, организационная культура представляет собой динамическое 
начало, обеспечивающее совместную деятельность сотрудников 
организации [6]. Организационная культура непосредственно влияет на 
жизнь организации и выполняет в ней такие важные функции, как 
интеграция организации и обеспечение успешности стоящих перед ней 
задач [4]. Уровень развития организационной культуры напрямую влияет 
на состояние социально-психологического климата в коллективе, 
проявляющегося во взаимоотношениях работников и их отношении к 
общему делу [7]. 

Цель исследования состояла в том, чтобы на примере ФКУ УФСИН 
России по Самарской области определить особенности организационной 
культуры в подразделениях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и факторы, влияющие на ее формирование. Эффективность 
деятельности трудовых коллективов учреждений УИС определяется 
многими факторами. Она тесно взаимосвязана с уровнем мотивации и 
сплоченности сотрудников, их удовлетворенностью взаимоотношениями в 
коллективе, системой оценки и вознаграждения труда, системой традиций, 
групповых норм и правил поведения в коллективе, стилем руководства и 
т.д. Все эти компоненты складываются в уникальную систему, которая 
может быть обозначена как организационная культура учреждения. 

Гипотеза исследования – специфика профессиональной деятельности 
работников уголовно-исполнительной системы определяет особенности 
организационной культуры этой системы. 

Формирование и поддержание высокого уровня организационной 
культуры в служебных коллективах является неотъемлемым компонентом 
успешности и результативности деятельности пенитенциарных учреждений. 
В коллективах, характеризующихся развитой организационной культурой, 
выше эффективность труда, легче переносится воздействие стрессогенных 
факторов трудовой деятельности, меньше случаев нарушений трудовой 
дисциплины, успешнее разрешаются конфликтные ситуации. В коллективах 
же с низким уровнем организационной культуры наблюдаются обратные 
тенденции, проявляющиеся в снижении надежности и эффективности 
работы личного состава, особенно в экстремальных условиях. 
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Описание выборки, методов и методик исследования. 
Обследованию был подвергнут личный состав ФКУ УФСИН России по 
Самарской области, в качестве методик использовались ТОК (тест 
организационной культуры), разработанный специалистами уголовно-
исполнительной системы и прошедший проверку на валидность и 
надежность, анкета изучения социально-психологического климата, а также 
анкета изучения особенностей организационной культуры, разработанная 
на основе подхода Ф. Харриса и Р. Морана.  

Особенности организационной культуры можно выявить на основе 
десяти характеристик, предложенных Ф. Харрисом и Р. Мораном [2, с. 388-
390]: осознание себя и своего места в организации (в одних культурах 
ценится сдержанность и сокрытие работником своих внутренних 
настроений и проблем, в других – поощряется открытость, эмоциональная 
поддержка и внешнее проявление своих переживаний); коммуникационная 
система и язык общения (использование устной, письменной, невербальной 
коммуникации, «телефонного права» и открытости коммуникации; 
профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык жестов); внешний вид, 
одежда и представление себя на работе (разнообразие униформ, деловых 
стилей и т.д.); привычки и традиции, связанные с приемом и 
ассортиментом пищи (как организовано питание работников -столовые, 
буфеты; участие организации в оплате расходов на питание; периодичность 
и продолжительность питания; совместное или раздельное питание 
работников с разным организационным статусом и т.п.); осознание 
времени, отношение к нему и его использование (восприятие времени как 
важнейшего ресурса или пустая трата времени); взаимоотношения между 
людьми (влияние на межличностные отношения таких характеристик как 
возраст, пол, национальность, статус, объем власти, образованность, опыт, 
знания и т.д.; соблюдение формальных требований этикета или протокола; 
степень формализации отношений, получаемой поддержки, принятые 
формы разрешения конфликтов); ценности и нормы (первые - 
совокупность представлений о том, что хорошо, а что – плохо; вторые – 
набор предположений и ожиданий в отношении определенного типа 
поведения); мировоззрение (вера/отсутствие веры в: справедливость, 
успех, свои силы, руководство; отношение к взаимопомощи, к этичному 
или недостойному поведению, убежденность в наказуемости зла и 
торжестве добра и т.п.); развитие и самореализация работника (бездумное 
или осознанное выполнение работы; опора на интеллект или силу; 
свободная или ограниченная циркуляция информации в организации; 
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творческая обстановка или жесткая рутина; признание ограниченности 
человека или акцент на его потенции к росту); трудовая этика и 
мотивирование (отношение к работе как ценности или повинности; 
ответственность или безразличие к результатам своего труда; отношение к 
своему рабочему месту; качественные характеристики трудовой 
деятельности; достойные и вредные привычки на работе; справедливая 
связь между вкладом работника и его вознаграждением; планирование 
карьеры работника в организации).  

Результаты исследования и их обсуждение. Опрос сотрудников ФКУ 
УФСИН России по Самарской области позволил выявить по этим 
характеристикам некоторые особенности организационной культуры в 
подразделениях данной системы: 

1. Осознание работника себя и своего места в организации. 90% 
опрошенных считают, что в их организации ценится сдержанность и 
сокрытие работником своих внутренних настроений и проблем, а 10% - 
ценится открытость, эмоциональная поддержка и внешнее проявление 
своих переживаний.  

2. Коммуникационная система и язык общения в организации. 80% 
опрошенных отмечают, что в их организации используются разнообразные 
виды коммуникации и для неё характерна открытость коммуникации, а 20% 
- что в их организации используется профессиональный жаргон, 
аббревиатура, язык жестов.  

3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе. 95% 
опрошенных отмечают, что в их организации используется униформа, а 5% 
- разнообразие стилей в одежде. 

4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи. 
50% опрошенных отмечают практику совместного питания работников с 
разным организационным статусом и столько же - 50% указывают на 
раздельное питание своих работников с разным организационным 
статусом.  

5. Осознание времени, отношение к нему и его использование. 75% 
опрошенных отмечают, что для их организации характерно восприятие 
времени как важнейшего ресурса, а 25% замечают в своей организации 
пустую трату времени. 

6. Взаимоотношения между людьми. 50% опрошенных считают, что в 
их организации на межличностные отношения оказывают влияние такие 
характеристики, как возраст, пол, национальность, статус, объем власти, 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
558 

образованность, опыт, знания, а также невыраженная формализация 
отношений и столько же – 50% полагают, что для их организации 
характерны соблюдение формальных требований этикета или протокола; 
выраженная степень формализации отношений.  

7. Ценности и нормы. 50% опрошенных считают, что в их организации 
ценности и нормы поведения работников не конкретизированы и сугубо 
индивидуальны и столько же - 50% полагают, что ценности и нормы 
поведения работников, наоборот, конкретны и строго определены.  

8. Мировоззрение. 55% опрошенных считают, что в их организации 
существует вера в справедливость, успех, свои силы, руководство, в то же 
время 45% опрошенных отмечают в своей организации отсутствие такой 
веры. 

9. Развитие и самореализация работника. 50% опрошенных считают, 
что для их организации характерным является осознанное выполнение 
работы, опора на интеллект, свободная циркуляция информации в 
организации, творческая обстановка, признание потенциала человека к 
росту, в то же время 50% отмечают в своей организации бездумное 
выполнение работы, опору на силу, ограниченную циркуляцию 
информации в организации, жесткую рутину, признание ограниченности 
человека. 

10. Трудовая этика и мотивирование. 50% опрошенных отмечают в 
своей организации отношение к работе как к ценности, ответственное 
отношение к результатам своего труда, достойные привычки на работе, 
справедливую связь между вкладом работника и его вознаграждением, 
планирование карьеры работника в организации, однако столько же - 50% 
констатируют, что для их организации характерным является отношение к 
работе как к повинности, безразличие к результатам своего труда, вредные 
привычки на работе, несправедливую связь между вкладом работника и его 
вознаграждением, отсутствие планирования карьеры работника в 
организации. 

Анализ проведенного исследования показывает, что примерно 
половина опрошенных работников ФКУ УФСИН весьма критически 
относятся к важным составляющим организационной культуры своей 
организации, что должно привлечь внимание руководства данной системы 
к целенаправленной коррекции некоторых характеристик организационной 
культуры. 

Состояние социально-психологического климата является важным 
показателем организационной культуры. В мае 2019 года сотрудниками 
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Межрегиональной психологической лаборатории ФКУ было проведено 
обследование личного состава ФКУ УФСИН России по Самарской области с 
целью изучения общего состояния социально-психологического климата 
данного коллектива для его дальнейшего совершенствования и создания 
благоприятной обстановки. Результаты обследования показали несколько 
противоречивую картину. 

С одной стороны, были выявлены позитивные тенденции: в 
учреждении доброжелательно относятся к новым сотрудникам, оказывают 
помощь в адаптации; сотрудники ответственно относятся к службе, 
соблюдают дисциплину; руководство учреждения внимательно относится к 
нуждам сотрудников, хотя не всегда может оказать реальную помощь; 
члены коллектива испытывают друг к другу симпатию; руководство 
учреждения пользуется достаточным авторитетом у подчиненных. 

В то же время было отмечено, что для сотрудников характерны 
неуверенность и чувство социальной незащищенности; психологический 
климат учреждения вызывает состояние дискомфорта; между сотрудниками 
различных служб нет взаимодействия; в учреждении низкий уровень 
организованности; сотрудники не информируются об актуальных 
проблемах учреждения и пользуются слухами; сотрудники не в полной мере 
удовлетворены взаимоотношениями в учреждении. 35% опрошенных 
сотрудников чувствуют себя не на своем месте в подразделении, хотели бы 
поменять место работы, а 45% личного состава думают об уходе из 
уголовно-исполнительной системы. 

Одним из важных факторов, влияющих на состояние организационной 
культуры является такой комплексный показатель, как тяжесть труда. По 
мнению обследованных сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
наиболее значимыми составляющими показателя тяжести их 
профессиональной деятельности являются: большие нервно-психические 
нагрузки (так считают 52,8% опрошенных); антисанитарные условия труда 
(43,88%), плохое питание во время работы (37,07%); большое количество 
обязанностей (29,74%); малоподвижная, сидячая работа (28,49%); сильное 
эмоциональное напряжение (26,15%); постоянный контакт с 
криминогенным контингентом (15,03%); монотонность и однообразие в 
работе (13,41%); невозможность отдохнуть в течение смены (11,9%). 

Специфика профессиональной деятельности работников ФКУ УФСИН 
может способствовать профессиональной деформации личности 
работников, что, в свою очередь, может негативно отражаться на 
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организационной культуре учреждения. К факторам, влияющим на 
профессиональную деформацию личности работников УИС, обусловленную 
спецификой их деятельности, следует отнести [3]: детальную правовую 
регламентацию деятельности, что наряду с позитивным эффектом может 
приводить к элементам бюрократизма; наличие властных полномочий по 
отношению к лицам, отбывающим наказание, что порой проявляется в их 
злоупотреблении; корпоративность деятельности, которая может быть 
причиной возникновения отчуждения от общества; повышенная 
ответственность за результаты своей деятельности; психические и 
физические перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы, 
отсутствием достаточного времени для отдыха и восстановления 
затраченных сил; экстремальность деятельности (риск, непредсказуемость 
развития событий, угрозы со стороны осужденных и др.); необходимость в 
процессе выполнения служебных задач вступать в контакт с осужденными, 
что может приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры 
(использование уголовного жаргона, обращение по кличкам и т.п.). 

В целом, можно сделать выводы, что организационная культура 
уголовно-исполнительной системы формируется под влиянием целого 
спектра неблагоприятных факторов, которые определяют её особенности и 
отличия от многих других сфер профессиональной деятельности, что 
требует повышенного внимания как со стороны руководства, так и её 
психологических служб. К мероприятиям, направленным на оптимизацию 
организационной культуры данной системы можно отнести 
психологический отбор, прогнозирующий степень успешности будущего 
работника преодолевать выше обозначенные трудности в 
профессиональной деятельности; обеспечение психологической поддержки 
работникам, склонным к профессиональной деформации личности; 
создание условий для благоприятного социально-психологического климата 
в коллективах; целенаправленное формирование положительных групповых 
норм и традиций. 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՅԱՐՈՒՇԿԻՆ  
Սամարայի սոցիալ-մանկավարժական պետական համալսարանի 
ընդհանուր և սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

հոգեբանական գիտությունների դոկտոր 
 

ԵԼԵՆԱ ԼԵՎԻՆԱ  
Հոգեբան Սամարայի մարզի քրեակատարողական տեսչության 

պատիժների կատարման դաշնային ծառայության դաշնային պետական 
հաստատությունում,  

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
 

ՆԵԼՅԱ ՍԱՏՈՆԻՆԱ  
Սամարայի տեխնիկական պետական համալսարանի կազմակերպության 

կառավարման և տնտեսության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հոդվածում ներկայացված է ՌԴ քրեակատարողական համակարգի կազմա-
կերպչական մշակույթի առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Կազմակերպ-
չական մշակույթն արտացոլում է կոնկրետ կազմակերպությանը բնորոշ աշխատա-
կիցների կողմից ընդունվող արժեքները, հարաբերությունները, վարքի նորմերը, 
կանոնները, սովորություներն ու ավանդույթները: Քրեակատարողական համա-
կարգն ունի իր յուրահատկությունները և իր ազդեցությունն է թողնում կազմա-
կերպչական մշակույթի առանձնահատկությունների վրա: Սույն համակարգը փակ 
է, խիստ կանոնակարգված, աշխատակիցների մասնագիտական գործունեության 
մեջ առկա է աստիճանակարգություն, ինչը կարող է էական ազդեցություն գործել 
նրանց անձի մասնագիտական ձևախեղման վրա և նպաստել հուզական այրման 
առաջացմանը: Այդ պայմաններում կարող են ձևավորվել կազմակերպչական մշա-
կույթի այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք բացասաբար են անդրադառ-
նում աշխատակիցների անձնային և գործնական փոխհարաբերությունների վրա, 
նրանց՝ դատապարտյալների հետ ունեցած հարաբերությունների վրա: Այս ամենը 
քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարից պահանջում է անձնակազմի հանգա-
մանալից ընտրություն: Աշխատակիցները պետք է ունենան այնպիսի մասնագի-
տական հոգեբանական կարևոր որակներ, ինչպիսիք են սթրեսակայունության 
բարձր մակարդակը, պատասխանատվությունը, բարոյական որակները: Կարևոր է 
նաև կազմակերպչական մշակույթի նպատակաուղղված ձևավորումը, որը կորոշի 
կոլեկտիվում սոցիալ-հոգեբանական մշակույթի վիճակը և դրա գործունեության 
արդյունավետությունը:  

Հիմնաբառեր. կազմակերպչական մշակույթ, քրեակատարողական համա-
կարգ, անձի մասնագիտական ձևախեղում, կազմակերպչական մշակույթի բնութա-
գիր:  
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ORGANIZATIONAL CULTURE IN MANAGEMENT ASPECTS  
OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article presents an analysis of the features of the organizational culture of the 

criminal-executive system of the Russian Federation. Organizational culture reflects the 
organization’s values, attitudes, behavioural norms, rules, customs and traditions, 
shared and accepted by its employees. The criminal-executive system has its specificity, 
its mark on the features of organizational culture. We are talking about a certain 
closeness of this system, strict regulation, subordination and extreme professional 
activities of employees that may have a significant impact on the professional 
deformation of their personality and contribute to emotional burnout. In such 
circumstances, such features of the organizational culture can be formed, which have a 
negative impact on personal and business relations between workers, their attitude 
towards prisoners and their professional activity. All this requires the management of a 
penal system to make careful selection of the personnel, which whould possess such 
important psychological and professional qualities as a high level of resilience, 
responsibility, moral qualities. The purposeful formation of an organizational culture 
that largely determines the socio-psychological climate in a team and the effectiveness 
of its professional activity is also of great significance. 

Keywords: organizational culture, the criminal-executive system, professional 
deformation of personality, characteristics of organizational culture. 
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CAREER MANAGEMENT PROBLEMS AND  
DEVELOPMENT TRENDS 

 
The article reflects upon the current problems of career 

management and the trends of its development. It is noted that career 
management problems are theoretical issues which relate to human 
behavior and mentality models. Career management strategies, which 
make people more competitive in today’s job market, are also presented. 
Career development trends, particularly, the development of self-
management skills are discovered. Some examples of practical trainings 
promoting career management development are also presented. 

Keywords: career management, strategy, career management 
anchor, self-esteem, life-long learning, network of relationship, 
development trends. 

 
Career management is the lifelong process of investing resources to 

achieve career goals for everyone. Career management is not a singular event 
but a continuing process that is a necessity for adapting to the changing 
demands of the 21st-century economy [8]. 

We have probably heard the term “career management” in the early phase 
of our work life. Career management uses concepts similar to good financial 
management, to disciplined investment, made on a regular basis and implies a 
greater return. We have also probably heard that in the future we need to be 
responsible for our careers. But what is career management and how do we do 
it? 

Among many definitions of career management problems, there are some 
theoretical issues which help to understand and present the importance of 
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these problems for everyone. Edgar Schein identified eight patterns which 
determine the spheres of career management problems: 
autonomy/independence, security/stability, technical/functional competence, 
general managerial competence and entrepreneurial creativity, service to a 
cause, pure challenge, and lifestyle [12]. The relative importance of each of 
these patterns to an individual will determine the career choices that they 
make. These patterns are representing some certain anchors as the behavior 
and mentality models. For example, individuals anchored by 
autonomy/independence would resist joining a traditional organization and are 
more likely to become independent professionals or entrepreneurs or to join an 
organization that offers them a high level of autonomy. Alternatively, individuals 
anchored by technical/functional competence desire to improve their craft, and 
are attracted to roles that allow them to emphasize the technical side of their 
work. The most important function of these career anchors in career 
management is the recognition that straying from the anchors will usually result 
in unhappiness. Focus on the intrinsic components of a career rather than the 
extrinsic characteristics (salary, social status and so on). So, these patterns as 
the career anchors must also be considered in relation to the current 
environmental trends. Some anchors are better adapted to emerging career 
opportunities than others. Many individuals have a technical/functional anchor. 
These individuals may become independent professionals who contract their 
expertise to other organizations. The risk is that the expertise will become 
obsolete. Consequently, the importance of continual lifelong learning is 
underscored. Individuals with autonomy/independence anchors will find their 
anchors congruent with current environmental trends. Gaining an 
understanding of our anchors is critical to understanding ourselves and 
assessing our opportunities in the current environment.  

Let us describe the above-mentioned patterns of career management 
anchors and give their short definitions. Autonomy/Independence 
presupposes work situations that provide maximum freedom to independently 
pursue career interests; entrepreneurial creativity motivated by the desire to 
create and develop new products and services. General management 
competence can be motivated by the opportunity to develop and use 
interpersonal and problem-solving skills to climb to general management levels. 
Job security concerns itself with long-run stability and security of employment 
and benefits. The other anchor, lifestyle, means to integrate personal, family 
and career needs and to maintain flexibility. Pure challenge is motivated by 



ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  
566 

the desire to overcome the odds, solve unsolved problems, and win out over 
competitors. Service-dedication uses interpersonal and helping skills in the 
service of others. Finally, technical/functional anchor is intrinsically motivated 
by the work itself, its technical aspects, and the desire for enhanced technical 
competence and credibility [12]. 

In general, the career anchor patterns mentioned above are meant to solve 
any career management problems and to provide the “career success cycle” 
which involves setting goals, exerting effort, attaining goals, and feeling 
successful. Successful feelings build self-esteem and lead to the formulation of 
more challenging goals. So the cycle can be repeated. If success is not 
achieved, a negative cycle of psychological failure is created, resulting in loss of 
self-esteem. Career setbacks are expected. However, the negative effect of a 
career setback on self-esteem may be greater than the damage to the career 
itself. The patterns of success and self-esteem differ between individuals, 
depending on the stage in their life cycle and the nature of their goals. Early in 
a career, the establishment of success patterns is crucial. Consequently, 
individuals must carefully consider their definition of success and differentiate it 
from society’s definition and what they are capable of achieving. Nathaniel 
Branden notes that an individual’s ability to develop self-esteem originates from 
an ability to act congruently with their underlying persona, desires and needs. 
Success in the pursuit of false goals will not create the career success cycle 
outlined above [5]. 

Finally, the other important problem in career management is the past 
success which can become a significant barrier to future learning if an 
individual becomes captive of their past approaches and strategies. 
Environmental and personal stresses must be approached with a commitment 
to questioning, learning and continued development, rather than an 
unconscious commitment to simply employing techniques that worked in the 
past. So, each of career management patterns will both serve and limit.  

There are several species of career management metaphors, such as 
climbing, pyramid, timetable or tournament which determine several problems 
of career management. If you are competing for a promotion, then a 
tournament image may be helpful. Similarly, a sense of timetable is important if 
you intend to progress to the position of president of a multinational. But, if 
you wish to become a leading expert in a particular area, a timetable loses 
much of its meaning as it is difficult to define the point at which one becomes 
the most knowledgeable person in the world and how to chart that progress. 
One of the most common images still held today is that of a career as a ladder 
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or pyramid, symbolizing career progress. In the new job environment, this 
pattern no longer holds, as the traditional assumptions concerning careers are 
invalid. Consequently, the metaphor becomes increasingly blurred. These 
competencies may be applied in three situational areas: leadership, 
management and operational. The situational areas relate closely to levels in an 
organizational hierarchy. Leadership provides the sense of direction and 
obtains resources; management provides the planning, organizing, and the 
operational area focuses on the “doing” of the task or the actual 
implementation [3; 9]. 

To be competitive in today’s job market you can adopt one of three career 
strategies [2]: 

1. Continue with current skills, but perform them more efficiently; 
2. Reengineer your skills and continuously improve them; 
3. Develop new skills and competencies either in depth or breadth. 
In the first case the risk is that others will do similar things, lessening the 

value of your skills. The second strategy model allows adding new values to 
your skillset and becoming “better”. And, in the third case, you can establish 
distinction which also adds value to your services. 

These strategies form general trends in career development. They are 
useful only if they reflect who you are. Although many people believe they have 
self-awareness, few have put this understanding into words, quantified it, 
assessed it in the face of experience, and learned from it. By consciously 
articulating your understanding of yourself, you will be better able to assess the 
fit between you, the career opportunity and the environment. Further, if your 
assessment proves inaccurate, you will be better able to consciously learn from 
the experience and refocus. Alternatively, if your assessment proves accurate, 
then your understanding of yourself will be validated and you will be better able 
to move into the future. 

Although the tactics will vary, career management focuses on two key 
investment assets to manage throughout our working years, our personal 
lifelong learning and our network of relationships [10]. 

Lifelong learning helps us to understand how much of our day-to-day work 
is now based on technology. Computers and other scientific advancements have 
radically altered the way in which we conduct work. How well we can adapt to 
these ongoing innovations will be directly related to how up-to-date we keep 
our knowledge and skills.  
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The network of relationships has become an increasingly critical asset. Not 
only do our relationships help us accomplish our day-to-day tasks with 
colleagues, vendors, customers and competitors, but these relationships are 
also the source of information about how fields and industries are evolving. We 
also have relationships outside of our work environments that may be affiliated 
with our hobbies, children, and spiritual or community networks. These 
personal and professional relationships will transcend specific companies, 
industries and communities. How we interact, respond and connect in all our 
relationships will impact our present performance and future opportunities.  

Keeping connected and knowing how to build good relationships are more 
important than ever before. These skills can be developed in applied 
communication courses, mastering contact management software, effective 
listening and genuine desire to get to know people better.  

Lifelong learning and relationship management form the backdrop of 
successful career management. Creating a vision and plan is also essential in 
guiding informed investment decisions and establishing annual goals. The 
career vision we establish should be broad enough to be flexible, but specific 
enough to be actionable. This career vision, built on a profile of our unique 
traits, directs our choices to develop what we need to be satisfied and be able 
to successfully contribute to different work environments over the years.  

Besides lifelong learning and relationship management education is 
becoming increasingly critical to career success. Until recently, education 
preceded practical experience. Now, the popularity of concurrent completion of 
education and practical experience is growing. For example, universities offer 
programs which combine education with practical experience and many 
organizations recognize the importance of formal training [6].  

In addition to a base of education and experience, effective career 
management requires an analysis of changes in the job environment and an 
ability to adapt to meet the changing needs of organizations. 

Given the organizational changes that have occurred in recent years 
(downsizing, delayering, decentralization, reorganization, cost-reduction, IT 
innovation, competency measurement, and performance-related measurement), 
and their potential negative psychological impacts (anxiety, lowered self-esteem, 
competitive behaviors, frustration, stress, lowered self-efficacy, and low trust 
behaviors), a positive framework is required for approaching the future. 

Nicholson offers a positive alternative for career management based on 
teamwork; the development of competencies; payment based on outputs; a 
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contract of employability and flexibility; and a move to self-managed careers 
[10]. 

Career management is the combination of structured planning and the 
active management choice of our professional careers.  The outcome of 
successful career management should include personal fulfillment, work/life 
balance, goal achievement and financial security. 

There are many definitions by management scholars of the stages in the 
managerial process [1]. The following classification system with minor variations 
is widely used: 

1. Development of overall goals and objectives, 
2. Development of a strategy (a general means to accomplish the selected 

goals/objectives), 
3. Development of the specific means (policies, rules, procedures and 

activities) to implement the strategy, and 
4. Systematic evaluation of the progress toward the achievement of the 

selected goals/objectives to modify the strategy, if necessary. 
The time horizon for the achievement of the selected goals or objectives – 

short-term, medium-term or long term - will have a major influence on their 
formulation. 

1. Short-term goals (one or two years) are usually specific and limited in 
scope. Short-term goals are easier to formulate.  

2. Intermediate goals (3 to 20 years) tend to be less specific and more 
open-ended than short-term goals. Both intermediate and long-term goals are 
more difficult to formulate than short-term goals because there are so many 
unknowns about the future. 

3. Long-term goals (over 20 years), of course, are the most fluid of all. 
Lack of life experience and knowledge about potential opportunities and pitfalls 
make the formulation of long-term goals/objectives very difficult. Long-range 
goals/objectives, however, may be easily modified as additional information is 
received without a great loss of career efforts because of experience/knowledge 
transfer from one career to another. 

Other elements of career management include career planning, which 
consists of strategic planning and marketing, self-assessment and self-
development.  

It is important to come up with your career planning as it gives you the 
much-needed direction and makes it clear where you see yourself in future [4]. 
A large proportion of our life is spent in achieving our career goals, thus it is 
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very important to make sure that right steps were taken and correct planning 
was done in the early years of our life. There are very few lucky ones who are 
born with a clear mind and who know what they want to do and where they see 
themselves in life ahead. But the majority of us are not sure what we want from 
life and so it is very important to plan out things. Thus career planning is what 
gives your career and in some way your life, true meaning and purpose. 

The process of career planning is also known as career development stages 
and career development model. These steps help you in planning your career 
and deciding about your future [7]. 

Self-assessment is a process that helps you in assessing your skills, your 
potential, your strengths and your ability to fulfill your aims. It promotes your 
self-development and allows seeing what qualities and skills are required to 
help you achieve your aims and goals [10]. 

The best way to come up with an action plan is to come up with small goals 
for oneself. Once these small goals are achieved, we can see how close we are 
to our main aim and major goal. This small step acts as a pathway to the main 
aim. 

Once you are done with small goals and the main aim, the next step 
remains to start implementing your plans. For this task’s realization, it is very 
helpful to know and use some ways of practical training such as “road map”, 
“self-description boxes”, “characteristics if the ideal organizational climate” 
and so on [7; 10]. 

“Road Map”  
In the space below, draw the road map of your life. Put a checkmark 

where you are today and identify the most important incidents and events in 
your development. Include the detours, side-tracks, hills and valleys, dead-
ends, stops, stations, autobahns, and high-speed connections that have 
characterized your journey to date. Consider the most influential people and 
critical incidents in shaping your identity, when you learned the most about 
yourself, what interests, themes, patterns and motivations have emerged and 
evolved over time. These help you to understand what gives you the greatest 
sense of meaning, fulfillment and satisfaction. 

Extend your road map into the future. Consider alternative scenarios and 
how the patterns and themes will repeat. 
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Personal Road Map 
 
 
 
 
“Self-Description Boxes” 
Answer the question ‘Who am I?’ in the boxes provided. Number the boxes 

- in order of importance. Consider the themes/patterns and motivations that 
link the responses and the indications of what give you a sense of meaning, 
fulfillment, and satisfaction. Cross out 2 or 3 of the boxes. Consider how you 
would feel if these characteristics were missing, including any insights into the 
underlying connections, themes/patterns and motivations. 

 
I am a person who 

 I am a person who 

I am a person who 
 I am a person who 

I am a person who 
 I am a person who 

 
 “Characteristics of the Ideal Organization Climate” 
For each of the climate dimensions, consider what you would be looking 

for in an ideal organization to work for. Consider your reaction to situations 
where standards were very high versus absent; where individuals were held 
responsible versus a lack of accountability; and where activities were highly 
versus loosely structured. 

 
Climate dimension Rating of dimension 

(i.e., what is optimal for you?) 
Standards 

Responsibility 
Structure 
Rewards 
Warmth 

Risk 
Support 
Conflict 
Identity 

Low                 High 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Recognizing the relationship between the organization and careers is 

fundamental to effective career management. In reality, individuals normally 
lack the ability to alter organizations in fundamental ways. Although an 
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individual may have little impact on the organizational climate, the impact of the 
climate on the individual is significant. Consequently, we need to understand 
the climate and how it will affect the organization’s view of us, and our view of 
ourselves and the organization. Finally, while traditional departments and 
functions are likely to co-exist with more future-oriented ones for some time, 
they will be under increasing pressure to change. 

This statement is very important to form and realize self-management skills 
reflecting your strengths and weaknesses and supporting these beliefs. 
Development of self-management skills promotes the most personally fulfilling 
and satisfying. Their awareness can build upon and develop your career 
management in future. So we are able to mean the general development trends 
of person’s career management through realization self-management skills 
such as abilities to make a decision and to effectively balance flexibility and 
firmness, openness to new ideas and integration skills, tolerance for stress and 
self-control [5]. 
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ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի  
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի  

հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան, 
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի  
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասախոս 

  
ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

քիմիական գիտությունների թեկնածու, ՀՊՄՀ 
 

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հոդվածում ներկայացված են կարիերայի կառավարման ներկա հի-
մնախնդիրները և զարգացման միտումները: Նշված է, որ կարիերայի կա-
ռավարման հիմնախնդիրները անձի վարքային մոդելներն արտահայտող 
տեսական դրույթներ են: Ներկայացված է նաև կարիերայի կառավարման 
ռազմավարությունների կարևորությունը ժամանակակից աշխատաշուկա-
յում անձի մրցունակության պահպանման համար: Բացահայտված են կա-
րիերայի կառավարման զարգացման, մասնավորապես՝ ինքնակառավար-
ման հմտությունների միտումները: Տրված են խնդրին առնչվող գործնական 
թրեյնինգների օրինակներ: 

Հիմնաբառեր. կարիերայի կառավարում, ռազմավարություն, կարիե-
րայի կառավարման խարիսխ, ինքնագնահատական, շարունակական 
կրթություն, հարաբերություններ, զարգացման միտումներ:  

http://www.careercentre.dtwd.wa.gov.au/careerplanning/Pages/CareerPlanning-4StepPlanningProcess.aspx
http://www.careercentre.dtwd.wa.gov.au/careerplanning/Pages/CareerPlanning-4StepPlanningProcess.aspx
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В статье представлены текущие проблемы управления карьеры и 
основные тенденции ее развития.  Проблемы карьерного управления 
представляются в качестве теоретических положений, относящихся к 
определенным поведенчеким моделям и выражающим формы менталитета. 
В статье также отображены стратегии управления карьеры, 
способствующие повышению компетентности на современном рынке 
труда. Теоретические изыскания обнаруживают основные тенденции 
развития карьерного управления, к которым приводятся некоторые 
примеры практических трейнингов.  

Ключевые слова: управление карьерой, стратегия, якорь управления 
карьерой, самооценка, обучение в течение всей жизни, сеть отношений, 
тенденции развития. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN MORALITY 
 

The article analyzes the issues of the relationship between modern 
technology and morality. Modern technology is developing more rapidly, 
than a person or societies. The article puts forward the view that there 
exist "moral problems" of artificial intelligence, the knowledge of which 
is vital. However, there comes a solution-requiring question of whether 
artificial intelligence may have morality and whether morality may apply 
to artificial intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, modern, technology, morality, 
problems. 

 
Science fiction movie scenes are becoming a reality. Is human society 

ready? From the privacy security of data to the job security of individuals, and 
to the reorganization of social strata, they are all nearing a turning point. We 
do not have the answer in our hands. Asking key questions is the first step. The 
robots of science fiction movies want to be human. If there are killer robots, 
who should be held responsible? There is still no proper answer to the above 
question. In reality, Luo Hantang, a research institution initiated by Alibaba, put 
forward "the top ten questions most related to the future of the world" on June 
25, 2019, which is called by some people "the ultimate ten questions of the 
world." 

I. The Top Ten Questions for Future  
The full ten questions are as follows: should we control the risk first, or 

should we meet the digital technology first? Will digital technology widen the 
divide, or will it flatten the world? Whose data is it? Who are the real 
beneficiaries? Will digital technology put more people out of work, or will it 
make working hours shorter? Who are the beneficiaries of the platform 
economy, all participants, or a small number of platform companies? How can 
the governance mechanism be changed to adapt to the digital age? While 
financial services are becoming more and more popular, will they pose more 
risks? Will globalization go back to stop the digital age? Should artificial 
intelligence have morality? Will big data bring us closer to the truth? 
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These questions, which may not seem directly related to our lives, actually 
touch on the urgent changes in our age. Technology is developing rapidly, but 
our souls and societies remain still at the same time. Technology goes much 
faster than human morality. Human morality is more difficult to change than 
technology. How to deal with human morality will become one of the key issues 
to the smooth transformation of society in the future. 

II. Who Does the Platform Belong to? 
Like Prometheus, who stole the fire, technology companies released the 

ability of technology, bringing material convenience and the improvement of 
living standards; at the same time, it also impacted the original social form. As 
technology companies get bigger and bigger, trillions of companies begin to 
emerge. Seven of the top 10 listed companies in 2018 are high-tech companies, 
and the top five are all from China and the United States. At this time, high-tech 
companies become larger, which also means that they are exposed to more 
social relationships and increasingly complex relationships with regulatory 
users. 

Looking back at economic history, innovation has always existed. From 
steam engines to railways, it has brought great changes to the world, and even 
the role of economic promotion is no less than that of the Internet. With the 
blessing of technologies such as artificial intelligence, technology has entered a 
turning point. Technology companies have transformed the platform economy 
one after another. 

At the same time, the platform economy also means expansion of the size 
of the company, an increase in the number of stakeholders, and challenges to 
regulation and the use of information. For example, these days, there are hot 
discussions and even praise at home and abroad about the issuance of digital 
currency Libra by Facebook. However, many of the news related to Facebook in 
foreign countries have focused on the decline in activity caused by privacy 
scandals. 

The development of science and technology has also posed a challenge to 
the management of Internet companies. Internet companies grew from the 
edge to become a mainstream company, which also means that they must bear 
more social responsibility. At the annual meeting of Luo Hantang in June, 
Zhang Yong, CEO of Alibaba Group, held a dialogue with three Nobel Prize 
winners in economics. One of the core issues of this dialogue is the discussion 
about who the beneficiary of the platform economy is. Zhang Yong said that the 
platform is not decided by one person, the platform is composed of all 
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stakeholders, and even the platform company is not the owner of the platform, 
but is just running the platform, just part of the platform.  

III. Knowledge Thinking Beyond the Industry.  
These discussions differ from each other, but from a perspective that goes 

beyond the industry, there are different heights. At present, sci-fi movie scenes 
such as "The Matrix" and "Three Bodies" are becoming a reality, gradually 
showing the impact on human society. From the privacy security of data to the 
job security of individuals, and to the reorganization of social strata, they are all 
getting near a turning point. How human society meets these challenges goes 
beyond our current reserves of knowledge. In other words, we do not have an 
answer. Recognizing this is the first step. 

For example, to discuss the issue of artificial intelligence morality 
mentioned at the beginning, there is often a classic dilemma, such as driving a 
runaway car, assuming that you have to hit one side, the old man on the left 
and the child on the right. Similar ethical problems, in the process of human 
development of artificial intelligence, will also encounter a lot of similar 
questions. That is, to what extent and in what way do we deal with the "moral 
problems" of artificial intelligence? Thomas Sargent, the 2011 Nobel Prize 
winner, believes that machines are not learning by themselves, so human 
beings should try to get rid of some prejudices when providing data to 
machines. In 2016, Bengt Holmstrom pointed out that artificial intelligence is 
also a member of the company, has the motivation to work, and should be 
given the right motivation incentives. 

The morality of artificial intelligence is not a day-dream, which is not only 
important but also even more and more urgent. Behind this problem, it is not 
only related to an algorithm and moral issues, but also the question of 
knowledge boundary. Just as from the human point of view, there should be 
morality in promoting artificial intelligence, but whether artificial intelligence 
will have morality is another question, and whether human morality may apply 
to artificial intelligence is a bigger problem. 

All in all, questions like "The Top Ten Questions for Future" are more 
meaningful than how to answer them. Without these questions, there are no 
answers. On the other hand, good questions often mean the beginning of 
solving problems, such as looking back at history; the forerunner of the 
knowledge revolution does not always come from the college system. During 
the European Industrial Revolution, some civil societies, such as the famous 
British Moonlight Society, which was organized spontaneously by some 
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scientists, engineers and even gun manufacturers, played a great role in the 
technological innovation. The purpose of their meeting was not to make money; 
they created scientific possibilities. Watt, who makes steam engines, is one of 
them. Good questions are often half of the success, and collective wisdom is 
better than individual exploration. The expansion of the boundary of knowledge 
always starts with cross-border questions. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОРАЛЬ 

В статье анализируются вопросы взаимоотношений современных технологий и 
морали. Современные технологии развиваются быстрее в отличие от человека, 
общества. В статье выдвигается мнение, что существуют «моральные проблемы» 
искусственного интеллекта, знание которых не только важно, но и актуально. Но 
нерешенным остается следующий вопрос: может ли искусственный интеллект 
иметь мораль, и применима ли мораль к искусственному интеллекту.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, современные, технологии, 
мораль, проблемы. 
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