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Հանրային կառավարում
ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
ռեկտորի օգնական

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածագիրներն այն կարծիքին են, որ համընդհանրացման
մարտահրավերին պատասխանելու հիմնական պայմանը մրցունակ
կադրերի պատրաստումն է, կադրեր, ովքեր կկարողանան նորարարական մոտեցումներ ցուցաբերել ՀՀ-ում առկա հիմնախնդիրների
լուծման գործընթացին և կանխատեսել ապագայի կառավարման
տեսլականները:
Նորարարական մոտեցումները հնարավորություն են տալիս իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ և ախտորոշիչ միջոցառումներ, որոնք կանխում են կրթության որակի անկման գործընթացը:
Հեղինակների կարծիքով, այդ գործընթացում գերակա դեր ունի
Կառավարությունը, որը «լավ կառավարում» սկզբունքով բարձրացնում է կրթական համակարգի արդյունավետությունը: Արդյունքում
ՀՀ-ն կդառնա այն առանցքը, որի շուրջ ձևավորվող «Հայկական աշխարհը» կինտեգրվի համընդհանրացման տարածքին` կանխելով տարաբնույթ աններդաշնակ տեղեկատվական պատերազմները:
Հեղինակները, ըստ բուհի դասախոսի աշխատանքի որակի, կառավարումը պայմանականորեն բաժանել են հմտությունների չորս խմբի
(կառավարչական, մանկավարժական, հոգեբանական, մասնագիտական): Այս նկատառումներով առանձնացվել են մշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) հետևյալ օբյեկտները՝ սպառողների պահանջների արդիականացման ծրագրում, ծառայությունների մատուցման գործընթացի նախագծում, ծառայությունների իրականացում, արդյունքի ապահովում և որակի գնահատում, մատուցվող ծառայություններից բավարարվածության մակարդակի բարձրացում:
Հիմնաբառեր. գլոբալացման մարտահրավեր, մրցունակ կադրեր,
կրթության կառավարում, որակի ապահովում, պրոֆեսորադասախոսական կազմի իմիջ (այսուհետև` կերպար), կրթության կառավարման մշտադիտարկում, «լավ կառավարում»:
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Համընդհանրացումը մարտահրավեր է նետել արդի հասարակությանը, որին համակարգված պատասխանելու հիմնական պայմանը
մրցունակ կադրեր պատրաստումն է, կադրեր, ովքեր կկարողանան նորարական մոտեցումներ ցուցաբերել առկա հիմնախնդիրների լուծման
գործընթացին և կանխատեսել ապագայի կառավարման մարտահրավերները` հենվելով համընդհանուր, ունիվերսալ գիտելիքի վրա: Որպես
արդի հասարակության գործառման գերակայություն` գիտելիքի կառավարումը իր յուրահատկությամբ և համընդհանրությամբ պայմանավորում է տեղեկատվական հասարակության բնույթը [1, с. 493-494]: Նմանօրինակ մոտեցումն էլ հիմք ընդունելով` տեղեկատվական հասարակության տեսաբաններ Դ. Բելլը, Է. Թոֆլերը, Մ.Կաստելսը գիտելիքի
կառավարման տիրույթ ընդգրկեցին կրթության որակի ապահովման
գործունեության զարգացման գործընթացը [2, с. 59]: Որպես հեղափոխություն` այդ գործընթացը նորագույն տեխնոլոգիաների ազդեցությամբ
արմատապես փոխեց իշխանության երեք հիմնական ռեսուրսի (այսուհետև` պաշար)` մարդկային և տնտեսական կապիտալի, ինչպես նաև
գիտելիքի կառավարման արժեքաբանության փոխհարաբերությունները: Ուսումնասիրելով արևմտյան և արևելյան քաղաքակրթությունների
կրթական համակարգերը՝ Է. Թոֆլերը գտնում է, որ «...գիտելիքն այսօր
տեղեկատվություն է` օժտված գործնական արժեքավորությամբ և ծառայում է որոշակի արդյունքների ստացմանը: Ուստի գիտելիքների կառավարումը, որոշակի մասնագիտական գործնական փորձով պայմանավորված, շարունակական գործընթաց է, որն սկսվում է նախակրթարանից և ավարտվում մարդու մահվամբ: Սակայն դա այն դեպքում, երբ
մարդն ինքը գիտակցորեն կառավարում է իր գործունեությունը: Մարդկության պատմությունն ապացուցում է, որ այդպիսի մարդկանց թիվը
քիչ է, ուստի հասարակության զարգացման ապահովման համար, արդյունաբերական դարաշրջանից սկսած մինչ այսօր, գիտելիքի կառավարման հիմնական պատասխանատուն այն բոլոր ինստիտուտներն են, որոնց միջոցով հասարակությունը կենսագործունեություն է իրականացնում» [2, с. 87]:
Ելակետ ընդունելով թոֆլերյան մոտեցումը՝ փաստենք, որ արդի դարաշրջանում փոխվել է կրթության կառավարման փիլիսոփայությունը,
քանի որ առաջին պլան է մղվել ստեղծագործ-արարող մարդը` իր մրցունակ գիտելիքներով, նորարարության հակված մտածողությամբ, ինչպես նաև նոր տեխնոլոգիաները տնօրինելու ունակությամբ: Ներկայումս «լավ կառավարման» սկզբունքներով կառավարության գործունեության արդիականացումը հիմնականում պայմանավորված է գիտելիքը կառավարող կրթական արժեքների (համալսարաններ, գիտահետազոտական վերլուծական կենտրոններ, ակադեմիաներ) համակարգերի արդյունավետ գործառմամբ: Եթե համեմատության մեջ դիտար11
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կենք զարգացած և զարգացող երկրների կառավարության գործունեության արդիականացումը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ գիտելիքի վերափոխված դերակատարությունը, նպաստելով ժողովրդավարության որակի բարձրացմանը, պատճառ է դառնում նաև կառավարության արդիականացմանը: Նշվածից այսօր արդեն ակնհայտ է տեղեկատվական դարաշրջանի դերակատարների կարգավիճակը, հատկապես «ոսկե միլիարդի» տնօրինած պաշարներն ապացուցում են Ու. Չերչիլի այն մարգարեությունը, որ «ապագայի կայսրությունը մտքի և գիտելիքի կայսրությունն է»: [3, с. 87]
Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս շեշտելու, որ այսօր
ՀՀ-ում առկա է գերխնդիր` ուսումնասիրել կրթական ծառայության որակը և բնականոն արդիականացնել կրթական համակարգի կառավարումը` իրականացնելով ռազմավարական պլանավորում: Վերջինս, որպես
արդի հասարակության գերակա արժեք, հնարավորություն է ընձեռում
ուսումնասիրել.
• հասարակական առաջընթացի վրա մրցունակ կրթության ազդեցությունը, ինչը նորացնում է քաղաքական, հանրային և պետական կառավարման գործառույթները,
• կառավարող ընտրանու կողմից նոր հանրային կառավարման
սկզբունքների (նոր հումանիզմ, հասարակական-քաղաքական կյանքին
խոցելի խմբերի մասնակցություն, սոցիալական գործընկերությունն ու
սերունդների համերաշխություն) կիրառում կրթական համակարգում:
Նշված հանգամանքների տիրույթներում ՀՀ-ում նոր սերնդին գիտելիքի
կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետման միջոցով հիմնավորվում է այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է որակի կառավարում իրականացնել «լավ կառավարման» սկզբունքների ներդրման
միջոցով: Այդ համատեքստում կրթական ծառայություն է համարվում`
1) հասարակության սուբյեկտների անհատական ու միասնական
ներուժի ընդլայնված վերարտադրության և զարգացման գործընթացը,
որն իրականացվում է սպառողին մասնագիտական գիտելիքներ, ունակություններ, հմտություններ հաղորդելու և կարողություններ ձևավորելու նպատակով,
2) նպատակաուղղված գործունեություն, որը ծավալվում է հասարակության կրթական պահանջները բավարարելու նպատակով` նպաստելով ինչպես համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը, այնպես էլ ժամանակի, բախումների, սթրեսի, կարիքի գնահատմանը, արդյունքի և որակի կառավարմանը: Այս
բազմաչափ գործընթացը կառավարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
ինչպես ուսումնական հաստատության կողմից մատուցվող ծառայությունների, այնպես էլ կրթական ծառայության սպառողի (սովորողի) ներուժի որակները: Այդ առումով ուսումնական հաստատությունը պետք է.
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• ապահովի կրթական համակարգում որոշակի արտադրանքի/
արդյունքի որակի բարելավմանն ուղղված աշխատանք կատարող անձնակազմի անհրաժեշտ արհեստավարժություն,
• շահադրդի մասնագետների պատրաստվածությունը և միջոցներ
տրամադրի այն նորարարացնելու համար,
• գնահատի ձեռնարկված միջոցների արդյունավետությունը,
• մշակի ռազմավարություն և հրապարակի համապատասխան
փաստաթղթեր (չափանիշներ ու գործընթացներ),
• ապահովի անձնակազմի իրազեկությունը` կապված նրա գործունեության հրատապության, պարբերական վերանայման, մշտադիտարկման, ինքնավերլուծության, հստակ, պարզ ու թափանցիկ կառուցակարգերի ստեղծման, համակարգման ու շարունակական կատարելագործման հետ,
• աշխատանքային գործընթացում, պայմանավորված իրավիճակով
և կարիքի գնահատման անհրաժեշտությամբ, ընդունակ լինի մշակել
համապատասխան նոր փաստաթղթեր:
Վերոնշյալ խնդիրների իրականացման և նորարարական մոտեցումների ցուցաբերմամբ էլ հնարավոր է ապահովել հետազոտական աշխատանքների, ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացում: Արդյունքում
կբարձրացվի կրթության որակը, որը հնարավորություն կտա համահունչ
պատասխանել առկա մարտահրավերներին՝ ինտեգրվելով մրցունակ
կրթության միջազգային դաշտին:
Կրթության իրավունքն ամրագրված է նաև միջազգային իրավական
փաստաթղթերում, որոնք վերաբերում են ինչպես մարդու հիմնական իրավունքներին, այնպես էլ բացառապես կրթության ոլորտին: Միայն
կրթության կառավարման սահմանադրաիրավական հիմքերի արդիականացման և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ստանդարտացման պարագայում ՀՀ-ն կդառնա այն առանցքը, որի շուրջ
ձևավորվող «Հայկական աշխարհը» կինտեգրվի համընդհանրացման
տարածքին` կանխելով տարաբնույթ ապակառուցողական տեղեկատվական պատերազմները:
Նման բարդ խնդիրների լուծման գործընթացում գերակա դերակատար է ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը, որը, համադրելով համընդհանուրը և ազգայինը, հնարավորություն կունենա կրթության
կազմակերպումն ու կառավարումն իրականացնել անհատ-հասարակություն-պետություն-ուսումնական հաստատություն փոխկապակցված, բազմաչափ արժեշահային համակարգում: Այդ նպատակով բուհի
ղեկավարությունը, իրականացնելով կադրային քաղաքականություն, կարող է համեմատության մեջ կազմել կադրերի արհեստավարժության ինչ13
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պես փաստացի և ակնկալվող պահանջների, այնպես էլ մարդկային
որակների բացահայտման հատկանիշների սանդղակ: Վերջինիս առկայությունը հնարավորություն կընձեռի կառավարել կադրերի արդիականացման գործընթացը՝ շահադրդելով նրանց սեփական մրցունակության
բարձրացմանը: Այս համատեքստում որոշիչ է կրթական ծառայության
որակի վրա ազդող գիտամանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի բանիմացության սկզբունքներով հիմնված կատարողականի
գնահատումը, որը հիմնականում կրում է ձևական բնույթ: Այդ գնահատումը կատարվում է կազմակերպության կողմից սահմանված ընթացակարգերով, չափանիշներով և գիտամանկավարժական, պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացված պահանջների հիման վրա, որոնք,
սակայն, կարող են իրական պատկերը չբացահայտել: Սովորողների
ցածր առաջադիմությունն ավելի հաճախ կազմակերպության կողմից
բացատրվում է հենց իր` սպառողի ցածր ներուժով, նախորդ պատրաստվածության (միջնակարգ կրթության) անբավարար մակարդակով: Սակայն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, կողմնորոշվելով դեպի համընդհանուր որակ, կարող է բարելավել իրավիճակը` արհեստավարժության սկզբունքներով հիմնված անձնակազմի կառավարման ընթացակարգի մշակման և կիրառման միջոցով: Որպես հարաբերական
անկախության մեջ գտնվող մասնագիտական գործունեության արդյունավետ իրականացման դերակատար` արհեստավարժ մասնագետը
որոշակի բնագավառում որոշակի կարգավիճակով (ուսուցիչ, դասախոս,
դոցենտ, պրոֆեսոր, փորձագետ և այլն) ինովացնում է սոցիալ-քաղաքական իրականությունը՝ պատասխանելով մարտահրավերներին: Հետևաբար, արհեստավարժությունն որոշակի մասնագիտական իրավիճակներում որևէ գործունեություն իրականացնելու պատրաստակամություն է, որն ենթադրում է առաջարկվող պահանջների ընդունում, շահադրդում, հմտություն, ունակություն, նորարարական կարողություն և
ռազմավարական կանխատեսման ներուժ: Դա որոշակի պաշտոնի
իրավասությունների շրջանակներում մարդուն ներհատուկ մասնագիտական փորձի արտահայտվածության դրսևորման աստիճան է, և
արհեստավարժի գործունեությունն արդիականացնելու կարողություն:
Արհեստավարժությունը, պայմանավորված մասնագիտական խնդիրների արդյունավետ կատարմամբ և գործունեության հանդեպ ստեղծագործական մոտեցմամբ, հնարավորություն է տալիս մրցունակ ինքնադրսևորվել և ինքնաբավարարվել՝ արդիականացնելով սպառողների (սովորողների) ու իր իմացական մակարդակը: Դասախոսի աշխատանքի
որակի կառավարման ցուցանիշները հիմնվում են երկու հիմնարար
սկզբունքի վրա` անձի մասնագիտական գործունեության և տեղեկատ14
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վահաղորդակցական արհեստավարժության: Այդ դեպքում դասավանդողը, ունենալով հոգեբանամանկավարժական, սոցիալ-տնտեսական և ինովացիոն փորձ, օրինակ է ծառայում սպառողների (սովորողների) համար:
Վերոշարադրյալը նկատի ունենալով՝ նպատակահարմար է բուհի
դասախոսի աշխատանքի որակի կառավարումը պայմանականորեն բաժանել հմտությունների չորս խմբի` կառավարչական, մանկավարժական, հոգեբանական, մասնագիտական: Հարաբերական անկախության մեջ գտնվող այս համակարգը, մասնագիտական յուրահատկություններով պայմանավորված, արդյունավետ գործառելու համար կարելի է
ամբողջացնել՝ «անձի արհեստավարժության հարատև արդիականացում» հասկացության շրջանակներում: Այս տիրույթներում որոշիչ է դասախոսի մասնագիտական և հոգեբանական կերպարը, որը ներառում է
այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են՝ բարեկրթությունը, բարոյականությունը, բարյացակամությունը, անկողմնակալությունն ու արդարացի
վերաբերմունքը, կոմպետենտությունը, ինքնավերլուծությունը, պատասխանատվությունը, արհեստավարժությունը, ակտիվությունը,
ճշտապահությունը, ինքնակազմակերպվածությունը, նորարարությունը: Այս համատեքստում նորարարական ուսումնական նախագծերի
մշակման ժամանակ ուսումնական հաստատությունը պետք է վերանայի
անձնակազմին ներկայացված պահանջները` արդիականացնելով ուսումնական կենսապարբերաշրջանի ոչ միայն վարչական կամ էլ գիտական նորագույն պահանջների զարգացման պահանջներին համահունչ համեմատելու սկզբունքները, այլև դրանց շահադրդման
կառուցակարգերը: Ուստի գոյություն ունեցող ուսումնական պլաններում
փոփոխություններ կատարելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը
պետք է սահմանի անձնակազմին ներկայացվող մասնագիտական պահանջները` կազմելով հատկանիշների սանդղակ (Պարետո արդյունավետ): Բուհի գիտամանկավարժական, պրոֆեսորադասախոսական հիմնական հաստիքային կազմի արհեստավարժության գնահատումը պարբերաբար իրականացնելու նկատառումներով անհրաժեշտ է կազմակերպել դասալսումներ, կլոր սեղաններ, հանրային քննարկումներ, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ: Նման
միջոցառումների կազմակերպումը բարձրացնում է գիտամանկավարժական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի պատասխանատվությունն իր
գիտական և քաղաքացիական դիրքորոշմանը՝ նվազեցնելով սպառողներին (սովորողներին) հեղափոխականացնելու, մարգինալացնելու և ամբոխահաճության (պոպուլիստական) արժեքներով խաղարկելու ծրագրված
մտադրությունները:
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Վերոշարադրյալի հիմնավորման նկատառումներով ներկայացնում
ենք մշտադիտարկման ձևաչափ, որի գործառման արդյունքում կարելի է
համակարգված իրականացնել կրթության որակի կառավարում՝ բացահայտելով ներծին և արտածին մարտահրավերներին պատասխանելու
ռազմավարական միտումները: Այս նկատառումներով առանձնացնենք
մշտադիտարկման հետևյալ առարկաները՝ սպառողների պահանջների
արդիականացման ծրագրում, ծառայությունների մատուցման գործընթացի նախագծում, ծառայությունների իրականացում, արդյունքի
ապահովում և որակի գնահատում, մատուցվող ծառայություններից
բավարարվածության մակարդակի բարձրացում (տե՛ս Գծանկար 1):
Մշտադիտարկման սուբյեկտն է սպառողը: Կրթության գործունեության կազմակերպման հարաբերական անկախության մեջ գտնվող գործընթացը սկսում է ծառայություն-արդյունք (Բլոկ 1) և վերջանում՝ արդյունք–ծառայություն (Բլոկ 5) շարունակական պարբերաշրջանով:
Սպառողների պահանջների վերլուծություն (Բլոկ 1): Շահագրգիռ
կողմերի պահանջների մշտադիտարկման արդյունքները (ընթացիկ, ապագա և հնարավոր) սպառողների պահանջները մատուցվելիք ծառայությունների նախագծման հիմքն են: Վերջինս (Բլոկ 2) հարաբերականորեն անկախ և՛ ինստիտուցիոնալ, և՛ գործընթացային համալիր գործողությունների համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս դիտարկել
բուհի ծառայությունների որակի բարձրացման և պահանջների նորարացման ամբողջությունը:
Ծառայությունների նախագծման ելակետային տվյալներ կարող են
համարվել նորմատիվ բնույթի փաստաթղթերը, որոնք ունեն համապետական ու ճյուղային նշանակություն, ինչպես նաև բուհում գործող ներքին և կառավարման որակի ապահովման փաստաթղթերը: Ծառայությունների կենսագործման գործընթացներն ենթադրում են մարդկային,
տեղեկատվական, նյութական և այլ բնույթի այնպիսի պաշարների հաշվառում, որոնք անհրաժեշտ են սպառողների կրթական ծառայությունների արդյունավետ նախագծման և իրականացման համար:
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Բլոկ 1
Սպառողներ (պահանջներ)
Պահանջներ

Բլոկ 2: Ծառայությունների նախագծման
գործընթացի մշտադիտարկում

Նորմատիվ
հիմքեր

Պաշարներ

Ծառայությունների
ծրագրում

Ծառայությունների/արտադրանքի իրացում և գործառում

Բլոկ 3
Ծառայությունների
մատուցում

Ծառայությունների
մատուցման
գործընթաց

Որակի նորմերի
ձևավորում

Ծառայության բնութագիրը

Բլոկ 4: Ծառայությունների/արտադրանքի
որակի մշտադիտարկում և գնահատում

Բլոկ 5
Սպառողներ (պահանջներ)

Սպառողի բավարարվածության
աստիճանը և ինքնագնահատականը

Գծանկար 1: Կրթական ծառայությունների մատուցման
գործընթացների մշտադիտարկման ձևաչափ
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Ծառայությունների իրականացումը (Բլոկ 3) ենթադրում է գործողությունների ամբողջություն, որոնք անհրաժեշտ են կատարել վերջնական արդյունքին հասնելու համար, օրինակ՝ վերապատրաստված մասնագետին ներկայացված պահանջների նախագծումն ենթադրում է նրա
որակի ցուցանիշների արմատական արդիականացում (ինչպես որակի
արդի ցուցանիշների, այնպես էլ սպառողների պահանջների հաշվառմամբ (Բլոկ 1): Ներկայացված բնութագրերի համեմատականը և իրականացված մշտադիտարկման կառավարումը (Բլոկ 4), ինչպես նաև արդյունքների կանխատեսումը հնարավորություն է ընձեռում փաստարկել
արդյունքի բազմամակարդակ որակի մասին (մասնագետի, ծառայության, առաջարկի, պահանջարկի): Արդյունքների մշտադիտարկումը և
որակի գնահատումը գործունեության տարբեր ժամանակահատվածներում շարունակական բազմամակարդակ գործընթաց է:
Հաջողվել է արդյոք բավարարել սպառողների պահանջները: Ահա
այն գերակա հիմնախնդիրը, որը պետք է մտահոգի ուսումնական հաստատության ղեկավարներին (Բլոկ 1): 4-րդ բլոկում տեղի է ունենում
մշտադիտարկման արդյունքների վիճակագրական տվյալների հավաքագրում, կուտակում, որոնք կիրառվում են ծառայությունների տարբեր
բաղադրիչների նորմերի որակի արդիականացման համար: Նորմերը
կարող են ձևավորվել փորձագիտական գնահատման մեթոդներով:
Որակի կառավարման համար որոշիչ է ոչ թե միայն բուհի ծառայությունների մատուցման բացարձակ ցուցանիշների հատկանիշները, այլ նրանց
հարաբերակցությունը նորմատիվների, նորմերի, չափորոշիչների հետ:
Այս պարագայում որակի գնահատման արդյունավետությունը պայմանավորված է ընդունված (առկա, գործող) նորմերի նպատակադրումից: Ծառայության որակը հիմնված է միմյանց փոխլրացնող հետևյալ արժեքաբանության վրա՝ համապատասխանելիություն սահմանված նորմերին
և շահագրգիռ կողմերի պահանջներին. արդյունքը իդեալական է, եթե
այն համապատասխանում է սահմանված նորմերի չափորոշիչներին և ցպահանջ է կամ բավարարել է պահանջները՝ նորարացնելով սահմանված նորմերը: Այս պարագայում անհրաժեշտ է պահանջների բավարարման գործընթացում ընդգծել ստացվող տեղեկատվության կարևորությունը՝
նորարացված պահանջների տեսքով և հետադարձ կապի ապահովմամբ
(Բլոկ 5 - Բլոկ 2): Պահանջների բավարարման մակարդակը (Բլոկ 5) բուհի
արդյունավետ աշխատանքի կարևոր վկայություն է: Այն պետք է չափել`
համադրելով ցանկալի և իրական արդյունքները: Ուսումնական հաստատության համար պահանջների բավարարման հիմնական ցուցանիշը բոլոր դերակատարների (սովորողներ, գործատուներ, աշխատանքի շուկայի
կառավարիչներ) բավարարվածությունն և մրցունակություն է: Վերոշարադրյալը հիմնավորելու համար ներկայացնենք հարաբերական անկախության մեջ գտնող առանձին բլոկների գործունեության տիրույթները:
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Բլոկ 1: «Սպառողները (պահանջները)»: Մշտադիտարկման առարկա են սպառողները, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին շահագրգիռ
կողմերը: Այս տիրույթներում էլ ձևավորվում են պահանջները ծառայությունների որակի վերաբերյալ՝ կազմելով որակի նախագիծը: Եթե որակի
մշտադիտարկման ապահովման համակարգը դիտարկենք որպես բուհի
որակի մշտադիտարկման համակարգի (այսուհետև՝ ՈՄՀ) բաղադրիչ,
ապա որակի մշտադիտարկման մեթոդաբանությունը պետք է ներառի
շահագրգիռ կողմերի համար մատուցվելիք ծառայությունների ապահովման՝ պահանջարկված կամ գերազանցած որակի համակարգը: Մշտադիտարկման մեթոդաբանությունը թույլատրում է հավաքագրել, պահպանել, մշակել վիճակագրական տվյալները՝ ձևավորելով կրթության
կառավարումն արդիականացնող առաջարկություններ: Արդյունքում
մշտադիտարկումը նպատակահարմար է ներկայացնել կլոր սեղանների
միջոցով (հանրային քննարկումներ)՝ ծավալելով երկխոսություն ինչպես
սպառողների, այնպես էլ հանրային շահառուների միջև:
Բլոկ 2: Երկխոսությունը ներառում է «Ծառայությունների նախագծման գործընթացի մշտադիտարկում», որի իրականացման համար ընդունված է ապահովել որակ՝ նորմատիվ բազայի, ինչպես նաև անհրաժեշտ է պաշարների և ծառայությունների նախագծման առկայությամբ:
Ծառայությունների նախագծման փուլում իրականացվում է շահագրգիռ
կողմերի պահանջների արդիականացում՝ ներառելով ակնկալվող արդյունքի բնութագրիչների բազմաչափություն՝ տեխնիկական, ժամանակային, արժեքային, մասնագիտական և այլ դիրքորոշումների որակական
պաշարների համադրման օգնությամբ: Ծառայությունների նախագծման
գործընթացի ռեգլամենտացումն անհրաժեշտ է դիտարկել համընդհանուր
հանրապետական [5], ճյուղային և բուհի մակարդակներում:
Վերոշարադրյալի հիման վրա բուհի կրթության որակի կառավարման համակարգի փաստաթղթերի մշակում: Արդյունքում իրականացնում ենք որակի կառավարման համակարգի մշտադիտարկում և
փաստաթղթերի կառավարում: Թվարկված պաշարներից յուրաքանչյուրը, որոշելով կրթության որակի ապահովման ոլորտում ձեռքբերումներին հասնելու պայմանները, որպես մշտադիտարկման առարկա, արժանի է առանձնակի ուշադրության: Այս բազմաչափ գործընթացում կարևորենք ինչպես որակյալ կադրերի և տեղեկատվահաղորդակցական
կառուցակարգերի, այնպես էլ անձնակազմի արդիականացման խթանիչների մշտադիտարկման իրականացումը: Ակնհայտ է, որ բուհերի
կրթության որակի ապահովման կառավարման համակարգի գլխավոր
սուբյեկտները՝ վարչական կազմ, դասախոսներ, գիտնականներ, մասնագետներ և սովորողներ, բազմաչափ և հարաբերականորեն անկախ դերակատարներ են: Վերջիններիս կողմից ծառայությունների մատուցումն
ենթադրում է այնպիսի գործողությունների ամբողջություն, որի օգնութ19
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յամբ անհրաժեշտ է ապահովել կրթության որակի կառավարում՝ ներառելով ուսուցման, գիտական, վարչական պաշարների ապահովման եզրերը:
Բլոկ 3: «Ծառայությունների մատուցում»: Որպես գործողությունների ամբողջություն` այն անհրաժեշտ է ձեռնարկել բարձր որակի ծառայությունների մատուցման համար: Ծառայությունների կենսապարբերաշրջանի բնականոն արդիականացման հետևողական գործընթացներով
անհրաժեշտ է նվազեցնել «փորձի և սխալի» հարացույցի կիրառումը՝
խրախուսելով կրթական գործընթացի գիտավերլուծական կառավարումը:
Դիտարկենք կրթական գործընթացը: Կրթական գործընթացի մշտադիտարկման բարդությունը պայմանավորված է նրա ենթագործընթացների բազմամակարդակությամբ, ենթագործընթացների միջև փոխկապվածության համակարգերով, ինչպես նաև ծրագրերի իրականացման
հետ են կապված նորմատիվ բազայի, պաշարների և ծառայությունների
ծրագրման գործընթացի ներքին և արտաքին միջավայրերի թույլ զուգամիտմամբ: Ծրագրերի իրականացման գործընթացի որակը հիմնականում որոշվում է ծառայությունների ծրագրման փուլում պլանավորված և
իրականացման գործընթացում չանտեսված արդյունքներով: Տվյալ բլոկում տեղի է ունենում նաև որակի նորմերի ձևավորման համար տեղեկատվության հավաքում և վերլուծություն: 3-րդ բլոկն ենթադրում է
մշտադիտարկման պարբերականություն՝ բացահայտված անհամապատասխանության վերացման նպատակով հընթացս ներդրված փոփոխությունների իրականացման ստուգում:
Բլոկ 4: «Ծառայությունների որակի մշտադիտարկում և գնահատում»: Այս բլոկի նպատակը մշտադիտարկման ու արդյունքների որակի
գնահատումն է, որն ուղղված է հետադարձ կապի ապահովմանը, ինչպես նաև «Շահագրգիռ կողմերի պահանջների հետազոտման», «Ծառայությունների մատուցման», «Շահագրգիռ կողմերի բավարարվածության
չափման» փուլերի համադրմանը: Հետադարձ կապի գործողության
արդյունքն արդիականացված պահանջների հաշվառումն ու կանխատեսումն է: Այս բլոկում տեղի է ունենում ծառայություն-արդյունք բնութագրերի և որակի նորմերի ձևավորման համեմատություն: Կրթության որակի ապահովման և գնահատման նորմերը հիմք են հանդիսանում ստացված իրական բնութագրիչների, տարաձայնությունների բացահայտման
ու կառավարող ազդեցությունների ձևավորման համեմատության համար: Նշված գործընթացում, բացահայտելով ծրագրման և ծառայությունների մատուցման համակարգի թույլ և ուժեղ կողմերը, մշակվում են
հակասությունների կանխարգելման, վերացման, հաղթահարման, բացառման ծրագրեր: Մշտադիտարկման արդյունքները ներկայացվում են
ինքնուրույն կամ ինտեգրված ցուցանիշների տեսքով, որոնց բովանդակությունը կառավարման մեջ նրանց հետևողական կիրառության տեսանկյունից հստակ է և որոշակի: Վերջիններս անհրաժեշտ են ոչ միայն
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կրթության որակի մակարդակի ու բավարարվածության աստիճանի
փաստման, այլև, առաջին հերթին, որակի նորմերի և ղեկավարող ներգործությունների ձևավորման համար՝ ուղղված անհամապատասխանությունների կանխմանը: Կրթության գործընթացում, ի սկզբանե, անհրաժեշտ է նախազգուշանալ ցածրորակ արդյունք-ծառայության առաջացումից, այլ ոչ թե ձեռնամուխ լինել արդեն առաջացած անցանկալի արդյունքների վերացմանը կամ մերժմանը: Մշտադիտարկման այս բլոկի
կողմից իրականացվող անկողմնակալ գնահատման գործընթացն ենթադրում է համակարգային վերլուծություն, որակի կառավարում, համակարգային գիտելիքներ, ինչպես նաև մրցունակ նորարարական մեթոդների և բարձր որակավորված անձնակազմ:
Բլոկ 5: «Սպառողների բավարարվածություն»: Այս բլոկի շրջանակներում չափվում և գնահատվում է բավարարվածության մակարդակը:
Կրթության առանձնահատկությունն այն է, որ ծառայությունների շատ
բնութագրիչներ որոշվում են տարբեր ուսումնական հաստատություններում չափվող քանակական և որակական ցուցանիշներով (տեսակային,
բալային): Հետևաբար, մշտադիտարկման և որակի գնահատման մեթոդները նույնչափ տարաբնույթ են և պահանջում են ցուցանիշների առանձնահատկությունների հաշվառում: Անհրաժեշտ է չափել պահանջների բավարարվածության մակարդակը՝ համադրելով սպառողների համար ցանկալի որակի ցուցանիշների նշանակության իրական արժեքաբանության արդյունքը: Տվյալ պարագայում որպես շահագրգիռ կողմ
հանդես է գալիս նաև պետությունը, որի արդյունավետ կառավարումը
պայմանավորված է մրցունակ և որակյալ կադրերով: Վերջիններս ոչ
միայն իրենց մրցունակ գիտելիքներով, այլև քաղաքացիական դիրքորոշմամբ նպաստում են ինչպես համագործակցային, սահմանադրական,
մասնակցային, այնպես էլ պետակաշինության մշակույթի զարգացմանը
[2]: Զարգացող երկրները կրթության որակի ապահովմամբ հնարավորություն են ստանում հանրային կառավարման համակարգ հավաքագրել մրցունակ մասնագետների, որոնք հետամուտ են «լավ կառավարման» սկզբունքների ներդրմանը: Այս մոտեցումն ենթադրում է, որ ժողովրդավարական որակի բարձրացման գործընթացում գտնվող ՀՀ-ում
անհրաժեշտ է կարևորել ուսումնական հաստատությունների կրթական
ծրագրերի, ուսումնական պլանների, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման նորագույն գիտաճյուղերի դասավանդումը: Նման
արժեքաբանության առկայության պարագայում ուսումնական հաստատությունը ձևավորելով սեփական կերպարը կրթական շուկայում նպաստում է նաև պետության կերպարի բարձրացմանը: Հետևաբար, ազգակերտման և պետականաշինության մշակույթի տիրույթներում կրթական
գործընթացի մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով պարբերաբար անհրաժեշտ է արդիականացնել ինչպես վարչակազմակերպչական,
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այնպես էլ գիտամանկավարժական աշխատանքների որակը՝ հաշվառելով սպառողների պահանջների և շուկայի մարտահրավերները: Այս պարագայում կրթության գործընթացը զուգահեռաբար ենթադրում է վարչական անձնակազմի, դասախոսների և սովորողների բավարարվածություն իրենց աշխատանքից և հիմնավորված խրախուսում: Պահանջների
բավարարվածության չափումը և մշտադիտարկումը ներառելով ազգային և համընդհանուր արժեքների արդիականացման տարբեր տիրույթներում գտնվող շահագրգիռ կողմերի տեսակետները (սովորող, աշխատող, կազմակերպիչ, պատվիրատու և այլն), համակարգում է գործընթացը կրթության որակի միջազգային ստանդարտների տեղայնացման
միջոցով: Ընդունված ստանդարտների հիմքում դրված է «Կողմնորոշում
դեպի սպառողը» սկզբունքը, որն ենթադրում է նորարարության միջոցով
ոչ միայն սպառողների ապագա պահանջների կանխագուշակում, այլև
նրանց բավարարվածության որակի բարձրացում: Նման բազմաչափ մոտեցումը սոցիալ-քաղաքական ժամանակի մեջ փոխում է ստանդարտների սերունդները, ըստ այդմ պարբերաբար իրականացնելով սպառողների կարծիքների մշտադիտարկում երկու փուլով՝ արդյունք-ծառայություն ծրագրումից առաջ և արդյունքով-ծառայությունով բավարարվածության հետագա գնահատականի որոշում [6]: Վերլուծելով ծրագրված և մատուցված ծառայությունների չափման բնութագրիչների միջև
խզումը` անհամապատասխանության բացահայտման համար հետադարձ
կապ է գործում ծառայությունների ծրագրման մշտադիտարկման բլոկի
հետ, որն ավարտվում է PDCA (Plan-Do-Check-Act) պարբերաշրջանով [7]:
Վերոշարադրայլից ակնհայտ է, որ ներկայացված ձևաչափը հիմք
կարող է ծառայել ՀՀ կրթության որակի մշտադիտարկման մեթոդաբանության մշակման համար՝ հնարավորություն տալով.
1. ընդարձակել կրթության որակի կառավարման համամարդկային բնույթը, որն ենթադրում է նպատակամետ կողմնորոշում դեպի շարունակական կրթություն և մրցունակ մասնակցություն,
2. արդիականացնել մարդկային կապիտալը. կրթական գործընթացի որակի կառավարումն ենթադրում է հմտություններ ու մտավոր
բարձր ունակություններ ունեցող մարդկանց հավաքագրում` ապահովելով որակյալ կրթության մատչելիություն և հասանելիություն,
3. իրականացնել կազմակերպական փոփոխոխություններ. էլեկտրոնային կառավարման օգնությամբ կրթական գործունեության զարգացում՝ ինչպես տեխնոլոգիական վերափոխման, այնպես էլ կադրային քաղաքականության մրցունակության բարձրացման նկատառումներով:
Առանց մրցունակ կադրերի ոչ մի հասարակություն չի կարող կայուն
զարգանալ:
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THE ISSUES OF EVALUATION OF THE PROCESS OF EDUCATION
QUALITY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
The authors of this article believe that the main prerequisite for responding to the challenges of globalization is the preparation of competitive
professionals, who can provide innovative approaches in the process of
solving problems and predicting future management challenges in the RA.
Innovative approaches give the opportunities to execute research and
diagnostic measures to prevent the decline in the quality of education.
The authors are of the opinion, that the Government has a dominant
role in this process, which increases the effectiveness of the educational
system based on the principles of "good governance". As a result the RA
will become the axis around which the emerging "Armenian world" will
integrate to the globalizing territory preventing dissonant informational
wars.
The authors have conditionally divided university lecturer’s quality
performance management into four skills groups (administrative, pedagogical, psychological, and professional).
For this purpose the following objects of monitoring are separated:
planning of modernization of consumer needs, designing the process of
modernization of services delivery, services execution, quality assurance
and quality assessment, increasing the level of services delivery
satisfaction.
Keywords: threats of globalization, management of competitive
education, quality assurance, lecturer’s image, monitoring of education
management, good governance, "Armenian world".
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Авторы статьи считают, что подготовка конкурентоспособных кадров является одним из основных условий в ответ на вызовы глобализации. Кадры, которые смогут проявить инновационные подходы в
процессе решения существующих задач и прогнозировать многогранность будущего РА.
Авторы предполагают, что инновационные подходы дадут возможность осуществить исследовательские работы и диагностические
мероприятия, которые предотвратят процесс снижения качества образования. В результате РА станет тем основным стержнем, вокруг которого формирующийся «Армянский мир» («Հայկական աշխարհ») будет
интегрирован в процесс глобализации, предотвращая различные
деструктивные информационные войны.
Управление качеством работы преподавателей было условно разделено авторами на четыре группы навыков (управленческая, педагогическая, психологическая, профессиональная). Исходя из этого,
были выделены следующие виды мониторинга: модернизация программирования спроса потребителей (учащихся), проектирование (планирование) процесса предоставления услуг, реализация услуг, обеспечение результата и оценка качества, повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Ключевые слова: вызовы процесса глобализации, конкурентоспособные кадры, управление образованием, обеспечение качества,
имидж профессорско-преподавательского состава, мониторинг управления образованием, «хорошее управление» (good gouvernance),
«Армянский мир».
Ներկայացվել է խմբագրություն 23.01.2013 թ.
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ФАКТОР САМООРГАНИЗАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
РАЗВИТИЯ И ПОДХОДЫ К ЕГО УЧЕТУ В ПРОЦЕССЕ
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Предложено введение в научный оборот фактора самоорганизационной способности развития и показано подходы к его учету
в процессах публичного управления.
Ключевые слова: публичное управление, подходы, процессы,
самоорганизационная способность развития.

Постановка проблемы. Применение синергетического подхода в
исследованиях государственного управления является требованием
времени, что обусловлено диссипативными характером самоорганизации в нем. Реальная сложность современных представлений синергетического подхода сдерживает развитие отечественных научных
разработок по применению этого подхода к решению проблем публичного управления. Отдельные публикации, к сожалению, не добавляют
просвета в этом вопросе, а, скорее, отражают желание работать в
этом направлении. Наука и практика нуждаются в простых и понятных
синергетических концепциях, которые могут быть не только указателями направлений, но и эффективными средствами ускорения развития социальных систем.
Целью данной статьи является попытка разработки такой концепции путем введения в научный оборот фактора самоорганизационной способности развития и подходов к его учету в процессах
публичного управления.
Анализ научного наследия. В работе [2] предложен подход к
трактовке процессов самоорганизации в публичном управлении как
упорядочению динамического хаоса, который является следствием
непрерывного выполнения многочисленных циклов субъект-объектных
отношений (циклов управления), а в работах [1, 4] - методологический
подход к анализу таких процессов путем выявления и анализа
наиболее общих факторов воздействия на них. В данной статье эти
оба подхода получили развитие путем введения в научный оборот
фактора самоорганизационной способности развития и его учета в
процессах управления.
26

Հանրային կառավարում

Изложение основного материала.
Самоорганизация социальных систем непосредственно связана с
циклами управления ими. Процесс цикла управления является повторяющимся (циклы сменяются один за другим), непрерывным (завершается один и начинается другой цикл), устойчивым (схема цикла
управления не меняется), необходимым (нет другого способа целенаправленного управления в социальных системах), то есть имеющий
все признаки закономерности.
Эта закономерность фактически обусловливает синергетику
социального управления.
Множество не синхронизированных циклов управления образует
динамический хаос, а социальная система, вследствие их действия,
превращается в диссипативную, т.е. такую, которая постоянно меняет
значения своих параметров.
Формирование и введения в действие стратегий, политик, национальных проектов и программ развития позволяет на определенный
этими документами период синхронизировать динамику циклов
управления, направить различные отрасли, сферы, территории на их
согласованную работу в направлении достижения определенных
целей государства.
При формировании таких стратегий, политик, национальных
проектов и программ развития, прежде всего, встает вопрос, какие
факторы влияния на социальную систему являются наиболее общими
и действенными, а также как лучше задействовать их в процессах
самоорганизации. Для ответа на эти вопросы обратимся к модели
цикла управления.
Во-первых, будем исходить из того, что в результате цикла управления в социальной системе происходит изменение её состояния, что
проявляется прежде всего в изменении определенных ее показателей.
Во-вторых, за основу возьмем самую простую и самую известную
модель цикла управления, основными составляющими которой являются субъект и объект управления, воздействия (организация прямой связи субъекта с объектом управления) и мониторинг (организация обратной связи связи объекта с субъектом управления).
В-третьих, рассмотрим эту модель через призму выделения наиболее общих факторов влияния на процессы самоорганизации в
социальных системах, обеспечиваемых циклами управления (см. рис. 1).
Такой подход позволяет выделить и отнести к указанных факторов
идеи, технологии, ресурсы, менеджмент и выполнение, а также в
дальнейшем осуществлять анализ реакции социальных систем на
наиболее распространенные воздействия, а затем и процессов
самоорганизации в них с использованием синтезированной модели
приведенной на рис. 2.
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Рис. 1. Модель цикла управления с выделением обобщенных
факторов влияния на процессы самоорганизации
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Рис. 2. Модель обобщенных факторов влияния на процессы
самоорганизации в социальных системах

Обратимся к сущности выделенных факторов влияния через
известные их определения. Идея, по определению, данному в Википедии, - это форма духовно-познавательного отражения определенных закономерных связей и отношений внешнего мира, направленная
на его преобразование. Под ресурсами принято понимать все, что
нужно для удовлетворения потребностей человека, в т.ч. природные и
человеческие ресурсы. Менеджмент рассматривается как процесс
управления, состоящий из выполнения общих управленческих функ28
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ций планирования, организации, мотивации, принятия управленческих
решений, коммуникации и контроля, и осуществляется с целью
координации человеческих и материальных ресурсов, необходимых
для эффективного выполнения задач. При более широком толковании
- это способ, манера общения с людьми; власть и искусство управления; особого рода умения и административные навыки. В понятие
«исполнение» заложено содержание действия по осуществлению,
приведению в жизнь намеченного, порученного, необходимого [7, 8].
Технологию в современном широком смысле правомерно понимать как целенаправленное системное использование любых видов
организованного научного знания для достижения самых различных
практических целей, что позволяет говорить не только о технологии
производства, но и о технологии деятельности учреждения, технологии управления отдельными сторонами общественной жизни или всем
обществом [3, 6, 12 ].
Идеи, технологии и ресурсы для составляющих цикла управления
могут быть как внешними, то есть, образующимися вне деятельности
субъекта и объекта управления, так и внутренними, т.е., образующимися в рамках их деятельности. В то время, как менеджмент и
исполнение являются внутренними элементами этой модели.
Таким образом, имеем пять наиболее общих факторов влияния,
комбинация которых определяет состояние самоорганизации социальных систем. Это позволяет предложить общий методологический
подход к анализу состояний самоорганизации в социальной системе,
сущность которого заключается в выделении и анализе уровней
воздействия на нее указанных факторов, а именно, идей, технологий,
ресурсов, менеджмента и исполнения, а также в определении и оценке
соответствующего состояния его самоорганизации.
Философия этого подхода состоит в следующем. Если применены
удачные идеи (современные, эффективные, такие, которые реализуются, хорошо воспринимаются и поддерживаются исполнителями),
если доступны хорошие технологии (перспективные, инновационные,
эффективные, ресурсо- и энергосберегающие), если имеются нужные
ресурсы (финансовые, материально- технические, кадровые, информационные, временные, териториальные), если применен качественный и результативный менеджмент (плановый - целеполагание,
программирование, проектирование; организационный - структурный,
субординационный и координационный, управление персоналом;
мотивационный - процессный и поведенческий; контролирующий финансовый, административный, функциональный, аудиторский, экспертный, предыдущий, промежуточный, заключительный; коммуникационный - информационный, консалтинговый; по принятию управленческих решений - выявление и анализ проблемных ситуаций, установление критериев выбора и ограничений, разработка альтернатив,
оценка альтернатив по выбранным критериям и ограничениями, выбор
наилучшей из них), если обеспечено безукоризненное выполнение (по
срокам, по качеству, по эффективности, по экономичности, по результативности, по политической, административной и функционально29
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технологической осуществимости), то вследствие этого социальной
системой достигается высокий уровень состояния самоорганизации.
На уровне государства это является залогом успешного достижения поставленных стратегических, оперативных или тактических
задач развития в выбранном направлении (улучшение политической
ситуации, социально-экономических показателей, экологического состояния, перехода на новый, более высокий уровень общественной
культуры - политической, экономической, социальной, экологической,
духовной, технологической, информационной и др.).
Если любой из указанных факторов влияния имеет негатив, то это
нарушает приведенную логику идеального успешного развития и
может привести к ухудшению или даже нарушению процессов самоорганизации, что проявляется в переходе к низшим уровням состояний
самоорганизации социальной системы.
Рассмотрим некоторые из возможных типичных ситуаций.
Ситуация 1. Неудачные идеи. Приводит к идеологическому отставанию от других социальных систем, торможению развития, не результативным затратам ресурсов.
Ситуация 2. Неудачные технологии. Приводит к технологическому
отставанию социальной системы.
Ситуация 3. Нехватка ресурсов. Приводит к не реализации или
частичной реализации выбранной идеи, согласно которой поставлены
цели. Часто к этому приводит постановка завышенных целей, которые
не обеспечены необходимыми ресурсами. Именно поэтому в современном менеджменте передовых стран мира обязательным условием
является обеспечение всех задач необходимыми ресурсами.
Ситуация 4. Плохой менеджмент. Приводит к торможению применения передовых идей и технологий, нерациональным затратам ресурсов.
Ситуация 5. Плохое исполнение. Приводит к дискредитации неплохих идей и применения передовых технологий, нерациональным
затратам ресурсов, напрасным усилиям менеджмента. На практике
часто имеем одновременное возникновение различных из указанных
ситуаций. Путем выделения всех возможных таких ситуаций через
рассмотрение возможных комбинаций общих факторов воздействия
можно сформировать ситуационное проблемное поле самоорганизации социальных систем и использовать его для оценки их состояний. В частности, путём периодического проведения (например,
ежегодного, поквартального, ежемесячного) оценки таких состояний и
использования результатов для прогнозов развития социальных
систем.
Если применить указанный подход к кризисным ситуациям в
социальных системах, то можно говорить о кризисе идей, кризисе
технологий, ресурсном кризисе, кризисе менеджмента и кризисе
выполнения, а также системном кризисе, который имеет признаки
нескольких из указанных кризисов. Например, если речь идет о
современной ситуации в странах Европейского Союза, то можно
говорить, что к признакам кризиса идей, которые наблюдались там в
последние годы, еще добавились и признаки кризиса ресурсов,
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вызванные нерациональным менеджментом в ряде стран старого
света (Греция, Италия, Португалия, Испания). Для современной
Российской Федерации характерны признаки кризиса выполнения и
регионального менеджмента. В Украине, по нашему мнению, также
имеют место признаки кризиса выполнения и менеджмента. Основной
же причиной этого является ещё достаточно низкая по сравнению с
передовыми странами мира (США, Япония, Европейский Союз) общая
культура управления и исполнения.
Любую деятельность в социальных системах (политическую, экономическую, социальную, гуманитарную, экологическую, государственно-управленческую, местное самоуправление, самоорганизацию
населения) можно рассматривать в контексте наличия признаков
указанных выше кризисов. В зависимости от проявлений признаков
видов кризисов и их характера (продолжительность, масштабность,
срочность решения, ресурсо- и энергозатратность т.п.) следует сформировать систему (программу, план, проект) мероприятий по их преодолению, предупреждению или уменьшению негативных последствий.
Важным условием эффективного практического применения предложенного подхода фактически является решение вопроса об
определении уровня влияния указанных факторов. Этот вопрос не
праздный, поскольку такие факторы как идеи и менеджмент носят
преимущественно качественный характер. Технологии, ресурсы и
исполнение могут оцениваться как качественно, так и количественно.
Для оценки уровня воздействия указанных факторов наиболее
доступным является получение оценок специалистов-экспертов по тем
видам деятельности, которые исследуются ими в социальной системе.
Развитие и самоорганизация социальных систем - эти понятия,
неразрывно связаны. Но возникает вопрос, именно каким образом?
Для ответа на него рассмотрим эти понятия подробнее. Как известно,
развитие является необратимым (в отличие от цикличности функционирования), направленным (для обеспечения единой, внутренне
взаимосвязанной линии), закономерным (в отличие от случайных
процессов) изменением объектов, в результате которого возникает
новое качественное состояние объекта, его состава или структуры [9].
Только одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди других изменений
Самоорганизация же, по определению Г.Хакена, является процессом упорядочения (пространственного, временного или пространственно-временного) в открытой системе за счет согласованного взаимодействия множества ее элементов [10]. В социальных системах,
которые являются открытыми, такое множество составляющих элементов образуют циклы управления (циклы субъектно-объектных
отношений), фактически обусловливают синергетику социального
управления. Множество и несинхронизованисть циклов управления
образует динамический хаос, а социальная система вследствие их
действия превращается в диссипативную, т.е. такую, которая постоянно спонтанно меняется. При определенных обстоятельствах такая
самоорганизация, получившая название диссипативной, приводит к
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необратимым, направленным, закономерным изменениям упорядоченных состояний социальной системы, которую можно охарактеризовать как развитие.
Возникает вопрос, что является тем причинным управляющим
параметром (фактором), при критическом значении которого социальная система спонтанно переходит в новое упорядоченное состояние.
Определим этот параметр как самоорганизационную способность
развития.
Учитывая наработки авторов, которые выделили наличие закономерности цикличности в управлении [2], и общие факторы влияния на
процессы самоорганизации в социальной системе [1, 4], самоорганизационную способность развития можно определить как управляющий
параметр (фактор), который является интеграционным проявлением
действия общих факторов влияния на процессы самоорганизации, в
том числе идей, технологий, ресурсов, менеджмента и исполнения,
при критическом значении которого социальная система спонтанно
переходит в новое упорядоченное состояние.
Таким образом, развитие можно рассматривать как необратимое,
направленное, закономерное изменение упорядоченных состояний
социальной системы, что обеспечивается наличием в ней самоорганизационной способности развития вследствие достижения критически достаточной интеграции идей, технологий, ресурсов, менеджмента и исполнения.
Каждый из названых факторов задает свое направление влияния
на формирование самоорганизационной способности развития, а
именно: идеологическое, технологическое, ресурсное, менеджерское
(субъектно-деятельностное) и исполнительное (объектно-деятельностное). Эти направления можно объединить в вектор, который
назовем вектором влияния на самоорганизационную способность
развития.
Что дает введение понятия самоорганизационной способности
развития управленцу - практику и исследователю? Прежде всего, речь
идет о принципиальном изменении подхода к подготовке политических
решений (стратегий, политик, концепций, бюджета и т.д.). Системность
таких решений должна обеспечиваться в контексте достижения
самоорганизационной способности развития вследствие достижения
критически достаточной интеграции идей, технологий, ресурсов,
менеджмента и исполнения. Иными словами, речь идет о формировании такого вектора влияния, который обеспечивает самоорганизационную способность развития объекта управления,
В чем преимущество такого подхода? Во-первых, он имеет
объективный характер, поскольку опирается на диссипативный характер самоорганизации социальных систем; даёт простое общее
представление об основных факторах влияния на диссипативную
синергетику социальной системы, что очень важно для выбора путей
дальнейшего анализа и синтеза этой системы; упрощает и технологизирует применения синергетического, системного и ситуационного
подходов к социальным системам, поскольку предлагает лишь пять
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основных факторов влияния на самоорганизационную способность их
развития. О том, насколько это важно, показывает пример простой и
понятной модели менеджмента, предложенной американскими
учеными М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури, которая содержит
управленческие функции планирования, организации, мотивации,
контроля и связующие их процессы принятия управленческих решений
и коммуникации [8]. Во-вторых, Он является доступным для понимания любому управленцу, государственному служащему, должностному
лицу местного самоуправления, что открывает новые возможности
для их подготовки, переподготовки и повышения квалификации и
трансформацию достижений науки синергетики в практику публичного
управления.
В чем ограничения такого подхода? А в том, что его применение
не заменяет, а, следовательно, и не исключает использования в
управленческом процессе привычных управленческих технологий
структурирования проблем, целей, задач, поскольку он упрощает на
первом этапе анализа представление о проблемных сферы социальных систем, но не упрощает управленческий труд по синтезу критически достаточной для развития интеграции идей, технологий,
ресурсов, менеджмента и исполнения.
Рассмотрим подробнее возможности применения провозглашенного подхода при подготовке наиболее распространенных управленческих решений, в основу которых положен принцип обеспечения
самоорганизационной способности развития. Этот принцип был определен путем анализа циклов управления как элементов диссипативной
самоорганизации в социальных системах и выделения факторов
влияния в них.
Фактор влияния «Исполнение» отображает и характеризует деятельность объекта управления, то есть ту деятельность (сферу,
отрасль, вид), управление которой осуществляется. Фактор влияния
«Менеджмент» отображает и характеризует деятельность субъекта
управления, т.е. управленческую деятельность относительно выбранного объекта управления. Фактор влияния «Ресурсы» отображает и
характеризует восстановительную деятельность относительно субъекта и объекта управления, то есть финансовую, материально-техническую, кадровую и информационную деятельность по обеспечению и
поддержке процессов самоорганизации. Фактор влияния «Идеи» обеспечивает постановку новых перспективных задач развития социальной
системы, а фактор влияния «Технологии» обеспечивает диалектическая связь теории и практики от идей к их реализации, предоставляя
практические способы, рычаги, средства и инструменты преобразования замыслов в конкретные результаты.
Безусловно, центральным пунктом концепции, основным направлением реализации главной ее цели является фактор влияния
«Исполнение», поскольку он представляет деятельность объекта
управления. Все другие факторы влияния, интегрирующие самоорганизационную способность развития, являются обеспечивающими
достижение требуемого значения фактора влияния «Исполнение». И
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это необходимо всегда четко понимать при разработке, как концепций,
так и стратегий, бюджета и т.п..
Концепции используются или как самостоятельный документ,
провозглашающий главную цель и основные направления определенной деятельности на определенный срок с указанием этапов
реализации, или как документ, предшествующий разработке законов,
стратегий, национальных проектов, программ, проектов, определяя их
назначение, миссию и основные цели. Если речь идет о концепции
деятельности субъекта государственного управления, тогда на первый
план выходит фактор влияния «Государственное управление», отражающий деятельность этого субъекта и его результаты. Фактор
влияния «Государственно-управленческий менеджмент» отражает
обеспечение выполнения функций государственного управления.
Фактор влияния «Государственно-управленческие ресурсы» отражает
обеспечение государственного управления финансами, материалами,
необходимой организационной и компьютерной техникой, кадрами,
информацией, документацией и т.п. Фактор влияния «Государственноуправленческие идеи» призван обеспечить государственному управлению опережающий и научно-обоснованный характер. Фактор влияния «Государственно-управленческие технологии» предназначен для
придания государственному управлению действенности, осуществимости, эффективности, результативности, качества благодаря материализации управленческих идей в управленческой деятельности.
В системе государственного управления на высшем и центральном уровне фактор влияния «Государственно-управленческие идеи»,
прежде всего, отражает государственно-политическое управление, а
фактор влияния «Государственно-управленческий менеджмент» государственную политику и государственно-административное управление (государственный менеджмент).
Стратегия представляет собой общий, не детализированный план
определенной деятельности, который охватывает длительный период
(5 и более лет), как способ достижения сложной цели [11]. Ее разработка является центральным пунктом стратегического управления.
Такое управление является особым, отличным от текущего, управлением организацией на основании стратегии, ориентирующим всю
деятельность на установление постоянной связи с внешним окружением и внесение своевременных изменений для закрепления способности организации к эффективному выполнению своей миссии и обеспечения долгосрочного выживания организации в меняющейся среде
[6]. В стратегическом управлении важным составным элементом
является анализ и оценка среды по методологии SWOT-анализа,
которая предусматривает выяснение возможностей и угроз окружения
объекта управления, а также выявление его сильных (преимущества и
ключевые факторы успеха) и слабых (неиспользование внешних
возможностей, незащищенность от угроз) сторон. По нашему мнению,
проведение такого анализа также следует осуществлять по принципу
достижения самоорганизационной способности развития, а именно:
рассматривать идеологические, технологические, ресурсные, мене34
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джерские и исполнительные (деятельностные) аспекты возможностей
и угроз окружения, а также сильных и слабых сторон объекта управления.
Распространенным общим способом решения проблем и задач
государственного управления является программно-целевой подход.
Он определен как наиболее распространенное средство реализации
государственной политики, которое связывает цели политики (планы,
проекты) с ресурсами с помощью целевых программ [6]. Именно поиск,
определение и обоснование критической достаточности интеграции
идей, технологий, ресурсов, менеджмента (деятельности субъекта
управления) и исполнения (деятельности объекта управления) в
каждой из ситуаций, возникающих в процессе управления при принятии различных управленческих решений является, по нашему
мнению, основной задачей управленца, и применяется при разработке
концепций, стратегий и применении программно-целевого подхода.
В технологической схеме программно-целевого подхода в соответствии с подходом достижения самоорганизационной способности развития применяется специальный блок-фильтр для определения
конкретных программ, проектов, мероприятий. Этот блок реализуется
на основе идеологического, исполнительного (объектно-деятельностного), технологического, ресурсного и менеджерского векторов.
Реализация идеологического вектора предусматривает разработку
необходимых и возможных мер, касающихся общей идеологии,
технологических, ресурсных, менеджерских и исполнительских идей
развития.
Реализация технологического вектора предусматривает разработку необходимых и возможных мер, касающихся смены технологических укладов, ресурсных, менеджерских и исполнительских технологий
развития.
Реализация ресурсного вектора предусматривает разработку
необходимых и возможных мер, касающихся финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов развития,
ресурсов времени и пространства, а также ресурсосбережения.
Реализация менеджерского вектора предусматривает разработку
необходимых и возможных мер, касающихся предвидения, прогнозирования, планирования, организации, мотивации, контроля, коммуникации, принятия управленческих решений. Для государственного
управления этот спектр мероприятий должен дополняться мерами по
правовому и институциональному обеспечению развития.
Реализация исполнительного (деятельностного) вектора предусматривает разработку необходимых и возможных мер, касающихся
политической, экономической, социальной, гуманитарной, экологической деятельности, направленной на развитие. В свою очередь, при
конкретизации направления и вида деятельности спектр мероприятий
должен дополняться соответствующими мерами. Например, для
экономической деятельности это могут быть меры по развитию
промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, транспорта и
др. Для гуманитарной - по развитию образования, науки, спорта и т.д.
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Выводы. В статье предложен и обоснован общий подход к анализу
состояний самоорганизации в социальной системе, сущность которого
заключается в выделении и анализе ряда основных факторов влияния
на нее, а именно, идей, технологий, ресурсов, менеджмента и исполнения, а также в определении и оценке соответствующего состояния
ее самоорганизации. Рассмотрены некоторые из возможных типичных
ситуаций, возникающих вследствие неудачного воздействия на
самоорганизацию социальной системы указанных внешних и
внутренних факторов. Как пограничные состояния такого влияния
указаны кризисы идей, технологий, ресурсов, менеджмента и
исполнения, а также системные кризисы на их основе. В контексте
данного подхода предложено и обосновано введение в научный
оборот фактора самоорганизационной способности развития и
показаны подходы к его учету в процессах управления, в частности,
при разработке концепций, стратегий и применении программноцелевого подхода по принципу достижения самоорганизационной
способности развития.
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Abstract
Does international aid contribute to social and economic development? This case study of the CESEDA (Communities Engaged in
Social and Economic Development of Albania) project sponsored by
USAID and World Learning, describes an innovative, results-focused
approach that has also been used effectively in Vietnam and Uganda.
This project achieved results well beyond the targets: fifty villages
completed 58 significant projects in collaboration with government and
also provided input to Albania’s National Strategy for Social and
Economic Development. Several years later, participants still used the
approach, according to former staff, to make improvements in their
communities. Although this small project did not overcome the
country’s poverty, it showed that with proper tools, villages and
government can work together to change social and economic
conditions. It suggests that widespread capacity building and use of
this approach could produce significant improvement in social and
economic conditions in many other arenas.
Keywords: leadership, implementation, success, non-governmental
organization, management, community, social-economic development,
poverty, capacity building.

Introduction
Does donor aid help improve social and economic conditions? Albania,
one of the poorest countries in Europe, received considerable donor aid but
continued to suffer from extensive poverty, especially in rural areas. To
help address this deficiency, World Learning for International Development
conducted the project “Communities Engaged in Social and Economic
Development of Albania (CESEDA) as part of the USAID civil society
program from 2003 to 2005. The project was widely considered to be
successful, even exceeding the targets set in the USAID Results
Management Plan. More importantly, several years later, many
participating villages were sustaining the practices they learned, a rarity
among such projects. Participants still used the tools, according to former
local staff, to make additional improvements in their communities. Although
this small project did not alleviate the country’s poverty, it showed that
together, villages and government could work together to improve social
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and economic conditions. It hints that widespread collaboration, using this
approach, could produce significant improvement in other arenas as well.
Social and economic conditions in Albania were dire, especially in rural
areas, even near Tirana, the capital city. Since villagers lacked experience
with self-help, that they simply waited for government to save them was no
surprise. What was a surprise was the response of village groups and the
results they achieved once they had some effective tools for engagement
and for achieving their desired results. This paper reports about the initial
challenges, the capacity-building tools, the way participants used the tools
to effect governance and community change and the results they achieved.
It suggests some next steps to apply and test the tools further.
Starting Point and Challenges
The tiny country of Albania in Southeastern Europe is widely known to
have had, for fifty years, the most restrictive of any Communist dictatorship.
One example of the restrictions, as reported by Lausanne World Pulse:
“Dictator Enver Hoxha declared atheism Albania’s official religion in 1967.
He bulldozed hundreds of churches and converted others to bars,
warehouses and recreation centers. The penalty for having a Bible or
cross, or making the sign of the cross, was 10 years in prison.
Hoxha died in 1984, and communism fell in 1990. Albania is now
among Europe’s nations most open to religious minorities.” (Undated)
Additionally, according to local staff of the CESEDA project, residents were
forbidden to sell anything on their own or even to tell anyone when the
government store had no bread; they were all required to do “volunteer
work” on their days off, giving volunteerism a bad name. At the same time,
the government forbade community-initiated organizing or self-help
activities. A huge amount of resources went to building thousands of
“bunkers” to protect the country from invasion by other countries, while
other needs went unmet. Following the fall of communism and the opening
of Albania, the country was discovered to be one of the poorest countries in
Europe. International Fund for Agricultural Development (2002); Shala and
Chavez (2002). According to the Heritage Foundation, it is still one of the
poorest, despite considerable economic freedom and growth (2012).
The CESEDA project aimed to link village groups with government at
local, regional and national levels to assist with social and economic
development. It would build the capacity of villagers to advocate with local
and regional levels of government for their local priorities and to provide
input to Albania’s National Strategy for Social and Economic Development
(NSSED). The planned approach was to use a “report card” asking village
groups to evaluate government performance after which village groups
would advocate with their government officials.
At first it went well. People loved giving their opinions in this new way.
But the supposition that people would then automatically take action was
naïve. Albania’s fifty-year-long Communist dictatorship, restricting every
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aspect of life, produced a severe, long-term effect: citizens were wary of
communicating or collaborating with government or even with each other.
Lacking additional tools, the effort would likely have produced little except
some “feel good” effects by people who had given their opinion. After going
through the report card process, people were stunned at the idea that they
should go and talk to their officials about their views and preferences. They
explained their reasons: “the officials already knew what was needed; the
officials wouldn’t listen; or, if the officials did listen, they would do nothing.”
As staff often said, “the mentality has to change.” We will return later to this
matter in the description of the tools CESEDA employed.
Attitudes and practices of officials, donors and implementers also
presented some challenges, however well-intentioned these groups were.
Some local officials resisted input from the people. They were considered
to be, after all, the experts who knew what the communities needed, what
was possible and how to provide it. Village leaders were unaccustomed
and resistant to sharing power in decision-making. Additionally many donor
and implementing organizations had conducted many big projects in
Albania, providing a wide range of improvements from water systems to
schools but without consideration of the system as a whole and without
input from the intended beneficiaries. Communities therefore, were
accustomed to having others provide aid without community effort
(although social and economic conditions remained low) and were
unaccustomed to stating their own priorities. This mode of operation by
donors and implementers sometimes led to such questionable outcomes as
water systems without water, water without a connection to homes and
schools with indoor plumbing but no usable toilets.
The culture of Albania also produced some noteworthy barriers.
Women are often forbidden to meet in groups, to attend events that include
men or to go out in public at all; or the women themselves refuse to do so.
Also, because the women do the majority of the work in villages while the
men often talk, drink coffee or alcohol and play board games, women had
little time to meet or could only meet during lunchtime, early morning or late
afternoon.
Finding adequate meeting space also posed a challenge, especially
during the times that women could meet. Sometimes a clinic provided
space around an examination table (not with a patient on the table!) or a
school. Because of cultural constraints, women usually could not meet in
bars, very often the only public space in a village. Culturally, people were
unaccustomed and averse to meeting in each other’s homes, as is done in
many other countries. Weather presented a barrier to outside meetings,
although these became the norm in many villages.
Another cultural barrier was that people lacked experience and skills
with planning or making decisions and with working together. This barrier
could also be seen as a benefit, however, in that they were open, not
resistant because of preconceived notions about how processes should
work.
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Finally, the abysmal infrastructure in rural Albania made conducting
meetings difficult, while also suggesting that village priorities would be
infrastructure-related. For example, government had paved many roads
years before but given abundant rain, roads without surfacing, streams
lacking bridges and a complete lack of road maintenance for years, mobility
was difficult and often impossible. Without decent roads for getting products
to market, kids to school (usually on foot), or family members to clinics,
social and economic development were severely limited. Water and
sanitary systems, education and medical care were also all inadequate in
most villages.
The Approach, Tools and Results
Framework focusing on Desired Results. To build capacity for
providing input to government, CESEDA introduced a new framework and
tools. The foundation was an approach that focused on desired results at
every level. Thus, not only did CESEDA operate from the ResultsManagement Plan prepared for USAID but also the targets, coupled with
ongoing assessment of the progress, guided the daily staff work. After
reviewing targets and progress, the team would elaborate the next steps for
achieving the targets. Most significantly, Coordinators then guided the
village groups to focus on their desired results as well, significantly
redirecting participants’ mindset.
Organizing. The eight CESEDA Coordinators and Lead Coordinator, all
local people well acquainted with Albania, began by contacting a local
person who provided information about the village and helped to organize
groups. Coordinators had little trouble gathering groups for the report card
process. After all, not much else was happening in the villages; this was the
place to be. People seeing other groups doing the process often asked to
participate also. CESEDA tried to include as many people in each village as
wanted to be included, rather than selecting only certain “leaders” or other
people known by local officials for participation, as is often done. We
wanted to dig deeply into the heart of the communities to learn what the
majority of people really wanted and to build capacity for engagement and
achievement as widely as possible. CESEDA directly engaged more than
ten percent of the project area population eighteen years old or older.
Meeting venues. Coordinators used their local village contacts and
their own initiative to find meeting space. When local contacts were school
or clinic administrators, they often helped find space and were usually
supportive of the effort but Coordinators often had to be creative in locating
a venue. On one occasion, when a dilapidated school lacked electricity,
and the meeting was planned for evening, participants met at a nearby bar
around a pool table that took up the majority of the space. When no
suitable indoor space was available, participants sat on a hillside or under a
tree, with the ever-present flipchart standing in front of them; or they sat in
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the yard of a home on chairs collected from around the neighborhood or
clustered around a van on which the flipchart was taped.
Action Planning Process. After completing the report card process, the
Coordinators used a deceptively-simple action planning process that
employs the main principles of structural dynamics, which explain and
guide sustained action. Fritz (1984, 1996) The discipline of structural
dynamics is well known in art and science but is little known in the area of
human and organizational capacity building. When properly used, structural
dynamics tools help groups focus and stay focused on desired results and
priorities, rather than getting off track.
The design was crucial to the advancement of the effort. When the
groups defined their desired results and priorities – what they would like to
have in their communities (rather than focusing on problems or lacks), they
began to see that they had power to act on their own behalf, that they were
not dependent upon others to do everything for them. They were no longer
wallowing in problems and self-pity. They did not start with a list of
problems, as groups often do. Considerable research shows that when
people focus on problems, they tend to feel powerless and overwhelmed,
rather than motivated. (Coe, 1997, 2008 (2); Fritz, 1997; Kretzmann, John
P. and John L. McKnight, 1993; Senge, 2008). Conversely, a key factor in
sustaining progress and then achieving goals is focusing upon the desired
result.
Initially this approach baffled the groups; they were unaware that they
could plan and act for themselves. They were accustomed to bemoaning
their situation while others decided what they needed. Expecting the usual
approach, in which donors come bearing gifts, one participant asked, “So
what are you going to do for us?” The quick-thinking Coordinator
responded: “Have you ever had a meeting like this?” When the man shook
his head, she continued: “This is what we are going to do for you.” Before
long, groups joined in the process enthusiastically.
After discussion produced consensus about the first priority,
coordinators recorded the priority at the top of the flipchart paper to assure
that everyone had it in view. (Figure 1) Following this process, one villager,
with an astonished look on his face, said, “No one ever asked what we
wanted before!”
In this approach, goals and priorities come from within the people, not
from outsiders who determine what communities should want or what is
possible (or impossible). Because of the infrastructure, villages usually had
ambitious priorities but, unlike the more common practice of quashing big
goals as “unrealistic,” CESEDA Coordinators supported, rather than
discouraged groups’ ambitions. People want what they want, whether or
not they think they can achieve it. Once they were clear about what they
wanted, the villagers usually found the necessary resources to achieve the
priorities that mattered most to them.
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Figure 1: Action Planning Chart
A. Desired End Result:
Good roads foraccess tojobs,
schools, and health care

C. Actions:
3. Construction
2. Obtain
resources
1. Prepare plan

B. Current Reality: Road full of holes,
often muddy and impassable in
winter; labor, T.A. funds available.
To strengthen the process, Coordinators guided the village groups to
think in terms of actual results, not merely means to an end – for example,
“education for their children,” not merely a school building. Examples
abounded in Albania of buildings with no working toilet facilities, no
teachers or no supplies. They helped groups be specific and to speak in
positive terms about what they wanted, such as “roads that are usable year
round,” rather than “get rid of potholes.” Finally, Coordinators led the
groups in identifying priorities. The villagers, not outside donors or
implementers or even government officials, were best able to know what
their priorities should be. Furthermore, when they started to work toward
their own aspirations, they tended to become excited and engaged, pitching
in to help.
Grounding in reality. Because goals, to be useful, must also be
grounded in an accurate understanding of reality, Coordinators guided
groups to describe their situations clearly and also describe the assets they
had on hand. They didn’t ignore problems but they did not make them the
focus of attention. Coordinators asked villagers to describe the situation,
relative to the desired result or priority, in concrete terms, recording this at
the bottom of the chart: “particular roads were full of potholes, impassable
in rainy times; certain schools had no heat and ceilings that were falling in;
clinics had no electricity, no heat and no staff.” People were very aware of
the conditions and once they moved past defining everything as simply
“bad,” they had a useful picture. The Coordinators also guided participants
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to identify resources and assets they already had, relative to their desired
end. Villagers were often surprised to see how much they had: trained and
talented professionals in various fields, the foundation for a road or a shell
of a school or clinic, some supplies and as they soon realized, people who
could do the actual labor. Also, as we will see, once they finally talked to
government officials, their store of resources grew considerably. Village
groups also described any actual (not imagined or feared) roadblocks, such
as known political resistance, especially difficult physical constraints of the
road, bridge or school or other known impediments.
By clarifying the actual conditions, resources, assets and impediments,
villagers were able to see more clearly what actions they needed to take.
Additionally, as research and practice shows, when people have in their
minds both a concrete goal and an accurate picture of the reality, they tend
to feel energized to move forward and to sustain action. This phenomenon
(which in structural dynamics is known as structural tension) (Fritz, 1984,
1996) is the key to the actions and achievements of the fifty villages: they
knew what they wanted and what they had and were thus able to take and
sustain effective action.
Action. The third step in this action planning process was to identify
and list a few broad actions that would help the villagers achieve the
desired end. These included such actions as: “discussing the priority with
the local government; obtaining supplies; and obtaining resources.”
Avoiding excessive detail was important, so as not to overwhelm the
process at this stage. The details came later, when they took action on
each of the major tasks and at which time they could make a chart for each
of those. Action steps are means to the desired ends; as such, they are
intended to be experimental; if the project doesn’t move forward as
anticipated, people revise the approach.
Linking with government. Although at first reluctant to approach
government, villagers eventually presented their priorities to government at
local, regional and national levels. Achieving this required the Coordinators
to help the groups assess their own thinking: “could they know for sure in
advance what the officials would say?” “What would be the result if they
didn’t talk with the officials?” Villagers saw that they had nothing to lose but
perhaps something to gain (although this was not guaranteed in advance
either).
A few people from each village volunteered to present to the officials
the report cards assessing the services and infrastructure and the village
priorities. Then they asked the officials, “Did the local government have any
plans to address these priorities?” With this non-threatening and
collaborative approach (as differentiated from a confrontational one),
officials generally responded positively (Figure 2).
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Figure 2: Local Governments’ Response to Villagers’ Requests
(percentage of responses to total requests)
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In some cases, they already had a plan to address the priority; in
others, they adjusted their budgets to reflect the priority of the village. They
forwarded some priorities, such as those addressing schools or medical
facilities, to a regional office of the central government or to a specific unit
of the local or regional government. Or, even when they lacked the
resources to complete or fund a project fully, the local government usually
provided professional expertise, supplies and/or loaned equipment.
Villagers usually provided volunteer labor; sometimes they also provided
money and supplies. With this kind of collaboration with government, fifty
villages completed 58 significant improvement projects such as roads,
schools, health centers, sewage removal and water projects in less than
two years; only a few had small grants from the CESEDA project.
Some village priorities also became part of the National Strategy for
Social and Economic Development. Although villagers were even more
reluctant to meet with central government officials than with local ones,
eventually several volunteers came forward. They attended meetings with
ministry officials responsible for the Strategy and various elements within it,
expressing their understanding of what were the major shared priorities
among the villages.
More about Results
Did this process succeed in every instance? No, some of the village
groups, usually more remotely located ones, never came together or took
action. Some local officials continued to resist input from the people.
Sometimes the project results were not those envisioned. For example,
CESEDA guided the initiation of community festivals such as those held in
many other countries, to celebrate each community’s local resources and
offer family entertainment. At several of these “community festivals,” not a
female was in sight. One such festival focused on turkeys, the pride of the
46

Հանրային կառավարում

village, which were generally sold in the market in the Capital and only for
New Year’s celebrations. Although staff attempted to persuade the village
to conduct the festival before Christmas, when many expats would be
seeking turkeys, the village held it on December 26. When staff rounded
the hill to see the festival below, about fifty men were standing around,
about 200 turkeys were tethered to the ground, one table held a few jars of
honey and a big homemade sign advertised that the festival was sponsored
by USAID. It was clearly not the kind of festival that staff who had seen
them in other countries envisioned. Despite its limitations, this festival was
a success in that many people came to buy turkeys. As a result, the
community continued the turkey festival in subsequent years, thus lifting the
burden of taking their turkeys to the central market. Subsequently, to
provide villagers with knowledge about community festivals, CESEDA
arranged for training expeditions to see festivals in another country but with
limited results. Overcoming the historical and cultural constraints takes time
and experience.
Nevertheless, for fifty villages with their background to achieve what
they did was extraordinary, making a start in the social and economic
development of the villages. Even more important than completion of the
individual projects, however, was the change in the awareness and
capacity of the participants. By employing principles of structural dynamics,
the experience helped villagers see that they had the power and ability to
make positive change in their communities when they focused on their
desired ends, rather than on their problems, and also at the same time,
accurately understood their current situation and resources. They found
that the action planning framework provided a visual focus to help them
both identify logical actions and stay focused on their aim. They saw they
could work with each other and with government. Government, especially
local government, learned to pay attention to the needs and preferences
expressed by local communities and eventually to seek input from them.
Above all, village groups continued to use the approach and tools long after
project completion. They had discovered that by working together,
advocating for and planning and taking action toward their own priorities,
they could do much to improve their social and economic conditions.
Other Examples and Next Steps
This results-focused process, based on principles of structural
dynamics, in which the intended aid recipients themselves set the desired
results, has been used effectively elsewhere. One of the first was in
Uganda, beginning twenty years ago, where the process is still the heart of
the community building. (Seybold, 2009) Another extensive project was in
Vietnam. Swedforest, a Swedish consulting firm, used this approach as the
foundation for a four-year sustainable agriculture and forestry development
project, initiated in 1995 in four provinces of Vietnam, after training 18
Swedish consultants and Vietnamese Ministry staff in the process. (Coe,
1995) Only a few other international development cases have been
documented although myriad organizational development cases are
available. The approach seems to have the potential to improve
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governance and the social and economic conditions in many more areas
and contexts. Additional research and development and documentation of
additional cases would help assure that international development benefits
from the knowledge gained thus far by organizations and the international
development projects that have used the approach.
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ԲԱՐԲԱՐԱ Ա. ՔՈՈՒ
Համայնքային նախաձեռնությունների միության անդամ,
Մերիլենդի համալսարանի պրոֆեսոր, դոկտոր, ԱՄՆ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԸ ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ. ԻՆՉՊԵՍ ԷԻՆ
ԱԼԲԱՆԻԱՅՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԵՐՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏ՝ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Արդյո՞ք միջազգային օժանդակությունը նպաստում է սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի
(USAID) և World Learning կազմակերպության կողմից աջակցություն
ստացած «Ալբանիայի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ ընդգրկված համայնքների» ծրագրի այս իրավիճակային վերլուծությունը նկարագրում է մի նորարարական, արդյունքների վրա միտված մոտեցում,
որը հաջողությամբ կիրառվել է նաև Վիետնամում և Ուգանդայում: Այս
ծրագիրը լավ արդյունքների հասավ նպատակային խմբերի միջոցով.
հիսուն գյուղ 58 կարևոր ծրագիր իրականացրին կառավարության հետ
համագործակցելով և ներդրում կատարեցին Ալբանիայի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային ռազմավարության մեջ: Տարիներ անց
մասնակիցները դարձյալ օգտագործում էին այդ մոտեցումը նախկին աշխատակազմի փորձի հիման վրա՝ իրենց համայնքները բարելավելու համար: Թեև այս փոքր ծրագիրը չհաղթահարեց երկրի աղքատությունը,
այն ցույց տվեց, որ համապատասխան գործիքների միջոցով գյուղերն ու
կառավարությունը կարող են համատեղ աշխատել սոցիալ-տնտեսական
պայմանները փոփոխելու համար: Դա նշանակում է, որ լայնամասշտաբ
կարողությունների ստեղծումը և այս մոտեցման կիրառումը կարող են
հանգեցնել սոցիալ-տնտեսական պայմանների էական բարելավման այլ
ոլորտներում նույնպես:
Հիմնաբառեր. առաջնորդություն, իրականացում, ոչ կառավարական կազմակերպություն, կառավարում, համայնք, սոցիալ-տնտեսական
զարգացում, աղքատություն, կարողությունների ստեղծում:

Ներկայացվել է խմբագրություն 20.03.2012 թ.
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ВЛАДИСЛАВ АКУЛОВ-МУРАТОВ
Государственная таможенная служба Украины
Кандидат наук по государственному управлению

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ СТЕЙКХОЛДЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ
В статье проводится анализ влияния международной системы
предоставления технической помощи на создание и развитие
стейкхолдерских отношений между государствами, использования её в стратегическом управлении деятельностью Государственной таможенной службы Украины.
Ключевые слова: государство, солидарность, стейкхолдерские отношения, государственное управление, анархизм, граница,
менеджмент, оптимизация, миграция, таможенная служба.

Начало в предыдущем выпуске.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Основой современных
теорий стейкхолдерских отношений можно считать научные дискуссии
о социальной солидарности на стыке ХІХ-ХХ вв. Тогда теоретические
поиски решения этой проблемы были связаны с утверждением принципов рационализма и буржуазного реформизма. Основная дискуссия
продолжалась между последователями идей К. Маркса и Ф. Энгельса,
представителями позитивистского направления в социологии, сторонниками буржуазного гуманизма и республиканизма (Э. Дюркгейм).
Суть её сводилась к поиску ответа на два вопроса: 1) возможно ли в
принципе существование солидарного общества в условиях эксплуатации, социального эгоизма, антагонизма и прагматизма; 2) где искать
истоки общественной солидарности при капиталистическом устройстве общества [4, 5, 7, 9, 16, 26].
Марксисты исходили из социально-классовых позиций: буржуазное общество, состоящее из непримиримых противоречий, классовых
антагонизмов и борьбы на основе собственнических экономических
интересов, определяет социальную солидарность как исключительно
классовое явление, имеющее интернациональное проявление. А
культурные ценности классов различны из-за принадлежности их к
культуре эксплуататоров или культуре эксплуатируемых. Поэтому
общественное осознание этого момента является разъединяющим, а
не солидаризирующим фактором [19-21].
Социологи-позитивисты, в противовес марксистам, вели поиски
истоков социальной солидарности в плоскости системного (О. Конт),
органического (Г. Спенсер) и нормативно-ценностного (Л. Гумплович)
подходов к обществу. Последний наиболее интересен использованием амбивалентного взгляда сквозь призму нормативно-ценностных
факторов на явления этноцентризма и амальгамации. На основе
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принципов социал-дарвинизма утверждалось, что осознание группой
своих ценностных норм, как привычно-бытовых, так и высокоидейных,
и противопоставление их нормам, и ценностям других групп является
источником постоянного межгруппового конфликта из-за непрерывной
борьбы за господство. Однако их совместное проживание на единой
территории и в общих природно-социальных условиях приводит к
амальгамации – формированию общих традиций, обычаев, языка и
других элементов культуры на основе длительного взаимовлияния.
Поэтому именно этот процесс является естественной основой
солидарности общества, источником его стабильности и целостности,
а потому нуждается в четкой и взвешенной политической регуляции
Государством [19-21].
Сторонники буржуазного гуманизма и республиканизма, не соглашаясь с таким «узко натуралистическим» подходом к процессам, определяющим тенденцию и характер общественного развития, считали
залогом социальной солидарности, классового мира и социального
согласия тесное взаимодействие общества и личности – отношения
взаимозависимости между ними, когда каждая из сторон заинтересована в развитии и процветании другой. Причём при их взаимодействии
приоритета ни у одной из сторон быть не должно, а надежным средством обеспечения социального баланса и солидарности является
разделение труда. В этих условиях общество становится для человека
одновременно объектом авторитета, любви и поклонения, и источником принуждения, которое оно осуществляет через властные структуры, социальные нормы и различные формы контроля, что детерминирует переход от механической к органической солидарности [19-21].
Современные теории стейкхолдерских отношений утверждают (К.
Неш, Э. Фримен, Б. Корнелл, Т. Дональдсон, Т. Джонс, М. А. Петров и
др.), что при определении целей, постановке задач и выборе методов
их решения любая система/организация должна принимать во внимание самые разнообразные интересы всевозможных заинтересованных
сторон, представляющих собой некий тип неформальной коалиции. А
относительная власть различных групп влияния является ключевым
фактором при построении иерархии относительной важности,
являющейся оценкой их значения для ранжирования по отношению
друг к другу. Ведь между стейкхолдерами могут существовать не
только кооперативные, но и конкурентные отношения. Поэтому их всех
нужно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого определяет траекторию эволюции
любой организации [16, 18-21, 23, 24, 26, 27].
Применение постулатов этой теории в государственном управлении позволяет развивать политико-экономическое устройство любой
страны в направлении социально ориентированного государства, что
выдвигает соответствующие требования к применяемому менеджменту, подразумевающему управление поведением стейкхолдеров
посредством построения соответствующих коммуникаций, проведения
переговоров, налаживания контактов и отношений с ними, их
стимулирования с целью получения наибольшей выгоды для державы.
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Однако надо понимать, что наравне с преимуществами такого подхода, существуют реальные опасности декларативности и перекосов
внутри системы управления государством вследствие нежелания
наиболее крупных групп влияния учитывать интересы всех заинтересованных сторон [7, 17, 22].
В плоскости государственного управления таможенною сферою в
Украине основных стейкхолдеров можно условно разделить на четыре
категории. Первая – работники специальных таможенных органов, те,
кто заинтересованы в достижении целей ГТСУ, как единой системы,
которая ставит задачи и действует в ответ на воздействие, оказываемые персоналом управления. Вторая – высшее руководство Государственной, в т. ч. таможенной, службы Украины: менеджеры-руководители, которые, в отличие от владельцев-руководителей групп влияния, имеют наибольший вес в её стратегическом управлении. Третья –
группы влияния, поведение которых определяется их собственными
интересами, относительно стабильными во времени, и усилиями,
которые они готовы приложить для давления на ГТСУ с целью скорректировать её деятельность в выгодную для себя сторону. Их руководители, в основном, единолично осуществляют полный контроль и
принимают все важные решения, которые основаны на заимствованных или приобретенных наиболее совершенных знаниях, неограниченном опыте и способностях их подчинённых. Четвёртая – различные
виды партнеров, экономических и политических, – включает в себя, как
население Украины и других государств мира, так и более институциональные субъекты стейкхолдерских отношений (ТНК, ВТО, надгосударственные структуры, религиозные образования и т. п.). Каждый из
них имеет различные параметры измерения деятельности, которые
оказывают влияние на уровень ставящихся перед ГТСУ задач:
внутренние население ожидает услуг, повышающих его уровень жизни
соразмерно уплаченной цене; внешних акторов заботит осуществление своей власти в отношении Украины посредством реализации её
зависимости от них, основанной на уровне заменяемости продукции и
услуг, и т. д.
ГТСУ – это, одновременно, важный инструмент и механизм экономико-политической деятельности, и регулирования государства. Поэтому установление приоритетов относительно этих групп стейкхолдеров есть вопрос стратегического выбора, определяющего уровень
внимания к ним при разработке генерального плана управления
Украиной, выработке стратегий и реализации её соответствующих
намерений.
Сейчас в Украине происходит замена традиционных методов
построения взаимоотношений со стейкхолдерами, проявлявшихся
ранее в защите административной системы от неопределенности
посредством использования приемов, предназначенных для излишней
стабилизации и планирования таких взаимодействий: создание и усиление контролирующих органов, усложнение согласительных процедур, увеличение дистанции с общественностью и т. п. В ГТСУ, по примеру развитых демократических государств, акценты таких взаимоот52
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ношений устойчиво смещаются от защитных реакций к рассмотрению
всех стейкхолдеров в качестве рядовых элементов собственной
деятельности, что проявляется в партнерских связях и совместной
работе с ними. Ведь имеется много общих задач и целей: создание
благоприятных условий для международной торговли; стабилизация
внутреннего рынка; сдерживание инфляции; развитие успешной
экономики и т. д. И, как следствие улучшения таких взаимоотношений
и взаимопонимания, происходит разрешение имеющихся социальных
проблем государства и общества!
Необходимость таких изменений вызвана и тем, что после обвинения банков в экономическом кризисе 2008 г., теперь сами принципы
государственного устройства стали объектом жёсткой критики даже со
стороны элит, контролирующих систему государственного управления:
начиная с 2010 г. появились требования к «расточительным» правительствам, которые «должны» перейти к кризисным бюджетам, уничтожить профсоюзы, отказаться от систем социальных гарантий и
выплат, и регулярно рассчитываться по своим долгам, хотя главной
причиной их бюджетных дефицитов являются не социальные расходы,
а уменьшение сбора налогов по причине глобальной рецессии
экономики.
Государства всегда существовали как взаимно поддерживающие
части единой системы международных отношений, начиная с
дипломатических альянсов, торговых коопераций и сетей полиции; а
позднее – посредством ООН, МВФ, МБРР, ВТО, ВД, НАТО и т. п. Эти
огромные стейкхолдерские институты являются частью этой системы,
ибо служат кредиторами и защитниками для различных стран [25, 29].
Нынешняя система государств всё более сплачивается и дисциплинируется. В то же время связь между правительством и бизнесом
устойчиво продолжает укрепляться – экономический кризис ослабил
все страны и их государственные институты, и финансовые круги явно
получают над ними контроль: валютные фонды и центральные банки,
обретя большую политическую независимость, реорганизуются так,
чтобы отражать желания крупного бизнеса, сокращая объём контроля,
которым могут обладать над ними выборные члены общества. Таким
образом, ярко проявляется перекос стейкхолдерских отношений между государством, населением и элитами в сторону послекризисного
анархизма со стороны власть имущих.
Это же происходит и в других частях корпоративного сектора.
Государство и бизнес связаны сегодня более чем когда-либо, поскольку в таких областях как энергетика, аграрный бизнес, транспорт
и, особенно, оборона, он напрямую зависит от поддержки правительства, его правовой и физической защиты для того, чтобы существовать и приносить прибыль. Вследствие чего сейчас в обществе
наибольшее политическое поражение получат те силы, которые будут
утверждать, что Государство может отказаться от всякого вмешательства в экономику, кроме охраны собственнических прав. Это
объясняет популярность «левых» идей и протекционизма в мире [25, 29].
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Поэтому ведущие мировые акторы и разрабатывают новые пути
собственного развития, легитимизируя их террористическими атаками
11.09.2001 г. Один из них – жёсткий государственный контроль над
передвижением населения, как внутри своих границ, так и вовне. Что
всегда было центральной и самой сложной функцией Государства.
Ныне наблюдение за населением в развитых странах становится
тотальным: охрана аэропортов, контроль и цензура в Internet при дружественной поддержке корпоративных провайдеров и т. п. Возросла и
государственная секретность, что позволяет власти принимать всё
более личный и диктаторский характер, поскольку главы государств
постепенно получают всё новые полномочия, становясь недостижимыми для своего электората [4-12, 15, 28].
Экономический кризис создал для правительств развитых
государств возможность усилить давление на социальную систему
всего мира. Корпоративный стейкхолдерский контроль над Государством, особенно финансового сектора, становится более явным в свете
сокращения социальных защиты и финансирования, направляясь в
сторону произвола, получая в ответ рост общественного цинизма
относительно «демократизма» политики правящих элит. Средний
класс, выросший в системе государственной дотирования и благотворительности, находится теперь под давлением во всех странах –
большинство его представителей пролетаризируется в последующие
пару десятилетий [4-12, 15, 28].
Реальное сопротивление оказывает только Граница – то, что
остаётся за пределами политических формаций и их институтов,
созданных для контроля иммигрантского населения. Это сообщества,
составляющие определённые, часто криминальные или полукриминальные организации, или структурирующиеся вокруг них, и концентрирующиеся в псевдо-безгосудасртвенных регионах и пограничных
областях «пористых» государств, на территориях-изгоях, в зонах
коренного населения и трущобах. А бездомные и потерявшие свои
дома семьи дают качественный сигнал и чётко иллюстрируют, что эту
виртуальную зону/сообщество можно рассматривать как оплот
сопротивления существующей капиталистической системе экономики,
поскольку большинство нынешних государств более не рассматривают их в качестве производственных единиц, годных к системной
эксплуатации, относясь к ним, как к страте населения, которую
необходимо жёстко контролировать или, по возможности, избавиться
от неё [1, 2, 4-12, 18, 20, 25, 26].
Уникальность Границы в том, что Государство, и даже их объединения,
никогда не будет в состоянии опередить её. Новая глобальная
миграция создала огромный концентрированный социум из культурно
разрозненных, зачастую обнищавших людей, чьи передвижения
непредсказуемы (с точки зрения логики Государства), а социальнокультурное развитие активно и не останавливается ни на минуту.
Государство не может контролировать этот слой населения иначе, как
насилием. Ведь миграция ему необходима – она снижает зарплаты,
что хорошо для корпоративной экономики. Но она же и создаёт потен54

Հանրային կառավարում

циальные сообщества людей, не социализированных в капитализме и
реализующих собственные экономико-политические решения, которые
тоже постепенно направляются, в противовес действиям правящих
элит, в сторону анархизма.
Такое было и раньше – анархизм «низов» был массовым движением в Западной Европе в начале и середине ХІХ в., когда сложились
национальные рынки, а люди, ни когда не покидавшие свой регион,
начали свободно передвигаться в поисках работы. Тогда революционные политико-экономические теории зародились и укоренились именно в этих социальных группах, поскольку их члены осознавали, что
должны создать альтернативу отчуждённым и даже смертельным
условиям, с которыми они сталкивались в крупных промышленных
городах: трущобы ХІХ в. породили социально-революционные движения ХХ ст. [4, 21, 22].
Тот же вид замены культурно-политических связей происходит и
сейчас на глобальном мировом уровне – Граница и Население
увеличиваются, становятся менее прогнозируемыми и управляемыми
для Государства, которое само способствует его бегству со своих
коренных земель экономическими тяготами или военно-политическим
насилием. Миллионы человек в мире живут вне страны своего рождения, намного больше – в городских трущобах, и их число удвоится в
течение следующих 20 лет [4, 5, 9, 11, 18, 22, 25, 26].
Поэтому Государство обязано опасаться этой угрозы, так как оно
ещё не выработало адекватного ответа: политико-корпоративные
элиты разделились во мнении по вопросу, как справиться с волнами
иммигрантов. Некоторые призывают к перекрыванию путей миграции,
другие – предлагают иные решения, при которых бизнес всё ещё мог
бы получать прибыль из этого источника дешёвой рабочей силы.
Общий знаменатель этой проблемы в том, что эти люди, живущие на
краю государственной системы, не имеют Государства, а государства
не знают, что с ними делать.
Пока иммигранты децентрализованы, у них почти нет лидеров, и
культурно они опираются на традиции сообществ, из которых вышли.
Но в этом положении анархизм начинает порождать у людей Границы
своеобразный путь развития через неиерархические, кооперативные
стратегии организации, которые игнорируют физические границы и
уважают специфические нужды и желания этих стейкхолдерских групп.
И, если организации, подобные Аль-Каиде, смогут трезво пересмотреть свои взгляды и найти пути работы в практических альтернативах
для этой новой нации иммигрантов, анархизм может стать настоящей
угрозой для Государства и снова стать массовым движением,
основываясь на стейкхолдерских отношениях между людьми Границы.
И здесь МТП, предоставляемая ГТСУ, играет важную и многогранную роль не только в решении внутренних проблем и вызовов
безопасности нашего Государства, но и в укреплении международных
отношений Украины с другими государствами-партнерами, позволяя
строить единую мировую систему таможенных границ и пространств,
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структурирующих не только торгово-финансовые потоки, но и
прилегающие области Границы.
В данном случае ГТСУ является одним из элементов системы
международных отношений нашего государства. Ее деятельность есть
механизм стейкхолдерских отношений Украины с государствамипартнерами, который, функционируя, воспринимает влияние окружающей среды, изменения в которой требуют уже сейчас учитывать
интересы будущих поколений украинцев. Потому важным моментом
деятельности ГТСУ является её стратегическое управление, нацеленное на формирование и поддержку стойких конкурентных преимуществ Украины, придерживающейся в них, исходя из международной
практики стейкхолдерских взаимоотношений, следующих принципов:
уважение и учет интересов (включая историю, культуру, традиции,
образ жизни и наследие) жителей государств-партнеров; откровенность и прозрачность; доверие и искренность; безусловное соблюдение законодательства; учет собственных и международных стандартов; ответственное выполнение взятых на себя обязательств.
МТП в структуре ГТСУ является элементом усиления стейкхолдерских взаимосвязей Украины. В нее входит предоставление современной техники и оснащения, организация учебы и обмена опытом с
иностранными коллегами в различных сферах таможенной деятельности. А это миллионы долларов, евро и юаней, тысячи единиц техники, и сотни обученных специалистов. Таким усилением взаимодействия ГТСУ добивается повышения уровня собственного престижа,
технической и профессиональной подготовки своих работников, а,
значит, и доверия, через прогнозируемость собственных действий, со
стороны соответствующих партнёров-стейкхолдеров, в т. ч. и внутри
страны. При постоянном процессе ведения переговоров и обмена
опытом происходит закрепление единых международных стандартов
таможенной деятельности и активный обмен информацией, совершенствуется действующее законодательство и унифицируется работа
специалистов. А лучшие элементы международной таможенной корпоративной культуры, которые привносятся в их работу, позволяют
эффективно бороться с негативными проявлениями наследства прошлого и воспитывать необходимые качества у современных украинских
таможенников.
Современные стейкхолдерские отношения ГТСУ на межгосударственном уровне имеют некоторые, очень важные особенности, на
которые наслаиваются ещё и существующие вызовы настоящего
времени. Во-первых, это сотрудничество из-за отсутствия выбора: с
целью защиты собственных основ существования самые различные в
институциональном плане государства вынуждены сотрудничать, особенно в сфере безопасности, несмотря на имеющиеся между ними
разногласия и противоречия. Поэтому даже межгосударственные
политические кризисы не имеют сильного влияния на такое сотрудничество, например, в отрасли таможенного дела относительно защиты от распространения оружия массового уничтожения или контроля
над перемещением материалов двойного назначения. Во-вторых,
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именно наличие стейкхолдерских отношений дает возможности
дополнительного влияния одного государства на действия другого, но
обходными путями, мягко, с помощью определения общих позиций на
основе нахождения обще приемлемых ценностей.
Однако анализ проведённых мероприятий в сфере налаживания
международного сотрудничества со стороны ГТСУ с целью получения
и использования МТП свидетельствует об имеющихся проблемах,
связанных с существованием факторов, оказывающих негативное
влияние на эффективность её привлечения и реализации. Объективные: 1) длительная процедура рассмотрения потенциальными
донорами проектных предложений (следствие – снижение или потеря
их актуальности); 2) подавляющее использование донорами на этапах
подготовки и реализации проектов услуг иностранных и собственных
экспертов (следствие – затрата значительной части бюджета проектов
на их текущие потребности); 3) низкая эффективность для реципиентов отдельных форм сотрудничества, которые предлагаются донорами (следствие – снижение имиджа реципиентов за счет вынужденного отказа от сотрудничества). Субъективные: 1) подавляющая
ориентация реципиентов, относительно привлечения МТП, на материально-техническое обеспечение и развитие таможенной инфраструктуры; 2) неготовность большинства реципиентов к активной
работе и взаимодействию в сфере получения МТП; 3) недостаточное
участие реципиентов в определении содержания проектов и программ
МТП на этапах их подготовки и реализации; 4) непрогнозируемость, за
счет отсутствия системной работы со стороны реципиентов, выделения донорами финансовых ресурсов для МТП; 6) несогласованность
мероприятий, реализуемых в рамках проектов МТП, с мероприятиями
и стратегиями развития реципиентов, реализуемыми за счет государственного бюджета.
В перспективе ближайших 2-3 лет негативные последствия этих
проблем будут усиливаться постепенным уменьшениям объемов МТП
и спорадичностью ее предоставления потенциальными донорами
вследствие результатов мирового экономического кризиса, его рецессии и современной глобальной политической нестабильности. Что
обусловливает необходимость перехода на более высокой уровень
организации работы ГТСУ относительно привлечения МТП – внедрение новых форм сотрудничества и принципов построения взаимоотношений с потенциальными донорами на основе развития стейкхолдерских отношений.
Предлагается следующая стратегия действий для ГТСУ: 1) определение приоритетных направлений привлечения МТП исходя из
реального состояния дел, как у реципиентов, так и потенциальных
доноров; 2) совершенствование системы привлечения, распределения
и использования МТП в соответствии с обозначенными приоритетами;
3) структурно-функциональные изменения на основе целей долгосрочных приоритетов; 4) активизация сотрудничества и проведение
системной работы с потенциальными донорами относительно определения возможностей получения МТП и существующих попутных
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рисков; 5) улучшение координации деятельности всех реципиентов в
сфере привлечения МТП; 6) активизация работы относительно
совершенствования национального законодательства по вопросам
предоставления, распределения и использования МТП.
Исходя из анализа современного состояния дел в сфере международных отношений и прогнозов относительно возможности получения МТП, ГТСУ необходимо сосредоточиться на таких основных
направлениях ее привлечения: 1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; 2) развитие и усовершенствование
информационных и аналитических систем; 3) обеспечение специальных таможенных органов современным оборудованием; 4) развитие
инфраструктуры; 5) развитие профессиональных связей и взаимообмена опытом с другими реципиентами и донорами; 6) развитие
системных связей с имеющимися и потенциальными донорами.
Это позволит: 1) систематизировать общую деятельность ГТСУ в
вопросах получения и использования МТП; 2) обеспечить учёт собственных потребностей и эффективное использование уже полученной
МТП; 3) минимизировать субъективное влияние на содержание и
порядок реализации проектов МТП со стороны иностранных и
собственных экспертов, компаний-подрядчиков; 4) усовершенствовать
работу по реализации проектов МТП, как внутри ГТСУ, так и с
разнообразными донорами и компаниями-исполнителями.
Для этого предлагаются следующие пути повышения эффективности привлечения, распределения и использования МТП: 1) совершенствование системы анализа проводимой по проектам МТП работы
и её результатов; 2) разработка, продвижение и реализация комплексных программ развития ГТСУ, сформированных из взаимоувязанных
проектов МТП или отдельных технических заданий; 3) расширение
применения методологии управления проектами для реализации МТП;
4) обеспечение надлежащей подготовки соответствующему персоналу; 5) распространение принципа софинансирования (с донорами)
общих проектов МТП; 6) увеличение качественного участия персонала
ГТСУ в процессе разработки проектов МТП: обсуждении целей и
задач; определении критериев оценки промежуточных и конечных
результатов; формировании технических заданий; проведении
мониторинга; 7) активизация законотворческой работы в сфере МТП.
Это позволит ГТСУ получить следующие результаты: 1) систематизировать свою деятельность в сфере получения, распределения и
использования МТП; 2) обеспечить согласованность реализации
общих проектов МТП в рамках определенных приоритетов развития; 3)
обеспечить эффективность мероприятий по институциональнофункциональным изменениям; 4) уменьшить использование услуг
иностранных экспертов или компаний-подрядчиков; 5) повысить
собственную роль в подготовке и реализации общих проектов МТП; 6)
обеспечить активную работу с программами развития Twinning, ENPI,
TAІEX и др.; 7) активизировать сотрудничество с международными
финансовыми организациями; 8) усовершенствовать нормативноправовую базу.
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Учитывая вышеизложенное, задачи, которые предусматривается
решать с привлечением МТП, могут быть опосредованно определены
экспертами, непосредственно – руководством ГТСУ или инициироваться в ходе формирования комплексных проектов. Тогда эффективность такой совместной деятельности на основе стейкхолдерских отношений, согласно с проведёнными расчетами, увеличится в 6-8 раз.
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего
развития в данном направлении. Современное общественное бытие в
Украине по количеству и качеству потрясений, измененных этических
норм и ценностей вышло за любые границы восприятия и понимания
его населением. Искусственно созданная кризисная ситуация выявила
повышенный рост общественных запросов и несостоятельность
социальной реальности адекватно на них реагировать, поскольку не
срабатывают важнейшие социальные механизмы защиты и развития
общества. Состояние «разорванности» бытия и растерянности человека в несостоятельном обществе является постоянным напоминанием и потребностью в трансформации социума и личности. Встал
вопрос: как адаптироваться и научиться функционировать в своем
измерении в этих сложных условиях почти не прогнозируемой современной динамики не только отдельно взятому человеку, но и такому
системно-социальному явлению, как ГТСУ? Ведь происходит постоянное столкновение с множеством проблем и вызовами современности,
для которых не существует заготовленных ответов – их нужно искать,
самостоятельно принимать решения, предусматривать и прогнозировать возможные последствия своих действий и, важнейшее, нести
за них ответственность.
Общественные изменения всегда сопровождаются политическими, экономическими и духовными трансформациями, приспособлением и входом в новые реалии бытия. В условиях Украины начальный
период адаптации ГТСУ оказался слишком растянутым, а видоизменение её предыдущей системы ценностей, приоритетов и норм бытия
до уровня современной выстраивалось на идеях патернализации и
персонализации отношений. Теперь ей необходимо торить свой путь и
отыскивать своё место в нынешнем сообществе. Такой поиск современной социально-ориентированной управленческой модели должен
предусматривать количественную и качественную оптимизацию всех
составляющих элементов ГТСУ, независимо от их местонахождения в
иерархии управления.
Развитие науки и технологий, конкуренция на основе обстоятельства времени вызывают потребность учитывать все большее
количество факторов, как внешней, так и внутренней среды, которые
влияют на функционирование ГТСУ. Однако в пределах традиционного анализа и контроля факторам внешней среды уделено недостаточно внимания. Менеджмент, ориентированный преимущественно на
мониторинг и улучшение показателей деятельности, также не может в
полной мере обеспечить устойчивое развитие данной системы
государственного управления. Между тем, интенсивный материальный, энергетический, информационный обмен требует нового подхода
к формированию методологии и структуры анализа существующих
ситуаций, идентификации угроз внешней среды, «проблемных зон» во
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внутренней среде и алгоритмов немедленного реагирования. Современные общественные системы, одной из которых является ГТСУ,
приближаются к критической точке развития, когда их последующее
устойчивое существование зависит от согласованности проделываемых действий.
Исходя из вышеперечисленного, в научном мире одним из наиболее перспективных считается подход к анализу среды, разработке
систем взаимодействий с ней и поиску рационально-оптимальной
модели управления организацией на основе теории стейкхолдерских
отношений. Познавая правила и закономерности развития изнутри, и
взаимодействия стейкхолдеров друг с другом, и окружающей средой,
можно, используя методы логико-математического моделирования,
прогнозировать и корректировать их поведение, применяя приобретённые знания в стратегическом управлении деятельностью ГТСУ.
Вместе с тем, с расширением представлений о правах человека
растет осознание, что вызовы современности требуют модернизации
административной системы ГТСУ в целом и административной культуры в частности. Но в любом случае её перестройку необходимо
проводить эволюционными методами.
На мировой арене, перед общими вызовами современности, которые сейчас ни одно государство не может справиться самостоятельно,
одним из обязательных условий позитивных взаимоотношений есть
практика принятия во внимание и удовлетворения разнообразных
интересов различных заинтересованных сторон. Научный анализ
среды международных отношений доводит, что успешные страны,
учитывая интересы самых широких заинтересованных групп стейкхолдеров, формируют взаимозависимую систему, которая поддерживает
в развитии или сдерживает любое государство от необдуманных
поступков. Однако необходимо помнить, что международная среда
состоит только из вторичных стейкхолдеров, которые имеют
опосредствованное влияние на государство.
Стейкхолдерские отношения – универсальный подход к построению межнациональных отношений и транскультурных взаимосвязей с
точки зрения сохранения и укрепления общечеловеческих ценностей
всеми державами мира. Физическим проявлением межгосударственных стейкхолдерских отношений является МТП, механизмы получения которой уже давно отработаны в мировом сообществе. Она
рассматривается ним как один из важных механизмов эффективной
реализации глобальных общечеловеческих приоритетов. Практическое построение этих отношений путем МТП позволяет ГТСУ качественно выше выполнять возложенные на нее государством функции.
Получив, таким образом, значительные финансовые ресурсы для
реализации мероприятий по развитию собственной инфраструктуры и
государственных таможенных границ и территорий Украины, оснащению специальных таможенных органов соответствующими техническими средствами и компьютерной техникой, изучению ведущей мировой практики и опыта, ГТСУ определило своё направление последующего развития и модернизации. Что является одним из решающих
шагов на пути к евроинтеграции Украины посредством развития
прямого конструктивного диалога со всеми заинтересованными
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государствами-партнерами в рамках общепринятой мировой практики
создания общих таможенных границ и территорий.
Однако в связи с расширением территории Европейского Союза
вплоть до границ нашего государства существенно растет привлекательность Украины как транзитного миграционного канала. С геополитической точки зрения Украина отделяет богатую Европу от бедной
Азии. Именно это и предопределяет порядок существующих у ГТСУ
проблем (по данным ООН, за количеством иммигрантов Украина
уступает лишь США, России и Германии). Международная миграция –
это феномен, который касается каждой цивилизованной страны. Пассивным подходом к миграции государство лишает себя возможности
прихода в страну опытных иммигрантов, а также не сможет регулировать это явление и получать выгоду от него в будущем. Ведь
повышением потенциала рабочей силы, а, значит, и производства
миграция помогает увеличивать спрос и нивелировать процессы
уменьшение коренного населения, тем самым способствуя экономическому росту государства.
Поэтому, при модернизации в сфере стратегического управления
таможенной деятельностью Украины, необходимо учитывать, что:
1. Методы стратегического анализа, основанные на положениях
теории стейкхолдерских отношений, эффективны при разработке
стратегий управления стейкхолдерами. Однако всегда есть соблазн
подавить других стейкхолдеров и подменить общекорпоративные цели
собственными. Поэтому в менеджменте ГТСУ необходимо чётко придерживаться обозначенных законодательством Украины ограничений.
2. Ориентация на интересы отдельных стейкхолдеров накладывает ограничения по применению теории стейкхолдерских отношений
как самостоятельного инструмента стратегического управления.
Однако, в случае необходимости, её можно использовать при формировании стратегических целей ГТСУ, учитывающих, как частные
потребности заинтересованных сторон, так и их влияние.
3. Положения теории стейкхолдерских отношений могут применяться не только на стратегическом, но и на оперативно-тактическом
уровне. А использование некоторых моделей в качестве вспомогательных инструментов, особенно в синтезе с «классическими»
методами стратегического управления, предоставит менеджерам
ГТСУ дополнительные аналитические и управленческие возможности.
4. Использование подходов теории стейкхолдерских отношений к
проблемам стратегического управления позволяет отказаться от
разделения системы ГТСУ на внешнюю и внутреннюю среду, что
существенно унифицирует функционирование и расширяет её
возможности.
К тому же любая система без обратных связей (т. е. без локального управления), как средства уменьшения энтропии, с помощью
которого можно замедлить скорость её роста или даже снизить её
значение (по обобщенному определению Н. Винера, данному в 1960
году после визита в Советский Союз), не может быть жизнеспособной.
Поэтому процессы деградации и хаоса в течение очень короткого
времени приведут деятельность ГТСУ к состоянию коллапса, а
стейкхолдерские отношения Украины – на грань краха.
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Но обратная связь, хоть и является важным элементом жизнедеятельности, тем более в динамических системах типа ГТСУ, – это
частный случай управления. Поэтому, к сожалению, сейчас, под влиянием популярных идеек украинского бизнеса и политики, недооцениваются значение и роль, как системного управления стейкхолдерскими
взаимоотношениями, так и самой ГТСУ. Полагается, что с помощью
централизованного «ручного» управления можно решить все без
исключения их проблемы.
Наоборот, в развитых странах, в современную эпоху глобализации, ставка в таких отношениях делается исключительно на локальное
управление: рыночные фундаменталисты (термин Дж. Сороса) настойчиво требуют ограничения функций управления со стороны государства. Не трудно увидеть, что обе эти крайности приведут к такому
же результату, к которому в результате пришёл и СССР.
Поэтому выбор системного подхода, с точки зрения значимости, в
построении, развитии и управлении стейкхолдерскими отношениями
Украины, в т. ч. и в ГТСУ, основывается на необходимости обеспечения: а) внутренней цели самосохранения – устойчивости существования системы; б) достижения внешних целей, обусловливающих
функционирование таких отношений. Этот выбор подчёркивается, с
точки зрения философии, и принципиальной противоречивостью управления, составляющей диалектическое единство, которое: а) обеспечивает направленность движения, определяя перспективу и прогресс; б)
консервативно и реализуется всякий раз в виде какого-либо ограничения. А, в аспекте времени, опирается на принятие и реализацию случайных, обоснованных или рациональных решений. И, хотя классическая теория оптимизации во всех случаях рекомендует искать «наилучшее решение» (в виде экстремум), с точки зрения прикладного
аспекта управления стейкхолдерскими отношениями такой подход
имеет серьёзные недостатки, ведь: а) всякая реальная потребность
конечна и принципиально не выражается в виде экстремума; б)
наилучший выбор невозможен, а наилучшего решения не существует
в принципе.
Поэтому, если система стейкхолдерских отношений строится с
прицелом на дальнейшее существование и развитие, она должна
формироваться по принципу нечёткого множества чётких решений.
Нельзя её постоянно совершенствовать, избавляясь от балластных
функций и структур, делая слишком чувствительной и зависимой от
условий окружающей среды. Тем более что стейкхолдерские отношения в принципе есть частный случай общих человеческих взаимоотношений, который не может быть определяющим, не смотря на то, что
искусственно навязывается современной либеральной экономикополитической парадигмой. Стейкхолдерство – это одна из методологий социального менеджмента.
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СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ
ПРАКТИКАМ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ
Приведены результаты исследования «Коррупция: точка зрения
о проблеме участников рынка нефтепродуктов», которое было выполнено в 2011 г. Научно-техническим центром «Психея» (г. Киев).
Установлено, что для решения проблемы необходимо наличие
воли и желания у руководства страны и преодоление одинаково
высокой готовности к коррупционным действиям как государственных служащих, так и участников рынка нефтепродуктов.
Ключевые слова: государственная политика, борьба с коррупцией, рынок нефтепродуктов.

Постановка проблемы. Проведение реформ, направленных на
обеспечение эффективности, результативности и прозрачности государственного управления, сталкивается со многими препятствиями, в
частности с коррупцией в органах исполнительной власти. Коррумпированность государственных служащих способна не только помешать устойчивому развитию национальной экономики, но и привести к
утрате доверия, лишения политики и власти общественного кредита.
Поэтому исследование особенностей коррупции для разработки
механизмов противодействия коррупционным практикам является
актуальным.
Анализ последних исследований и публикаций. Как говорится в
исследовании European Business Association, «существующая в
Украине структура государственного управления, оставшаяся в наследство от коммунистического прошлого, пронизана коррупцией,
бюрократией и корыстными интересами» [1, с. 66-67]. В рейтинге
Corruption Perception Index 2011, публикуемом Transparency International, Украина расположилась на 152 позиции из 183 (в 2002 г. – 84
место, в 2009 г. – 146-е) [2]. Более 20 % руководителей 1201 украинского
предприятия, опрошенные в третьем квартале 2012 г. специалистами
департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, назвали коррупцию основным препятствием,
которое не позволяет нормально развиваться производству [3, с. 8].
Поскольку упомянутые исследования касались субъектов экономической деятельности в целом, автором была поставлена задача определения отдельной точки зрения на проблему коррупции участников
рынка нефтепродуктов. Конкретизация объекта исследования была
обусловлена тем, что бензин и дизельное топливо являются инфраструктурными товарами, а рынок нефтепродуктов требует особого внимания со стороны государства, поскольку при ненормальном функцио66
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нировании он становится средой, к которой тяготеют криминальные
структуры, а также источником социальной напряженности.
Целью статьи является установление симптомов проблемы и
определение механизмов противодействия коррупционным практикам
на рынке нефтепродуктов в Украине.
Изложение основного материала исследования. В течение 2011 г.
среди клиентов Научно-технического центра «Психея» (г. Киев) при
участии автора было проведено исследование «Коррупция: точка
зрения о проблеме участников рынка».
Исследованием было охвачено 350 человек, которые работают на
различных должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих свою деятельность на рынке нефти и нефтепродуктов в Украине. Формой получения информации от респондентов
в рамках проведения их опроса была анкета, состоящая из 21 вопроса.
Портрет выборки был таким:
– гражданами Украины были 100 % респондентов;
– высшее образование имели 85 % опрошенных, среднее
специальное – 15 %;
– на государственной службе на момент опроса находилось 5 %
респондентов, имели опыт соответствующей работы 12 %, не имели
такого опыта 83 % опрошенных;
– на предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью
работников до 50 человек работало 62 %, более 50 человек – 38 %
опрошенных;
– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые не
имели доли государственной собственности в уставном капитале или
таковая составляла менее 25 %, работало 82 % респондентов, от 25
до 100 % – 18 %;
– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих внешнеэкономические операции, работало 39 % опрошенных, не
осуществляют – 61 %;
– на предприятиях, в учреждениях и организациях добывающей,
перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли,
средствах массовой информации или общественных организациях
работали соответственно 7, 12, 25, 40 и 16 % респондентов.
Полученные в ходе исследования ответы свидетельствуют, что
коррупция является одним из основных факторов, которые угрожают
национальной безопасности и негативно влияют на все стороны
общественной жизни.
Почти 95 % респондентов убеждены, что коррупция подрывает
авторитет государства, наносит вред утверждению демократических
основ управления обществом, ограничивает права и свободы граждан,
особенно рядовых, которые больше всего страдают от коррупции, теряя
при этом веру в демократические основы общества и государства.
Коррупция в органах исполнительной власти тормозит и искажает
социально-экономические реформы, способствует криминализации и
тенизации национальной экономики, препятствует развитию рыночных
отношений, прежде всего среднего и малого бизнеса, а также притоку
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иностранных инвестиций, предоставляет незаконные привилегии коррумпированным группировкам, финансово-промышленным группам, подчиняет государственную власть их интересам.
К сожалению, из-за невыполнения ряда мер, предусмотренных
законодательством Украины, масштабы коррупции не уменьшаются.
Как свидетельствует опрос, 85 % граждан при обращении в органы
исполнительной власти сталкивались с необходимостью «вознаграждать» чиновников, 74 % считают, что для ускорения решения вопросов
целесообразно предложить государственному служащему «презент», а
почти 80 % уверены, что большинство государственных служащих за
особое вознаграждение готовы совершить незаконное деяние.
Распространению коррупции содействует декларативность намерений власти по дерегуляции и либерализации экономики, поддержки
предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Около 78 % респондентов уверены, что в Украине предприниматель не может обойтись без подкупа служащих из-за высоких налогов, недобросовестной
конкуренции и произвола государственных контролеров. При этом
каждый третий опрошенный готов заплатить за предоставление
разрешительных документов, а каждый седьмой считает, что не сможет основать (реорганизовать, перерегистрировать) частное предприятие, не «вознаграждая» чиновников.
Среди основных проявлений коррупции на рынке нефтепродуктов,
с которыми имели дело респонденты:
– навязывание невыгодных условий договора или необоснованный отказ от его заключения;
– искусственное создание препятствий для выхода на рынок;
– необоснованное препятствование деятельности субъектов хозяйствования, ограничение их прав на продажу товаров;
– введение незаконных ограничений на создание новых хозяйствующих субъектов, запретов на отдельные виды деятельности или
производство определенных товаров;
– указания в отношении первоочередной поставки товаров определенному кругу покупателей и/или приоритетного заключения договоров с ними;
– установление ограничений по выбору производителей (исполнителей);
– необоснованное ограничение доступа к участию в аукционах и
тендерах, создание отдельным участникам преимущественных условий участия в них, нарушение порядка определения победителей;
– злоупотребления при предоставлении государственной помощи.
Нынешнее положение дел является следствием того, что до сих
пор не определены все социальные предпосылки коррупции, целенаправленно не осуществляется деятельность по ее ограничению и
нейтрализации. Борьба с коррупцией ведется без определенной системы и надлежащей требовательности, достаточного информационного
обеспечения, соблюдения принципа разделения функций и ответственности. Главные усилия расходуются на реагирование на отдель68
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ные коррупционные проявления, о которых знают почти 75 % респондентов, а не на устранение способствующих им причин и условий.
Антикоррупционная деятельность не стала приоритетной для
органов государственной власти, прежде всего тех, которые должны
непосредственно выполнять соответствующие функции. Хотя 35 %
респондентов считают основным при борьбе с коррупцией политическую волю, о реальной противодействии коррупции со стороны судебных органов и органов внутренних дел говорят только 17 % опрошенных. Около 21 % допускают, что этим эффективно занимаются государственные органы контроля (прежде всего, Антимонопольный комитет
Украины), и только 13 % отдают должное усилиям прокуратуры.
Пассивность правоохранительных и других государственных органов в привлечении виновных в коррупционных деяниях к ответственности, привело к разочарованию участников рынка в демократических
основах общества и государства. Почти 37 % из них не видят смысла в
оказании помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией.
В обществе бытует мнение о коррумпированности власти, допустимости, эффективности и неотвратимости коррупционных связей и
действий, о нежелании властей бороться с ними. Две трети респондентов считают наиболее пораженным коррупцией высший уровень
государственной власти. Около 40 % объясняют незначительное количество наказанных за взяточничество нежеланием разоблачения высших взяточников, а 15 % уверены, что коррумпированные государственные служащие нужны власти.
Такое положение дел формирует у представителей бизнеса готовность и привычку к коррупционным отношениям. Четверть опрошенных
в случае отказа чиновника в решении поставленного вопроса будет
пытаться «договориться» с ним, а почти 30 % респондентов намерены
«убеждать» государственных контролеров.
В украинском обществе, в том числе через средства массовой
информации, утверждается мысль о приоритетности более жесткого
наказания виновных в коррупционных деяниях, а не устранении их
причин и условий. Почти половина опрошенных уверена, что усиление
уголовной ответственности является единственным путем преодоления коррупции. Около 40 % респондентов считают, что знание гражданами своих прав и порядка работы органов власти может способствовать сдерживанию коррупции. Но при этом более двух третей опрошенных не знают своих прав и не знакомы с порядком рассмотрения
обращений граждан в органах власти.
Анализ результатов исследования «Коррупция: точка зрения о проблеме участников рынка», проведенного Научно-техническим центром
«Психея» при участии автора, позволяет сделать следующие выводы:
– коррупция оценивается крайне негативно, поскольку подрывает
авторитет власти и доверие к ней, приводит к криминализации и тенизации экономических отношений, торможению и искажению социальноэкономических реформ, нарушает принципы социальной справедливости, уничтожает духовные, моральные и общественные ценности;
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– распространение мнения о допустимости, эффективности и
неотвратимости коррупционных связей и деяний привело к одинаково
высокой готовности к коррупционным действиям со стороны как
граждан, так и государственных служащих;
– участники рынка нефтепродуктов считают основными причинами
коррупции слабость государственной власти, низкие моральные качества государственных служащих и их попытки компенсировать за
счет совершения коррупционных деяний свою недостаточно высокую
зарплату;
– респонденты называют главными условиями роста коррупции
криминализацию социально-экономических отношений, отсутствие благоприятного режима деятельности субъектов хозяйствования, непрозрачность в решении экономических и хозяйственных вопросов, отсутствие
системы мер предупреждения, непоследовательность и поверхностность антикоррупционной политики, пассивность правоохранительных
и других государственных органов о привлечении к ответственности
виновных в коррупционных деяниях;
– по мнению граждан, факторами преодоления коррупции является наличие политической воли у высшего руководства страны.
Учитывая вышеизложенное и в целях предупреждения коррупции
и коррупционных деяний, было бы целесообразно:
– разграничить политические и административные функции внутри
министерств. Для этого стандартизировать структуру и закрепить за
правительственными органами в системе министерств административные функции, связанные с отношениями с конкретными лицами;
– институционально выделить службы, агентства, другие органы
исполнительной власти, осуществляющие реализацию политики,
администрирование государственных программ и предоставление
услуг населению;
– ограничить полномочия аппарата государственного управления
по разрешительным функциям, в том числе по предоставлению льгот,
преимуществ, лицензий, заменив эти полномочия осуществлением
контроля соблюдения норм законодательства;
– ввести обязательное заполнение деклараций о расходах государственными служащими, занимающими ответственные и особо
ответственные должности;
– увольнять с государственной службы должностных лиц, предоставивших недостоверные сведения в декларации о доходах государственных служащих;
– дополнить законодательство о борьбе с коррупцией прямым уточнением, что за совершение одинаковых коррупционных деяний государственные служащие всех рангов несут одинаковую ответственность;
– регламентировать условия и порядок правомерного получения
государственными служащими подарков, комиссионного вознаграждения, гонораров, услуг, использование ими транспортных и технических
средств, средств связи и другого имущества;
– организовать независимую проверку законности и обоснованности создания негосударственных организаций для осуществления
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операций и процедур, которые выполняются государственными учреждениями бесплатно или за низкую плату;
– сделать невозможным существование необоснованных видов
административных услуг и их «дробление» на отдельные платные услуги; перекладывание на граждан обязанностей органов власти по
сбору справок, визированию, согласованию; навязывание гражданам
сопутствующих платных услуг или принуждение к уплате «добровольных взносов»;
– ввести административную ответственность должностных лиц органов исполнительной власти за уклонение от реагирования на критические выступления средств массовой информации относительно
обнародованных фактов коррупции;
– уменьшить необоснованно высокие размеры платы за отдельные виды услуг и необоснованно большие сроки их предоставления;
– обеспечить открытый доступ граждан к информации, необходимой для получения административных услуг;
– разработать и внедрить систему повышения уровня знаний и
воспитания различных слоев населения о роли, путях и формах
развития институтов гражданского общества, формирования негативного отношения к коррупции, противодействия факторам, ее предопределяющим, укрепления мотивации непосредственного участия в
предупреждении и раскрытии фактов коррупционных деяний.
С целью создания конкурентной среды в сфере государственных
закупок, предотвращения проявлений коррупции в ней, развития добросовестной конкуренции, обеспечения рационального использования
государственных средств:
– создать открытый банк данных о субъектах хозяйствования,
причастных к коррупции, чтобы исключить возможность их участия в
выполнении государственных заказов и контрактов;
– разработать методики прогнозирования цен на нефть и нефтепродукты, а также единую базу данных по ним, которые позволяли бы
точно определять стартовые цены государственных закупок нефти и
нефтепродуктов;
– отказаться от фиксированной цены контракта, которую нельзя
корректировать; предусмотреть возможность учета изменения цен на
нефтепродукты в контрактах с длительным сроком исполнения;
– ужесточить ответственность юридических, должностных лиц и
граждан за выпуск и реализацию нефтепродуктов, которые не соответствуют нормативным требованиям. Классифицировать эти деяния
как преступления в сфере экономической деятельности, поскольку
привлечение в сферу легального предпринимательства некачественной продукции, которая производится и/или реализуется как
соответствующая установленным требованиям, является нарушением
прав потребителей и приводит к необоснованному обогащению одних
субъектов хозяйствования по сравнению с другими, которые
производят и/или реализуют качественный товар;
– установить уголовную ответственность за недопущение, устранение или ограничение конкуренции путем согласованных действий
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(картельного сговора), неоднократное (более трех раз в течение трех
лет) злоупотребление монопольным положением, а также за искажение результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров, совершенное
из корыстных побуждений.
Чтобы привлечь общественность к формированию и реализации
антикоррупционной политики и осуществлению контроля деятельности
органов исполнительной власти:
– гарантировать проведение систематических консультаций с
общественностью в процессе принятия решений органами исполнительной власти, заблаговременного обнародования проектов нормативно-правовых актов на официальных сайтах этих органов;
– закрепить полномочия и функции общественных советов и
других консультативно-совещательных органов при органах исполнительной власти в регламентах деятельности органах исполнительной
власти;
– обеспечить проведение общественных антикоррупционных экспертиз проектов нормативно-правовых актов и учет их рекомендаций;
– урегулировать вопрос об обязательности принятия органами
местного самоуправления уставов территориальных общин, в которых
предусматриваются правовые механизмы осуществления права членов территориальных общин на реализацию форм местной демократии (общее собрание, общественные слушания, местные инициативы,
органы самоорганизации населения и т. д.);
– обеспечить публичность всех этапов подготовки и принятия
государственно-политических решений, обнародование их проектов,
доступ к информации о деятельности и решениях органов исполнительной власти.
Выводы. Коррупция является одним из основных препятствий,
мешающим устойчивому развитию рынку нефтепродуктов в Украине.
Необходимыми условиями решения этой проблемы является наличие
политической воли у высшего руководства страны, которое должно
проводить действенную антикоррупционную и кадровую политику, и
преодоление одинаково высокой готовности к коррупционным действиям как со стороны государственных служащих, так и участников
рынка.
ЛИТЕРАТУРA
1. Рябцев Г. Л., Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее:
монография [Текст] / Г. Л. Рябцев, С. В. Сапегин, В. Э. Лир. – К. :
Санспарель, 2008. – 280 с.
2. Corruption Perception Index 2011 [Электронный документ]/
Transparency International. – Режим доступа : http://cpi.transparency.org/
cpi2011/results/ (дата обращения 10.11.12).
3. Рябцев Г. Л., Третий квартал: в напряженном ожидании [Текст] /
Геннадий Рябцев // Терминал. – 2012. – № 41. – С. 6-10.
72

Հանրային կառավարում

GENNADIY RIABTSEV
Associate Professor of the Chair of Public Administration
and Management of Political Processes,
National Academy of Public Administration at the President of Ukraine,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor

SYMPTOMS OF THE PROBLEM AND COUNTERMEASURES OF
CORRUPT PRACTICES IN THE OIL MARKET IN UKRAINE
The results of the study, "Corruption: the point of view of participants of
oil market on the problem", which was implemented by the Scientific and
Technical Centre "Psyche" (Kyiv) in 2011, are announced. It is established
that the problem could be solved if the political leaders be the will and
desire, and public officials and participants of oil market overcome the
same high readiness for corrupt practices.
Keywords: public policy, combating corruption, oil market.

Ներկայացվել է խմբագրություն 19.11.2012 թ.

73

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

ՍՏԵՓԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրվում են պետական կառավարման մեթոդների փոփոխման խնդիրները՝ պլանային տնտեսությունից դեպի
ազատ տնտեսության անցման շրջանում: Այս գործընթացում պետությանը հատկացված է հատուկ դեր, քանի որ հենց նա է առնչվում
քաղաքական և տնտեսական ռիսկերի հետ: Առանձնակի ուշադրության է արժանացել տեղական ինքնակառավարման համակարգ
ստեղծելու ԱՄՆ-ի, Իտալիայի, Շվեյցարիայի և այլ երկրների փորձը:
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, տնտեսություն,
հասարակական կազմակերպություններ:

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության պատմությունը
կարելի է համարել կարճ կամ երկար՝ կախված ընտրված դիտանկյունից: Իր ճանաչված ժամանակակից ձևով, որի հիմքում քաղաքացիական
հասարակության՝ համընդհանուր ընդունելություն գտած արևմտյան ընկալումն է որպես ժողովրդավարացման գործակալ, Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը նոր երևույթ է: Այդպիսի
քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում կարևորություն
ստացավ միայն 1980-ական թվականների վերջում: Սակայն, եթե քաղաքացիական հասարակությունը դիտարկենք որպես համատեղ, համայնական կյանքի դրսևորում՝ պետությունից դուրս, ապա կարելի է պնդել,
որ այն Հայաստանում ունի երկար պատմություն:
Քաղաքացիական հասարակությունը, որպես ոչ ֆորմալ և ինքնակազմակերպվող միավորումների կենսագործունեություն, դարեր շարունակ եղել է հայ ազգի կենսական տարրերից մեկը: Օտար տիրապետության և ճնշումների տարբեր ժամանակահատվածների ընթացքում և պետականության կորստից հետո հայ ժողովուրդը ցուցադրել է ինքնակազմակերպման այլընտրանքային տարբերակ` կամավորության` գոյատևման հզոր համակարգ մշակելով եկեղեցու և համայնքի ներքո [10, էջ 25]:
Մարդկային հարաբերությունների և արժեքների կարևորությունն ավանդաբար բարձր է դասվել Հայաստանում: Որպես այդպիսիք՝ «ազգակցական կապերը և խմբային պատկանելության զգացումը կատարել են
կարևոր կարգավորող գործառույթ», իսկ նահապետական ընտանիքը
հայկական համայնքներում եղել է մինչխորհրդային հանրային կազմակերպման հիմնական միավորը [7, էջ 183]:
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1922-ից 1991 թվականը Հայաստանում խորհրդային տարիներին երկրում քաղաքացիական հասարակության հատվածի զարգացումը կրել է
սոցիալիաստական համակարգի տիրապետող ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի ազդեցությունը: Գոյություն ունեցող ֆորմալ կազմակերպությունները և միավորումները, ինչպիսիք էին քաղաքական կուսակցությունը, արհմիությունները, հասարակական կազմակերպությունները և կոմունիստական երիտասարդական միությունը վերահսկվում էին ավտորիտար պետության կողմից, մինչդեռ ցանկացած անկախ քաղաքացիական միավորում կամ գործողություն դիտարկվում էր որպես վտանգ պետական իշխանությանը [3, էջ 261-279]: Խորհրդային դարաշրջանի «հասարակական» կազմակերպությունները մեծամասամբ ծառայում էին պետությանը
և կուսակցությանը՝ իրենց առաքելությամբ և գործունեությամբ սատարելով կոմունիստական գաղափարախոսությունը, այլ ոչ թե կամավոր նախաձեռնությունների միջոցով բավարարելով հանրային կարիքները [11]:
Սա հանգեցրեց Հայաստանում ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության անկմանը: Այդուհանդերձ, վկայություններ կան, որ Խորհրդային Հայաստանում եղել են թե՛ համայնքային, թե՛ քաղաքացիական կազմակերպման դրսևորումներ: Քաղաքացիական կյանքը կենտրոնացած էր ոչ ֆորմալ սոցիալական ցանցերում և համերաշխության խմբերում: Արդյունավետ պետական աջակցության բացակայության պայմաններում, փոխադարձ օժանդակությունը դարձել էր կարևորագույն պաշար, որի վրա բազմաթիվ տնային տնտեսություններ կարող էին հենվել Հայաստանում անցումային շրջանում գոյատևելու համար [3 էջ, 261-279]: Ժամանակակից
հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության հետքերը կարելի է
նշմարել ուշ 1980-ականներում, երբ, ըստ Իշխանյանի, «…Հայերը հավատում էին քաղաքացիական հասարակության իդեալներին և խորհրդային
համակարգը ժողովրդավարացնելու հնարավորությանը: Այս իդեալիզմը
հազարավոր մարդկանց հանեց Երևանի փողոցներ ... բազմաթիվ անտարբեր խորհրդային քաղաքացիներից կերտեց հասարակական և քաղաքական ակտիվիստների» [1]: Այս երևույթն սկսվեց 1988 թվականին՝
վերակառուցմամբ («պերեստրոյկա»), երբ թույլատրվեց պետությունից
անկախ համայնքային գործունեությունը, և մեկնարկեց Հայաստանի հասարակության ներսում ժամանակակից հասարակական շարժումների
զարգացումը: Այդ շարժումները չափազանց կարևոր էին այդ տարիներին
կառավարության քաղաքականության ձևավորման և դրա վրա ազդեցության տեսակետից: Օրինակ՝ 1989 թվականին շարքային քաղաքացիները կարողացան ազդել հանրային քաղաքականության վրա, երբ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին դարակազմիկ բնապահպանական շարժմանը: Մարդիկ դիմեցին գործադուլների, ցույցերի, գրեցին և ներկայացրեցին պահանջագրեր և բողոքներ, զբաղեցրեցին շինություններ և ճանապարհներ՝ երկրում վնասակար արդյունաբերական ձեռնարկությունների
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աշխատանքի դեմ բողոքելու նպատակով: Իրականում, այս շարժումներն
այնքան հզոր էին, որ դրանք հանգեցրին շրջակա միջավայրը խիստ աղտոտող մի քանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների փակման [10]:
Այս բողոքները, թափ հավաքելով ազգային գաղափարի շուրջ մարդկանց
համախմբումից, ձգտում էին ԽՍՀՄ-ից Հայաստանի անկախացմանը:
Հանրային խմբերը և ոչ կառավարական կազմակերպությունները մեծամասամբ իրենց աջակցությունն էին հայտնում այս գաղափարներին: Հայաստանի իշխանությունը 1991-ին հայտարարեց Խորհրդային Միության
կազմից դուրս գալու իր որոշման մասին: Քաղաքացիական հասարակությունն սկսեց արագորեն, բայց քաոսային ձևով ինքնակազմակերպվել՝
առանց պետությունից կամ մասնավոր հատվածից որևէ էական աջակցություն ստանալու [1]:
Հարկ է նկատել, որ հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության զարգացման կարևորագույն դերակատարներից մեկն էլ սփյուռքահայ
համայնքն է:1 1988-ի երկրաշարժից և ղարաբաղյան պատերազմից հետո
սփյուռքի շահագրգռվածությունն ու հետևողական մասնակցությունն երիտասարդ պետության վերածննդի հույսեր ներշնչեցին: Սփյուռքն սկսեց
ընկալվել որպես գլխավոր առաջ մղող գործոն, որը վճռական էր և որից
ակնկալվում էր Հայաստանը կարճ ժամանակում վերածել հետխորհրդային
հաջողության կարևոր օրինակի: 1991-ի դրությամբ՝ հայկական սփյուռքն
սկսել էր ակտիվ դեր խաղալ Հայաստանում վերակառուցման և մարդասիրական տարատեսակ ծրագրերի իրականացման գործում [5]:
Հայաստանում ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ սնկի նման
աճը կապված էր մի շարք զարգացումների հետ. ա) 1988-ի երկրաշարժը,
որը հանգեցրեց մի շարք բարեգործական հիմնադրամների և միությունների ստեղծման, բ) ղարաբաղյան շարժումը՝ հայրենակցական միությունների ստեղծմամբ, գ) անկախության համար մղվող պայքարը, որը ստեղծեց սոցիալական, քաղաքացիական և ազգային միավորումներ, դ) ավելցուկային աշխատուժի կրճատումները, ինչը պատճառ դարձավ արհեստակցական միությունների ստեղծման, և ե) պետական անկախության
ձեռքբերումը, որի արդյունքում հիմնվեցին նոր մշակութային, կրոնական,
երիտասարդական և կանանց կազմակերպություններ [1]: Այս փուլում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (այսուհետև`
ՔՀԿ) ստեղծվեցին տարերայնորեն՝ ի պատասխան հրատապ խնդիրների՝
առանց նախասահմանված առաքելությունների, ռազմավարական պլանների կամ կազմակերպական կառուցվածքի: ՔՀԿ-ներին հիմնականում մտահոգում էին բնապահպանությունը, 1988-ի երկրաշարժի հետևանքները,

Սփյուռքում ապրող հայերի քանակն առնվազն կրկնակի ավելի է Հայաստանում
ապրողների թվից: Չնայած գնահատականները տարբերվում են՝ սովորաբար նշվում է,
որ 6 միլիոն հայ ապրում է սփյուռքում, մինչդեռ 3 միլիոն՝ Հայաստանում:
1
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փախստականների ներհոսքը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության
հետևանք հանդիսացող տեղահանություններն ու զրկանքները: 2
Որպես այդպիսին՝ այդ կազմակերպությունները հիմնականում ներգրավված էին պատերազմից ու երկրաշարժից տուժածներին մարդասիրական օգնության բաշխման և նյութական աջակցության ծրագրերում:
1990-ական թվականներից ի վեր, Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքը ձևավորվել է օտարերկրյա օգնության ազդեցությամբ: Դեպի ժողովրդավարություն աստիճանական անցման ընթացքում աճեց հասարակական կազմակերպությունների թիվը: Դրանք
ավելի կազմակերպված և նպատակաուղղված էին, ստեղծվել էին՝ բավարարելու աճող հասարակական մտահոգությունները, ինչպիսիք էին
գործազրկությունը, սոցիալական և առողջապահական կարիքները:
Դրանք խթանում էին ժողովրդավարական արժեքները և մարդու իրավունքները, և ինքնակազմակերպված էին համապատասխան արևմտյան
կազմակերպությունների նմանությամբ: Մի միջավայրում, որտեղ պաշարների տեղաբաշխումը, պետական և մասնավոր հատվածների, անձնական ու համայնքային շահերի միջև տարանջատումը 1991 թվականի անկախությանը հաջորդող տարիներին զգալիորեն աղճատված էին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական շահերի պաշտպանության տեսակետից սկսեցին կարևոր հակակշռի դեր խաղալ:
Երկրում ՔՀԿ-ների զարգացման հետագիծը հիմնականում արտացոլել է ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը՝ մեկ տարբերությամբ. շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների տարբեր տեսակների համար միջազգային դոնորներից և մասնավոր հիմնադրամներից
(հիմնականում՝ սփյուռքահայ խմբերից) ֆինանսական աջակցության առկայությունը ստեղծել էր ֆինանսավորման հարուստ միջավայր: Հասանելի միջոցների տեսանկյունից, այնուամենայնիվ, ՔՀԿ-ների ունեցած
ազդեցությունը համարժեք չէ ակնկալված արդյունքին: Ասվածը չի նշանակում, որ նրանք ազդեցություն չեն ունեցել, այլ հանրային քաղաքականության և կարծիքի վրա ազդելու նրանց կարողությունը եղել է սահմանափակ ու համեստ:
Որոշակի գործոններ նպաստել են նման զարգացման: Առաջին հերթին, իր ազդեցությունն է ունեցել խորհրդային փորձը: Մասնավորապես,
ըստ Հովարդի [8], պետության կողմից վերահսկվող կազմակերպությունԼեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը զինված հակամարտություն էր, որը տեղի
ունեցավ 1988-ի փետրվարից մինչև 1994-ի մայիս՝ Լեռնային Ղարաբաղում
մեծամասնություն կազմող և Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը վայելող
էթնիկ հայերի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել http://www.nkrusa.org
վեբկայքը:
2
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ներում պարտադիր մասնակցությունը, ակտիվ մասնավոր ցանցերի
զարգացումը և կենսունակությունը, ինչպես նաև կոմունիզմի անկումից ի
վեր տեղի ունեցած իրադարձությունների նկատմամբ խորը հիասթափությունը հետխորհրդային քաղաքացիների մեծ մասի մոտ առաջացրեցին հասարակական գործունեությունից օտարման տևական զգացում:
Ներկայումս Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության հատվածը դեռևս տուժում է «հասարակական կազմակերպությունների»
խորհրդային ժառանգությունից և դրա սոցիալ-հոգեբանական բեռից,
ինչն իր ազդեցությունն է ունենում նման կազմակերպությունների նկատմամբ հանրային վստահության և դրանց ցուցաբերվող աջակցության
վրա [10]: Օրինակ՝ 2007 թվականին Հայաստանի բնակչության միայն
18%-ն էր վստահում տեղական ՀԿ-ներին [5]: Այս պատճառով շահույթ
չհետապնդող կազմակերպությունները հաճախ լրատվամիջոցներում
ներկայացվում են որպես առևտրային կազմակերպություններ, որոնք
զբաղված են դրամաշնորհների սպառմամբ՝ առանց լայն հանրությանը
որևէ իրական օգուտ ապահովելու [1]: Խորհրդային դարաշրջանի հովանավորչության (paternalism) մեկ այլ տևական հետևանք է քաղաքացիների սահմանափակ մասնակցությունը համայնքային կազմակերպություններին: Քաղաքացիները պետությանը դեռևս համարում են պատասխանատու հասարակության ընդհանուր բարեկեցության համար [10]:
«Policy Forum Armenia» (PFA) կազմակերպությունը իր զեկույցում [4]
նշում է ՔՀ-ի թույլ ազդեցության մեկ այլ պատճառ ևս. «Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը վերջին տարիներին թուլացել է նաև
բարձր որակավորում ունեցող անհատների արտագաղթի արդյունքում:
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը նկատել է, որ արտագաղթողների շրջանում բարձրագույն կրթություն ունեցողների հարաբերակցությունը կրկնակի բարձր է միջին ազգային ցուցանիշից: Իրականում, Հայաստանը բնակչության «արտահանման» առումով դարձել է
համաշխարհային առաջատարներից մեկը, եթե արտագաղթողների թիվը ներկայացնենք ըստ արտագաղթին նախորդած շրջանում բնակչության տոկոսի»: Ավելին, չնայած օտարերկրյա օգնության հսկայական ծավալներին, որոշ բացասական գործընթացներ զգալի բացասական ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության
հեղինակության և ակտիվության վրա: Առաջին՝ երկրում իշխանության
որոշ մարմիններ և իշխող քաղաքական կուսակցությունները ստեղծել են
իրենց «գրպանային» ոչ կառավարական կազմակերպությունները, որպեսզի ստանան արտաքին ֆինանսավորում: Երկրորդ՝ ֆինանսական
միջոցների սղության և դաժան մրցակցության հետևանքով բազմաթիվ
ՔՀԿ-ներն սկսեցին հետամուտ լինել դրամաշնորհների ստացման՝ անկախ այն հանգամանքից, դրանք համապատասխանում էին իրենց կազմակերպության առաքելությանը և նպատակներին, թե` ոչ: Ի հետևանք,
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երբեմն ՔՀԿ-ներն ընկալվում են որպես օտարերկրյա օրակարգեր, և ոչ
թե իրենց երկրի առաջնահերթություններն առաջ մղողներ [10]: Բնականաբար, տեղի ունեցավ կազմակերպությունների որոշակի տեսակների
խզում հասարակությունից: ՔՀԿ շահառուների փոքրաթիվ խումբը և թափանցիկության ու հանրությանը հաշվետու լինելու պակասը 2004 թվականին դեռևս հիշատակվում էին որպես հատվածի առջև ծառացած խոչընդոտներ [11]: Այս իրավիճակը վատթարացավ այն պատճառով, որ
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունն առավելապես կախված
է եղել միջազգային դոնորների տրամադրած ֆինանսավորումից՝ առանց
բազմազանեցնելու սեփական եկամուտների աղբյուրները կամ այդ նպատակով գործողությունների ծրագիր և երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակելու: Նրանք անհեռատեսորեն հետամուտ են եղել բացառապես դոնոր կազմակերպություններից դրամաշնորհների ստացմանը:
Հիշյալ թերությունները որոշ չափով հակակշռվում են սեփական համայնքների կյանքին համայնքի շարքային անդամների ակտիվ մասնակցությամբ, հատկապես գյուղական շրջաններում` ներգրավվելով տարբեր
տեղական նախաձեռնություններում և համայնքային նախագծերում: Այսպիսի մասնակցության ամենատարածված ձևը համարվում է կամավոր
աշխատուժի տրամադրումը համայնքային ենթակառուցվածքների նորոգման և շրջակա միջավայրի պահպանման նախաձեռնություններին:
Մասնավորապես, բնակիչները մասնակցում են ջրանցքների մաքրման,
ճանապարհների և խմելու ու ոռոգման ջրի համակարգերի վերականգնման, աղբահանման, ծառատունկի և դպրոցական տարածքների բարեկարգման հետ կապված աշխատանքներին: Շատ բնակիչներ հաճախ
մասնակցում են այս նախաձեռնություններին, անգամ եթե իրենք անձամբ չեն օգտվում դրանցից՝ մեծ մասամբ որպես իրենց համագյուղացիների հետ համերաշխության նշան: Մյուս կողմից, անձնավորված հարաբերությունները, չգրված օրենքները, ֆավորիտիզմը և պետական պաշտոնի չարաշահումը՝ այս ամենը շարունակում է իշխել հետխորհրդային
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունում: Մասնակցությունը
ֆորմալ կազմակերպությունների աշխատանքին չի ընկալվում որպես
օգուտ ստանալու և արդյունքի հասնելու կենսունակ միջոց: Հաճախ
հարկ է լինում, որ ֆորմալ խմբերն այդ ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման հարցում հաջողություն ունենալու համար հենվեն ոչ
ֆորմալ հարաբերությունների և միջնորդների վրա [3, էջ 261-279]:
Սոցիալական ուժերի վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել քաղաքացիական հասարակության դերակատարների և ընդհանուր առմամբ հասարակության այլ ազդեցիկ դերակատարների միջև փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև պարզել քաղաքացիական հասարակության ներսում գործող ազդեցիկ խմբերի միջև փոխհարաբերությունները: Պարզվում է, որ այս առումով Հայաստանի հասարակության պատկերը հավա79
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սարակշռված չէ բացահայտելով շահույթ հետապնդող հատվածի հետ
փոխշաղկապված շատ ուժեղ պետություն և փոքր, թերկազմակերպված
քաղաքացիական հասարակություն: Նախագահի վարչակազմը, իշխող
կոալիցիոն կուսակցությունները և գործարար կոնսորցիումները հանդես
են գալիս իբրև հասարակության ամենահզոր և ազդեցիկ դերակատարներ: Վարչապետը, անհատապես, ընդգրկված է ազդեցիկ դերակատարների ցանկում՝ որպես փոփոխություն առաջ բերող գործիչ, որը ձևավորում է կառավարության գործակալությունների՝ իրենց շահառուների հետ
աշխատելու նոր՝ ավելի թափանցիկ և բաց համակարգ: Հայկական
սփյուռքը ճանաչվել է խոշոր և ազդեցիկ մեկ այլ միավոր. ռուսաստանյան
համայնքն ունի խոշոր գործարար շահեր և ներդրումներ, ամերիկյան
սփյուռքը` քաղաքական օրակարգ (Ցեղասպանություն և Ղարաբաղի
հարց), անհատ մեծահարուստ սփյուռքահայ բարերարներն ունեն խառը՝
քաղաքական և տնտեսական շահեր և հիմնականում աջակցում են սոցիալական ու զարգացման նախագծերին, որոնք սովորաբար համահունչ
են կառավարության ծրագրերին: Ամենասակավ հզորություն ունեցող
ուժերի թվում է քաղաքացիական հասարակության հատվածը:
Քաղաքացիական հասարակությունը երեք հատվածներից ամենաքիչ ազդեցիկն է, և գործարար հատվածն ու կառավարությունը ներդրումները քաղաքացիական հասարակությունում համարում են միջոցների և
ժամանակի վատնում: Քաղաքացիական հասարակության դերը լուսանցքային է. այն ունի սահմանափակ ներգործություն, շահառուների
փոքր բազա և հասարակության կողմից վստահության ցածր մակարդակ: Այս գործոնները սահմանափակում են հատվածի՝ կազմակերպված
շահեր ներկայացնելու և հասարակական հզոր դերակատար դառնալու
կարողությունը:
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РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
В данной статье проведен анализ ряда вопросов, связанных с
изменениями в системе государственного управления и государственной администрации в период перехода от плановой экономики к
свободному рынку. Учитывая риски, связанные с экономическими и
политическими реформами, в этот период правительству уделяется
особое внимание. В частности, рассмотрены модели формирования
основ муниципального управления в Соединенных Штатах, Италии,
Швейцарии и других странах.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВВИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
Рассмотрена сущность и содержание налогового контроля в
соответствии с Налоговым кодеком Украины. Охарактеризованы
особенности налогового контроля, способы и формы его
осуществления, обязанности контролирующих органов. Указаны
практические проблемы и пути модернизации налогового
контроля в Украине.
Ключевые слова: налоговый контроль, финансовый контроль,
методы налогового контроля, формы налогового контроля,
контролирующий орган.

ВВЕДЕНИЕ
Со вступлением с 1 января 2011 г. в силу Налогового кодекса
Украины (далее – НКУ) существенным образом изменились порядок и
виды проверок, которые проводятся налоговыми органами. Если
прежде понятие налоговый контроль определялось только в теории
финансового права, то теперь НКУ содержит четкое определение
налогового контроля, а так же оговаривает конкретные способы его
осуществления.
Теоретическое обоснование определения налогового контроля,
классификация процедур, которые осуществляются во время проведения контрольных мероприятий, а так же формы и методы налогового контроля в условиях действия Налогового Кодекса Украины, в
первую очередь, вызывает наибольшую полемику среди ученых и
практиков.
Налоговому контролю, как одному из возможных вариантов государственного контроля, свойственно наличие всех существенных
характеристик по обеспечению деятельности органов государственной
83
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налоговой службы. В тоже время, ему присущие некоторые специфические черты. Особенности организации налогового контроля в Украине
неоднократно рассматривались такими учеными как: М.В.Карасева,
Д.М.Щекин, Азаров М.Я, Буряковскый В.В, Мельнык Д.Ю., Опарин В.М.,
Розпутенко И.В., Ильченко-Сюйва Л.В., Пьятаченко Г.О., Филоненко М.,
Баденко И., Чиж В.И., Чернякова Т.М., Бондаренко О.В. и др.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи, является раскрытие особенностей налогового контроля в Украине, в условиях действия Налогового Кодекса, в
частности изучение практических проблем и рассмотрение путей
модернизации.
В новых условиях управления и хозяйствования сложилась
объективная потребность оценки соотношения целей, инструментов и
результатов налогового контроля. В свою очередь, для разработки
новых поведенческих установок налоговых инспекторов и налогоплательщиков нужно осуществить углубленный анализ и оценку тенденций, которые сложились, в сфере контроля за полнотой и своевременностью выполнения налоговых обязательств, установление комплекса
влияющих факторов и определение на этой основе закономерностей
для концептуального усовершенствования системы налогового
контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с НКУ определение звучит следующим образом:
«…налоговый контроль – система мероприятий, которые применяются контролирующими органами с целью контроля правильности
начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, а
также соблюдение законодательства по вопросам проведения
расчетных и кассовых операций, патентирования, лицензирования и
другого законодательства, контроль за соблюдением которого
возложено на контролирующие органы» [2].
Согласно НКУ, налоговый контроль является составной частью
таможенного контроля в части осуществления мер, которые применяются таможенными органами с целью проверки правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
Налоговый контроль в Украине осуществляется органами, указанными в статье 41 НКУ в пределах их компетенции [2] – органами
государственной налоговой службы, таможенными органами 3. Органы
Прокуратуры, Службы безопасности Украины, внутренних дел, налоговой милиции и их служебные лица не могут принимать непосредственного участия в проведении проверок, которые осуществляются
С 1 января 2013 г. в Украине Государственная налоговая администрация и
Государственная таможенная служба были соединены в единое Министерство
доходов и сборов Украины.
3
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контролирующими органами и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения.
Как замечают некоторые научные, в частности И. Г. Андрущенко,
С.М. Безрутченко, О. И. Клименко, О. А. Кузьменко и др.[3], содержание налогового контроля с теоретической и методологической точки
зрения характеризуется следующими особенностями:
1) налоговый контроль – один из видов специального государственного контроля, при котором предусматривается анализ двух
аспектов:
− осуществления специальными субъектами, наделенными государством особой компетенцией именно в области налогообложения;
− осуществления относительно специального объекта – централизованных и децентрализованных денежных фондов;
2) налоговый контроль предусматривает контроль за дисциплиной в сфере налогообложения, которое предполагает широкий
подход к проведению налогового контроля;
3) налоговый контроль характеризуется четкостью установки целей;
4) налоговый контроль связан не только с денежными, но и с
материальными ресурсами. Материальные ресурсы в данном процессе рассматриваются как:
− объекты определения денежных обязанностей (например, в
основе вычисления и уплаты имущественных налогов лежит предмет
налогообложения – определенный имущественный комплекс и/или его
часть);
− средства обеспечения денежных обязательств, когда происходит реализация определенного имущества, а за счет вырученных
средств осуществляется погашение налоговых долгов;
5) налоговый контроль отображает отношения ветвей власти и их
подчинение, которые базируются на фискальных функциях государства. Особенностью их реализации является императивный
характер;
6) налоговый контроль реализуется через совокупность активных
действий как обязанных, так и властных субъектов.
Согласно НКУ (cтатья 62) способы осуществления налогового
контроля осуществляются путем [9, c. 95]:
− ведения учета налогоплательщиков;
− информационно-аналитического обеспечения деятельности
органов государственной налоговой службы;
− проверок и сверок согласно требованиям этого Кодекса, а также
проверок относительно соблюдения законодательства, контроль за
соблюдением которых положено на контролирующие органы, в
порядке, установленном другими специальными законами, которые
регулируют соответствующую сферу правоотношения.
Анализируя совокупность учетных обязательств в системе налоговых обязательств в целом, группа ученых (среди которых В. В.
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Билоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевыч, О. О. Дмытрик, В. И.
Емельянова, М. В. Жернаков и др. [5]) отметили, что про подготовке и
проведении налогового контроля следует и необходимо учитывать
некоторое раздвоение и формирование налоговых обязательств,
принимая во внимание учет налогоплательщиков и учет налоговых
обязательств относительно учета объектов налогообложения. Характеризуя порядок проведения учета плательщиков в органах государственной налоговой службы, можно отметить, что он представляет
собой, установленную налоговым законодательством, последовательность действий налоговых органов относительно осуществления
регистрации, перерегистрации или снятия из регистрации лиц,
которые подлежат учету в органах государственной налоговой службы, а также деятельность налоговых органов по ведению реестров
налогоплательщиков. Учет в органах государственной налоговой
службы сводится исключительно к действиям налоговых органов,
однако в этом случае необходимо учитывать и действия самых обязанных лиц – налогоплательщиков, которые предоставляют определенные ведомости для налогового учета.
Особенности учета в органах государственной налоговой службы
определяются этапами его осуществления. Его условно можно
рассматривать по трем этапам:
− Этап постановки на учет налогоплательщика. Фактически в
этом случае осуществляется легализация субъекта, наделенного налоговыми правами и обязанностями, которые имеет их реализовывать;
− Этап уточнения, корректирование ведомостей о налогоплательщике;
− Этап снятия с учета в органах государственной налоговой
службы.
Основным способом налогового контроля является проверка.
Объективная предпосылка реализации данного метода налогового
контроля связана с полномочиями органов, наделенных правом на
проведение контролирующих действий. В широком смысле подобными
правами наделены все органы, которые контролируют поступление
налогов и сборов в бюджеты соответствующего уровня. Однако, специально для этой цели созданы органы Государственной налоговой
службы Украины. Среди основных прав Государственной налоговой
службы выделены права налоговых органов на осуществление
проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, смет,
деклараций и других документов, связанных с исчислением и уплатой
налоговых платежей. Проверка представляет собой деятельность
налоговых органов по анализу и исследованию первичной учетной и
отчетной документации, связанной с уплатой налоговых платежей, с
целью проверки своевременной и полной уплаты налогов и сборов,
правильного ведения налогового учета, начисление сумм налоговых
платежей, осуществление налоговой отчетности.
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В соответствии с НКУ [2], под контролем хозяйственной
деятельности налогоплательщика следует понимать:
− владение непосредственно или через связанных физических
и/или юридических лиц частицей (паем, пакетом акций) уставного
фонда налогоплательщика в размере не менее чем 20 процентов
уставного фонда налогоплательщика;
− влияние непосредственно или через связанных физических
и/или юридических лиц на хозяйственную деятельность субъекта
хозяйствования.
Контролирующие органы осуществляют контроль за правильностью предоставления и учета налоговых льгот, а также их целевым
использованием, при наличии законодательного определения направлений использования (относительно условных налоговых льгот) и
своевременным возвращением средств, не уплаченных в бюджет
вследствие предоставления льготы, в случае ее предоставления на
возвратной основе. Налоговые льготы, использованные не по
назначению или несвоевременно возвращенные, возвращаются в
соответствующий бюджет с начислением пени в размере 120
процентов годовых от учетной ставки Национального банка Украины.
Контролирующими органами и органами взыскания являются
(статья 41, НКУ) [2]:
− органы государственной налоговой службы - относительно
налогов, которые взыскиваются в бюджеты и государственных
целевых фондов, а также относительно законодательства, контроль
соблюдения которого полагается на органы государственной
налоговой службы;
− таможенные органы - относительно пошлины, акцизного налога,
налога на добавленную стоимость, других налогов, которые согласно
налоговому законодательству взыскиваются в случае ввоза (пересылка) товаров и предметов на таможенную территорию Украины или
территорию специальной таможенной зоны или вывоз (пересылка)
товаров и предметов из таможенной территории Украины или
территории специальной таможенной зоны.
Как отмечают Д. Г. Мулявка, Л. О. Фещенко, С. К. Гречанюк [7] НКУ
и другие нормативно-правовые акты определяют разграничение
полномочий и функциональных обязанностей между контролирующими органами.
В отношениях, которые возникают между государством и плательщиком по поводу уплаты налогов, интересы государства
представляют, прежде всего, органы, которые осуществляют управление в области поступления налоговых платежей. Фактически
система органов, которые контролируют поступление средств в
бюджеты налогов и сборов, представлена двумя службами –
налоговой и таможенной, объединенных, как говорилось ранее, в одно
Министерство доходов и сборов Украины. Обе службы играют разную
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роль и имеют различные полномочия, связанные с контролем
движения платежей налогоплательщиков в бюджеты. Налоговые
органы созданы специально для функционирования лишь в сфере
налогообложения. Однако статья 41 НКУ предусматривает возможность и необходимость реализации ими контроля исполнения других
нормативно-правовых актов, в том числе, и законов. Это связано со
спектром функций государственной налоговой службы, который
включает отдельные вопросы в части обеспечения за соблюдением
порядка осуществления хозяйствующими субъектами валютных
операций, применение регистраторов расчетных операций и т.п.
Деятельность контролирующих органов предусматривает необходимость отладки тесного взаимодействия с другими государственными
службами, функционирование которых может быть связано с налогообложением или может создавать информационные предпосылки
для налогообложения, предупреждение незаконных действий плательщиков, установление обстоятельств и содержания налоговых правонарушений, реализации проверочных мероприятий и т.д.
В данном контексте важно отметить, чтобы при реализации полномочий не дублировались функции и полномочия разных государственных служб в сфере работы с налогоплательщиками. Для минимизации потенциальных негативных последствий был разработан ряд
норм:
− запрет (при любых условиях) на проведение проверок своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов
другими органами, кроме налоговых и таможенных;
− разграничение полномочий между контролирующими органами;
− концентрация компетенции относительно взыскания.
Базируясь на предложенных разными авторами концепциях методов финансового и налогового контроля, наверное, нужно говорить о
сформированной многоуровневой системе методов налогового контроля,
которая включает в себя следующие виды методов [12]:
1) общенаучные методы, такие как: анализ и синтез, индукция,
дедукция, аналогия, моделирование, статистические методы, логический метод, сравнительный метод и другие методы, которые применяются при осуществлении любого вида аналитической деятельности;
2) специальные исследовательский приемы, такие как проверка
документов; экономический анализ; исследование предметов и документов; обзор помещений (территорий) и предметов; инвентаризация;
экспертиза и т.д., применение которых характерное именно для определенных видов деятельности, в частности таких, как контрольная
деятельность;
3) методы влияния на поведение лиц, которые проверяются в ходе
осуществления налогового контроля, такие как убеждение, поощрение,
принуждение и др.
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Важной составной частью модернизации осуществления налогового контроля выступает качественное усовершенствование его форм
и методов.
Закрепление форм и методов осуществления контрольной деятельности на надлежащем законодательном уровне имеет важное
значение для защиты и сохранения баланса интересов обязанных и
уполномоченных лиц при осуществлении налогового контроля. Тем не
менее, результативность отдельных мероприятий налогового контроля
во многом будет зависеть от последовательности и объединения
применяемых при их проведении методов налогового контроля.
В дальнейшем необходимо разрабатывать разного рода методические рекомендации, которые содержат указания по наиболее результативных и эффективных видов контрольных мероприятий.
К главным недостаткам налогового законодательства Украины в
части налогового контроля нужно отнести:
1) несовершенное информационное обеспечение;
2) несовершенные автоматизированные процессы;
3) несовершенное налоговое законодательство.
Направлениями модернизации налогового контроля можно считать:
− усовершенствование налогового законодательства с использованием соответствующих имитационных моделей, ориентированных
на развитие регулирующей функции, упрощение, стабильности и
предсказуемости налогового законодательства;
− расширение базы налогообложения, которое даст возможность уменьшить налоговое давление на налогоплательщиков и повысить добровольную уплату налогов, которая увеличит поступление в бюджет;
− расширение информационного обеспечения с целью автоматизации процесса налогообложения, более эффективного использования человеческих ресурсов, согласование данных из разных источников с целью выявления уклонений от уплаты налогов;
− расширение автоматизированного отбора плательщиков для документальных проверок с целью минимизации уклонений от налогообложения при общем уменьшении количества проверок и проверяющих;
− оптимизация информационного обеспечения с целью более
реального оценивания эффективность деятельности налоговой службы.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Налоговый контроль – система мероприятий, которые применяются контролирующими органами с целью контроля правильности
начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, а
также соблюдение законодательства по вопросам проведения расчетных и кассовых сделок, патентование, лицензирования и другого
законодательства, контроль соблюдения которого положено на
контролирующие органы.
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Налоговый кодекс устанавливает новое понятие налогового
контроля, который осуществляется путем: а) ведение учета налогоплательщиков, б) информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной налоговой службы, в) проверок и
сверок.
Во время проведения проверок основаниями для выводов налогового органа, могут быть: документы, определенные Налоговым кодексом Украины, налоговая информация, экспертные выводы, судебные решения и другие материалы. Процедура административного обжалования есть двухуровневой, а не трехуровневой, которая существовала раньше. Время доказательства, как при административном, так
и при судебном обжаловании полагается на контролирующий орган.
Наиболее измененными, сравнительно с действующим законодательством, есть положения, которые определяют порядок привлечения налогоплательщиков к финансовой, административной и уголовной ответственности. Важной составной частью модернизации в
осуществлении налогового контроля в Украине остается и изучение
опыта зарубежных стран, что может стать предметом отдельного
исследования.
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ԳԵՂԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
օդային տրանսպորտի շահագործման և կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու

ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկվել է օդանավերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցը, աշխատանքների ծավալի և օդանավերի օգտագործման ցուցանիշների, օդանավի նոր
տեսակի ներդրման տնտեսական արդյունավետության հաշվարկները, դրամագլխային ներդրումների բացարձակ (ընդհանուր) և
համեմատական տնտեսական արդյունավետության հաշվարկի
եղանակները, կատարված հաշվարկների համեմատական վերլուծությանը, հետևություններին և առաջարկություններին վերաբերող
խնդիրներ:
Հիմնաբառեր. ցուցանիշներ, ներդրում, գնահատման եղանակ, համեմատական արդյունավետություն:

Օդանավերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման
հիմնահարցը բոլոր տեսակի հասարակարգերի տնտեսությունների համար միշտ էլ եղել է ամենակարևորներից մեկը: Դա կապված է դրամագլխային միջոցների առավելագույն խնայողության անհրաժեշտության
հետ: Այս խնդրի լուծման համար հարկավոր է յուրաքանչյուր նախագծային կամ ներդրումային որոշում տնտեսապես հիմնավորել համապատասխան հաշվարկներով, ապացուցել դրանց տնտեսական արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը: Դրամագլխային ներդրման
տնտեսական արդյունավետություն ասելով հասկացվում է որոշակի ցուցանիշներով արտահայտված դրական արդյունքի հարաբերությունը
ծախսերին, որոնք անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան ներդրման իրականացման համար: Դրական արդյունք ասելով հասկացվում
է այն, որը կարող է ստացվել օդանավի շահագործման իրականացումից:
Արդյունքը կարող է արտահայտվել ծախսերի կրճատմամբ, աշխատավարձի տնտեսումով, վառելիքի և այլ նյութական ծախսերի խնայողությամբ, արտադրանքի միավորի ինքնարժեքի ու պաշարների օգտագործման նվազեցմամբ և այլն:
Արդյունքի որոշման համար կատարվում է ներդրման արդյունավետության գնահատում: Այն ներառում է տնտեսական հաշվարկներ և
դրանց արդյունքների վերլուծություն, որը հնարավորություն է տալիս
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որոշել` արդյունավետ է արդյոք տվյալ ներդրումն ընդհանրապես, ինչպիսին է նրա արդյունավետության աստիճանը, որն է տարբեր ներդրումային տարբերակներից առավել խնայողականը: Կախված նրանից, թե այս
խոշորացված ու ընդհանրացված խնդիրներից որն է պետք լուծել` կիրառվում են դրամագլխային ներդրումների բացարձակ (ընդհանուր) և
համեմատական տնտեսական արդյունավետության հաշվարկի եղանակները: Երկու եղանակն էլ ծառայում է մեկ միասնական` ներդրումների
արդյունավետության հիմնահարցի լուծմանը [1, с. 194]:
Բացարձակ տնտեսական արդյունավետության հաշվարկի եղանակները կիրառվում են` որոշելու առավելապես այնպիսի ներդրումների
տնտեսական արդյունավետությունը, որոնք չունեն համեմատելի նմանակներ: Դրանք կարող են օգտագործվել արտադրության կառավարման զանազան մակարդակներում ներդրումների բացարձակ տնտեսական արդյունավետության հաշվարկի համար, օրինակ` օդային փոխադրատորմի ճյուղի, օդագնացային ձեռնարկության, ինքնաթիռի, չվերթի:
Այդ բոլոր դեպքերում եղանակաբանական մոտեցումը միասնական է ու
հիմնված է ստացված արդյունքի և դրամագլխային ծախսերի համեմատության վրա:
Հիմնական տարբերությունը համեմատական և բացարձակ արդյունավետությունների միջև այն է, որ բացարձակ արդյունավետությունը կիրառվում է սահմանելու համար հարաբերակցությունն որոշակի խնդրի
լուծման համար անհրաժեշտ ընդհանուր դրամագլխային ներդրումների
և խնդրի լուծումից ստացված շահույթի կամ եկամտի միջև: Իսկ համեմատական արդյունավետությունը կիրառվում է սահմանելու համար հարաբերակցությունը շահույթի հավելաճի կամ շահագործական ծախսերի
հավելաճի միջև, մի կողմից, և փոխարինվող տարբերակի համեմատությամբ առավել արդյունավետ տարբերակի իրագործման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ դրամագլխային ներդրումների առաջացրած դրամագլխային ներդրումների հավելաճի միջև, մյուս կողմից: Համեմատական տնտեսական արդյունավետության հիմնական ցուցանիշը բերված
ծախսերի նվազագույնն է [2, с. 141]:
Համապատասխան ճյուղային գիտական առարկաների և ուսումնական հաստատություններում դասավանդվող դասընթացների հիմնական
նպատակն է կարողանալ որոշել օդանավերի շահագործման արդյունավետությունը, օդային փոխադրատորմի ձեռնարկության արտադրության
արդյունավետությունը և գործնական հմտություններ տալ ինքնաթիռների անհրաժեշտ քանակության, օդային փոխադրումներում նոր տեսակի
օդանավերի ներդրման տնտեսական արդյունավետության հաշվարկների կատարման համար: Սակայն հաճախ ինքնաթիռի կամ չվերթի
տնտեսական արդյունավետության որոշման համար հաշվարկվում են
միայն դրանց ծախսերի, եկամուտների, շահույթի և շահութաբերության
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ցուցանիշները: Իսկ նման եղանակաբանական մոտեցման դեպքում լուծվում է միայն բացարձակ տնտեսական արդյունավետության հարցը:
Այնինչ համեմատելի ներդրումային տարբերակների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել համեմատական տնտեսական արդյունավետության եղանակը:
Դրա համար նախ պետք է հաշվել համապատասխան արտադրական ցուցանիշները, աշխատանքների ծավալի և օդանավերի օգտագործման ցուցանիշները: Հաշվարկները կատարվում են կարգավորված
հաջորդականությամբ: Հաշվարկվում են ինքնաթիռի չվերթային արագությունը, չվերթի թռիչքային ժամանակը, առևտրային արագությունը,
ճանապարհի ժամանակը, թռիչքի գործնական հեռավորությունը, վառելիքի կիլոմետրային ծախսը, հորիզոնական թռիչքի վրա ծախսվող վառելիքի քաշը, առավելագույն առևտրային բեռնվածքը, միջին առավելագույն առևտրային բեռնվածքը տարբեր տեղամասերով օդագծի համար,
նախագրային առևտրային բեռնվածքը, միակողմանի չվերթերի քանակը, թռիչքների արտադրողականությունը մեկ ժամում, տարեկան թռիչքաժամերը, տարեկան թռիչքակիլոմետրերը, օդագծով փոխադրումների
տարեկան ծավալը` շահագործական (փաստացի) տոննա-հեռավորությունը, ինքնաթիռների պահանջվող քանակը, թռիչքային կազմի աշխատանքի արտադրողականությունը, թռիչքային կազմի թվաքանակն օդագծով տարեկան թռիչքաժամերը կատարելու համար [3, с. 43]:
Օդանավի նոր տեսակի ներդրման համեմատական
տնտեսական արդյունավետության եղանակը
Օդանավի նոր տեսակի ներդրման տնտեսական արդյունավետության որոշման համար անհրաժեշտ է հաշվել հետևյալ ցուցանիշները.
բերված ծախսերը, մեկ տոննա-կիլոմետրի ինքնարժեքը, թռիչքային ժամի ինքնարժեքը, դրամագլխային ներդրումները (ընդհանուր և տեսակարար), համեմատական տնտեսական արդյունավետության գործակիցը և
լրացուցիչ դրամագլխային ներդրումների ծախսածածկման ժամկետը,
օդանավի նոր տեսակի ներդրումից համեմատական տարեկան տնտեսական արդյունքը:
Բերված ծախսերը համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման չափանիշն են և իրենցից ներկայացնում են ընթացիկ
ծախսերի, այսինքն` արտադրանքի ինքնարժեքի և դրանց հետ համաչափելի դրամագլխային ներդրումների գումարը: Նոր տեխնիկայի ներդրման արդյունավետության գնահատման ժամանակ բերված ծախսերի
հաշվարկը հանձնարարվում է կատարել տեսակարար ցուցանիշներով:
Այն տեխնիկական կամ տնտեսական որոշումը, որի դեպքում բերված
ծախսերը նվազագույնն են, առավել խնայողականն է, այսինքն` ամենաարդյունավետն է. Æ+·â² × Ü¸ → Ýí³½.: Դրամագլխային ներդրում95
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ների առաջարկվող տարբերակն արդյունավետ է, եթե պահպանվում է
հետևյալ հարաբերակցությունը.
Ü
ö
ÆïÏÙ
+·â ² ×Ü¸Ü < ÆïÏÙ
+·â ² ×Ü¸ ö , որտեղ ÆïÏÙÜ-ն և ÆïÏÙö-ն ներդրվող և
փոխարինվող տարբերակների տոննա-կիլոմետրի ինքնարժեքն է
(դր/տկմ), Ü¸Ü-ն և Ü¸ö-ն` ներդրվող և փոխարինվող տարբերակների
տեսակարար
դրամագլխային
ներդրումները
(դր/տկմ),
·â²-ն`
դրամագլխային ներդրումների արդյունավետության չափորոշիչային
գործակիցը (0,15): Վերոհիշյալ բանաձևի չկատարման դեպքում
առաջարկվող տարբերակն անարդյունավետ է, հետևաբար, չի կարող
հանձնարարվել իրագործման համար:
Մեկ տոննա-կիլոմետրի ինքնարժեքը, (դր/տկմ). ÆïÏÙ =

ÆÂÄ
, որ²¸ ÄÆ

տեղ ÆÂÄ-ն թռիչքային ժամի ինքնարժեքն է (դր/ժ), ²¸ÄÆ-ն` օդանավի
թռիչքների արտադրողականությունը մեկ ժամում (տկմ/ժ):
Թռիչքային ժամի ինքնարժեքը. ÆÂÄ=Ìàõ+Ì²áõ, որտեղ Ìàõ-ն արտադրական թռիչքի մեկ ժամի ուղղակի ծախսերն են (դր/ժ), Ì²áõ-ն` անուղղակի
ծախսերը (դր/ժ):
Ուղղակի ծախսերը. Ìàõ = ÌìøÜ + ÌØÐ + ÌÀÜ + Ì²²ß + ÌÀ² + Ì²àô,
որտեղ ÌìøÜ-ն ՎՔՆ ծախսերն են (դր/ժ), ÌØÐ-ն` օդանավային շարժակազմի (ՕՆՇ) մաշվահատուցման ծախսերը (դր/ժ), ÌÀÜ-ն` ՕՆՇ-ի
ընթացիկ նորոգման ծախսերը (դր/ժ), Ì²²ß-ն` թռիչքային կազմի աշխատավարձի ծախսերը (դր/ժ), ÌÀ²-ն` ընկերային ապահովագրության
ծախսերը (դր/ժ), Ì²àô-ն` այլ ուղղակի թռիչքային ծախսերը ժամում (դր/ժ):
Անուղղակի կամ լրիվ օդակայանային ծախսերի մեջ մտնում են
§օդակայանի ծախսեր¦ ծախսային հոդվածով ծախսերը, բացի այլ ուղղակի (թռիչքային) ծախսերից և §ամբողջ կազմի աշխատավարձ¦, §ընկերային ապահովագրության վճարումներ¦ հոդվածներով ծախսերը,
բացի թռիչքային կազմի, հրամանատարական թռիչքային կազմի աշխատավարձի ծախսերից` ընկերային ապահովագրության վճարումներով:
Համապատասխան բանաձևերով հաշվում են վառելիքաքսուքային նյութերի (ՎՔՆ) ծախսերը, մաշվահատուցման պահումներն օդանավի մեկ
արտադրական թռիչքային ժամի հաշվով, ինքնաթիռի դրամագլխային
նորոգման վրա մաշվահատուցման չափաքանակը, սավառնակի կամ
շարժիչի դրամագլխային նորոգման վրա մաշվահատուցման չափաքանակը:
Օդանավի ընթացիկ նորոգման ծախսերը հաշվում են մեկ թռիչքային ժամի հաշվարկով տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների
բերված միավորներով ծավալի և տեխնիկական սպասարկման բերված
միավորի ինքնարժեքի հիման վրա:
Այնուհետև անհրաժեշտ է իմանալ մեկ արտադրական թռիչքաժամին ընկնող թռիչքային կազմի աշխատավարձի ծախսերը, անձնակազմի
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ամսական աշխատավարձը, անձնակազմի ամսական առողջապահական թռիչքաժամի չափաքանակը, անձնակազմի անդամի հիմնական
աշխատավարձը, նավապետի գործարքային (կիլոմետրային) աշխատավարձը, մեկ անձնակազմի թռիչքը կիլոմետրերով, այլ ուղղակի (թռիչքային) ծախսերը, մեկ թռիչքային ժամին ընկնող անուղղակի (լրիվ օդակայանային) ծախսերը, մեկ ինքնաթիռաթռիչքի լրիվ օդակայանային
ծախսերը:
Ներդրվող և փոխարինվող տարբերակների բերված ծախսերը կարող են որոշվել արտադրանքի ինքնարժեքի ընդհանուր և տեսակարար
ցուցանիշների հիման վրա: Օդանավերի համեմատության դեպքում սովորաբար օգտագործվում են արտադրանքի ինքնարժեքի տեսակարար ցուցանիշները, այսինքն` հաշվարկվում է տոննա-կիլոմետրի ինքնարժեքը:
Դրամագլխային ներդրումները (ընդհանուր և տեսակարար) հաշվարկվում են բերված ծախսերի որոշման համար, աշխատանքների միատեսակ ծավալի կատարման պայմանով: Բոլոր հաշվարկները կատարվում են երկու տարբերակով` փոխարինվող և ներդրվող, հետևյալ հաջորդականությամբ. 1) որոշվում են սավառնակի և շարժիչի սկզբնական
արժեքները, 2) օդանավի մաշվածքի և կապակցված ծախսերի հաշվառումով հաշվարկվում են դրամագլխային ներդրումները մեկ օդանավի վրա, 3) որոշվում են դրամագլխային ներդրումները ըստ տարբերակների ամբողջությամբ, 4) հաշվարկվում են տեսակարար դրամագլխային ներդրումները, 5) որոշվում են տեսակարար դրամագլխային
ներդրումները` հաշվի առնելով տարբերակների համեմատելիությունը`
ըստ աշխատանքների ծավալի:
Դրամաներդրումները (դր.) մեկ ինքնաթիռի վրա կազմում են.
Ü¸ØÆ = (¶ê +·ÞÞ ×¶Þ × ùÞ ) ×·ÞØ ×·Ø ×·¼ , որտեղ ¶ê-ն սավառնակի սկզբնական (հաշվեկշռային) գինն է (դր.), ·ÞÞ-ն` շրջանառու շարժիչների առկայությունը հաշվի առնող գործակիցը, 1,5, ¶Þ-ն` շարժիչի սկզբնական
(հաշվեկշռային) գինը (դր.), ùÞ-ն` շարժիչների քանակը (հատ), ·ÞØ-ն`
շրջանառու միջոցների մեջ ներդրումները հաշվի առնող գործակիցը
(1,1), ·Ø-ն` ինքնաթիռի մաշվածությունը հաշվի առնող գործակիցը, ներդրվող տարբերակինը` 0,8, փոխարինվողինը` 0,7, ·¼-ն` զուգակցված
ծախսերը հաշվի առնող գործակիցը, ներդրվող տարբերակինը` 1,5, փոխարինվողինը` 1,4:
Դրամաներդրումները ըստ տարբերակների ամբողջությամբ որոշվում են բանաձևով. Ü¸î²=Ü¸ØÆ × ÆÂä , որտեղ ÆÂä-ն ինքնաթիռների
պահանջվող քանակն է: Տեսակարար դրամաներդրումները (դր/տկմ)
ներդրվող տարբերակով. Ü¸Ü =

Ü¸ î ²
, որտեղ îÐÞÜ-ն ներդրվող տարբեîÐÞÜ
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րակով փոխադրումների տարեկան ծավալը` շահագործական (փաստացի) տոննա-հեռավորությունն է:
Տարբերակների համեմատելիության պահպանումը հաշվի առնելով`
տեսակարար դրամաներդրումները փոխարինվող տարբերակով հա-

îÐÞÜ
îÐÞö
, որտեղ îÐÞö-ն փոխարինվող տարբերաîÐÞÜ

Ü¸ î ²
վասար են. Ü¸ ö =

կի ինքնաթիռով կատարվող փոխադրումների ծավալն է (շահ. տկմ):
Համեմատական տնտեսական արդյունավետության գործակիցը
(հաշվարկային). ·Ð ² =

ö
Ü
ÆïÏÙ
− ÆïÏÙ

Ü¸Ü −Ü¸ ö

: Այս հաշվարկային ցուցանիշը համե-

մատվում է չափորոշիչայինի (·â²=0,15) հետ, որի ժամանակ պետք է
պահպանվի հետևյալ հարաբերակցությունը. ·Ð² ≥ ·â²: Նշված հարաբերակցության չպահպանման դեպքում առաջարկվող տարբերակի արդյունավետությունը ցածր է համապատասխան չափորոշիչային ցուցանիշից,
ուստի առաջարկվող տարբերակը չպետք է ընդունվի:
Լրացուցիչ դրամագլխային ներդրումների ծախսածածկման ժամկետը (տարի) հաշվում են բանաձևով. Ä Ì =

Ü¸Ü −Ü¸ ö
:
ö
Ü
ÆïÏÙ
− ÆïÏÙ

Նոր նախագծերի մշակման, նոր օդանավերի ներդրման ժամանակ
սովորաբար ներդրվող տարբերակով դրամագլխային ներդրումները գերազանցում են փոխարինվող տարբերակով ներդրումներին: Այդ դեպքում մեծ շահում է ստացվում արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցման հաշվին: Սակայն լինում են նաև բացառություններ, օրինակ` սկզբունքորեն
նոր տեխնիկայի ներդրման ժամանակ, երբ նոր տարբերակը չի առաջացնում ավելի մեծ ծախսեր փոխարինվողի համեմատությամբ: Նման
դեպքում լրացուցիչ ծախսերը բացակայում են, հետևաբար, վերանում է
նրանց ծախսածածկման ժամկետի հաշվարկման անհրաժեշտությունը:
Համեմատական տարեկան տնտեսական արդյունքը (ԱՔՀՏ, դր.)
որոշվում է ինքնաթիռների փոխարինվող և ներդրվող տարբերակների
բերված ծախսերի համեմատության հիման վրա.
ö
Ü
²øÐî = ÆïÏÙ
+·â ² ×Ü¸ö − ÆïÏÙ
+·â ² ×Ü¸Ü × îÐÞÜ :

[(

)]

) (

Հաջորդ քայլը կատարված հաշվարկների համեմատական վերլուծությունն է, հետևությունների դուրսբերումը և առաջարկությունների
ձևակերպումը: Հարմարության համար օդանավերի փոխարինվող (շահագործվող) և ներդրվող տեսակների հիմնական ցուցանիշները գրանցում են վերլուծական աղյուսակում: Կատարված հաշվարկների վերլուծության արդյունքում արվում են հետևություններ և ձևավորվում են առաջարկություններ օդանավերի օգտագործման արդյունավետության բարձ98

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

րացման վերաբերյալ: Առաջարկություններում պետք է նշվեն հաշվարկներով հաստատված որոշակի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն տվյալ
օդագծում օդանավերի նոր տեսակների շահագործման արդյունավետության բարձրացմանը: Օրինակ` ինքնաթիռային շարժակազմի օգտագործման բարելավում առևտրային բեռնվածքի գործակցի աճի հաշվին, մեկ ցուցակային օդանավի թռիչքաժամերի ավելացման հաշվին,
միջակա վայրէջքների կրճատման հաշվին, օդագծի երկարության ավելացման հաշվին և այլն: Միջոցառումների իրագործման արդյունքում
կարող է բարձրանալ օդանավերի թռիչքների արտադրողականությունը,
կրճատվել ընդհանուր թռիչքաժամերը, օդանավերի պահանջվող
քանակը, իջնել փոխադրումների ինքնարժեքի մակարդակը:
Հաշվարկների գծագրական մասը պետք է ընդգրկի առևտրային
բեռնվածքի օգտագործման գործակցի փոփոխությունից տոննակիլոմետրի ինքնարժեքի կախվածության գծագիրը, անվայրէջք թռիչքի հեռավորությունից սահմանային առևտրային բեռնվածքի և օդանավի արտադրողականության կախվածության գծագրերը, չվերթային արագության կախվածության գծագիրը և այլն:
Թռիչքային ժամի ինքնարժեքը հեռավորության աճի հետ փոքրանում է, օդանավի ժամային արտադրողականությունն աճում է այնքան
ժամանակ, մինչև անվայրէջք թռիչքի երկարության աճը ձեռք է բերվում
առանց կորուստի սահմանային առևտրային բեռնվածքի համար: Այստեղ այն արագ մեծանում է (չվերթային արագության աճի հաշվին): Այդ
նույն տեղամասում նաև փոխադրումների ինքնարժեքն է նշանակալիորեն ցածրանում: Անվայրէջք հեռավորության հետագա մեծացումը տանում է առևտրային բեռնվածքի իջեցման: Այդ դեպքում ինքնաթիռի արտադրողականությունն սկսում է ընկնել, թռիչքային ժամի ինքնարժեքի
փոքրացումը չի հատուցում արտադրողականության իջեցումը: Արդյունքում փոխադրումների ինքնարժեքն էլ է սկսում աճել: Անվայրէջք թռիչքի
հեռավորությունը, որի դեպքում փոխադրումների ինքնարժեքը հասնում
է նվազագույնի, կոչվում է անվայրէջք թռիչքի տնտեսական (խնայողական, ամենաձեռնտու) հեռավորություն: Անվայրէջք թռիչքի տնտեսական
հեռավորությունը տարբեր է ինքնաթիռների տարբեր տեսակների մոտ:
Գծագրական մասում հարկավոր է ցույց տալ նաև թռիչքի հեռավորության ազդեցությունը փոխադրումների ինքնարժեքի, ինչպես
նաև թռիչքաժամի ինքնարժեքի վրա:
Հետևություններ
Հոդվածում առաջարկվում է քաղաքացիական օդագնացության շահագործման ձեռնարկություններում առևտրային գործունեության իրականացման համար օդանավերի ներդրման տնտեսական արդյունավետության գնահատման եղանակների ամփոփումը:
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Քննադատվում է համեմատելի ներդրումային տարբերակների առկայության դեպքում բացարձակ տնտեսական արդյունավետության գնահատման կիրառման տարածված փորձառությունը:
Համակարգված են համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման եղանակի գիտելիքները, ցուցանիշները, բանաձևերը,
հաշվարկների հաջորդականությունը, իմաստային կապերը, տրամաբանական եզրահանգումները:
Կատարված են քայլեր համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման եղանակաբանության կատարելագործման ուղղությամբ, որին կարելի է հասնել, մասնավորապես, կատարված հաշվարկների համեմատական վերլուծության, հետևությունների և առաջարկությունների փուլերում գործընթացների լավացման, դրանց արդյունքների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ առաջարկությունների, տնտեսական խնդիրների լուծումների այլընտրանքների առաջարկման, ակնկալվող արդյունքների ներկայացման միջոցով:
Առաջարկություններ
1. Օգտագործել օդանավերի ներդրման համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման առաջարկվող բարելավված
եղանակը Հայաստանի քաղաքացիական օդագնացության ձեռնարկությունների տնտեսագիտական գործունեության ընթացքում:
2. Առաջարկվող եղանակաբանական մոտեցումներն ընդգրկել Հայաստանի օդագնացության ուղղվածության ուսումնական հաստատությունների ուսումնական գործընթացներում:
3. Օդանավերի ներդրման համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման եղանակը կիրառել ավարտական և կուրսային
աշխատանքներում հաշվարկներ կատարելիս:
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ՀՐԱՉԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում ամբիոնի դոցենտ,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
ԼԻԱՆԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում ամբիոնի դասախոս, հայցորդ

ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
(«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ»
ՓԲԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Արտադրության ինտենսիվությունը կարևոր տնտեսական ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս ձեռնարկության արտադրամիջոցների
ներուժի օգտագործման աստիճանը: Հանքային արդյունաբերության ձեռնարկությունների պարագայում ինտենսիվությունը ցույց է
տալիս, թե հանքային մարմինների հորիզոնական կտրվածքի մակերեսից միավոր ժամանակում (մեկ տարում), որքան հանքաքար է
արդյունահանվում: Այն կախված է բազմաթիվ երկրաբանական ու
տեխնիկատեխնոլոգիական գործոններից և համարվում է համալիր
ցուցանիշ: Հոդվածում հետազոտվել է հանքավայրի մշակման ինտենսիվության ազդեցությունը ձեռնարկության տնտեսական ցուցանիշների վրա:
Հիմնաբառեր. լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ, տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, հանքավայրի մշակման ինտենսիվություն,
արտադրական հզորություն:

Հանքահարստացուցիչ ձեռնարկության արտադրական հզորությունն առաջին հերթին կախված է կից հանքի տարեկան արտադրողականությունից, որն էլ իր հերթին` տվյալ հանքավայրի որոշակի պայմաններում, պայմանավորված է լեռնային աշխատանքների կատարման ինտենսիվությամբ: Հանքավայրի մշակման ինտենսիվությունը ցույց է տալիս մեկ տարում ուղղաձիգ հարթության մեջ լեռնային աշխատանքների
խորացման արագությունը (մ/տարի): Այն պայմանավորված է բազմաթիվ երկրաբանական, տեխնիկատեխնոլոգիական և տնտեսական գործոններով և հանդիսանում է համալիր բազմագործոն ցուցանիշ: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մշակման ինտենսիվության աճը, այլ
հավասար պայմաններում, բերում է հանքի տնտեսական ցուցանիշների
բարելավմանը: Դա առաջին հերթին բացատրվում է պայմանական հաս102
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տատուն ծախսերի կրճատումով: Այդ իսկ պատճառով ինտենսիվությունն
առաջին հերթին տնտեսական ցուցանիշ է [1, стр. 81]:
Հետազոտենք ինտենսիվության ազդեցությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի (այսուհետև` ԶՊՄԿ) տնտեսական ցուցանիշների վրա: Կոմբինատը ՀՀ ամենախոշոր հանքագործական ձեռնարկությունն է, որը բնութագրվում է հետևյալ տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներով (տե՛ս Աղյուսակ 1) [2]: Այն գործում է հզոր բացահանքի
հենքի վրա, որի արտադրական հզորությունը վերջին տասը տարում
(2001-2011թթ.) աճել է մոտ երկու անգամ` 8,0-ից մինչև 15,3 մլն տ/տարի:
Հետևաբար, նույնքան անգամ աճել է հանքավայրի մշակման ինտենսիվությունը: Քանի որ նույն երկրաբանական և տեխնիկատեխնոլոգիական պայմաններում լեռնային աշխատանքների խորացումը (ինտենսիվությունը) առաջին հերթին կախված է հանքի տարեկան արտադրողականությունից:
Այդ կախվածությունն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով [3, էջ 23].

որտեղ -ն` հանքի տարեկան արտադրողականությունն է, տ/տարի, -ն`
հանքաքարի աղքատացման գործակիցը, -ն` հանքաքարի ծավալային
զանգվածը, տ/մ3, -ը` հանքային մարմինների հորիզոնական կտրվածքի
մակերեսը, մ2, -ն` ընդերքից հանքաքարի կորզման գործակիցը:
Նշված բանաձևում տեղադրելով ԶՊՄԿ ՓԲԸ բացահանքի որոշակի
պայմաններին համապատասխան տվյալները, կստանանք լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ խորացումը դիտարկվող տարիների ընթացքում (2001-2011թթ), որը գրաֆիկորեն պատկերված է հետևյալ կերպ
(տե՛ս Գծապատկեր 1): Եթե լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ խորացման սկիզբը պայմանականորեն ընդունված է 2000 թ., ապա գումարային խորացումը կազմում է ավելի քան 40մ (42,64 մ):

Գծապատկեր 1: Հանքավայրի մշակման ինտենսիվության դինամիկան
(մ/տարի)
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Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ Քաջարանի հանքավայրի
մշակման ինտենսիվությունը վերջին տասը տարիներին անընդհատ
աճել է` արտադրական հզորությանը զուգընթաց:
Վերլուծվում է ձեռնարկության հիմնական տնտեսական ցուցանիշների դինամիկան և դրանց կախվածությունը բացահանքի մշակման
ինտենսիվությունից: Կոմբինատի տարեկան ապրանքային արտադրանքի և արտադրական գործունեությունից ստացած շահույթի դինամիկան
պատկերված է ստորև (տե՛ս Գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2: Տարեկան ապրանքային արտադրանքի և շահույթի
դինամիկան (2001-2011թթ.)
Ինչպես երևում է գծապատկերից, կոմբինատի ապրանքային արտադրանքի ծավալը և շահույթը, անընդհատ աճելով, նվազում են միայն
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակաշրջանում: Դա հիմնականում բացատրվում է ճգնաժամի տարիներին գունավոր մետաղների գների
անկմամբ:
Աշխատանքի արտադրողականության և աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձի կախվածությունը ինտենսիվության գործոնից
պատկերված է Գծապատկեր 3-ում և Գծապատկեր 4-ում:
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Գծապատկեր 3: Աշխատանքի արտադրողականության
կախվածությունը ինտենսիվությունից

Գծապատկեր 4: Աշխատողների միջին ամսական աշխատավարձի
կախվածությունը ինտենսիվությունից
Մեծ տնտեսական և տեխնիկատեխնոլոգիական նշանակություն ունի
լեռնային աշխատանքների խորացմանը զուգընթաց հանքավայրում
մոլիբդենի և պղնձի պարունակությունների տատանման օրինաչափությունների որոշումը: Կոմբինատի փաստացի տվյալների (2001-2011թթ.)
տեխնիկատեխնոլոգիական և տնտեսական վերլուծությունը ցույց է
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տալիս արդյունահանված հանքաքարում մոլիբդենի պարունակության
կտրուկ նվազում` 0.0536%-ից (2001 թ.) մինչև 0.0356% (2011 թ.), որը
կազմում է 33.5%: Դրան զուգընթաց պղնձի պարունակությունը հանքաքարում նվազել է 0.213%-ից (2001 թ.) մինչև 0.140% (2008 թ.), իսկ
այնուհետև աճել մինչև 0.201% (2011 թ.): Դա բացատրվում է լեռնային
աշխատանքների խորացումով:
Ստացված տվյալների մշակումը ցույց է տալիս, որ արդյունահանված հանքաքարի մեջ մոլիբդենի պարունակությունը լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ խորացմանը զուգընթաց օրինաչափորեն նվազում
է 0.0549%-ից մինչև 0.0356% (տե՛ս Գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5: Արդյունահանված հանքաքարի մեջ Mo–ի
պարունակության կախվածությունը լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ խորացումից
Նույն ժամանակահատվածում պղնձի պարունակությունը մինչև 30մ
խորացումը (2008թ.) որոշակի օրինաչափությամբ կրճատվում է (0.213%-ից
մինչև 0.140%), իսկ այնուհետև` վերջին 3 տարում, այն կտրուկ աճում է
0.140%-ից մինչև 0.197% (տե՛ս Գծապատկեր 6):
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Գծապատկեր 6: Արդյունահանված հանքաքարի մեջ Cu–ի
պարունակության կախվածությունը լեռնային աշխատանքների
ուղղաձիգ խորացումից
Ստեղծված արտադրատնտեսական իրավիճակում մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում արդյունահանված հանքաքարի գումարային
արժեքի կախվածությունը ($/տ) լեռնային աշխատանքների խորացումից
(տե՛ս Գծապատկեր 7):

Գծապատկեր 7: Արդյունահանված 1 տ հանքաքարի գումարային
արժեքի կախվածությունը լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ
խորացումից
Ինչպես երևում է գծապատկերից, արդյունահանված հանքաքարի
մեկ տոննայի գումարային արժեքը (այժմ գործող գներով) կրճատվում է
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25.0$–ից մինչև 18.0$, իսկ այնուհետ աճել է մինչև 21.0$: Դա բացատրվում է հանքաքարում, ըստ առանձին խորությունների, մոլիբդենի և պղնձի պարունակություններով և նշված մետաղների միջազգային գների
փոխհարաբերությամբ:
Այսպիսով, ունենալով կայուն հանքահումքային հենք, որը երկարամյա արտադրական գործունեության երաշխիք է (մոտ 200 տարի), կոմբինատը կարևորել է ձեռնարկության և, առաջին հերթին բացահանքի արտադրական հզորության բարձրացումը: Այս պարագայում նախ կաճի
լեռնային աշխատանքների ուղղաձիգ խորացման արագությունը, կամ որ
նույնն է մշակման ինտենսիվությունը, որը որպես դրական գործոն, զգալիորեն ազդում է կոմբինատի տնտեսական ցուցանիշների վրա: Մասնավորապես, աճում է աշխատանքի արտադրողականությունը, աշխատողների միջին աշխատավարձը, տարեկան շահույթի գումարը և, որը շատ
կարևոր է, միավոր հանքաքարի գումարային արժեքը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Агошков М.И., Определение производительности рудника. М.:
Металлургиздат, 1988.
2. §Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ¦ ՓԲԸ պաշտոնական կայք. http://www.zcmc.am
3. Գևորգյան Հ.Գ., Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում: Խնդիրների ժողովածու. -Երևան,
Ճարտարագետ, 2012:

108

Աղյուսակ 1

ԶՊՄԿ ՓԲԸ հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
ՀՀ
1

Ցուցանիշի անվանումը

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ապրանքային արտադրանք գործող գներով,
14,579,220 18,818,068 27,400,064 65,529,090 87,048,320 82,549,986 81,856,995 59,344,986 60,638,153 90,649,753 102,106,107
հազ. դր

2

Հանքաքարի հանույթ,
հազ. տ

8067.2

8295.3

8423.5

8562.5

8853.9

10041.6

10560.7

11923.4

13692.9

14583.4

15248.1

3

Լեռնային զանգվածի արդյունահանում,
հազ. տ

10881.7

10852.3

12052.2

14750.6

16300.3

17342.2

19834.6

21303.4

22811.6

26229.34

28164.36

4

Մակաբացման աշխատանքներ,
հազ. մ3

1050.2

954.1

1354.0

2309.0

2778.5

2724.1

3460.4

3500.0

3402.5

4345.5

4819.5

5

Հանքաքարի վերամշակում,
հազ. տ

7772.5

8003.5

8060.0

8203.3

8500.7

9641.8

10138.9

11442.9

13156.9

14000.1

14637.3

6

Mo-ի պարունակությունը հանքաքարում,
%

0.0536

0.0549

0.0525

0.0519

0.0494

0.0471

0.0465

0.0440

0.0388

0.0356

0.0357

7

Cu-ի պարունակությունը հանքաքարում,
%

0.213

0.211

0.2024

0.186

0.174

0.160

0.149

0.140

0.177

0.197

0.201

8

Աշխատողների միջին ցուցակային թիվը,
մարդ

2433

2470

2489

2529

2567

2584

2728

2945

2969

3081

3169

9

Մեկ աշխատողի աշխատանքի արտադ6,397,201
րողականությունը, դրամ

8,128,755

10

Միջին ամսական աշխատավարձը,
դրամ

73,572

77,962

11

Արտադրական գործունեությունից
ստացված շահույթ, հազ. դր

344,223

4,471,705

12

Ապրանքային արտադրանքի 1 դրամին
ընկնող ծախսը, լումա

84

69

11,699,429 27,521,667 35,866,634 33,985,173 32,201,808 21,730,130
91,188

120,005

142,238

159,186

207,564

196,795

12,856,435 45,759,392 65,568,874 51,736,811 38,990,497 12,969,572
52

26

109

25

40

61

80

22,219,917 32,088,408 35,355,300
193,616

246,276

287,772

16,219,241 33,302,812 30,419.355
75

64

64
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Интенсивность производства - важный экономический показатель,
который определяет степень использования потенциала производственных средств предприятия. В условиях предприятий горной промышленности интенсивность показывает годовой объем добычи руды
с площади горизонтального сечения всех рудных тел. Она зависит от
многих геологических и технико-технологических факторов и является
комплексным экономическим показателем. В работе проанализировано влияние интенсивности разработки месторождения на экономические показатели предприятия.
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Իրավագիտություն
ՄԱՐԻՆԵ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Եվրոպական դատարան դիմելու իրավունք ունի ցանկացած անձ,
ոչ կառավարական կազմակերպություն կամ անհատների խումբ:
Եվրոպական կոնվենցիան (այսուհետև` Համաձայնագիր) երաշխավորում է բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դատական
պաշտպանության հասանելիության սկզբունքը: Ինչ վերաբերվում է
հասարակական իրավունքի կառույցներին, պետությանը և նրանց
ներկայացնող պաշտոնատար անձանց, ապա նրանք, ինչպես և տեղական ինքնակառավարման մարմինները (այսուհետև` ՏԻՄ), չեն
կարող դիմումատուներ լինել Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանում: Համաձայնագրի մեկնաբանման փորձն ուժեղացրեց
վերահսկիչ կառուցակարգի արդյունավետությունը` թույլ տալով բողոք ներկայացնել ոչ միայն խախտումների անմիջական զոհերին,
այլ նաև «խախտումների անուղղակի զոհերին»: Քանի որ միջազգային պայմանագրերը, մասնավորապես 1950թ. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Համաձայնագիրը, հետադարձ ուժ չունեն, Եվրոպական Դատարանը քննում է միայն այն անձանց բողոքները, ովքեր Եվրոպայի
խորհրդի անդամ – պետությունների իրավախախտումներից տուժել
են Համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետո: Որպեսզի բողոքն ընդունվի և քննվի Եվրոպական Դատարանում, այն
պետք է բերվի Համաձայնագրի անդամ – պետության հանրային
իշխանության մարմնի և ոչ թե ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձանց գործողությունների դեմ:
Հիմնաբառեր. ՄԻԵԴ, եվրոպական Համաձայնագիր, դիմումատուներ, բողոք բերելու իրավունք, անհատական բողոք, իրավական
հիմք, դատական պաշտպանության մատչելիության սկզբունք, շարունակվող խախտումներ:

Համաձայն Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
մասին Եվրոպական Համաձայնագրի (այսուհետև` Եվրոպական
Համաձայնագիր) 33-րդ և 34-րդ հոդվածների Մարդու իրավունքների
Եվրոպական դատարանը (այսուհետև` ՄԻԵԴ) իրավասու է քննել երկու
խումբ վեճեր` Համաձայնագրի անդամ-պետությունների միջև և մասնավոր անձանց ու անդամ-պետության միջև ծագած վեճեր: Ըստ Եվրոպա111
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կան Համաձայնագրի 47-րդ հոդվածի` ՄԻԵԴ-ը Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի խնդրանքով կարող է խորհրդատվական բնույթի
եզրակացություններ տալ այն իրավական հարցերով, որոնք վերաբերում
են Եվրոպական Համաձայնագրի և դրան կից Արձանագրությունների
դրույթների մեկնաբանության հետ:
ՄԻԵԴ-ում միջազգային բողոքների քննության ինստիտուտը գործնականում ունի քաղաքական մեծ հնչեղություն, այն առանցքային է
դարձնում պատասխանող պետության կողմից մարդու իրավունքների
էական խախտումներին համարժեքորեն արձագանքելու անհրաժեշտությունը: Այս համատեքստում հենց անհատ անձանց կողմից բողոք ներկայացնելու իրավունքն է Եվրոպական Համաձայնագիրն առանձնացնում մարդու իրավունքների պաշտպանության այլ բազմաթիվ համընդհանուր և տարածքային գործիքներից [7, էջ 821-832]:
Եվրոպական Համաձայնագրի 34-րդ հոդվածը սահմանում է, որ
ՄԻԵԴ դիմելու իրավունք ունի ցանկացած անձ, ոչ կառավարական կազմակերպություն կամ անհատների խումբ: Եվրոպական Համաձայնագրի
բնօրինակ տեքստերում օգտագործվում են անգլերեն «personality» և ֆրանսերեն «personne» եզրույթները, որոնք իրենց իմաստով ներառում են
ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց:
Անհրաժեշտ է նշել, որ Եվրոպական Համաձայնագիրն երաշխավորում է բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դատական
պաշտպանության մատչելիության սկզբունքը: Ինչ վերաբերում է անհատներին և իրենց իրավասուբյեկտությանը, ապա այն որևէ կերպ չի
սահմանափակվում սեռային, տարիքային, քաղաքացիական, ազգային
պատկանելությամբ, գործունակությամբ, այս կամ այն պետության տարածքում գտնվելու իրավաչափությամբ, բնակության վայրով և այլ ցենզերով: Ավելին` դիմումատու կարող է լինել յուրաքանչյուրը` նույնիսկ
քրեական հետախուզության մեջ գտնվող անձը [8]:
Դիմումատու կարող են լինել նաև օտարերկրացիները, երկքաղաքացիություն, բազմաքաղաքացիություն ունեցող կամ ընդհանրապես քաղաքացիություն չունեցող անձինք: Այսպես օրինակ` 2003թ. տվյալներով,
Ռուսաստանի դեմ բողոքների գերակշիռ մասը բերվել է օտարերկրացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձնաց կողմից: Այս փաստն
ինքնին վկայում է, որ Եվրոպական Համաձայնագիրը փաստացի հանդիսանում է ներքին օրենսդրության բաղկացուցիչ տարրը` ապահովելով իրավունքների և ազատությունների հավասար պաշտպանություն բոլոր
անձանց համար` անկախ նրանց քաղաքացիությամբ պայմանավորված
կարգավիճակից:
Բողոք բերելու իրավունք ունեն նաև ոչ պետական միավորումները,
ոչ առևտրային կազմակերպությունները, այդ թվում՝ ստեղծագործական
միությունները, կրոնական կազմակերպությունները, քաղաքական կու112
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սակցությունները, բարեգործական հիմնադրամները, մասնագիտական
միավորումները, ԶԼՄ-ները և այլն: Ընդ որում, ՄԻԵԴ-ում կրոնական
կազմակերպությունը կարող է ներկայացնել ոչ միայն իր, այլև իր եկեղեցական համայնքին պատկանող քրիստոնյաների իրավունքներն ու ազատությունները: Ասվածը, որոշ վերապահումներով վերաբերում է նաև կուսակցություններին և հասարակական կազմակերպություններին, որոնք
իրենց շուրջ են համախմբում համախոհներին` որոշակի նպատակների
հասնելու համար: Որպես ասվածի վառ օրինակ` կարող ենք նշել Եվրոպական դատարանի 2004-ի վճիռը «Վատան ընդդեմ Ռուսաստանի»
գործով: Բողոքը վերաբերում էր համառուսական Վատան կուսակցության տարածքային բաժնի գրանցման դադարեցմանը: Տվյալ դեպքում
Եվրոպական դատարանը համաձայնվեց կառավարության այն փաստարկի հետ, որ բողոքը բերվել է ոչ իրավասու անձի` կուսակցության
կողմից, ում շահերը չեն ոտնահարվել տարածքային կազմակեպության
գործունեության սահմանափակմամբ [11]:
Ինչ վերաբերվում է պետությանը և նրանց ներկայացնող պաշտոնատար անձանց, ապա նրանք, ինչպես և ՏԻՄ-երը, չեն կարող դիմումատուներ լինել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում: ՏԻՄ-երը
չեն կարող Եվրոպական դատարանի սուբյեկտներ հանդիսանալ, քանի
որ նրանք ընտրովի մարմիններ են` սերտորեն կապված որոշակի վարչատարածքային միավորի հետ, որի բնակչության շահերն ու պահանջներն ոչ միշտ են համընկնում այդ տարածաշրջանում բնակվող այլ անձանց շահերի ու պահանջների հետ [12]: Ինչ վերաբերում է պետական
մարմինների կողմից թույլ տրված շրջակա միջավայրի և բնության հետ
կապված իրավախախտումներին, ապա այս դեպքերում ՄԻԵԴ բողոք
կարող են ներկայացնել ոչ թե ՏԻՄ-երը, այլ մի խումբ բնակիչներ, այդ
թվում՝ ընտրովի պաշտոններ զբաղեցնողները:
Անհատական բողոքն իրենից ներկայացնում է ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձանց ՄԻԵԴ դիմելու իրավունքը պատասխանող
պետության կողմից իրենց Եվրոպական Համաձայնագրով և դրա Արձանագրություններով երաշխավորված իրավունքների ու ազատությունների
խախտումները վերացնելու նպատակով` ազգային իրավապահ ու արդարադատության մարմիններում համապատասխան օգնություն չստանալու
դեպքում: Ի տարբերություն հասարակական շահից (action popularis) ելնելով` բերված բողոքի` «անհատական բողոք» հասկացությունը» իր մեջ
ներառում է ցանկացած անձի (ֆիզիկական անձ), ոչ առևտրային կազմակերպության կամ իրավաբանական անձանց խմբի կողմից բերված
բողոքը` կապված անմիջականորեն տվյալ անձի Եվրոպական
Համաձայնագրով երաշխավորված իրավունքների ու ազատությունների
խախտման հետ: Որոշակի դեպքերում ՄԻԵԴ-ը կարող է սեփական նա113
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խաձեռնությամբ միացնել մի քանի անհատական վարույթներ` փաստական կամ իրավական հարցերում նույնականություն ունեցող գործերի
միաժամանակյա քննության նպատակով:
Որպեսզի ՄԻԵԴ-ն ընդունի բողոքը` առաջին հերթին անհրաժեշտ է,
որ դիմումատուն լինի «խախտման զոհ»՝ ըստ Եվրոպական Համաձայնագրի 34-րդ հոդվածի, կամ պետք է գոնե գտնվի օրենքի կիրառման
վտանգի տակ, այսինքն՝ համարվի «պոտենցիալ զոհ»: Պոտենցիալ զոհ
կարող է դառնալ ցանկացած անձ, ում իրավունքների և ազատության
անխափան իրագործմանը մեծ հավանականությամբ խոչընդոտում է այս
կամ այն օրենքը կամ ենթաօրենսդրական ակտը: Այսպես օրինակ`
«Կլասսն ընդդեմ Գերմանիայի» [5] գործով դիմումատուները բողոքում
էին տվյալ ժամանակահատվածում գործող օրենսդրության դրույթներից,
որոնք մասամբ սահմանափակում էին նամակագրության և հեռախոսազրույցների գաղտնիության իրավունքը: Բողոքը բերված էր օրենսդական դրույթների նկատմամբ, որոնք իրենց գաղտնիությամբ կամ գաղտնի կիրառման հնարավորությամբ կարող էին օգտագործվել որոշ անձանց դեմ, այդ թվում նաև դիմումատուների: Դատարանը նշեց, որ
տվյալ դեպքում զրկված են եղել դիմումատուները իրենց նկատմամբ կատարված որևէ որոշակի իրավախախտման փաստ նշելու հնարավորությունից` այդպիսի միջոցառումների գաղտնիության պատճառով: Այսպիսով, «անձը կարող է, որոշ պայմաններում, պնդել, որ հանդիսանում է
խախտման զոհ` հենց միայն նման գաղտնի միջոցների գոյության կամ
այդ միջոցները թույլատրող օրենսդրության առկայության դեպքում»:
Օրենսդրական ակտի դեմ բողոքի քննման մեկ այլ օրինակ է հանդիսանում «Մարքսն ընդդեմ Բելգիայի» [13] գործով որոշումը: Դատարանը
մերժել է կառավարության այն փաստարկները, ըստ որոնց դիմումատուների բողոքը չէր կարող քննվել, քանի որ նրանց նկատմամբ կարող
էին կիրառվել Քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները, որոնք արտամուսնական կապերից սերված զավակներին տարբերակում են ամուսնության ընթացքում ծնված երեխաներից` սահմանափակելով նրանց որոշ իրավունքներ: Դատարանը նշեց, որ վկայակոչված օրենսգրքի
դրույթները «ինքնաբերաբար» կիրառվում էին կամ կիրառվում են դիմումատուների նկատմամբ, քանի որ դրանց գործողությունը տարածվում է
բոլոր չամուսնացած մայրերի և արտամուսնական կապերից սերված երեխաների նկատմամբ:
Վտարելու (դեպորտացիայի) հարցը քննելիս, Եվրոպական Համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի (ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների
կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի) կամ այլ հոդվածների խախտման մասին բողոքը կարող է քննվել մինչև բուն վտարման փաստը: Հանձնաժողովի և
Դատարանի բազմաքանակ որոշումները հանդիսանում են այդ իրավա114
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կան դիրքորոշման հաստատումը, սկսած «Սերինգն ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի» [14] գործից: ՄԻԵԴ-ը հիմնվում է այն բանի վրա, որ դեպորտացիան դիմումատուին կարող է պատճառել «անուղղելի վնաս», դրա
համար բողոքը պետք է քննել մինչ վտարումը:
Այն դեպքերում, երբ լուրջ հիմքեր կան ենթադրելու, որ գոյություն ունի դիմումատուի նկատմամբ 3-րդ հոդվածի խախտման վտանգ, ՄԻԵԴը կարող է կիրառել ՄԻԵԴ-ի Կանոնակարգի 39-րդ կանոնի, այսպես
կոչված, գործընթացը: Ըստ Կանոնակարգի այդ կետի` ՄԻԵԴ-ը կարող է
կողմի խնդրանքով կամ էլ սեփական նախաձեռնությամբ մատնանշել
կանխարգելիչ միջոցները: Որպես կանոն` այս գործընթացը կիրառվում է
ՄԻԵԴ-ի և կողմերի կողմից, վտարման կասեցման նպատակով այն
դեպքերում, երբ գանգատը բերված է 3-րդ հոդվածի խախտման հատկանիշներով:
Եվրոպական Համաձայնագրի մեկնաբանման փորձն ուժեղացրեց
վերահսկիչ լծակների արդյունավետությունը` թույլ տալով գանգատ ներկայացնել ոչ միայն խախտումների անմիջական զոհերին, այլև «խախտումների անուղղակի զոհերին», որոնց թվին են պատկանում այն անձինք, ովքեր անմիջականորեն իրենց վրա են զգում ազգականների,
նրանց ընտանիքի անդամների` կնոջ, ամուսնու, երեխաների, խախտված իրավունքների հետևանքները: Նրանք իրավունք ունեն անհատական բողոք ներկայացնել ինչպես իրենց անունից` անկախ տուժողից,
այնպես էլ տուժողի հետ զուգահեռաբար: Օրինակ` 2-րդ հոդվածի խախտումների վերաբերյալ բողոքները, որը երաշխավորում է կյանքի իրավունքը, կարող են ներկայացվել ամուսնու, ծնողների կամ այլ բարեկամների կողմից: «Կայան ընդդեմ Թուրքիայի» [15] գործով ՄԻԵԴ-ը հաստատեց դիմումատուի եղբոր նկատմամբ կյանքի իրավունքի խախտման
փաստը: Կառավարության առարկությունները, կապված խախտման զոհի կարգավիճակի հետ, մերժված էին: Դատարանը հաստատեց նաև, որ
ամուսինը կարող է գանգատ ներկայացնել այն հիմքով, որ իր կինը ոստիկանությունում իր կամքին հակառակ ենթարկվել է գինեկոլոգիական
քննության, և ընդունեց ամուսնու գանգատը [16]:
Նմանատիպ դեպքերում գործի խաղաղ կարգավորման ցանկացած
եղանակ, այդ թվում և «անուղղակի զոհին» համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցում տալու ճանապարհով, ՄԻԵԴ-ի կողմից դիտվում
է որպես խախտման շտկում և շահագրգիռ անձի կողմից «զոհի» կարգավիճակի կորուստ: ՄԻԵԴ դիմելու իրավունք ունեցող անձանց նման
շրջանակի սահմանումը պայմանավորված է Եվրոպական Համաձայնագրում և Արձանագրություններում ամրագրված մարդու իրավունքների
և ազատությունների նյութական և դատավարական ամբողջական
պաշտպանության նպատակով:
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«Նիկիշինան ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության» [17] գործով
ՄԻԵԴ-ն իր որոշման մեջ ընդգծում է իրավական պաշտպանության ազգային միջոցների կիրառման փաստի կարևորությունը՝ որոշելու համար,
թե դիմումատուն խախտման զոհ հանդիսանում է, թե՝ ոչ: Տվյալ գործով
ստորին ատյանի դատարանների որոշումները բեկանվել էին, և գործն
ուղարկվել էր նոր քննության: Դատարանը նշեց, որ, ըստ 34-րդ հոդվածի, խախտման զոհ համարվելու համարի անհրաժեշտ է, որ նա նման
կարգավիճակ ունենա ոչ միայն դիմում ներկայացնելու պահին, այլև դատավարության բոլոր փուլերում: Այսպիսով, այն դեպքերում, երբ որոշումները, որոնք դիմումատուն վիճարկում է, բեկանվում են վերադաս դատարանի կողմից, խախտման «զոհը» կորցնում է այդ կարգավիճակը:
Քանի որ միջազգային պայմանագրերը, մասնավորապես Եվրոպական Համաձայնագիրը, հետադարձ ուժ չունեն, ՄԻԵԴ-ը քննում է միայն
այն անձանց բողոքները, ովքեր Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների իրավախախտումներից տուժել են Եվրոպական Համաձայնագիրը ստորագրելուց և վավերացնելուց հետո:
Անդրադառնանք, այսպես կոչված, «շարունակվող իրավախախտումներ» եզրույթի իրավակիրառ նշանակությանը: Խոսքը վերաբերում
է այն դեպքերին, երբ իրադարձությունները, որոնց դեմ բողոքում է դիմումատուն, սկիզբ առնելով մինչ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը, շարունակվում են և դրանից հետո: Պետք է ընդունել, որ ՄԻԵԴ-ը մեծ
դժվարությամբ է այս կամ այն իրադարձությունն որակում «շարունակվող
խախտում» և գրեթե միշտ մանրամասն փաստարկում է իր դիրքորոշումը:
Այս հայեցակարգը ձևավորվել է «Դե Բեկեռն ընդդեմ Բելգիայի» [18]
գործի քննության շրջանակներում: Դիմումատուն մահապատժի էր դատապարտված 1946-ին, որը 1947 թ. փոխարինվեց ցմահ ազատազրկմամբ: Դիմումատուն բողոքում էր ազգային օրենսդրության դրույթների
դեմ, որոնք ազատազրկման ամբողջ ընթացքում սահմանափակում էին
իր իրավունքները: Հանձնաժողովի կարծիքով, նման իրավիճակը պետք
է դիտվեր որպես «շարունակվող», քանի որ բողոքը բերված է ոչ թե
վճռի, այլ նրա հետևանքների դեմ, որոնք սահմանափակում էին իր իրավունքները, ինչպես մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը, այնպես էլ`
դրանից հետո:
«Լոիզիդուն ընդդեմ Թուրքիայի» [19] գործով ՄԻԵԴ-ը նույնպես եկավ այն եզրահանգման, որ առկա է «շարունակվող խախտում»: Դիմումատուն բողոքում էր, որ իր սեփականությունը մնացել էր Հյուսիսային
Կիպրոսի տարածքում, որը, որպես հունական ծագումով կիպրուհի,
ստիպված էր լքել 1974 թ.: 1989-ի դրությամբ նա շարունակում էր մնալ
գույքի պաշտոնական սեփականատեր, բայց թուրքական զորքերի շրջափակման պատճառով մուտք չուներ այնտեղ: Դատարանը եկավ այն եզրահանգման, որ խոսքը վերաբերում է «շարունակվող խախտմանը»:
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Ընդ որում` կան մի շարք իրավիճակներ, որոնք ՄԻԵԴ-ը չի ճանաչում «շարունակվող խախտում»: Օրինակ՝ դատարանը «շարունակվող
խախտում» չի ճանաչում դատական որոշումների հետևանքները, սեփականության բռնագանձման ակտերը, վարչական միջոցների կիրառման
մասին ակտերը, որոնք հանդիսանում են, այսպես կոչված, րոպեական,
միանվագ ակտեր:
«Շարունակվող խախտումներից» պետք է տարբերել այն իրավիճակները, երբ ՄԻԵԴ-ը, իրավունք չունենալով քննել բողոքի մի մասը,
կարող է հաշվի առնել իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել
Եվրոպական Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց առաջ: Այսպիսի մոտեցման կիրառման տիպիկ օրինակներ են դատական քննության տևականության կամ երկարաատև կալանքի տակ մնալու դեմ բերված գանգատները: Նման որոշում ՄԻԵԴ-ը կայացրել է 2003 թ. հուլիսի 24-ին՝
«Սմիռնովա քույրերն ընդդեմ Ռուսաստանի» [20] գործով: Նրանց դեմ
հարուցված քրեական գործի քննությունը տևել է 9 տարի, որի մեծ մասը
կանայք անց են կացրել նախնական կալանքի տակ: Քրեական գործի
քննության ընթացքում, անհրաժեշտությունից ելնելով, քույրերին մի քանի անգամ ձերբակալել են, այնուհետև՝ ազատ արձակել: Ընդ որում` այդ
ժամանակահատվածի զգալի մասը` մոտ վեց տարի, անցել է մինչև Եվրոպական Համաձայնագիրը՝ Ռուսաստանի առնչությամբ ուժի մեջ
մտնելը: Սակայն ՄԻԵԴ-ը հաշվի առավ Եվրոպական Համաձայնագրի`
դատական քննության և մինչև դատաքննությունը կալանքի տակ
գտնվելու ժամկետների խելամտության մասին դրույթները:
ՄԻԵԴ-ն իրավասու է նաև քննել այնպիսի գանգատներ, որոնք վերաբերում են այն դատական գործընթացին, որն իրականացվել է մինչև
Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը, սակայն վերջնական որոշումը կայացվել է դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո: Ընդ որում` ՄԻԵԴ-ը կքննի գանգատի միայն այն մասը, որը վերաբերում է Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո տեղ գտած իրադարձություններին:
Բողոքի ընդունման հարցը պարզելու համար ՄԻԵԴ-ը պետք է
ուշադրություն դարձնի ոչ միայն դիմումատուի ներկայացրած իրավիճակին, այլև իրավախախտում թույլ տված պատասխանողի կարգավիճակին: Եվրոպական Համաձայնագրի 35-րդ հոդվածի համաձայն` քննվող
վեճում պատասխանող կարող է լինել միայն «կառավարությունը», այսինքն` պետական իշխանությունը, որը, Եվրոպական Համաձայնագրի
վավերացումից հետո, պատասխանատու է իր իրավապահ մարմինների
և դրանց պաշտոնատար անձանց գործողությունների համար: Այլ կերպ
ասած, որպեսզի բողոքն ընդունվի և քննվի Եվրոպական դատարանի
կողմից, այն պետք է բերվի Համաձայնագրի անդամ – պետության հանրային իշխանության մարմնի, և ոչ թե ֆիզիկական կամ իրավաբանա117
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կան անձանց գործողությունների դեմ: Օրինակ` «Տումիլովիչն ընդդեմ
Ռուսաստանի Դաշնության» գործով Եվրոպական դատարանը մերժել է
դիմումատուի բողոքն ընդդեմ մասնավոր գործատու-ընկերության, քանի
որ վերջինս դատարանի կողմից չէր կարող դիտվել որպես հանրային իշխանություն:
Համաձայնագրի պահանջները խախտող պետության պատասխանատվության և մեղավորության հարցերը ՄԻԵԴ-ն որոշում է ոչ միայն
հաշվի առնելով նրա տարածքային, այլ նաև նրա փաստացի իրավասությունը, արդյունավետ հսկողության առկայությունը՝ այն տարածքների
նկատմամբ, որոնք պաշտոնապես և իրավաբանորեն չեն մտնում դրա
կազմի մեջ: Օրինակ` ՄԻԵԴ-ը պետական իրավասության այդպիսի լայն
մեկնաբանում է տվել վերը հիշատակված Լոիզիդուի գործով, ով ստիպված էր եղել լքել իր սեփականությունը Հյուսիսային Կիպրոսում, քանի որ
Թուրքիայի զինված ուժերն ապօրինաբար կառավարում էին այդ տարածքները: Բնականաբար, երբ որոշվում էր այս գանգատի ՄԻԵԴ-ի
քննությանն ընդդատյա լինելու հարցը, Թուրքիան, իր կողմից վերահսկվող և իր կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն
հռչակված տարածքներում Համաձայնագրի պահանջների խախտումների համար նախատեսված պատասխանատվութունից խուսափելու նպատակով, բավականին հաճախ վկայակոչել է տարածքային իրավասություն սկզբունքը: ՄԻԵԴ-ը մերժել է այդ առարկությունները` նշելով, պետության պատասխանող հանդիսանալու փաստը չի կարող քաղաքական միտումներից ելնելով, միակողմանիորեն որոշվել:
Հաշվի առնելով այն, որ համաշխարային կազմակերպությունները
ՄԱԿ–ի գլխավորությամբ Կիպրոսի թուրքական մասը չեն համարում
ինքնուրույն պետություն` այդ բառի միջազգային իրավունքի իմաստով և
քանի որ Թուրքիան միակ երկիրն է, որ ճանաչում է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, և իր զինված ուժերի առկայության
շնորհիվ արդյունավետ վերահսկողություն է իրականացնում այդ տարածքի նկատմամբ, ՄԻԵԴ-ը որոշեց, որ այս գործով հենց Թուրքիան է
հանդիսանում պատշաճ պատասխանող:
«Տարածք» հասկացությունը նույնպես պետք է մեկնաբանվի Համաձայնագրի 56-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն, որը թույլ է տալիս կիրառել Համաձայնագրի դրույթներն այն տարածքների նկատմամբ,
որոնց արտաքին վեճերի համար պատասխանատվություն է կրում այս
կամ այն պետությունը: Եթե պետությունը տվյալ տարածքի նկատմամբ
չի հռչակել իր իշխանությունը, ապա դատարանի իրավասությանը չի
պատկանում այդ տարածքում տեղ գտած իրադարձությունների վերաբերյալ վեճերի քննությունը:
Եվրոպական Համաձայնագրի 34-րդ հոդվածը սահմանում է Կողմերի՝ ՄԻԵԴ դիմելուն չխոչընդոտելու պարտականությունը. «ոչ մի կերպ
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չխոչընդոտել այդ իրավունքի արդյունավետ իրականացմանը»: Անհատական գանգատները ներկայացնելու հետ կապված դժվարությունների
վերաբերյալ հարցերը քննելիս առանցքային է այն հիմնարար սկզբունքը, որ Համաձայնագրում ամրագրված իրավունքները պետք է լինեն
գործուն և արդյունավետ, այլ ոչ թե՝ տեսական ու վերացական: Ընդգծելով այդ մոտեցման կարևորությունը` նմանատիպ գանգատները բավականին հաճախ կարող են դառնալ «ex officio» քննության առարկա, այսինքն` նույնիսկ դիմումատուի կողմից նման իրավախախտման դեմ բերված գանգատի հստակ բովանդակության բացակայության դեպքում
վեճն ենթակա է քննության: Վերջին ժամանակներում նման գանգատների քանակն ավելացել է հատկապես այն պետությունների դեմ, որոնք
վերջերս են միացել Համաձայնագրին:
ՄԻԵԴ-ի պրակտիկայում հանդիպել են մարդու` միջազգային ատյաններ դիմելու իրավունքի խոչընդոտման մի քանի տարատեսակներ:
Դրանցից առավել անընդունելին դիմումատուներին սպառնալիքների միջոցով Եվրոպական դատարան տրված իրենց գանգատի բովանդակությունը փոխելուն կամ այն հետ վերցնելուն հարկադրելն է: «Սալման ընդդեմ Թուրքիայի» [9] գործով դիմումատուն Թուրքիայի դեմ բողոք էր ներկայացրել ՄԻԵԴ՝ իր ամուսնուն հակաահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից կտտանքների ենթարկելու և մահվան հասցնելու մեղադրանքով: Գանգատը ներկայացնելուց հետո հետո նրան մի քանի
անգամ հարցաքննության են կանչել անվտանգության այն նույն բաժանմունք, որտեղ մահացել էր իր ամուսինը: Այդ ընթացքում նրա աչքերը կապել են և հարցեր տվել ՄԻԵԴ դիմելու նպատակների, ակնկալվող
փոխհատուցման չափի մասին և այլն: Նման գործողությունները չեն կարող ընկալվել այլ կեպ, քան սպառնալիքի և ճնշման գործադրում` միջազգային ատյաններ դիմելու իրավունքի արդյունավետ իրականացմանը
խոչընդոտելու նպատակով:
Միջազգային ատյաններ դիմելու իրավունքի խոչընդոտման բավականին հաճախ հանդիպող ձև է ազատազրկման դատապարտված անձանց և Եվրոպական Համաձայնագրի վերահսկիչ մարմինների միջև
նամակագրության վերահսկումը: «Պետրան ընդդեմ Ռումինիայի» [10]
գործով դիմումատուն, գտնվելով բանտում, բողոքում էր, որ Մարդու
իրավունքների Հանձնաժողովին ուղղված իր նամակներն սկզբում կարդում էր բանտապետը, իսկ այնուհետև, զգալի ուշացումով, ուղարկում՝
ըստ նշանակության: Նույն ճակատագրին էին արժանանում նաև պատասխան նամակները: ՄԻԵԴ-ն եկավ այն եզրահանգման, որ խախտվել
են Համաձայնագրի 34-րդ և 8-րդ հոդվածները, քանի որ «անհատական
բողոքների ներկայացման ինստիտուտի արդյունավետ աշխատանքի
համար, չափազանց կարևոր է, որպեսզի դիմումատուներն ու պոտեն119
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ցիալ դիմումատուները Հանձնաժողովի հետ ազատ շփման հնարավորության ունենան, իրենց գանգատները հետ վերցնելու կամ փոփոխելու
նպատակով իշխանության կողմից ոչ մի տեսակի ճնշման չենթարկվեն»:
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի
92-րդ հոդվածի 2-րդ կետը սահմանում է, որ դատապարտյալն իր նամակագրությունն իրականացնում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի միջոցով, սակայն նրանք կատարում են միայն արտաքին
զննում` առանց նամակագրության բովանդակությանը ծանոթանալու:
Այժմ ներկայացվել է օրենսդրական փոփոխություննեի նախագիծ` [21]
համաձայն որի դատապարտայլի նամակագրության գաղտնիության
իրավունքը կարող է սահմանափակվել քրեակատարողական հիմնարկում անվտանգության ու ուղղիչ հիմնարկի ներքին կանոնակարգի պահպանման, հանրության առողջության և բարոյականության, արդարադատության հեղինակության պահպանման, այլոց սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում՝ այլ դատապարտյալի սոցիալական վերականգնմանը խոչընդոտող անմիջական վտանգը կանխելու
նպատակներից ելնելով: Ընդ որում` այդ իրավունքը սահմանափակվում
է միայն դատարանի որոշմամբ և միայն օրինական ճանապարհով ձեռք
բերված համապատասխան փաստաթղթային հիմնավորմամբ:
Ամփոփելով ՄԻԵԴ դիմելու իրավական հիմքերին առնչվող հարցադրումները` կարծում ենք, որ «նամակագրության գաղտնիության իրավունքի սահմանափակում» եզրույթն օգտագործելիս անհրաժեշտ է հստակ
սահմանել, թե որ դեպքերում քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը չի կարող օգտվել օրենքի այս դրույթից: Որպես այդպիսին ճիշտ
կլինի բացառություն սահմանել դատապարտյալի և դատական ատյանների, այդ թվում նաև ՄԻԵԴ-ի միջև նամակագրության համար, որը ենթական չէ բացման ոչ մի պարագայում, անկախ՝ դրա բովանդակությունից: Կարծում ենք, նույն կերպ վերը նշված օրենսդրական դրույթները
չեն կարող տարածվել նաև այն գրագրությունների վրա, որոնք ուղղված
են պետական իրավասու մարմիններին կամ դատական ատյաններին և
վերաբերում են դատական կամ արտադատական կարգով վարչական
ակտերի, գործողությունների կամ անգործության վիճարկմանը:
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LEGAL BASIS OF COMPLAINT TO THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
To the European Court may complain any person, nongovernmental organization or group of persons. European
Convention guarantees equal access to the judicial protection of
individuals and legal entities. As for the official institutions of public
law and government and their representative officers, they, as well as
governments, can not be the subjects of complaints to the European
Court of Human Rights. Practice of interpretation of the Convention
has increased the effectiveness of control mechanisms, allowing not
only to bring complaints directly to its victims, but also "indirect
victims of violations." As international contracts, in particular the
European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms,
are not retroactive, the European Court of Human Rights considered
as a subject of a complaint filed only by those individuals who are
affected by violations after signing and ratification of the Convention
by the Member State of the Council of Europe. The complaint can be
considered by the European Court of Human Rights, if it is filed
against the actions of the public authorities of the State party to the
Convention, but not against the actions of private individuals or legal
entities.
Keywords: the European Court of Human Rights, European
Convention, applicants, right lodging, individual complaint, legal
basis, principle of access to judicial protection, the continuing
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МАРИНЕ ГЮРДЖЯН
Соискатель Академии
государственного управления РА

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В Европейский суд может обратиться любой человек, неправительственная организация или группа лиц. Европейская конвенция
гарантирует принцип равного доступа к судебной защите всех физических и юридических лиц. Что касается официальных учреждений
публичного права и государства и представляющих их должностных
лиц, то они, равно как и органы самоуправления, не могут стать
субъектами жалобы в Европейский суд по правам человека. Практика
толкования Конвенции усилила эффективность контрольного механизма, позволив обращаться с жалобами не только непосредственным
жертвам нарушения, но и “косвенным жертвам нарушений”. Так как
международные договоры, в частности Европейская конвенция о
защите прав и основных свобод человека 1950 г. не имеют обратной
силы, Европейский суд по правам человека рассматривает в качестве
субъектов подаваемых ему жалоб только тех лиц, которые пострадали
от правонарушений государства-члена Совета Европы после подписания и ратификации им Конвенции. Для того чтобы жалоба была
принята и рассмотрена Европейским судом по правам человека, она
должна быть подана против действий органа публичной власти
государства-участника Конвенции, но не против действий частных
физических или юридических лиц.
Ключевые слова: eвропейский суд по правам человека, eвропейская конвенция, заявители, индивидуальная жалоба, правовая
основа, принцип доступа к судебной защиты, продолжающиеся
нарушения.

Ներկայացվել է խմբագրություն 20.02.2013 թ.
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ՍԻՄԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումն ու
պաշտպանությունը` երաշխավորված առաջին հերթին Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, այսօր հանդիսանում է
պետաիրավական կարևորագույն հարցերից մեկը: Քաղաքական և
սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների արդյունքում հայկական
պետականության և հասարակության կենսագործունեության պայմանների բարդացումը չէին կարող չանդրադառնալ նաև երեխաների դրության վրա: Սույն հոդվածում ներկայացվում են երեխայի
իրավունքների ապահովման առավել էական ուղղությունները, այդ
ոլորտում առկա ներպետական նորմատիվ իրավական բազան և
պետաիրավական կառույցների կատարելագործմանն ուղղված հնարավոր ուղիները` առավելագույն արդյունքների հասնելու համար:
Հիմնաբառեր. երեխա, երեխայի իրավունքներ, ներպետական
կառուցակարգ, իրավունքների ապահովում և պաշտպանություն,
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, խոցելի խմբեր:

Ելնելով բարոյական ու իրավական հրամայականններից` հասարակության բոլոր մակարդակներում երեխաների պաշտպանությունը հասարակության յուրաքանչյուր անդամի գործն է: Երեխաների պաշտպանության գործընթացի գլխավոր նպատակն է` ապահովել, որպեսզի երեխաների պաշտպանության պատասխանատվությունն ստանձնածները
լիարժեք ըմբռնեն այդ պատասխանատվությունը և հաջողությամբ իրականացնեն այն: Այս պատասխանատվությունը պետք է արտացոլվի երկրում կիրառվող իրավական նորմերում:
Ազգային օրենսդրությունը սահմանում է երեխաների պաշտպանության ուղղությամբ ազգային գործողություննների սկզբունքները, նպատակներն ու առաջնայնությունները և ստեղծում է այդ գործողությունների իրականացման կառուցակարգերն այնպիսի օրենքների ընդունմամբ,
որոնք համապատասխանում են միջազգային սկզբունքների և իրավունքի նորմերի պահանջներին:
Երեխայի իրավունքների ապահովման ներպետական կառուցակարգը ներկայումս հիմնվում է մի շարք նորմատիվ իրավական ակտերի
վրա: Առաջին հերթին դա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն է, որի 35-րդ և 36-րդ հոդվածներում ամրագրված են դրույթ124
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ներ ընտանիքի, մայրության և մանկության պաշտպանության մասին:
Սահմանադրությունը մարմնավորում է հասարակությունը կանոնակարգող սկզբունքներն ու օրենքները և հանդիսանում է այն հիմնական խարտիան, որը սահմանում է կառավարման ձևը և ամրագրում է երկրի սոցիալական հարաբերությունների ընդհանուր սկզբունքները: Սահմանադրությունը հիմք է հանդիսանում մյուս օրենքների համար: Երեխաների պաշտպանության սկզբունքների ամրագրումը Սահմանադրության
մեջ հիմք է հանդիսանում երեխաների պաշտպանության և այդ համատեքստում պետության պարտավորությունների համար:
Սահմանադրությամբ երեխաների պաշտպանության սկզբունքների
ամրագրումից հետո հաջորդ քայլն է երեխաների պաշտպանության
ապահովման համար ազգային օրենսդրության մշակումն ու հարմարեցումը: Իր կարևորությամբ երեխաների իրավունքներին առնչվող հաջորդ իրավական ակտը ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքն է, որտեղ մանրազնին լուսաբանվում է երեխայի ընտանեկան կարգավիճակը: Երեխայի
իրավունքների ապահովմանն են միտված նաև «Երեխայի իրավունքների մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքները, 2003 թ. դեկտեմբերի
18-ի ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 թվականների ազգային ծրագիրը» հաստատելու
մասին և այլն: Ծրագրի ընդունմամբ օրենսդրորեն ամրագրվեցին երեխայի իրավունքների ապահովման ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնախնդիրները, նպատակները, ռազմավարությունը, օրենսդրական կատարելագործման ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է «Երեխաների իրավունքների մասին» Համաձայնագրին և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը պետք է
համահունչ լինի դրա դրույթներին: Ցավոք, օրենքը հիմնականում կրկնում է Համաձայնագրի դրույթները և չի սահմանում երեխաների իրավունքների պահպանումն ապահովող հստակ կառուցակարգեր:
Մեր օրերում երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված
ներպետական կառուցակարգի արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրության արժանացնել այնպիսի կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են` առողջապահությունը, սոցիալական ապահովությունը, կրթությունը, հանգիստը, ժամանցը, մշակութային կյանքը,
իրավախախտումները և արդարադատությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների և կանանց կեցության բարելավման և առողջության պահպանության խնդիրները գտնվում
են պետության հովանավորության ներքո: Դրանք ամրագրված են ՀՀ
Սահմանադրությամբ և այլ օրենքներով [1, էջ 1] :
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Վերջին տասը տարիների ընթացքում երեխաների առողջության
բարելավմանն ուղղված մի շարք ծրագրերի իրականացման շնորհիվ այս
ոլորտում արձանագրվում է որոշակի առաջընթաց: Երեխաների առողջության բարելավմանն ուղղված նպատակների իրագործման համար
անհրաժեշտ է ստանձնել ռազմավարության հետևյալ ուղղությունները.
1. երեխաների առողջապահական ծրագրերի իրականացման գործընթացում արդյունավետ միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցություն,
2. երեխաների և մայրերի` անվճար բժշկական օգնության անհրաժեշտ ծավալների ապահովում` պետության կողմից երաշխավորված
նպատակային ծրագրերի շրջանակներում,
3. երեխաների հոգեկան առողջության ոլորտում հիմնախնդիրների
բացահայտմանը նվիրված հետազոտությունների իրականացում, հետագայում արդյունավետ և նպատակաուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում,
4. դեռահասների միջավայրում առողջ ապրելակերպի խրախուսում`
ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանյութերի օգտագործման կործանարար
հետևանքներից պաշտպանելու նպատակով, սեռական դաստիարակության և առողջապահական կրթության ապահովում, դեռահասների
բարեկամ բժշկական ծառայությունների ցանցի ստեղծում [5, էջ 9]:
Առողջության պահպանման խնդիրների լուծմանն են միտված նաև
ՀՀ կառավարության 2007թ. հուլիսի 26-ի №29 արձանագրային որոշումը
«Վերարտադրողական առողջության բարելավման» ազգային ծրագրի
հաստատման մասին, «Վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, որի 5-րդ հոդվածը
վերաբերում է դեռահասների վերարտադրողական առողջության պահպանմանը: Հայաստանի Հանրապետությունը 2004թ. նոյեմբերի 29-ին
միացել է նաև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության
ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային Համաձայնագրին, որն իրենից
ներկայացնում է այդ կազմակերպության կողմից ծխախոտի դեմ պայքարի վերջին ռազմավարական փաստաթուղթ:
Անցումային ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը
վերապրեց համալիր սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և քաղաքական փոփոխություններ, որոնք հատկապես անդրադարձան հասարակության ամենախոցելի խմբի` երեխաների վրա: Այդպիսի փուլում առաջնային է երեխաների սոցիալական ապահովության խնդիրը: Կարևորագույն խնդիր է երեխայի մտավոր, բարոյական և հոգևոր ընդունակությունների զարգացման համար երեխայի անհրաժեշտ ազատությունը, սննդի,
հագուստի ու բնակարանի նվազագույն նորմերի ապահովման մատչելիությունը: Հայաստանում նկատելի է դարձել աղքատության ֆեմինալացումը` աղքատների կատեգորիայում կանանց ու երեխաների թվի մեծաց126
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ման միտումը: Սոցիալապես առավել խոցելի խմբերի շարքում են հիմնականում կանանց կողմից գլխավորած ընտանիքները, ինչը պայմանավորված է աշխատանքային միգրանտների մեծ հոսքով: Մտահոգիչ է հանրապետությունում սոցիալական որբության երևույթի խորացումը:
Հաճախակի հանդիպող երևույթ է դարձել երեխաների թափառաշրջիկությունը և մուրացկանությունը, որի կրճատման և հետագա կանխարգելման հարցը պահանջում է համալիր մոտեցում, պետական մարմինների, տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների միասնական գործողություններ: Ժամանակի պահանջ է հաշմանդամ երեխաների համար հանրապետությունում գործող մանկական
մասնագիտացված խնամակալական կազմակերպությունների գործունեության բարեփոխումը, երեխաների խնամքի, բուժման, դաստիարակության և զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը,
երեխայի սոցիալական և հոգեբանական վերականգնումը: Վերոհիշյալ
նպատակների օրենսդրական ամրագրմանն ու իրականացմանն են
ուղղված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 05.03.2005թ. ընդունված «Առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ կառավարության 2003թ. հուլիսի 23-ի
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» որոշումը, ՀՀ կառավարության
2005թ. փետրվարի 17-ի «Մանկատան /անկախ դրա կազմակերպման
իրավական ձևից/ շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» որոշումը, ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 12-ի «Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող
երեխաների սոցիալական պաշտպանության բարեփոխումների 20062010 թթ. ռազմավարությունը» և այլ փաստաթղթեր:
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ներպետական կառուցակարգն ենթադրում է նաև կրթական համակարգի բարելավում:
Ազգի ապագան բնորոշող հրատապ խնդիրների լուծումը իրականություն
է դառնում անընդհատ կրթության համակարգի բոլոր օղակների աստիճանական զարգացման, նրանց ներդաշնակ փոխկապակցվածության
միջոցով: 2001 թվականին ընդունվեց «ՀՀ կրթության զարգացման
2001-2005թթ. պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքը,
որը սահմանում էր կրթության համակարգի առաջնային խնդիրներն
առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում: 2009թ. կառավարության որոշմամբ հաստատվեց «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2010
թվականի տարեկան ծրագիրը», որի կարևորագույն դրույթներից է երեխայի կրթության իրավունքը: ՀՀ կրթության համակարգի զարգացման
քաղաքականությունն այսօր սերտորեն կապված է միջազգային կրթական հանրության հետ: Հատկապես ընդգրկուն է համագործակցությունը
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հանրակրթության ոլորտում, որն անցում է կատարում 12-ամյա միջնակարգ կրթակարգին [4, էջ 6]:
Հայաստանի Հանրապետությունում կարևորում է նաև երեխաների
մշակութային զարգացումը: Ներկայումս ՀՀ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունում աշխատանքներ են տարվում երեխաների հանգիստը, ժամանցը և մշակութային կյանքը կազմակերպող մշակութային, ուսումնադաստիարակչական և արտադպրոցական
դաստիարակությունը իրականացնող հաստատությունների ու հիմնարկների առկա ցանցի պահպանման և հետագա զարգացման ծրագրերի
կազմման ուղղությամբ:
Երեխաների իրավունքների ապահովման ներպետական կառուցակարգում առաջնային են համարվում անչափահասների կողմից կատարվող իրավախախտումների և հանցագործությունների կանխարգելման ու
բացահայտման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համապարփակ
ծրագրի իրականացման հիմնախնդիրները: Անհրաժեշտ է մշակել արդյունավետ ծրագրեր, որոնք հանցագործ վարք ունեցող անչափահասներին
կօգնեն հնարավորինս հաղթահարելու իրենց խնդիրները և կաջակցեն
նրանց որպես հասարակության օրինապահ անդամներ ապրելու:
2010 թվականի փետրվարին «Քաղաքացիական հասարակության
ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությունն ԵԱՀԿ Երևանյան
գրասենյակի աջակցությամբ մեկնարկեց անչափահասների գործերի
մշտադիտարկման փորձնական ծրագիր, որը տևեց ութ ամիս: Ծրագրի
առաջնային նպատակն էր գնահատել Հայաստանում անչափահասների
գործերով արդարադատության որակի համապատասխանությունն արդար դատաքննության իրավունքի չափորոշիչներին և բացահայտել միջազգային և ազգային չափորոշիչներով սահմանված երեխաների իրավունքների իրականացման արդարադատության համակարգի խոցելի
տեղերը: Ստացված արդյունքների և բացահայտումների հիման վրա
«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ»-ը մշակել է առաջարկություններ և բարեփոխմանն ուղղված լուծումներ` ծառայելով որպես
տեղեկատվության աղբյուր և օժանդակելով Հայաստանում անչափահասների արդարադատության համակարգի հետագա բարելավմանը,
ներառյալ` օրենքի բարեփոխում և իրավակիրառական պրակտիկայի
կատարելագործում և դրանց համապատասխանություն մարդու իրավունքների միջազգային չափորոշիչներին:
Անչափահասների արդարադատության մասին օրենք Հայաստանի
Հանրապետությունում գոյություն չունի: Անչափահասների արդարադատությանը վերաբերող դրույթները սահմանվում են ՀՀ Քրեական, Քրեական դատավարական, Քրեակատարողական օրենսգրքերով, ինչպես
նաև այլ օրենքներով ու ակտերով: 2008թ. կառավարության հմ. 1039-Ն
որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում հանցա128
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գործությունների կանխարգելման պետական ծրագիրը, որը սահմանում
է բարեփոխումների կարիք ունեցող կարևորագույն ոլորտները և որոշակի միջոցառումների ժամանակացույցը:
Հայաստանում չկան անչափահասների գործերով դատարաններ
կամ մասնագիտացված դատավորներ: Թեև պետական պաշտոնյաները
պնդում են, որ գոյություն ունի որոշ դատավորների` անչափահասների
գործերով մասնագիտացնելու ոչ պաշտոնական գործելաոճ և անչափահասների գործերը հանձնվում են փորձառու դատավորներին` հիմնականում դատարանների նախագահին, այնուամենայնիվ նման «հետևողական գործելաոճը» չի տալիս իր ցանկալի արդյունքները [5, էջ 15]: Անչափահաս օրինազանցների հետ կապված գործերի քննության համար հասունացել է մասնագիտացված դատարանների ստեղծման անհրաժեշտությունը, որտեղ գործերի վարման համար պատասխանատու բոլոր
դատավորները պետք է ստանան համապատասխան բազմամասնագիտական ուսուցում երեխայի իրավունքների, հոգեբանության և այլ հարակից ոլորտներում:
Ինչպես նշվում է Անչափահասների իրավախախտումների կանխարգելման ՄԱԿ-ի ուղենիշներում (Ռիադի ուղենիշներ) անչափահասների
օրինազանցության հաջող կանխարգելումը պահանջում է ամբողջ հասարակության ջանքերն անչափահասների ներդաշնակ զարգացումն
ապահովելու համար վաղ մանկությունից նրանց անհատականության
նկատմամբ հարգանքի ու սատարման միջոցով [6, էջ 1]:
Այսպիսով` երեխաների իրավունքների պաշտպանության ներպետական կառուցակարգի ապահովմանն են ուղղված ինչպես միջազգային
չափանիշներին համապատասխանեցված բազմաթիվ ազգային իրավական ակտերը, այնպես էլ պետական մի շարք մարմինների գործունեությունները, ինչպես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի հիմնահարցերի վարչությունը, երեխաների իրավունքների
պաշտպանության ազգային հանձնաժողովը [2, էջ 2]: ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների իրավունքների
պաշտպանության բաժինները, համայնքներում գործող խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները, հասարակական հիմունքներով
գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովները,
որոնց բոլորի գործունեությունն ընդհանուր առմամբ ուղղված է երեխաների իրավունքների ու շահերի հետ առնչվող վերոհիշյալ խնդիրների
լուծմանը: Սակայն սույն հարցի առնչությամբ կատարված վերլուծությունները փաստում են, որ պետության ներդրած ջանքերը բավարար չեն եղել
երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրների
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վերացման համար: Առ օրս ներպետական օրենսդրությունում առկա են
բացեր, իրավակիրառ պրակտիկայի թերություններ, որոնք գործնականում ստեղծում են խոչընդոտներ երեխաների իրավունքների պաշտպանության իրականացման համար: Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության մեջ կան այնպիսի դրույթներ, որոնք ներգործության կիրարկման ուժով համարժեք չեն և չեն բխում սոցիալ-տնտեսական դժվարին պայմաններից, չեն նպաստում երեխաների իրավունքների լիակատար իրականացմանը:
Պետության խնդիրն է ապահովել երեխաների իրավունքների պաշտպանության մարմինների աշխատանքների համակարգվածությունը և
արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել գործառույթների ձևական թերի իրականացումն արդյունավետ իրականացման վերափոխելու ուղղությամբ:
2012թ. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ստեղծվեց խոցելի խմբերի պաշտպանության և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վարչություն` երեխաների իրավապաշտպանի մեկ հաստիքի առկայությամբ: Ողջամտորեն ենթադրվում է, որ ստեղծված այդ մեկ հաստիքի շրջանակներում Մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող լիարժեք աշխատել որպես անկախ և
արդյունավետ ազգային ինստիտուտի: Երեխաների պաշտպանությունը
ծավալուն գործընթաց է, որի իրականացման համար անհրաժեշտ են
մարդկային պաշարներ:
Ի վերջո` երեխաների իրավունքների պաշտպանության ներպետական կառուցակարգն առավել կատարյալ դարձնելու համար շատ արդյունավետ կլինի խորհրդարանին առընթեր երեխայի իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ստեղծումը, որը հիմնված կլինի անկախության,
ինքնավարության, անկողմնակալության, թափանցիկության, արդարության, հավասարության, արհեստավարժության և բազմակարծության
սկզբունքների վրա: Այն կիրագործվի հանրային մարմինների, լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության միջոցով` տեղեկատվության և լավագույն փորձի փոխանակման, համապատասխան ոլորտի միջազգային ու տարածաշրջանային
կազմակերպությունների կողմից աջակցություն ստանալու ճանապարհով: Այն մշտադիտարկում կիրականացնի Երեխայի իրավունքների
Համաձայնագրի դրույթների կիրառման նկատմամբ, հանդես կգա երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող օրենսդրության
զարգացման և միջազգային լավագույն փորձի ներդրման ու օրենսդրական բարեփոխումների նախաձեռնություններով:
Նրա կողմից ներկայացված առաջարկությունները, գնահատականները և քննադատությունները պետք է հաշվի առնվեն պետական համա130
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պատասխան մարմինների կողմից և կամավոր կերպով իրականացվեն:
Երեխայի իրավունքների պաշտպանի դերը պետք է պայմանավորված
լինի ավելի ուղղակի և ակտիվ մոտեցմամբ: Երեխաների իրավունքների
ապահովմանն ու նրանց պաշտպանությանն ուղղված վերոհիշյալ բոլոր
ուղղությունների բարեփոխումները և համապատասխան պետական կառույցների ստեղծումը ժամանակի ընթացքում կհանգեցնեն Հայաստանի
Հանրապետությունում այս ոլորտի կատարելագործմանը:
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Ensuring and protecting the legitimate rights and interests of the child,
first of all, guaranteed by the Constitution of the Republic of Armenia, is
today one of the most pressing state-legal problems. Complicated by the
political and social-economic changes in the conditions of functioning of the
Armenian state and society could not but affect the children. In this article
an attempt has been made to outline the most significant areas to ensure
children's rights, the existing domestic state legal framework in this area
and the possible ways of improving governmental structures in order to
achieve the greatest results in this sphere.
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Обеспечение и защита прав и законных интересов ребенка, в первую очередь, гарантированных Конституцией Республики Армения,
представляет собой сегодня одну из актуальных государственно-правовых проблем. Осложнившиеся в результате политических и
социально-экономических перемен условия функционирования армянского государства и общества не могли не повлиять на положение детей.
В данной статье изложены наиболее существенные направления
обеспечения прав ребенка, имеющуюся внутригосудартсвенную нормативно-правовую базу в этой сфере и возможные пути совершенствовния государственных структур с целью достижения наибольших
результатов в этой области.
Ключевые слова: ребенок, права ребенка, межгосударственный
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի
սահմանադրականության ուսումնասիրությանը: Վերլուծվել են դատական նշված ատյանում գործերի քննության ընթացակարգերի
(գրավոր կամ բանավոր) հետ կապված արդի հիմնահարցերը, ինչպես նաև վարչական դատավարության օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի
սահմանադրականության խնդիրը: Սույն աշխատանքում ուսումնասիրվել են տեսության մեջ ու պրակտիկայում ծագող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առաջարկվող տարատեսակ մոտեցումները, և մասնավորապես, ներկայացվել են քննարկվող իրավանորմի սահմանադրականության վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի իրավական դիրքորոշումները:
Հիմնաբառեր. գործերի քննության գրավոր ընթացակարգ, բանավոր դատաքննություն, հրապարակայնության սկզբունք, հանգամանքների բացառիկություն:

Ներկայումս դատավարական իրավունքում, մասնավորապես, վարչական դատավարությունում ծագող առավել վիճահարույց հարցադրումներից մեկը վերաբերում է գործերի քննության ընթացակարգի ընտրությանը: Ուստի հոդվածում անդրադարձ է կատարվում ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետև՝ Օրենսգիրք) այն դրույթների
սահմանադրաիրավական բովանդակության բացահայտմանը, որոնցով
սահմանվում է վարչական դատարանում նորմատիվ իրավական ակտերի
իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի քննության ընթացակարգը:
Այսպես` Օրենսգրքի V բաժնի (Հատուկ վարույթներ) 24-րդ գլուխը
սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարույթի իրականացման ընդհանուր
կարգն ու առանձնահատկությունները, մասնավորապես, անդրադառնալով նշված գործերով դատարան դիմելու իրավունքին, դատարանի կազմին, հայցադիմումների քննության և դատական ակտ կայացնելու
առանձնահատկություններին, դատարանի որոշումների բնույթին և իրավական հետևանքներին վերաբերող խնդիրներին:
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Նշված գլխի 138-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Սույն օրենսգրքի 135-րդ
հոդվածով նախատեսված գործերը դատարանը քննում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործը դատարանի
գնահատմամբ ձեռք է բերել հասարակական մեծ հնչեղություն, կամ դրա
բանավոր դատաքննությունը կնպաստի գործի հանգամանքների առավել արագ բացահայտմանը»: Իսկ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածն իր հերթին սահմանում է, որ վարչական դատարանին ընդդատյա են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման վերաբերյալ հետևյալ գործերը.
• գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը.
• ՀՀ Նախագահի նորմատիվ բնույթ ունեցող ակտերի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի նորմատիվ որոշումների, գերատեսչական
նորմատիվ իրավական ակտերի, համայնքի ավագանու, համայնքի ղեկավարի որոշումների դրանց համեմատ ավելի բարձր իրավաբանական
ուժ ունեցող նորմատիվ ակտերին (բացի ՀՀ Սահմանադրությունից) համապատասխանությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը:
Այս առումով նշենք, որ գործնականում հնարավոր են բախումներն
այնպիսի իրավիճակի հետ, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված՝ գործը
գրավոր ընթացակարգով քննելու կանոնը մեկնաբանվում և ընկալվում է
որպես դատարանի կողմից գործը ոչ հրապարակային դատաքննության
կարգով քննելու հնարավորություն, իսկ նման մոտեցումն, անշուշտ,
սկզբունքորեն խախտում է կողմի հրապարակային դատաքննության
իրավունքը, որն իր ամրագրումն է գտել ինչպես ներպետական, այնպես
էլ միջազգային իրավական նորմերում:
Կարծում ենք, վերոգրյալ հիմնախնդրին լուծում տալու, ինչպես նաև
գործերի քննության առավել նպատակահարմար և արդյունավետ ընթացակարգի ընտրության հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու համար նախևառաջ հարկ է կատարել ներկայացված հարցադրման վերաբերյալ ՀՀ
օրենսդրությունում առկա իրավանորմերի համակարգային վերլուծություն և հասկանալ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում գործերի քննության
«գրավոր» և «բանավոր» ընթացակարգերը:
Դատաքննության գրավոր ընթացակարգի ինստիտուտը ՀՀ իրավակարգում ներդրված է ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ վարչական
արդարադատության բնագավառներում: Այսպես, առաջին հերթին անդրադառնանք ՀՀ Սահմանադրական դատարանում գործերի քննության
կարգին և նկատենք, որ «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ
օրենքի համաձայն՝ այս դատական ատյանում գործերի դատաքննությունն իրականացվում է ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր ընթացակարգով: Գրավոր ընթացակարգով գործերի դատաքննության կանոննե134
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րը սահմանում է սահմանադրական դատարանը՝ իր կանոնակարգով՝
հիմք ընդունելով սույն օրենքի ընդհանուր պահանջները (հոդված 38):
Գործը քննության ընդունելու մասին որոշմամբ սահմանադրական
դատարանը լուծում է նաև գործի դատաքննությունն սկսելու ժամանակի,
գործով զեկուցող նշանակելու, գործի դատաքննության ընթացակարգի
հարցերը, ինչպես նաև գործը դատաքննության նախապատրաստելու
հետ կապված այլ հարցեր:
Հիշատակված օրենքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված գործերը
սահմանադրական դատարանը քննում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործը սահմանադրական դատարանի գնահատմամբ ձեռք է բերել հասարակական մեծ հնչեղություն,
կամ դրա բանավոր դատաքննությունը կնպաստի գործի հանգամանքների առավել արագ բացահայտմանը:
Դատարանների և գլխավոր դատախազի դիմումների հիման վրա
նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործերով դատաքննությունն
իրականացվում է միայն գրավոր ընթացակարգով: Ինչ վերաբերում է
միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի որոշման վերաբերյալ գործերին, ապա այդպիսի գործերով դատաքննությունն իրականացվում է գրավոր ընթացակարգով և միայն ՀՀ սահմանադրական
դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ գործի դատաքննությունն
իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով:
Սահմանադրական դատարանում գրավոր ընթացակարգով գործերի դատաքննության կանոնները սահմանվում են ՀՀ սահմանադրական
դատարանի կանոնակարգով (այսուհետև՝ Կանոնակարգ), որի 38-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գործի դատաքննությունը գրավոր ընթացակարգով կազմակերպելու վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման մասին սահմանված կարգով տեղեկացվելուց հետո կողմերը և դատավարության այլ մասնակիցները դատաքննությունն սկսվելուց առաջ՝ սահմանադրական դատարանի սահմանած ժամկետում,
սահմանադրական դատարանին ներկայացնում են գործին առնչվող
նյութերը, իսկ 3-րդ մասի համաձայն՝ ... կողմերն իրենց գրավոր բացատրությունները ներկայացնում են նիստից առնվազն 7 օր առաջ՝ եթե
սահմանադրական դատարանը գործի քննության կազմակերպման այլ
ժամկետներ չի սահմանել:
Կանոնակարգում ամրագրվել են նաև այնպիսի դրույթներ, համաձայն որոնց՝ գրավոր ընթացակարգով դատական նիստին կողմերը և
դատավարության այլ մասնակիցները կարող են ներկա չգտնվել, դատա135
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կան նիստին ներկայացած դատավարության մասնակիցը կարող է ընդհանուր տեղ զբաղեցնել դահլիճում և նիստն ունկնդրել նիստին ներկա
այլ անձանց համար սահմանված կարգով: Վերոհիշյալ նորմը վկայում է
կողմի ներկայության անհրաժեշտության ոչ պարտադիր լինելու փաստի
մասին [1]:
Հատկանշական է, որ սահմանադրական դատարանը վիճարկվող իրավական ակտի կամ դրա առանձին դրույթի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշում է, մասնավորապես, հաշվի առնելով իրավական ակտի պահանջվող տեսակը, իրավական ակտն ընդունելու և գործողության մեջ դնելու նախատեսված կարգի պահպանվածությունը, մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների
ապահովման և պաշտպանության, ազատ իրականացման անհրաժեշտությունը, դրանց սահմանափակումների թույլատրելիությունը և այլն:
Այս բոլոր հանգամանքների պարզաբանման համար ամենևին էլ պարտադիր չէ կողմերի ներկայությունը կամ էլ անպայմանորեն գործի բանավոր քննության իրականացումը:
Կարծում ենք, այսպիսի իրավակարգավորումն ու օրենսդրական
դրույթների նմանատիպ ընկալումը կիրառելի են նաև սույն աշխատանքում ուսումնասիրվող վարչադատավարական նորմի նկատմամբ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչական դատավարությունում ևս կողմերը իրենց գրավոր փաստարկները, դիրքորոշումները, հնարավոր միջնորդություններն ու լրացուցիչ ապացույցները կարող
են դատարանին ներկայացնել գրավոր տեսքով դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի միջոցով: Բացի այդ, Կանոնակարգի 41-րդ հոդվածի
համաձայն՝ գրավոր ընթացակարգով ընդունված որոշումներն ու եզրակացությունները հրապարակվում են դատական նիստում, ինչը վարչական դատավարությունում գրավոր ընթացակարգով գործերի քննության
ժամանակ նույնպես կիրառվում է (մասնավորապես, դատավարության
մասնակիցները պատշաճ կերպով ծանուցվում են վարչական գործով
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտի հրապարակման օրվա, ժամի
և վայրի մասին):
Միաժամանակ հարկավոր է նկատել, որ գրավոր ընթացակարգը
վարչադատական գործերով նախատեսված է նաև Օրենսգրքի 108,
117.10, 118 և 147-րդ հոդվածներով: Այսպես, Օրենսգրքի 117.10-րդ հոդվածը կարգավորում է վարչական վերաքննիչ դատարանում գործի
քննության կարգի հետ կապված իրավահարաբերությունները, մասնավորապես, սահմանելով, որ վարչական դատարանի միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքները քննվում են գրավոր
ընթացակարգով՝ առանց դատական նիստ հրավիրելու, իսկ բողոքը վարույթ ընդունելիս դատարանը որոշում է նաև գործը գրավոր կամ բանավոր ընթացակարգով քննելու մասին: Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համա136
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ձայն՝ գրավոր դատաքննություն կիրառվում է օրենսգրքի 138-րդ հոդվածով նախատեսված գործերով, ինչպես նաև կարող է կիրառվել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ չէ լսել փորձագետին կամ հարցաքննել վկաներին, զննում կատարել, տալ դատական հանձնարարություններ, և կողմերը գրավոր համաձայնություն են ներկայացրել գործը գրավոր ընթացակարգով քննելու վերաբերյալ:
Հաշվի առնելով գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի և հրապարակայնության սկզբունքի հաճախ վկայակոչվող հակասությունը,
ինչպես նաև նկատի ունենալով նշված սկզբունքի կարևորությունն ու այլ
սկզբունքով անփոխարինելիությունը` միանշանակորեն անհրաժեշտ ենք
համարում ներկայացնել նաև գործի հրապարակային քննության իրավունքի առնչությամբ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածին վերաբերող
մեկնաբանությունները, որոնք, մասնավորապես, հանգում են հետևյալին.
Դատական իշխանության նկատմամբ համարժեք հասարակական
վերաբերմունք կարող է ձևավորվել միայն այն դեպքում, երբ դատարանն իրականացնի «թափանցիկ» արդարադատություն՝ մի կողմից հասարակությանն ընձեռելով իր գործունեությունը վերահսկելու հնարավորություն, մյուս կողմից՝ ապահովելով հաշվետու լինելը նույն հասարակության առաջ: Այդ իսկ պատճառով դատական քննության հրապարակայնությունը բարձրացվել է սահմանադրական սկզբունքի մակարդակի:
Սակայն միևնույն ժամանակ հարկ է հաշվի առնել այն, որ հրապարակայնության սկզբունքի ամրագրման ու պահպանման պահանջն ամբողջությամբ կիրառելի, հրատապ և անհրաժեշտ է քրեական դատավարության ավելի, քան քաղաքացիական կամ վարչական դատավարությունների շրջանակներում: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքն
այս սկզբունքի առավել խիստ և հստակ երաշխիքներ է նախատեսում՝
այն սահմանելով դատական քննության բոլոր փուլերի համար: Համապատասխան հիմքերի առկայության պարագայում հրապարակայնությունը կարող է սահմանափակվել միայն բացառիկ դեպքերում, երբ դա չի
վնասի արդարադատության իրականացմանը կամ չի հանգեցնի դատավարության հրապարակայնության սկզբունքի չարդարացված սահմանափակման [2]:
Իր որոշումներից մեկում քննարկվող հիմնախնդրին անդրադառնալիս սահմանադրական դատարանը փաստել է, որ պետության խնդիրն է
օրենսդրությամբ ապահովել արդարադատության իրականացումն ընթացակարգային այնպիսի կանոններով, որոնցով երաշխավորվեն հրապարակային դատաքննության իրավունքի իրականացման անհրաժեշտ
իրավական պայմաններ, այդ թվում՝ դատարանում գործերի քննության
դատավարական ձևերի բազմազանության կիրառմամբ, ելնելով քննվող
գործերի առանձնահատկություններից և դրանց արդար, արագ ու արդ137
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յունավետ լուծման անհրաժեշտությունից: Այդ նպատակով է պայմանավորված գործերի դատաքննության բանավոր և գրավոր ընթացակարգերի կամ բանավոր և գրավոր քննության սկզբունքների սահմանումը:
Գրավոր ընթացակարգի պայմաններում գործի քննությունն իրականացվում է առանց «բանավոր լսումների»՝ առանց կողմերի ուղղակի մասնակցության, որը պայմանավորված է դատավարական մի շարք առանձնահատկություններով: Օրինակ՝ հանրային-իրավական վեճերից բխող
գործերով դատարանը, որպես կանոն, դատաքննական գործողությունների հրապարակային-բանավոր, կողմերի անմիջական մասնակցությամբ կատարելու անհրաժեշտություն չունի, որը թելադրված է արդյունավետ և արագ դատաքննություն կազմակերպելու անհրաժեշտությամբ:
Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ նույնիսկ բանավոր քննության դեպքերում գործի հանգամանքների պարզումը դատարանում ընթանում է ոչ
միայն «բանավոր լսումների» կազմակերպման, այլև գրավոր ապացույցների ուսումնասիրման միջոցով:
Ձևավորված միջազգային օրենսդրական և արդարադատական
պրակտիկայում դատաքննության վերոնշյալ երկու սկզբունքն էլ հավասարապես կարևորված են և ունեն տարբեր դրսևորումներ՝ պայմանավորված իրավական տվյալ համակարգով, դատական համակարգի կառուցակարգով, արդարադատություն իրականացնող մարմինների գործառույթների բովանդակությամբ, ինչպես նաև դատարաններում քննվող
որոշակի գործերի առանձնահատկություններով, դատավարության կողմերի կամաարտահայտմամբ և ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված այլ հանգամանքներով: Այդ պրակտիկայի համալիր ուսումնասիրությունն սկզբունքորեն հանգեցնում է հետևյալին. դատաքննության
բանավորության և գրավոր քննության սկզբունքները հավասարապես
կիրառելի են արդարադատության բոլոր բնագավառներում, եթե քննության բանավոր ընթացակարգն սկզբունքորեն կիրառելի է առանց բացառության, ապա գրավոր ընթացակարգով դատաքննությունն իրականացվում է առանձնահատուկ դեպքերում և որոշակի հանգամանքների առկայությամբ [3]:
Պարտադիր որոշակի իրավապայմաններ արտացոլված են Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ Եվրոպական դատարան) նախադեպային իրավունքում: Հետևապես ներկայացվող հիմնախնդրի մանրակրկիտ ուսումնասիրության և դրան անհրաժեշտ լուծում տալու նկատառումներից ելնելով՝ հարկ է քննության առնել նաև
վերջինիս վճիռներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները:
Այսպես, չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրոպական դատարանի
նախադեպերում բնորոշված գործի քննության արդյունավետության
նվազագույն չափանիշները ներառում են պահանջներ, համաձայն
որոնց՝ քննությունը պետք է լինի անկախ, անկողմնակալ և հրապարա138
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կային, և որ իրավասու մարմինները պետք է գործեն օրինակելի ջանասիրությամբ և բարեխղճությամբ (տե՛ս, օրինակ` Isayeva and others v.
Russia վճիռը 24.02.2005թ.), մի շարք այլ գործերում Եվրոպական դատարանը նշել է, որ այսպիսի իրավիճակում դատարանը պետք է որոշի,
թե գործում առկա են արդյոք հանգամանքներ, որոնք կարող են արդարացնել դատաքննությանը մասնակցելու անձի իրավունքի լրիվ և անշրջելի կորուստը (տե՛ս Ռոմանովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճիռը,
20.10.2005թ.):
Հրապարակային դատաքննության վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումներում վերջինս նշում
է, որ հանգամանքների բացառիկությունը, որը կարող է արդարացնել
բանավոր լսումների բացակայությունը, ըստ էության բխում է վեճի
բնույթից, որը որոշվում է համապատասխան ազգային դատարանների կողմից, այլ ոչ թե նման իրավիճակներում գործերի հաճախականությունից (տե՛ս Պիտեր Բլեդն ընդդեմ Շվեդիայի գործով 10.11.2009թ.
վճիռը): Բացի այդ, դատարանների կողմից որոշվող իրավունքի հարցը
կարող է լուծվել դիմողի ներկայացրած գրավոր դիմումներով և բացառիկ
հանգամանքները կարող են արդարացնել գործով հրապարակային դատաքննության բացակայությունը:
V v UK (1999) 30 EHRR 121 գործով Եվրոպական դատարանը հրապարակային դատաքննության առնչությամբ փաստում է, որ «դատաքննությունը համապատասխանում է հրապարակայնության պահանջին
միայն այն դեպքում, երբ հասարակայնությունը կարող է դրա կայացման
օրվա և վայրի մասին տեղեկություններ ձեռք բերել, և եթե այդ վայրը
հեշտորեն հասանելի է հասարակայնության համար: Շատ դեպքերում
այս պայմանները բավարարվում են այն պարզ փաստով, որ դատավարությունը տեղի է ունեցել սովորական նիստերի դահլիճում: Բացի այդ,
դատարանը նշել է, որ թեև 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը նախատեսում է
ընդհանուր կանոն առ այն, որ դատավարությունը, ի թիվս այլոց, պետք
է լինի հրապարակային, սակայն միաժամանակ պետության ընթացակարգային իրավունքը կարող է դիտվել որպես այդ նորմով նախատեսված ընդհանուր կանոնի բացառության առանձնահատուկ արտացոլում»:
Եվրոպական դատարանը շեշտել է, որ Համաձայնագրի 6-րդ հոդվածով ամրագրված՝ գործի հրապարակային քննության իրավունքն
անհրաժեշտաբար ներառում է «բանավոր լսման» իրավունքը: Այնուամենայնիվ, նման լսումներ անցկացնելու պարտավորությունը բացարձակ
չէ: Այսպես, բանավոր քննության բացակայությունը կարող է համատեղելի լինել 6-րդ հոդվածի պահանջների հետ, երբ քննության ենթակա հարցը չի բարձրացնում փաստի կամ իրավունքի հետ կապված այնպիսի
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հարց, որը կարող է պատշաճ ձևով լուծվել գործի նյութերի հիման վրա՝
առանց կողմերի բանավոր դիտարկումների [4]:
Առհասարակ Եվրոպական դատարանը գրավոր դատաքննությունը
գնահատում է որպես արդար և հրապարակային, եթե.
• այն պայմանավորված է բացառիկ հանգամանքներով,
• իրականացվում է ողջամիտ ժամկետներում, ինչպես նաև արագ
դատաքննություն ապահովելու նկատառումներով,
• պայմանավորված է քննվող գործի առանձնահատկությամբ,
• սկզբունքորեն կիրառվում է իրավունքի վերաբերյալ հարցեր
քննելիս, ինչպես նաև փաստական այնպիսի հանգամանքներ քննելիս,
որպիսիք արդարացված են գրավոր ընթացակարգի պայմաններում:
Եվ այսպես, սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ
դատաքննության գրավոր և բանավոր ընթացակարգերն արդարադատության իրականացման կազմակերպական-ընթացակարգային ձևեր
են, որոնք իրավական ամրագրմամբ ներդրվելով արդարադատական
պրակտիկայում՝ կոչված են. մի դեպքում՝ առանց «բանավոր լսումների»
դատաքննական գործողությունների իրականացման, մյուս դեպքում՝
դրանց կատարմամբ ապահովելու դատական գործերի արդար, արդյունավետ և հրապարակային քննություն, դատական ակտերի կայացում և
դրանց հրապարակում: Բոլոր դեպքերում թե՛ բանավոր և թե՛ գրավոր
ընթացակարգով գործերի դատաքննությունը պետք է անհրաժեշտ երաշխիքներ ապահովի դատաքննության մասնակիցների իրավունքների
իրականացման համար:
Ուշադրության է արժանի նաև այն, որ իրավակիրառական պրակտիկայում սույն իրավանորմին տրված մեկնաբանության պայմաններում
չի խախտվում նաև օրենսդրությամբ ամրագրված կողմերի հավասարության սկզբունքը, համաձայն որի՝ վարչական դատարանը պարտավոր է ապահովել, որ կողմերն ունենան հավասար հնարավորություններ
գործի քննության ողջ ընթացքում, այդ թվում՝ յուրաքանչյուր կողմին ընձեռել գործի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը ներկայացնելու լիարժեք հնարավորություն: Այս սկզբունքը պահպանվում է այնքանով, որքանով թե՛
հայցվոր, թե՛ պատասխանող կողմերն օժտված են լինում հավասար
հնարավորություններով, ազատորեն կարող են շարադրել են իրենց
գրավոր դիրքորոշումները (հայցադիմումի և հայցադիմումի պատասխանի
տեսքով), անհրաժեշտության դեպքում՝ ներկայացնել միջնորդություններ,
լրացուցիչ ապացույցներ, ինչը նշանակում է, որ նույնիսկ գործի քննության գրավոր ընթացակարգի իրականացման պարագայում անձի Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների և արդար դատաքննության իրավունքները չեն սահմանափակվում:
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Սահմանադրական դատարանը ևս փաստում է, որ գրավոր ընթացակարգով գործերի քննության պարագայում դատավարության մասնակիցները կաշկանդված չեն իրացնելու իրենց դատավարական իրավունքները և կրում են համապատասխան պարտականություններ: Գրավոր քննության առանձնահատկությունների կիրառմամբ էլ մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների հիմնական նորմատիվ
էությունը չի փոխվում (տե՛ս ՍԴՈ-1020, կետ 10):
Միևնույն ժամանակ նշենք, որ քննարկվող իրավանորմում խոսքը
վերաբերում է նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափության վիճարկման գործերին, որոնց քննության շրջանակներում դատարանը պետք է
գնահատի վիճարկվող իրավական ակտի համապատասխանությունն
ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտերին, իսկ նման պայմաններում, կարծում ենք, որ գործի բանավոր դատաքննությունը չի
կարող ավելի նպաստավոր և նպատակահարմար լինել գործի հանգամանքների առավել արագ բացահայտման համար, քան գրավոր
ընթացակարգով իրականացվող քննությունը:
Վարչական դատարանում գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի կիրառելիության կարևորությունն ընդունելով հանդերձ՝ նպատակահարմար ենք գտնում անդրադառնալ նաև այդ ընթացակարգով դատավարության ձևի հստակության ու կոնկրետության ուղղությամբ որոշակի քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությանը: Այսպես, հարկավոր է
օրենսդրական մակարդակով պարզ և կոնկրետ կանոններ նախատեսել,
որոնք առավելագույնս կհստակեցնեն գրավոր քննության ընթացքում դատավարության մասնակիցների դատավարական իրավունքների իրականացման կարգը, միջանկյալ դատական ակտերի կայացման կարգը,
այդ ընթացակարգով իրականացվող դատավարության ժամանակ դատարանի անհրաժեշտ գործողությունների շրջանակը, գրավոր քննության
ընթացքի արձանագրման և դրան ծանոթանալու կարգը, վերջնական դատական ակտի կայացման ու հրապարակման կարգը և այլն:
Ներկայացվածից զատ նշենք նաև, որ եվրոպական մի շարք երկրների վարչական դատավարությունում ևս առկա են գրավոր ընթացակարգով գործերի քննության վերաբերյալ օրենսդրական դրույթներ:
Մասնավորապես, Լատվիայում սույն հարցը կարգավորվում է «Վարչական դատավարության օրենքի» իրավադրույթներով, որոնցից, մասնավորապես, 107-րդ հոդվածը սահմանում է, որ վարչական դատարանը
գործի հանգամանքները պարզում է՝ գործը քննելով բանավոր կամ գրավոր դատաքննությամբ, գրավոր ընթացակարգով գործը քննելիս գործի
հանգամանքները պարզաբանվում են գործում առկա ապացույցների հիման վրա: Նշված օրենսդրական ակտի 245-րդ հոդվածի համաձայն, որը
վերաբերում է գրավոր ընթացակարգով վարչական գործի քննությանը,
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դատարանը որոշում է գործում առկա փաստաթղթերի հիման վրա՝
օրենքով սահմանված կարգի պահպանմամբ, իսկ 259-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե որոշումը կայացվել է գրավոր ընթացակարգով, դատավարության մասնակիցներին հայտնվում է այն ամսաթիվը, երբ որոշման
պատճենը հնարավոր կլինի ստանալ դատարանի գրասենյակից [5]:
Այսպիսով, ամփոփելով աշխատանքում ներկայացված կարևորագույն պնդումներն ու հիմնավորումները, սույն հարցադրման վերաբերյալ
տեսության մեջ և պրակտիկայում առկա տարատեսակ մոտեցումները,
ինչպես նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները, նկատենք, որ դատաքննության գրավոր ընթացակարգի և
հրապարակայնության սկզբունքների «թվացյալ բախումն» իրականում
գոյություն չունի, այսօրինակ ընթացակարգի կիրառումը երբևէ չի կարող
դիտարկվել որպես արդարադատության հիմնարար և կարևորագույն
սկզբունքների իրականացման երաշխիքների խախտում, եթե, իհարկե,
առկա չեն բանավոր քննություն անցկացնելու համար պարտադիր պայմաններ և հանգամանքներ:
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ԱՆՆԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՖԻՆԱՆՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ
ՏԵՍԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
Հոդվածում ուսումնասիրվում են ֆինանսական պատասխանատվության, ֆինանսական իրավախախտման և պատժամիջոցի
էությունը, առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ֆինանսաիրավական պատասխանատվության՝ որպես իրավական պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակի դիտարկումը: Փորձ է արվել ընդհանուր տեսական հայեցակարգերի, որոշակի վերլուծությունների
հիման վրա տալ ֆինանսաիրավական պատասխանատվության
բնորոշումը:
Հիմնաբառեր. պատասխանատվություն, ֆինանսական իրավախախտում, տուգանք, ֆինանսաիրավական նորմ, իրավախախտում, հարկադրանք:

Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում ֆինանսաիրավական պատասխանատվության ու պատժամիջոցների տեսական և օրենսդրական կարգավորման, դրանց բնորոշման, առանձնահատկությունների հարցը ձեռք է բերել առավել մեծ նշանակություն ու
արդիականություն: Նշված հանգամանքը պայմանավորված է նրանով,
որ ֆինանսաիրավական պատասխանատվության միջոցները հանդիսանում են ֆինանսական կարգապահության ապահովման գործուն միջոց:
Ժամանակակից գիտական տեսության մեջ շարունակվում են ֆինանսաիրավական պատասխանատվության` որպես իրավաբանական պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակի դիտարկման շուրջ բանավեճերը: Հեղինակների մի խումբ գտնում է, որ անթույլատրելի է «ֆինանսական պատասխանատվություն» տերմինի կիրառումը [1, էջ 88]: Կարծիք է
հայտնվում, որ գոյություն չունի ֆինանսական պատասխանատվություն՝
որպես իրավաբանական պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակ,
քանի որ չկա իրավախախտման յուրահատուկ տեսակ՝ ֆինանսական
իրավախախտում և յուրահատուկ՝ ֆինանսաիրավական պատժամիջոց
[2, էջեր 54-63]: Հեղինակների մեկ այլ խումբ գտնում է, որ ֆինանսական
պատասխանատվությունն իր կարգավորման առարկայով և մեթոդով
հանդիսանում է վարչական պատասխանատվության տարատեսակ, քանի որ կողմերը գտնվում են անհավասար վիճակում [3, էջեր 49-52]: Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը երկար ժամանակ ընկալվել
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է որպես վարչական պատասխանատվության տեսակ և մերժվել է դրա
ինքնուրույն նշանակությունը: Վերջապես, հեղինակների երրորդ խումբը
գտնում է, որ ֆինանսական պատասխանատվությունը իրավաբանական
պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակ է [4, էջեր 53-54]:
Հարկ է նշել, որ ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը
հանդիսանում է պետական հարկադրանքի միջոց, որը վրա է հասնում
իրավական նորմերի խախտման համար:
Ֆինանսաիրավական պատասխանատվության բնութագրիչ հատկանիշներ են հանդիսանում`
• պետության ֆինանսական գործունեության առանձնահատկությունները.
• պետական հարկադրանքի միջոցներով ապահովված լինելը.
• իրավախախտողի համար անբարենպաստ հետևանքները.
• պետական երաշխավորվածությունը.
• ֆորմալ որոշակիությունը` իրավական նորմը:
Այսինքն՝ ֆինանսական պատասխանատվությունը կոչված է ոչ թե
առանձին անձի (քաղաքացու կամ կազմակերպության), այլ ողջ հասարակության իրավունքների վերականգմանը և օրինական շահերի
իրականացման ապահովմանը:
Մասնագիտական գրականության մեջ ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը բնորոշվում է որպես ֆինանսաիրավական նորմերը խախտողի նկատմամբ պետական լիազոր մարմինների կողմից
պետական հարկադրանքի միջոցների կիրառում, որոնք իրավախախտի
վրա դնում են գույքային բնույթի լրացուցիչ պարտավորություններ [5,
էջեր 183-184]:
Անհրաժեշտ է դիտարկել նաև ֆինանսական պատասխանատվության կիրառման համար հիմք հանդիսացող ֆինանսական իրավախախտումը, որն իրենից ներկայացնում է իրավախախտման ինքնուրույն տեսակ՝ տարբերվելով վարչական զանցանքներից և քաղաքացիաիրավական դելիկտներից: Ֆինանսական իրավախախտումը հանդիսանում է
հենց ֆինանսական իրավահարաբերությունները կարգավորող և դրանցից բխող օրենսդրության պահանջների խախտում, ինչը թույլ է տալիս
առանձնացնել վերջինիս մի շարք առանձնահատկություններ և սահմանազատել այն իրավախախտումների այլ տեսակներից: Ֆինանսական
պատասխանատվությունն առաջ է գալիս ֆինանսական իրավախախտման արդյունքում, իսկ վարչական պատասխանատվությունը՝ վարչական: Վարչական իրավախախտումը կարելի է բնորոշել որպես գործողության կամ անգործության միջոցով վարչական իրավունքի նորմերի
խախտում, որի համար օրենքով նախատեսված է պետական հարկադրանքի միջոցների կիրառում («Վարչական իրավախախտումների վերա145
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բերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի համաձայն իրավախախտում
(զանցանք) է համարվում պետական կամ հասարակական կարգի, սեփականության, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների,
կառավարման սահմանված կարգի դեմ ոտնձգվող հակաիրավական,
մեղավոր (դիտավորյալ կամ անզգույշ) այնպիսի գործողությունը կամ
անգործությունը, որի համար օրենսդրությամբ նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն): Ֆինանսական իրավախախտումը գործողության կամ անգործության միջոցով ֆինանսական օրենսդրության
նորմերի պահանջների մեղավորությամբ կատարված խախտումն է, որի
համար ֆինանսական օրենսդրությամբ սահմանվում է իրավաբանական
պատասխանատվություն: Ֆինանսական իրավախախտումը պետության
ֆինանսական գործունեության բնագավառում ֆինանսական իրավունքի
կոլեկտիվ կամ անհատական սուբյեկտի հակաիրավական, մեղավոր
արարքն է (գործողությունը կամ անգործությունը), որի համար օրենսդրությամբ սահմանված են ֆինանսաիրավական պատասխանատվության միջոցներ [6, էջեր 57-67]:
Ֆինանսական իրավախախտման էության բացահայտմանը նպաստում են ֆինանսական իրավախախտման կազմի առանձին տարրերը՝
իրավախախտման օբյեկտը, օբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտը և սուբյեկտիվ
կողմը:
Ֆինանսական իրավախախտման օբյեկտը հանրային ֆինանսների
բնագավառում հասարակական հարաբերություններն են, որոնց դեմ
ուղղված է սուբյեկտի հակաիրավական, մեղավոր և հանրորեն վնասակար վարքագիծը: Ֆինանսական իրավախախտման օբյեկտը բազմազան է և կախված է ոտնձգության ուղղվածությունից: Վարչական իրավախախտման օբյեկտը միայն այն հասարակական հարաբերություններն են, որոնք պաշտպանվում են վարչական պատժամիջոցներով:
Դրանք են՝ պետական, հասարակական կարգը, սեփականությունը, քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները, կառավարման սահմանված կարգը: Քաղաքացիաիրավական դելիկտներից ֆինանսական
իրավախախտումներն առանձնանում են իրենց օբյեկտով, քանի որ
վնաս են պատճառում ոչ թե մասնավոր գույքային, այլ հանրային շահերին, ընդ որում՝ ֆինանսական բնագավառում:
Ֆինանսական իրավախախտման սուբյեկտը ֆինանսական իրավախախտում կատարած անձն է (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որն
ընդունակ է դրա համար պատասխանատվություն կրել: Վարչական
զանցանքներից ֆինանսական իրավախախտումներն առանձնանում են
նաև իրենց սուբյեկտով, որպիսին կարող են հանդիսանալ միայն հանրային ֆինանսների ինքնուրույն սուբյեկտները (ֆիզիկական անձինք,
կազմակերպությունները և հանրային-իրավական կազմավորումները):
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության հարցը
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համարվում է խիստ վիճարկելի: Կազմակերպությունների վարչական
պատասխանատվության կիրառումը (նաև քրեական պատասխանատվության) հիմնավորված կարող է լինել միայն մեղքի իրավական նշանակության և հետևանքների, պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքների համակողմանի վերանայման պարագայում [7, էջ 67]:
Տարբեր են նաև ֆինանսական և վարչական պատասխանատվության ենթարկելու կարգերը: Օրինակ՝ ՌԴ-ում վարչական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը հստակ կանոնակարգված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՌԴ օրենսգրքի 4-րդ բաժնում՝
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթը»
վերտառությամբ, որտեղ տեղ են գտել նաև այս կարգի գործերի դատական քննության առանձնահատկությունները: Մինչդեռ, ֆինանսական
իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելն
իրականացվում է համապատասխան ֆինանսական մարմինների կողմից ինքնուրույն (ՌԴ բյուջետային օրենսգրքին համապատասխան՝
Դաշնային գանձապետարանը, «ՌԴ կենտրոնական բանկի մասին» ՌԴ
օրենքին համապատասխան՝ ՌԴ կենտրոնական բանկը, ՌԴ հարկային
օրենսգրքին համապատասխան՝ հարկային մարմինները) կամ դատական կարգով:
Գրեթե նույն իրավիճակն է տիրում նաև մեր օրենսդրական կարգավորումներում: Մասնավորապես, առ այսօր, ՀՀ օրենսդրական որևէ
ակտ ֆինանսական պատասխանատվության կամ ֆինանսական իրավախախտման հասկացության վերաբերյալ նորմ չի նախատեսել, սակայն մի շարք իրավական ակտերով հստակ կանոնակարգված են ֆինանսական պատասխանատվության ենթարկելու կարգն ու պայմանները:
Այսպես՝ «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»
ՀՀ օրենքի 5.1 Գլուխը սահմանում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
լիցենզավորված անձանց պատասխանատվության ենթարկելու կարգն
ու պայմանները:
Բացի այդ, համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի երկրորդ հոդվածի երրորդ մասի`
«առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով»։ Իսկ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
իրականացվող վարչարարության առանձնահատկությունները սահմանվում են «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված անձանց գործունեությունը կարգավորող այլ օրենքներով և ՀՀ կենտրոնական բանկի
խորհրդի կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերով: Հետաքրքրական է, որ ՀՀ կենտրոնական բանկն իր գործունեության ընթացքում
147

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

իրականացնում է վարչարարություն` իրականացնում է ստուգումներ,
իրականացնում է օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողություն,
օրենսդրության պահանջների խախտման համար պատասխանատվության է ենթարկում իր կողմից լիցենզիա ստացած ֆինանսական կազմակերպություններին: Օբյեկտիվ հարց է առաջանում արդյո՞ք ֆինանսական
կազմակերպությունները ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության թե ֆինանսական: Սակայն, ինչպես ռուս, այնպես էլ հայ օրենսդիրները, կարգավորելով ֆինանսական ոլորտում պատասխանատվության ենթարկելու և դրա կիրառման կարգ ու պայմաններ սահմանելու
հարցերը, առանձնացրել են դրանք այլ վարչական մարմինների կողմից
իրականացվող վարչարարությունից` նշված գործառույթը հանձնելով ինքնուրույն և անկախ մարմին հանդիսացող ՀՀ կենտրոնական բանկին և
նախատեսելով առանձին կարգավորում:
Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը՝ անհրաժեշտ ենք համարում
օրենսդրական մակարդակով առավել հստակ սահմանազատել ֆինանսական և վարչական իրավախախտումների կազմերը, ինչպես նաև
դրանց համապատասխանող պատասխանատվության միջոցները:
Հարկ է նշել, որ տարբեր են նաև ֆինանսաիրավական պատժամիջոցները, որոնք օժտված են մի շարք առանձնահատուկ գծերով, որոնցով հնարավոր է դրանք սահմանազատել վարչաիրավական և քաղաքացիաիրավական պատժամիջոցներից: Չնայած որոշ ընդհանրություններին՝ ֆինանսական և քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունը պատկանում են համապատասխանաբար՝ հանրային և մասնավոր
պատասխանատվությանը, ինչով էլ պայմանավորված են վերջիններիս
միջև զգալի տարբերությունները [8]: Այսպես, քաղաքացիաիրավական
տույժերի չափը կարող է սահմանվել կողմերի համաձայնությամբ: Ֆինանսական իրավունքում և ֆինանասաիրավական հարաբերություններում դա անթույլատրելի է, քանի որ տույժերի չափն ամրագրված է օրենսդրությամբ: Քաղաքացիական իրավունքում անձը կարող է իր հայեցողությամբ հրաժարվել տույժեր և տուգանքներ վճարելուց: Ֆինանսական
իրավունքում դա անթույլատրելի է, քանի որ պետության ֆինանսական
գործունեությունն ուղղված է ամբողջ հասարակության շահերի բավարարմանը, իսկ պետության կողմից սանկցիաների վճարումից հրաժարվելու գործընթացը հանգեցնում է ոչ միայն պետության, այլև, ամբողջությամբ վերցված, հասարակության շահերի խախտմանը [6, էջեր 57-67]:
Ֆինանասական պատժամիջոցը, կախված տարբեր կարգավորումներից, իրավախախտման բնույթից կարող է տարբեր լինել՝ սկսած նախազգուշական, կանխարգելիչ միջոցներից մինչև տուգանք, որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու սահմանափակում և այլն:
Գրականության մեջ տարակարծություններ կան՝ կապված տույժի
բնորոշման հետ: Կարծիք է արտահայտվում, որ տույժը պետք է ճանաչ148
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վի ոչ միայն որպես ապահովող բնույթի միջոց, այլ նաև պատասխանատվության միջոց՝ ֆինանսական տուգանքի հետ մեկտեղ: Տույժը, ինչպես և տուգանքը մտնում է գանձարան, վերջինիս չափը սահմանված է
օրենքով, այլ ոչ պայմանագրով և այն նշանակվում է ինքնուրույն ֆինանսական իրավախախտման՝ վճարման ժամկետների խախտման համար:
Բացի այդ, անհրաժեշտ է համարվում որպես ֆինանսաիրավական պատասխանատվության ինքնուրույն միջոց այնպիսի պատժամիջոցի ամրագրումը, ինչպիսին է ֆինանսական նախազգուշացումը, ինչը թույլ
կտա մեղմացնող հանգամանքներում կատարված ոչ էական ֆինանսական իրավախախտումների համար կիրառել խիստ նվազ պատասխանատվության միջոց [10]:
Այսպիսով, ֆինանսական պատժամիջոցը՝
1. ֆինանսաիրավական հարկադրանքի միջոց է.
2. ունի իրավավերականգնող բնույթ.
3. վերջինիս կիրառման հիմքը ֆինանսական իրավախախտումներն են.
4. ունի գույքային-կազմակերպական բնույթ.
5. ենթադրում է արարքի դատապարտում, որի համար կիրառվում է
և վերջինիս՝ որպես ֆինանսական իրավախախտման գնահատականը.
6. կայանում է իրավախախտի նկատմամբ կազմակերպաիրավական ներգործության մեջ:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ որոշակի
հարաբերություներում ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը
կարելի է դիտարկել որպես իրավական պատասխանատվության առանձին տեսակ և կարելի բնութագրել որպես ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց կողմից իրավական պահանջների ինքնակամ կատարում,
որը հիմնված է իրենց կողմից պետության առջև ունեցած ֆինանսական
պարտավորությունների կատարման վրա, իսկ դրանց չկատարման կամ
ոչ պատշաճ կատարման դեպքում որպես պարտականություն կրելու՝ ֆինանսական օրենսդրությամբ սահմանված պետական հարկադրանքի
միջոցները, որոնք կիրառվում են իրավախախտների նկատմամբ կատարված մեղավոր ֆինանսական իրավախախտման համար:
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ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ К ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В статье рассматривается влияние смен научных парадигм
на правоведение. Сконструирована общая картина смен научных
парадигм и их влияние на правовую гносеологию. Рассматриваются вопросы юридического мышления в новой научной
парадигме и анализируются причины девальвации юридического
мышления, связанной с классической эпистемой. В статье также
рассматриваются вопросы обоснованности постнеклассической
парадигмы в правоведении.
Ключевые слова: классическая научная рациональность,
неклассическая парадигма, постнеклассическая парадигма,
постмодернизм в праве, юридическое мышление, девальвация
юридического мышления.

Сейчас ряд авторитетных современных теоретиков права (в основном американские и российские) хотят эксплицировать в доктринальное
правосознание юридического сообщества идеи неклассических и
постенеклассических дискурсов философии науки, тем самым обосновывая свои собственные концепции в правоведении и создавая
новую правовую реальность [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].
Путь от классической к неклассической и постнеклассической правовой реальности лежит в корнях философии науки (науковедении).
Чтобы определить, что такое неклассическая и постнеклассическая
правовая реальность, сперва надо ответить на вопрос, что такое
неклассическая и постнеклассическая) научная рациональность в
философии науки, и какие факторы способствовали смене научной
парадигмы.
Путь к становлению неклассической научной парадигмы лежит
через классическую научную рациональность, которая была господствующей до половины XX ого века 1. Во времена классической науки
появились эмпирические, рационалистические и позитивистские философские течения, которые оказали свое колоссальное влияние и на
правоведение. В это же время под воздействием общей научной картины мира появились три разных типа правопонимания; юснатурализм, позитивистское и социологическое [4, с. 37].
Рационалистическая философия в теории права была представлена в виде естественного права Нового Времени [14, с. 13]. Вот как
На наш взгляд общие критерии для большинства школ и концепции права в
классической научной рациональности выступили: 1) объективизм, 2) истинность,
3) всеобщность, 4) стабильность, 5) одномерность [4], [5] ,[6], [11], [12], [13].

1
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этот момент естественного права характеризует В. С. Нерсесянц
«Последнее (естественное право - Т.К.) традиционно определяется
как дозаконотворческий комплекс объективных закономерностей,
необходимостей, правил социальной, общественно-политической
жизни» [15, с. 361].
На смену Философии Нового Времени в XIX в. приходит несколько
иная (хотя и в рамках той же эпистемы ценностей и мировоззрения
техногенной цивилизации) науковедческая установка – позитивистская
[14, с. 13]. Это и повлияло на возникновение юридического позитивизма как самостоятельного философско-правового течения, которое
акцентирует внимание либо на тексте права (юридический догматизм),
либо на правовом поведении [14, с.13]. В эти же времена появилась
теория государства и права – как самостоятельная научная дисциплина. Для юридического позитивизма критериями научности стали
эмпиричность или формальная логика, но уже в конце XIX века на
смену юридическому позитивизму (в виде догматики права) пришло
аналитическое правоведение, которое соединило лингвистические
способности с логическими отношениями [16, с.136]. Как справедливо
отмечает по этому поводу Ю.Е. Пермяков, аналитическое правоведение «воспроизводит его действия посредством установления
логических отношений между нормой (формальными основаниями) и
суждениями» [16, с. 136]. Аналитическое правоведение - единственная
наука, чей предмет составляет феномен «юридического» [16, с. 136 – 137].
Обобщая, можно констатировать, что в эпоху классической научной парадигмы правовая реальность исчерпывалась двумя типами
правопонимания: позитивистским (с многоликими проялениями) и
естественно - правовым.
Кризис классической научной парадигмы начался в конце XIX
века [17, с. 278-279]. С конца XIX века и до первой половины XX века
сформировалась неклассическая научная картина мира. Как пишет
В.С. Степин «в эту эпоху происходит своеобразная цепная реакция
революционных перемен в различных областях знания» [17, с. 282].
Эти перемены были в математике (обнаружение парадоксов теории
множеств и новая разработка этой теории, теорема Геделя, создание
конструктивной математики), в физике (открытие делимости атома,
становление релятивистской и квантовой теории), в химии (квантовая
химия), в биологии (становление генетики) [17, с. 282].
Научная картина мира и ее методы познания не имеют идеальное
бытие и должны быть в своеобразных отношениях с общими мировоззренческими установками той эпохи и конечно же, с культурой.
Научные знания включаются в культуру посредством философских
обоснований. Переход к неклассической картине мира в философии, в
значительной мере, обусловлен философией Э. Гуссерля. Как по
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этому поводу справедливо отмечает философ права А.В. Поляков,
«катализатором
лингвистическо-герменевтическо-коммуникативного
поворота выступила феноменология» [18, с. 27-28].
В эпоху неклассической научной парадигмы возникли новые течения и школы в праве, которые образовали следующие типы правопонимания: феноменологическое (экзистенциально-феноменологическое),
герменевтическое (онтологическое и инструментарное ), антропологическое [13, с. 123], [ 19, с. 73].
В неклассической науке уже нет того противопоставления объектсубъекта, которое было в классической. Как отмечает крупнейший
представитель неклассической философии Э. Гуссерль, неклассика
сперва делает феноменологическую редукцию картезианское cognito
[20, с. 52]. Неклассика (феноменология, экзистенциализм и т.д.) уже
обращается к рассмотрению позиции субъекта. Она включает в среду
познания объекта деятельностную природу и закономерности познающего. Примером такого фокуса на субъект в праве можно считать
и феноменологию (взаимодействие с реальностью должно исходить
из «первичного опыта (знания) субъекта) [21, с. 138], и экзистенциализм (индивидуализированная правовая норма, которая выводится из
разума, для определенной типовой роли, в конкретной жизненной
ситуации) [22, s. 69], и имманентную герменевтику (способность
субъекта интерпретировать текст лучше автора) [19, с. 84]. В этом
смысле неклассическая наука и философия представляют более
всестороннюю и глубокую рефлексию над объектом, в котором
существует звено, связывающее разум с познаваемым миром.
В конце XX века на базе неклассической научной парадигмы
произошла четвертая научная революция, которая обусловила развитие междисциплинарных исследований. В это же время появилась
синергетика – как междисциплинарный подход для исследования
саморазвивающихся систем, которая тоже применяется для исследования правовых явлений [17, с. 276], [23, с. 18].
Ломка классической научной парадигмы и лингвистический поворот (во второй половине XX века), способствовали возникновению
особенного, интердисциплинарного идейного течения (постструктурализм и постмодернизм), которое проявилось в самых различных
сферах социального и гуманитарного знания, в том числе и в
правоведении. Как отмечает И.П. Ильин, это течение было настолько
сильно, что оказало влияние и на естественные науки [24, С. 2].
Постструктурализм и постмодернизм являются особенными философско-мироввозренческими течениями, которые возникли со времен
неклассической научной парадигмы и лигвистического поворота 1.
1

Со временем постструктурализм трансформировался в постмодернизм.
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Постмодернизм охватил своим влиянием и сферу права, являясь
особенным компонентом постнеклассической картины мира, которая
тоже разделяет установки неклассической парадигмы и противопоставляется классическим обоснованиям права. Постмодернизм в
праве, как постмодернизм вообще, противопоставляется «логоцентризму», «рациональности», «универсальности», «истинности»,
которые были характерными чертами классической науки [24, С. 6].
Как пишет философ права И.Л. Честнов «первое, что постмодернизм в праве может выдвинуть против господства юснатурализма,
позитивизма и социологии права, традиционных типов правопонимания - это время; все эти типы правопонимания хронологически возникли в эпоху модерна и несут в себе «печать» последнего» [13, с. 110].
В США постмодернистское направление в правоведении появилось в 80-90-ых годах XX века. Постмодернизм в американской
правоведении появилось в виде школы критических исследований
права (critical legal studies), школы экономического анализа права и
других постмодернистских философов права.
Как отмечает один из постмодернистских представителей
американской философии права, основатель школы экономического
анализа права Р. Познер «постмодерн в праве - это оппозиция
рациональности и объективизма, которые также известны под
категорией “фундаменталистской’’ [3, p. 164]. Другой американский
философ права Д. Литовитц в своей книге «Постмодернистская
философия и право» отмечает, что постмодернизм в праве - это
недоверие к эпистемологическим и метафизическим установкам, которые возникли под давлением модерна [3, p. 165]. Становится
очевидным, что весь постмодернизм в праве - это оппозиция традиционных ценностей, системы познания, которые были доминирующими в XX веке. Постмодернистская система познания права, как
и постнеклассика в целом, характеризируется как справедливо
отмечает Т.Л. Воротилина, «отказом от познания сущности права,
сосредоточением внимания на его - слоях (эмпирических явлениях),
включением права в контекст аналогий с иными знаковыми системами
(литературой, музыкой, театром), деконструкцией классической либеральной юриспруденции, децентрацией законодателя, правоприменителя, иных субъектов правового процесса, указанием на него как на
процесс понимания и диалога культур, а не абстрактного познания
всеобщих универсальных закономерностей права» [25, с. 5].
Критика постмодерна модерну в праве, или критика сторонников
неклассических и постнеклассических правовых дискурсов сторонников классической правовой парадигмы мышления вполне видятся
обоснованными.
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Классическая научная парадигма уже в конце XX века столкнулась
с серьезной проблемой, под названием девальвации юридических
ценностей и юридического мышления.
«Права человека», «правовое государство», «конституционализм», «демократия» оказались лишь инструментами давления различных стран. В большей степени в классической картине мира
правовая онтология стала не соответствовать социальной онтологии.
Объективизм и истинность, всеобщность и рациональность привели к
однозначным представлениям о «правах человека», «демократии»,
«правового государства», которые так охотно навязывались различным культурам, не обращая внимание на относительность представлений, обусловленных различиями культур. Таким образом, «права
человека», «демократия», «правовое государство» внедрились в
различные страны в виде «Вестернизации», но не нашли осмысленное
действие в социальной жизни тех культур. Здесь уместно отмечать
критику в адрес классической рациональности в праве, представителя
школы критических правовых исследований, философа права Пьера
Шлага и его призыв сделать деконструкцию фундаментальных оснований права, которые были «обоснованы» в доктринальном правосознании эпохи модерна, имея онтологическую несостоятельность [26,
Note 61]. Время показывает неуниверсальность или релятивную
универсальность тех прав, «универсальность» которых до последнего
времени была вне всякого сомнения. По этому поводу уместно отметить и слова С.С. Алексеева: «ныне на пороге XXI века идеи прав
человека, еще недавно столь престижные и величественные, почитаемые в качестве знамени свободы, именно в наше время все больше
утрачивают свой престиж и влияние на умы и дела людей» [27, с. 254].
Возникают и некоторые вопросы в связи с оправданностью
суждений числом значительных неклассических, постнеклассических
(постмодернистских) авторов, которые, безусловно, связывают юридическое мышление с научной картиной мира и с философским мышлением. Оправданы ли эти суждения ?
Следует отметить, что юридическое мышление отдельно от философии, связанное с традиционной континентальной догмой права,
появилось уже во времена римских юристов. Как известно, в те времена, на призыв Цицерона римским юристам сделать римское право
соразмерным философии, римские юристы отвечали бездействием и
молчанием. Здесь, конечно, надо отметить, что во времена римских
юристов догма права особенно не нуждалась в философских основаниях, потому что, по своей сути, она уже впитывала влияния
древнегреческих и римских философов. Если строго рассуждать, то
они были и юристами, и философами. В новых реалиях, которые
складывались в XVIII-XIX веках, научная картина мира и философские
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установки уже стали оказывать большое влияние на юридическое
мышление в целом.
Здесь и уместно отметить замечание Гегеля, которое он в своей
эпохальной работе «Философия права» сделал в адрес сообщества
профессиональных юристов. «Сословие юристов, обладающее особенным знанием законов, считает часто это знание своей монополией
и полагает, что тому, кто не из их среды, не следует вмешиваться в их
дела... Однако так же, как не надо быть сапожником, чтобы знать,
годятся ли башмаки, не надо быть специалистом, чтобы обладать
знаниями о предметах, представляющих обший интерес» [28, с. 287].
Философские обоснования правовых дискурсов, связанные со
сменой научных реальностей видятся не только оправданными, но и
необходимыми. В большей степени – это связано с тем моментом, что
постнеклассические типы правопонимания соразмерны с научной
картиной мира и несут в себе влияние последней. В связи с
отсутствием в правоведении общих критериев научности, с помощью
которых оно смогло бы стать строгой наукой, необходимо, чтобы все
новые правовые концепции и подходы к праву имели философские
обоснования.
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ՏԻԳՐԱՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի
մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
ԴԱՍԱԿԱՆԻՑ՝ ՀԵՏՈՉԴԱՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՊԱՏԿԵՐԸ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվում է գիտական պարադիգմալ փոփոխությունների ազդեցությունը իրավագիտության վրա: Հոդվածում նաև վերակառուցվել է ընդհանուր գիտական պարադիգմալ փոփոխությունների նկարագիրը և դրանց ազդեցությունը իրավական գնոսեոլոգիայի վրա: Վեր
են հանվել իրավաբանական մտածողության հարցերը նոր գիտական
պարադիգմում և վերլուծվել են իրավաբանական մտածողության արժեզրկման պատճառները` կապված դասական էպիստեմայի հետ: Հոդվածում նաև քննարկվում է հետոչդասական գիտական պարադիգմի
հիմնավորվածության հարցը իրավագիտության մեջ:
Հիմնաբառեր. դասական գիտական ռացիոնալություն, ոչ դասական պարադիգմ, հետոչդասական պարադիգմ, իրավական հետմոդեռնիզմ, իրավաբանական մտածողություն, իրավաբանական մտածողության արժեզրկում:
TIGRAN GHAZARYAN
YSU Centre for European Studies,
1st year magistrate
FROM CLASSICAL TO POST-NON-CLASSICAL LEGAL PICTURE OF
THE WORLD: PROBLEMS OF MODERN JURIDICAL THINKING
In the article the author reviews the impact of the changes of scientific
paradigms on the jurisprudence. In the article also is constructed the
general picture of the paradigm changes and their influence on the
gnoseology of law. It is also reviewed the questions of juridical thinking in
the new scientific paradigm and the causes of devaluation of juridical
thinking connected with classic epistem. In the article are also discussed
the questions of reasonableness of post-non-classical paradigm
approaches to law.
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ԱՐՏԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի դոցենտ,
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

«ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻՍՏԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Քաղաքական զարգացումների նորագույն ժամանակների առանձնահատկություններն արդիական են դարձնում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և ազգային
անվտանգության սպառնալիքները տեղափոխում գլոբալ հարթությունից տարածաշրջանային և սուբտարածաշրջանային մակարդակներ:
Սույն հոդվածում կարևորված է «ազգային շահ» հասկացությունը, որպես հարավկովկասյան տարածաշրջանի պոստմոդեռնիստական հասարակության անվտանգության ապահովման հիմնական շարժիչ ուժ:
Հիմնաբառեր. ազգ, շահ, ազգային շահ, կենսական կարևորագույն շահ, ազգային անվտանգության համակարգ:

Քաղաքական զարգացման մոդեռն ժամանակից պոստմոդեռն անցնելու արդյունքում տարածաշրջանային ու գլոբալ հարթություններում
ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը զուգամիտել է միջազգային հարաբերությունների աստիճանակարգային և ցանցային խաղի
նոր կանոները:
Հարավային Կովկասի քաղաքական էլիտան, գտնվելով սահմանադրությունից սահմանադրականության անցման գործընթացում,
հաշվի առնելով ազգային անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքները
և սահմանափակումները (պայմանավորված քաղաքական, տնտեսական
և աշխարհագրական գործոններով) փորձում է լուծել տարածաշրջանում
ազգային պետությունների կառուցման խնդիր:
Քաղաքական զարգացումների նորագույն ժամանակների առանձնահատկություններն արդիական են դարձնում տարածաշրջանային
անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և ազգային անվտանգության սպառնալիքները տեղափոխում գլոբալ հարթությունից տարածաշրջանային և սուբտարածաշրջանային մակարդակներ: Ինչի արդյունքում նոր բնույթ է ստանում նաև «ազգային շահ» հասկացությունը:
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«Ազգային շահ» տերմինը հետխորհրդային քաղաքագիտական գրականությունում շրջանառվում է XX դարի 90-ական թվականներից: Սակայն, ազգային շահերի կատեգորիալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդրին ուղղված հետազոտությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս ստեղծել ավարտական, ամբողջական և միասնական ձևաչափ: Այդ
իսկ պատճառով, մինջ օրս շարունակվում են տերմինի բազմաբևեռ և
բազմիմաստ սահմանման գիտական և հասարակական բանավեճերը,
որով էլ բացատրվում է ազգային շահերի բազմաչափությունը և կատեգորիալ համակարգի յուրահատկությունը:
Վերլուծելով քաղաքագիտական ժամանակակից գրականությունը`
ազգային շահերը կարելի է դիտարկել, որպես.
1. գենետիկ առանձնահատուկ կապերով և մշակութային համասեռ
փոխհարաբերություններով միավորված ազգային հանրությունների կամ
սոցիալական խմբերի շահերի արտացոլում: Ազգային շահերն այս համատեքստում դիտարկվում են որպես էթնո-ազգային ֆենոմեն և ներառված են պետական շահերի մեջ: Ըստ ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան
ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ
Հ. Քոթանջյանի` «ազգային անվտանգության շահեր» տերմինը սահմանվում է, որպես ազգի գոյության, ինքնության պահպանման, զարգացման
ու վերարտադրության համար գերակա նշանակություն ունեցող հոգևորբարոյական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլ պահանջների համախումբ, որոնք բխում են ազգի նպատակների (առաքելության)
և նրա հոգևոր-բարոյական արժեքների պատկերացումից: Այս համատեքստում ազգային անվտանգության կարևորագույն շահեր են դիտարկվում պետության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության ապահովումը, ավանդույթով պայմանավորված ազգային կացութաձևի պահպանումը, կայուն տնտեսական զարգացումը և հասարակության ու անհատի սոցիալական առաջընթացը [1],
2. պետության արտաքին քաղաքականության գերակայությունների
բնութագիր: Այս մոտեցման անկատարելիությունը բացատրվում է պետության ներքին հիմնախնդիրների անտեսման հանգամանքով,
3. ազգային և պետական շահերը բնութագրող ցանցային առանձին
համակարգերի զուգամիտում: Ըստ այս մոտեցման` ազգային շահերը
միաժամանակ ներկայացնում են և՛ պետական բյուրակրատական կառույցի, և՛ քաղաքացիական հասարակության կողմից գիտակցված
պահանջները: Եթե քաղաքացիական հասարակությունը, հանդիսանալով ազգային շահերի սուբյեկտ, օժտված է ազգի (հասարակության) շահերի սահմանման և ձևավորման գերակա իրավունքով, ապա պետական բյուրոկրատիան հիմնվում է քաղաքական գաղափարախոսության
վրա, որը, շատ հաճախ հղի է այլ պետությունների նկատմամբ չհիմնավորված ագրեսիայով, կամ էլ, այդ պետությունների շահերին ենթարկվե161
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լու նույնքան չհիմնավորված միտումներով: Այս մոտեցումը բնորոշ է ժողովրդավարության ցածր մակարդակ ունեցող պետություններին:
Վերը նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ «ազգային շահերը» բնորոշ են այնպիսի ազգ-պետություններին, որտեղ ձևավորվել է պետական
իշխանական կառույցներից համեմատաբար անկախ քաղաքացիական
հասարակություն: Այս ենթատեքստով, ազգային շահերը նախատեսված
են, ինչպես, ազգային պաշարների ավելացման կենսական պահանջարկի խթանման, այնպես էլ, ազգային անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքներին հակազդելու համար` չհակադրվելով հանրության արժեշահային համակարգին: Ազգային շահերի նմանատիպ մեկնաբանումը համապատասխանում է իդիալական իրավական պետությանը, որտեղ
ձևավորվել և արդյունավետ գործառվում է ժողովրդավար հասարակության կամքի արտահայտման մշակույթը: Այսինքն` պետությունը հանդես է
գալիս ազգային (հանրային) շահերի կրող և արարող: Հարկ է նշել, որ
հասուն իրավական պետության բացակայության պարագայում իշխանական էլիտան պաշտպանում և ներկայացնում է կորպորատիվ, հանրության
առանձին սոցիալական շերտերի ու սեփական բյուրոկրատական շահերը:
Լինելով բազմաբևեռ և բազմիմաստ հասկացություն` ազգային և
պետական շահերը մի շարք քաղաքագետների կողմից նույնականացվում և դիտարկում են որպես հավաքական հասկացություն [2]: Ըստ այս
մոտեցման` ազգային շահերը, հանդիսանալով ցանցային համակարգի
երկրորդական հարթության հասկացություն, միշտ միջինացվում են և
պայմանավորվում են պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությամբ: Համաձայն տեսակետի` գոյություն ունեն տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր, աշխարհաքաղաքական, կրոնադավանական, ազգային և այլ բնույթի հաստատուն գործոններ, որոնցով էլ միջազգային
հարաբերությունների զարգացման տարբեր սցենարներում ձևավորում
են պետության ազգային շահերը [3, с. 94]: Այդ իսկ պատճառով շատ
հաճախ օգտագործվում է «ազգային-պետական շահեր» տերմինը, որտեղ ներկայացվող արժեշահային համակարգը գերիշխող նշանակություն ունի, ինչպես, պետության գոյության և զարգացման, այնպես էլ,
ինքնավարության և ժողովրդավարական չափանիշների անվտանգության ապահովման քաղաքականությունում [4, с. 18]: Ըստ Ե.Օլեյնիկովի`
ազգային շահերը ցանկացած պետության համար բնորոշվում է, որպես
տվյալ պետության կենսական պահանջների ամբողջականությամբ պայմանավորված օբյեկտիվ գործոն [5, с. 768]:
Հարկ է նշել, որ որոշ աղբյուրներում օգտագործվում են «կենսական
շահեր» («կենսական կարևորագույն շահեր») տերմինը, որը մի դեպքում
կիրառվում է որպես «ազգային շահեր» տերմինի հոմանիշ, իսկ մյուս
դեպքում` ազգային շահերի դասակարգման առանձնահատուկ տարատեսակ և բնութագրում է վերջիններիս կարևորության աստիճանն ըստ
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նշանակության: Մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության «Անվտանգության մասին» օրենքում կենսական կարևորագույն շահերը սահմանվում է, որպես անհատի, հասարակության և պետության գոյությունը
և դինամիկ զարգացումն ապահովող պահանջների համախումբ [6, с.
38]: Օրինակ` ըստ Գ.Զյուգանովի, կենսական շահերը բնութագրվում է,
որպես Ռուսաստանի օրինական իրավունք` հավակնել աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային ուժերի այնպիսի հավասարակշռի, որը
հնարավորություն կընձեռնի ապահովել պետության անվտանգությունը
և տարածքային ամբողջականությունը [7, с. 84]:
Հանրագումարելով` կարելի է եզրակացնել, որ ժամանակակից քաղաքական հետազոտություններում «ազգային շահեր» տերմինը բնութագրվում է որպես «ազգային շահեր», «ազգային-պետական շահեր»
և «կենսական կրևորագույն շահեր» հասկացությունների զուգամիտում և ընդհանրացում:
Ըստ մեզ` ազգային-պետական շահերի վերը նշված սահմանումը
բնութագրում է պետության պահանջների էությունը և առանձնահատկությունը` սեփական պատմական փորձի համատեքստում, իսկ ազգային շահերը բնորոշում են պոստմոդեռն հասարակության պահանջները`
հիմք ընդունելով ժամանակակից քաղաքական պրակտիկան: Հետևաբար, հաշվի առնելով էական այն տարբերությունը, որ որպես ազգայինպետական (ազգային) շահերի սուբյեկտ միաժամանակ հանդես են գալիս և՛ հասարակությունը, և՛ պետությունը (հարկ է նշել, որ պետությունը
պոստմոդեռնի քաղաքական ժամանակաշրջանում մեգահասարակության ձևավորման (հասարակության քաղաքական և քաղաքացիական
հանրայնացում) հետևանքով աստիճանաբար կորցնում է իր ավանդական նշանակությունը), ուստի տեսական առումով նպատակահարմար չէ
հանրային (հասարակության) շահերը դիտարկել պետական շահերից առանձին: Այս երկու հասկացությունների համատեղ դիտարկումը պայմանավորված է նաև այնպիսի նախանշաններով ինչպիսիք են` անվտանգության ապահովումը, պետության և քաղաքացիական հասարակության կայացման ու կայուն զարգացման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը և պահպանումը: Այս համատեքստում կարելի է համաձայնվել Մ.Իլինի տեսակետին, համաձայն որի, ազգային շահերը դիտարկվում է որպես պետության տարածքային ինքնավարության և քաղաքացիական հասարակության միասնական ընդհանուր շահ [8]:
Ազգային շահերի էլ ավելի մանրամասն ուսումնասիրումը և կատեգորիալ համակարգի հիմնավորումը ենթադրում է «շահ» և «ազգ» տերմինների առանձին-առանձին վերլուծություն: Ըստ մի շարք աղբյուրների
«շահ» տերմինն օգտագործվում է հոգնակի թվով և բնութագրում է այն
ամենը, ինչ ստեղծում է բարիք ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի համար,
163

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

ծառայում ի օգուտ վերջիններիս, ձևավորում նրանց կարիքները և
պահանջները [9, с. 672]:
Ֆրանսիացի փիլիսոփա-հանրագիտակներ Կ.Գելվեցին, Պ.Գոլբախը, Դ.Դիդրոն առաջին անգամ փորձեցին մեկնաբանել հասարակական կյանքը` օգտագործելով «շահ» տերմինը: Ըստ նրանց, եթե ֆիզիկական աշխարհն ենթարկվում է շարժման օրենքին, ապա հոգևոր աշխարհը ոչ պակաս ենթարկվում է շահերի օրենքին: Մարքսիստները, իրենց
հերթին, սոցիալական շահերը պայմանավորում են այս կամ այն հասարակական խմբերի տնտեսական կարգավիճակով, իսկ ազգային, խմբային ու անհատական շահերի բազմազանությունում գերակա և որոշիչ դերը պատկանում է դասակարգային շահերին:
Լինելով բազմիմաստ և արդիական հասկացություն` «շահ» տերմինը
յուրովի մեկնաբանություն է ստացել հասարակական գետությունների
գրեթե բոլոր ճյուղերի գիտնականների կողմից: Մասնավորապես, եթե
փիլիսոփաները «շահ» տերմինը մեկնաբանում են որպես «իրին վերագրվող արժեք և կարևորություն, ըստ որի այն մտապահվում է մեր մտքում
և զգացումներում» [10, с. 183], ապա սոցիոլոգներն այն դիտարկում են
որպես «սոցիալական սուբյեկտների գործունեությունների իրական
պատճառ, որոնք ուղղված են հասարակական հարաբերությունների համակարգում այդ սուբյեկտների դիրքը և դերն որոշող որոշակի պահանջների բավարարմանը» [11, с. 242]: Հարկ է նշել, որ շահերը պայմանավորված են, ինչպես, անհատների և սոցիալական հանրությունների
պահանջներով, այնպես էլ, իրականության ճանաչման և յուրացման սեփական ձևի ու միջոցների բնույթով:
«Շահ» տերմինի էության և բովանդակության մեկնաբանությանը
նվիրված տեսական բանավեճերում քննարկվող գլխավոր թեման հանդիսանում է օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի հարաբերակցության բացահայտումը: Գիտնականների մի մասը, ելակետային համարելով հոգեբանական հայացքների համակարգը, «շահ» տերմինը մեկնաբանում են գիտակցության ու կամքի համատեքստում և նրան վերագրում այնպիսի
հատկություններ, ինչպիսիքն են` զգացումը, ցանկությունը, տրամադրությունը, նկրտումը և այլն: Գիտնականների մեկ այլ խումբ հիմք ընդունելով «օբյեկտիվ շահեր» հայեցակարգը, շահերը պայմանավորում են
սուբյեկտի կենսագործունեության միայն նյութական գործոնով և ընդունում չգիտակցված շահերի գոյության հնարավորությունը որպես սեփական նպատակների լուծման ամենաբարենպաստ ձևաչափ: Ըստ գիտնականների ևս մեկ բազմաքանակ խմբի, շահերը դիտարկվում են որպես
օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի, նյութականի և գաղափարականի միասնություն, այսինքն` հանդիսանում են միաժամանակ և՛ օբյեկտիվ վերաբերմունք, և՛ սուբյեկտիվ ցանկություն:
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Վերը նշվածը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ շահը հանդես է գալիս որպես անհատների, սոցիալական սուբյեկտների (դասակարգ,
խումբ, ազգ, հանրություն) և քաղաքական ինստիտուտների (պետություն, կուսակցություն) գործողության և գործունեության հիմնական ու միակ շարժիչ ուժ: Այսինքն` շահը հասարակության վարքաբանական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակների դրսևորման և զարգացման միակ ներքին աղբյուրն է:
Այժմ անցնենք «ազգ» հասկացության սահմանմանը: Ըստ ավանդական մեկնաբանության` «ազգ» տերմինը սահմանվում է որպես «էթնոսի
տեսակ, մարդկանց պատմականորեն առաջացած հանրություն, որ բնորոշվում է լեզվի, տերիտորիայի, տնտեսական կյանքի և մշակույթի մեջ
դրսևորվող հոգեկան կերտվածքի ընդհանրությամբ» [12, էջ 930]: Ավանդական (պրեմոդեռն) հասարակությունում էթնոսը դիտարկվում է որպես
անձի մշակութային, լեզվական, ծագումնաբանական, արյունակցային և
սոցիալական էության մատրիցա: Ըստ նշվածի` էթնոսն անձի անմիջական և օրգանական նույնականացումն է այն «ավանդական հասարակությանը» որտեղ տեղի է ունենում անհատի մշակութային, հոգևոր և այլ
արժեքային համակարգի ձևավորումը: Այսինքն` «ավանդական հասարակությունում» անձն այնպիսին է, ինչպիսին որ կա` ռուս, հայ, հույն,
գերմանացի և այլն: Նոր (մոդեռն) հասարակությունում տեղի է ունենում
արյունակցական-մշակութային օրգանական հասկացության կերպափոխում: Արդյունքում ձևավորվում է «ազգ» հասկացությունը, որը բնութագրվում է որպես որևէ պետության քաղաքացիների արհեստական
կազմակերպված կոնգլոմերանտ: Այսինքն` տեղի է ունենում քաղաքացիների ընդհանրացում ըստ պետության տիպի: Ըստ նշվածի` «ազգ» տերմինը շատ հաճախ նույնականացվում է «պետություն», «երկիր» հասկացությունների հետ [13, с. 414]: Նորագույն (պոստմոդեռն) հասարակությունում տեղի ունեցող գլոբալացման գործընթացների արդյունքում աստիճանաբար տեղի է ունենում պետությունների միաձուլում և մեգահասարակության ձևավորում, որը հանգեցնում է անձի նոր նույնականացման («նոր քոչվորներ», կոսմոպոլիտիզմ և այլն): Մի շարք հեղինակներ
փորձել են միավորել «ազգ» և «պետություն» հասկացությունները և առաջարկել են ազգ համարել «ժողովուրդ, որը ստեղծել է իրենից կախված կառավարություն և իր տնօրինության տակ ունի տարածք, որի սահմանները քիչ թե շատ հարգվում են ուրիշ ազգերի կողմից (պետության
վերածված ժողովուրդ)» [10, с. 291]:
Միավորելով և ընդհանրացնելով «շահ» և «ազգ» հասկացությունները`
«ազգային շահ» տերմինի ներքո ամենաընդհանուր տեսքով կարելի է
հասկանալ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող, պատմականորեն ձևավորված և պետության վերածված սոցիալ-մշակութային ընդհանրությունների գիտակցված պահանջները, արժեքները և ձգտումները, ո165
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րոնց բավարարումը և պաշտպանությունը հանդիսանում է նրա ապագա գոյության և դինամիկ զարգացման անհրաժեշտ պայման:
Ըստ փիլիսոփայական-քաղաքագիտական մոտեցումների` «ազգային շահեր» տերմինի վերը նշված սահմանումը կարելի է ներկայացնել.
1. ազգային շահերն արտահայտում են համաշխարհային հանրությունում, պատմամշակութային և հոգևոր արժեքներին համապատասխան, տեղ զբաղեցնելու ազգի պահանջը, ինչը թույլ կտա հասարակությանն առավել իրականացնել սեփական ներուժը,
2. ազգային շահերը հակված են ապահովելու պետության անվտանգությունը և կայուն դինամիկ զարգացումը: Բացի այդ, ազգային շահերն
ուղղված են կենսունակության համար հույժ կարևոր ներքին և արտաքին
խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև սպառնալիքների, մարտահրավերների, ռիսկերի և համակործանումների կանխատեսմանը և չեզոքացմանը,
3. ազգային շահերը հանդես են գալիս որպես պետական կառույցների
և սոցիալական խմբերի գործողությունների դրդապատճառ և շարժիչ ուժ,
4. ազգային շահերի իրականացումը կատարվում է պետության գործառության համակարգի միջոցով, ինչի շրջանակներում տեղի է ունենում
գործունեության տարբեր բնագավառների քաղաքական, իրավական և
բարոյական կարգավորում,
5. ազգային շահերը պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության, տնտեսական, սոցիալական, գիտատեխնիկական, մշակութային, բնապահպանական, ռազմական և այլ ոլորտների գիտակցված, ձևավորված և պաշտոնապես հայտարարված առաջնայնություններն են: Մի
շարք պետություններ, օրինակ` ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, ՌԴ, Գերմանիա և
ուրիշներ, վերջին տարիներին ակտիվորեն մշակում են ազգային շահերի
հիմնախնդիրը հայեցակարգային-դոկտրինային և քաղաքական-կիրառական հարթություններում, ինչն արտացոլվում է պետաիրավական ակտերում, պետության ղեկավարների ամենամյա ուղերձներում, ինչպես նաև
քննարկվում են խորհրդարանական լսումներում և ԶԼՄ-ներում:
Ազգային շահերը, հանդիսանալով հասարակական-քաղաքական
պրակտիկայի երևույթ, հանդես են գալիս պետության կազմավորման
գործընթացի սկզբնական փուլերում ու համապատասխանում են ցանկացած պետության զարգացման յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի
էությանը և բնույթին: Հարկ է նշել, որ «ազգային շահ» տերմինը քաղաքական իրականությունում ի հայտ է եկել հասարակության տեխնոլոգիական, մշակութային, արտադրական, սոցիալական զարգացման
արդյունքում և հանդես է գալիս, ինչպես ազգի միասնության ամրապնդման, այնպես էլ գլոբալ հարթությունում վերջինիս հեղինակության
պաշտպան գործիք:
Հաշվի առնելով միջազգային, տարածաշրջանային, միջպետական և
հանրային հարաբերությունների բազմաբնույթ ցանցային համակարգի
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առանձնահատկությունները` հասարակության զարգացման յուրաքանչյուր պատմական փուլում բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցության ներքո ձևավորվում են պետության կենսունակության
համար հույժ կարևոր շահեր: Ազգային շահերի ձևավորման և իրականացման օբյեկտիվ գործընթացները պայմանավորված են այնպիսի գործոններով ինչպիսիքն են` պետության աշխարհագրական դիրքը, տարաբնույթ պաշարների առկայությունը, սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը, հասարակության զարգացվածության մակարդակը,
սոցիալական կառուցվածքը, սովորույթները, պատմական փորձը, ինչպես նաև ներքին ու արտաքին սպառնալիքների առկայությունը, այլ պետությունների հետ ձևավորված քաղաքական և այլ հարաբերությունների
համակարգը և այլն:
Ազգային շահերի ձևավորման գործընթացին նպաստող ընդհանուր
գործոններից բացի գոյություն ունեն նաև գործոններ, որոնք արտացոլում
են յուրաքանչյուր ազգի, հանրության և պետության պատմական առանձնահատկությունը: Մասնավորապես, «Հայկական աշխարհի» (ազգային,
պետական) արժեշահային համակարգի ձևավորման, էվոլյուցիայի և ապահովման գործընթացների վրա ազդող գործոններից կարելի է ընդգծել.
1. պայմաններ, որոնք բնորոշվում են հայկական պետության առաջացման և էվոլյուցիայի յուրահատկություններով,
2. գործոններ, որոնք բնորոշվում են հայկական հանրության հոգեվարքաբանական առանձնահատկություններով և քաղաքական մշակույթի ավանդույթներով ու նորմերով:
Ազգային անվտանգության համակարգի մեկ այլ արդիական խնդիր
է ազգային շահերի ձևավորման և իրականացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների հարաբերությունը: Ազգային շահերի ձևավորման օբյեկտիվ բնույթը պայմանավորված է հասարակության և պետության
տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և հոգևոր-բարոյական կայունության, ինչպես նաև պետության տարածքային ամբողջականության,
անձեռնմխելիության և միջազգային հեղինակության ապահովման իրական պահանջով: Այս համատեքստում, ազգային շահերը, հիմնվելով ազգային նվաճումների և արժեշահային համակարգի վրա, ձևավորվում են
օբյեկտիվ բնույթ ունեցող տնտեսական, քաղաքական, էթնոազգային,
սոցիալ-մշակութային և աշխարհաքաղաքական գործոնների ազդեցությամբ: Վերը նշվածի հետ մեկտեղ, գոյություն ունեն նաև ազգային շահերի իրականացման այնպիսի սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք պայմանավորված են պետության ղեկավարների կողմից քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման ավտորիտար կառուցակարգերի կիրառմամբ և այլն: Հարկ է նշել, որ նմանատիպ սուբյեկտիվ գործոններն
ավելի հաճախ հանգեցնում են ազգային շահերի աններդաշնակության և
իրականացման անհամապատասխան համակարգի ձևավորմանը:
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Հանրագումարելով` կարելի է եզրակացնել.
1. ազգային շահերը, հանդիսանալով համեմատական կայուն մեծություն, ենթարկվում են տարբեր գործոնների ազդեցության և, ըստ
վերջիններիս օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բնույթի, ձեռք են բերում համապատասխան բովանդակություն: Ազգային շահերը, հանդիսանալով
բարդ և բազմաբնույթ երևույթ, ներկայացնում են օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող և ազգային արժեքներից բխող, անձի, հասարակության ու
պետության ինքնապահպանման և կայուն զարգացման գիտակցված
պահանջներ: Ազգային շահերն արտահայտվում են ճշգրտված, նպատակային և հայեցակարգային պաշտոնական իրավական ակտերի տեսքով,
որոնք պաշտոնապես ընդունվում են պետության օրենսդիր, գործադիր և
դատական իշխանությունների կողմից,
2. յուրաքանչյուր պետությանը բնորոշ է ազգային շահերի ապահովման սեփական կառուցակարգերի համակարգ, որը պայմանավորված է
տվյալ պետությունը բնութագրող աշխարհաքաղաքական գործոններով և
գլոբալ քաղաքական գործընթացներում ընդգրկվածության աստիճանով,
3. ընդհանրացնելով «շահ» և «ազգ» հասկացությունները` ազգային
շահերն ամենաընդհանուր ձևով կարելի է հասկանալ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող, պատմականորեն ձևավորված ու պետության վերածված
սոցիալ-մշակութային ընդհանրությունների գիտակցված պահանջներ,
արժեքներ և ձգտումներ, որոնց բավարարումը և պաշտպանությունը հանդիսանում է նրա ապագա գոյության ու դինամիկ զարգացման անհրաժեշտ պայման:
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ԿԱՐԵՆ ԳԱԼՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասիստենտ,
քաղաքական գիտությունների թեկնածու

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ՝
ԵՎՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկված է Հայաստանի Հանրապետությունում
(այսուհետև` ՀՀ) հանրային ծառայության կայացման դինամիկան`
ԵՄ-ՀՀ համագործակցության համատեքստում: Հոդվածագիրն այն
կարծիքին է, որ ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նկատառումներով անհրաժեշտ է ակտիվացնել պետություն-բյուրոկրատիա-քաղաքացիական հասարակություն փոխհարաբերությունները: Վերջինս կնպաստի հանրային անվտանգության
ապահովմանը, հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորմանը,
հասարակության և պետական իշխանության մարմինների միջև երկխոսության ու վստահելիության հաստատմանը ՀՀ-ում:
Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, մարդկային ռեսուրսների
(այսուհետև` պաշար) կառավարման տեղեկատվական համակարգ,
ենթամնա, քաղաքացիավարական բյուրոկրատիա:

Միավորված Եվրոպայի գաղափարը դարերի պատմություն ունի...
«իր ծննդյան օրվանից Եվրոպան կատարել է ոչ միայն ունիվերսալ, այլև,
ըստ էության, ունիվերսալացնող առաքելություն: Նա սնուցել է աշխարհը` սկզբում այն շահագործելով, այնուհետև մտավոր, տեխնիկական և
քաղաքական միջոցներ մատակարարելով «մարդկային ցեղի» ապագա
միասնության համար: Նա պատասխանատու է իր համաշխարհային առաքելության համար, որը կարող է իրագործվել միայն իր ուժերը միավորելով:
Միացյալ Եվրոպան միայն արդիական տնտեսական կամ քաղաքական միջոց չէ, այլև իդեալ, որը հազար տարուց ավելի է, ինչ ապացուցում են նրա
լավագույն մտածողները, ովքեր հեռուն են տեսնում…» [1, էջ 5-6]:
Պանեվրոպական ունիվերսալ գաղափարները պատմության ընթացքում տարածել են փիլիսոփաներ, պետական գործիչներ, գրողներ և հասարակական-քաղաքական կյանքում դերակատարում ստանձնած այլ
մասնակիցներ: Դեռևս 1745 թ. Վոլտերը (1694-1778) գրել է. «Եվրոպան
մի մեծ հանրապետություն է բաժանված տարբեր երկրների, որոնք բոլորն ունեն կրոնական միևնույն հիմքը, հասարակական իրավունքի և
քաղաքականության միևնույն սկզբունքները»: Ժան-Ժակ Ռուսոն, 1782 թ.
խոսելով կայուն անվտանգության, խաղաղության ապահովման անհրա171
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ժեշտության մասին, կարևորում է ինքնության ընդհանրությունը. «այսօր
այլևս չկան ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ, անգլիացիներ, իսպանացիներ, կան միայն եվրոպացիներ»: Հրապուրված Էմմանուել Կանտի բարոյական հրամայականների սկզբունքներով՝ 1848 թ. Փարիզում, խաղաղությանը նվիրված իր հայտնի ելույթներից մեկում Վիկտոր Հյուգոն
նշում է. «Կգա մեկ օր, երբ դուք` Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Անգլիան,
Գերմանիան, մայրցամաքի բոլոր ազգությունները, առանց կորցնելու սեփական ինքնությունը, կհամախմբվեք մեկ միության մեջ: Կգա մեկ օր,
երբ դեմ դիմաց կկանգնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպայի Միացյալ Նահանգները, որոնք կփոխանակեն իրենց արտադրանքը,
առևտուրը, արդյունաբերությունը, արվեստը...» [2, էջ 10]:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից և սառը պատերազմի մեկնարկից հետո ավերածությունները, միջպետական հակասությունները և տարաձայնությունները հաղթահարելու մտադրությամբ
Գերմանիայի առաջին կանցլեր Կ. Ադենաուերը (1876-1967) և Ֆրանսիայի
նախագահ Շ. դը Գոլը (1890-1970) շրջանառության մեջ դրեցին Եվրոպայի միավորման գաղափարը: Նրանց կարծիքով` ազգայնական ամբոխահաճ մերժողական կեցվածքն սպառնալիք է եվրոպական հանրային
անվտանգության համար, որի ապահովումն ենթադրում է ոչ միայն ազգպետություն, այլև հանդուրժողականությամբ արդիականացող քաղաքացիություն և սահմանադրականություն` «քաղաքացիներ-ենթամնայի (index)
միջոցով»: Այս մոտեցումը եվրոպական հանրային անվտանգությանն օժտում է ցանցայնությամբ, որում քաղաքացիները (շվեյցարացի, գերմանացի, ավստրիացի, հունգարացի, լեհ, ֆրանսիացի, իսպանացի, իտալացի) տարաբնույթ կապերի և շահերի միջոցով նույնականանում են և,
հարմարվելով շրջակա միջավայրին, ընդունում են տարաբնույթ երանգներ,
սակայն երբեք մշակութային բռնաձուլում չեն ենթադրում [3, с. 315-316]:
Վերոնշյալը համակարգվեց Եվրոպական համայնքի, ընկերակցության (European Community, Европейское Сообщество) զարգացման նկատառումներով` Մոնե-Շուման առաջարկությունների տիրույթներում,
որոնք, զուգամիտելով նեոֆունկցիոնալիզմի, ֆեդերալիզմի, նոր ազատականության և նոր ինստիտուցիոնալացման սկզբունքները, ձեռնամուխ եղան Միացյալ Եվրոպայի կերտման գործընթացին:
Որպես խաղաղության պահպանման և սոցիալական առաջընթացի
ապահովման նախապայման ընդունելով միասնության գաղափարը`
Արևմտյան Եվրոպայում ֆեդերալիստների և պետության ինքնիշխանության ջատագովների մոտեցումները համակարգվեցին ԵՄ գաղափարախոսների կողմից: Վերջիններս եվրոպական անվտանգության
քաղաքականության մշակման և արդիականացման միջոցով ռացիոնալ
ընտրություն էին իրականացրել, որն էլ դրվեց ինչպես Եվրոպայի միավորման առաջին որոշակի նախաձեռնության (այսուհետև՝ ԱՊԵՀ), այն172
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պես էլ հետագայում ստեղծված Եվրոպական Միության (այսուհետև՝ ԵՄ)
բոլոր հանրային կառույցների գործունեության հիմքում [4, էջ 12, 15-17]:
Մինչև 1956 թ. հուլիսի 1-ը, երբ ընդունվեց հանրային ծառայողների
ստատուտը, ԱՊԵՀ ծառայողներն աշխատանքի էին ընդունվում հանրային իրավունքի պայմանագրերով: Նույն կարգն էր գործում նաև եվրոպական տնտեսական համայնքի, եվրաատոմի ծառայողների համար`
միջստատուտային ժամանակաշրջանում 1958-1962 թթ.: Այդ ստատուտների դրույթները միասնական դարձան 1968 թ.` 1967 թ. Միաձուլման
պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու արդյունքում, որի հետ միասին սահմանվեց նաև եվրոպական հանրային ծառայողների կարգավիճակը: Ղեկավարվելով միասնական ստատուտով` հանրային ծառայողները իրավունք
ունեն հարաբերվելու միմյանց և այն ինստիտուտների հետ, որոնց գործունեության շրջանակներում իրականացնում են իրենց պաշտոնի անձնագրի պարտականությունները: ԵՄ հանրային բոլոր ծառայողները համարվում են հարաբերական ինքնուրույնություն ունեցող միասնական
մեկ համակարգի` եվրոպական հանրային ծառայության ինստիտուտի
անդամներ: Ստեղծվելով 60-ական թթ. վերջերի Միաձուլման մասին
պայմանագրի և հանրային կառավարման համար միասնական խորհրդի
և հանձնաժողովի կազմավորման հիման վրա` այն ընդունեց «Ծառայողների մեկ միասնական համակարգի` որպես հանրային ծառայության ինքնուրույն համակարգի կազմավորման մասին» որոշում (1968 թ. N 259/68)
[5, էջ 4-5]: Վերջինս ենթարկվել է բազմաթիվ փոփոխությունների, ուղղումների, լրացումների և կոնսոլիդացված բնագրով հրապարակվել
1999 թ. մայիսին` սահմանելով հանրային ծառայության կարգավիճակը,
պաշտոնների փոփոխման կարգը, առանձին ծառայողների և պաշտոնատար անձանց կարգավիճակը, ծառայության անցնելու պայմանները,
նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները: Հանրային անվտանգության ապահովման նկատառումներով նախ բարձրացվեց հանրային
ծառայության ինստիտուտի պատասխանատվության մակարդակը, ապա
ընդլայնվեց սոցիալական դերակատարների շրջանակը: Այդ իմաստով
հանրային ծառայության ինստիտուտը ԵՄ-ում դարձել է քաղաքացիավարության արտահայտման ձև, այսինքն` պետական բյուրոկրատիայի
ինստիտուտը զարգանում է ցիվիլարխիայի (civiliarchy-լատ. Civilis- քաղաքացիական և հուն. Archy-իշխանություն) [8, էջ 121-131] և սինարխիայի համադրմամբ: Եթե քաղաքացիավարական բյուրոկրատիան քաղաքակրթության զարգացման արդի չափանիշների պահանջներին համապատասխան իշխանություն և կառավարում իրականացնող մասնագետների աշխատակազմ է, ապա սինարխիան հարաբերական անկախության մեջ գտնվող համակառավարման կառուցակարգերի ամբողջությունն
է` ուղղված առանձին գոյերի անվտանգության ապահովմանը:
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Արևմուտքի և արևելքի միջև ունեցած իր միջանկյալ դիրքի բերումով
ՀՀ-ն մշտապես կանգնած է եղել քաղաքական, տնտեսական և մշակութային զարգացման տարբեր ուղիների միջև ընտրություն կատարելու
անհրաժեշտության առջև: Հայոց անկախ պետականության վերականգնումն ուղեկցվել է դիվանագիտության մեջ գործնական դիրքորոշման
գերակայությամբ, որի նպատակն էր հավասարակշռված մոտեցումներ
մշակել ինչպես հարևան պետությունների, այնպես էլ գլոբալ քաղաքականության ուժային կենտրոնների նկատմամբ [6, էջ 268]:
ԵՄ-ն ՀՀ-ի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց
1992 թ. օգոստոսի 10-ին, որը նոր որակ ստացավ 1996 թ. ապրիլի 22-ին
Լյուքսեմբուրգում կնքված և 1999 թ. հուլիսի 1-ից գործառող «Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրով»:
Ժողովրդավարացման ուղին բռնած երկրների համար առաջնային է
կառավարման ոլորտի կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման
գործընթացի կազմակերպումը: Այդ նպատակով էլ հենց 1994 թ. մայիսի
24-ին, կառավարության հմ. 240 որոշմամբ, հիմնադրվեց ՀՀ կառավարման դպրոցը (այնուհետև վերանվանվելով ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա՝ ՀՀ ՊԿԱ), որն իրականացնում է միջին և բարձր օղակների
պետական ծառայողների պատրաստումն ու կատարելագործումը [7, էջ 19]:
Հանրային ծառայությունը բազմաչափ երևույթ է և ՀՀ-ում այն կարգավորելու նպատակով 2001-2002 թթ. ընդունվեցին պետական ծառայողական հարաբերությունները կարգավորող մի շարք օրենքներ, որոնք
պարբերաբար ենթարկվում են փոփոխությունների` պայմանավորված
եվրոպական տարածության ընդարձակման առանձնահատկություններով և օրինաչափություններով: ՀՀ կառավարության նախաձեռնած պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի (այսուհետև՝ ՊՀԱԾ)
շրջանակներում կարևորվեց Մարդկային պաշարների կառավարման
տեղեկատվական համակարգի ներդրումը քաղաքացիական ծառայության ոլորտում [9]:
Իռլանդիայի և ԵՄ այլ երկրների հանրային ծառայության փորձի հիման վրա 2010 թ. հունիսի 24-ին ՀՀ ԱԺ արտահերթ նստաշրջանում ներկայացվեց «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի օրենսդրական
փաթեթը [10]: Ուստի «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, որն
ընդունվեց 2011 թ. մայիսի 26-ին, հիմնավորվում է պետական և կառավարման համակարգերի բարեփոխումներով, 2006 թ. նոյեմբերի 23-ի
«ՀՀ կառավարության 2007 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը
և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 1800 որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի 196-րդ կետով, ինչպես նաև GRECO-ի
պահանջներից ելնելով:
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ENP) շրջանակներում Հայաստան-ԵՄ գործողությունների ծրագրի հաստատումից հետո
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երկու կողմերն էլ առավել ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում հարաբերությունների մերձեցման համար: 2007 թ. ի վեր TACIS-ին փոխարինում է
մեկ գործիք` Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքը
(այսուհետև՝ ԵՀԳԳ), որն առաջնորդվում էր առավել ճկուն քաղաքականությամբ` հիմք ընդունելով ԵՄ նորանդամ երկրների անցած փորձը և նպատակ ունենալով նպաստել շահառու երկրի պետական կառավարման
համակարգի ինստիտուցիոնալ և իրավական բարեփոխումներին` ԵՄ
արժեքներին զուգամիտվելու միջոցով: Վերջինիս օժանդակության երկու
առանձնահատուկ գործիքները Հայաստանում կապված են «Թվինինգ»,
«Սիգմա» ծրագրերի, Թայեքսի և Անդրսահմանային համագործակցության հետ (փորձագիտական առաքելություն, աշխատաժողովներ և ճանաչողական այցեր, որոնց վերջերս ավելացավ նաև գնահատման առաքելության գործիքը):
«Թվինինգը» Եվրոպական հանձնաժողովի համագործակցության
միջոց է, որն իրենից ներկայացնում է ԵՄ անդամ-երկրի պետական
մարմնի կամ կառույցի և ՀՀ համապատասխան մարմնի միջև որևէ ոլորտում պարտադիր արդյունք ապահովող համագործակցություն: «Թվինինգ» ծրագրի նպատակն է վերապատրաստումների, կառուցվածքային
բարեփոխումների, ինչպես նաև տվյալ ոլորտը կարգավորող իրավական
դաշտը ԵՄ օրենսդրությանը զուգամիտելու միջոցով ձևավորել արդիական և արդյունավետ գործող վարչական մարմիններ: «Թվինինգի»
շրջանակներում իրագործելի լինելու համար ծրագրային առաջարկը
պետք է առնչվի այն ոլորտներին, որոնք նախատեսված են եվրոպական
համայնքների, դրանց անդամ-պետությունների և ՀՀ միջև 1996 թ.
կնքված «Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրով»
ու ԵՄ-Հայաստան ԵՀՔ գործողությունների ծրագրով, ներառի ԵՄ նորմատիվ-իրավական համակարգին զուգամիտման տարրեր, նախատեսի
կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնք պետք է ուղղված լինեն համակարգային խնդիրների լուծմանը, հստակ նպատակների խնդրադրում, իրատեսական և չափելի շարունակական արդյունքներ:
ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի արդիականացման նկատառումներով հորիզոնական բարեփոխումների ընթացքի գնահատումն
ու գերակայությունների սահմանումը նպատակահարմար է իրականացնել եվրոպական հանրային ծառայության ձևաչափին համապատասխան: Դա կնպաստի ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի գործառույթների ինստիտուցիոնալացմանը, ինչը հնարավորություն կընձեռի
արագ և համարժեք արձագանքել շահառուների կարիքներին և նրանց
կողմից սահմանված գերակայություններին:
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THE EVOLUTION OF SUSTAINING PUBLIC SERVICE IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
INTEGRATION
The article observes the dynamics of formation of public service in the
Republic of Armenia (RA) in the context of cooperation between the EU
and RA. The author is of the opinion that for maintainingefficiency,
transparency and openness of the public service system of the RA it is
necessary to facilitate progressive relationships between the state,
bureaucracy, and civil society.The latter will contribute to public safety, the
creation of an atmosphere of tolerance, dialogue between the public and
governmental bodies and establishing credibility in the RA.
Key words: Public service, information system of human resources
management, index, civilarchic bureaucracy.

КАРЕН ГАЛОЯН
Ассистент Академии государственного
управления РА, кандидат политических наук
ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
В статье рассматривается динамика формирования публичной
службы в Республике Армения (РА) в контексте сотрудничества между
ЕС и РА. Сделан вывод, что для обеспечения эффективности,
прозрачности и открытости системы общественной службы, необходимо активизировать отношения между государством, бюрократией и
гражданским обществом. Оно будет способствовать обеспечению
общественной безопасности, созданию атмосферы толерантности,
установлению диалога и доверия между общественностью и
государственными органами в РА.
Ключевые слова: Публичное управление, информационная система управления человеческих ресурсов, индекс, сивилархическая
бюрократия.
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ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ԱՆՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Հոդվածում անձի քաղաքական ազատության էվոլյուցիան դիտարկված է ինչպես իշխանական հարաբերությունների արդիականացման, այնպես էլ անվտանգության ապահովման բազմաչափության համատեքստում: Հիմնավորված է այն մոտեցումը, որ միջնադարից սկսած մշակվեց համալսարանական և շարունակական
կրթության միջոցով անձի ազատության ապահովման գործընթացի
ռացիոնալացման քաղաքականություն: Արդյունքում ազատության
գաղափարի արժեքային բազմաչափությունը հնարավորություն է
տվել դարերի հոլովույթում, Պլատոնից սկսած մինչ մեր օրերում «Ազատության տան» ամենամյա զեկույցը, ուսումնասիրել այն որպես
հասարակության անվտանգության ապահովման երաշխիք: Հոդվածագիրն համեմատության մեջ ուսումնասիրում է Վերածննդի
ներկայացուցիչներ` Է. Ռոտերդամցու և Ն. Մաքիավելու հայացքներն անձի քաղաքական ազատության վերաբերյալ: Այս տիրույթներում հոդվածագիրն անձի քաղաքական ազատության հիմնախնդիրը քննարկված է նրա կենսաբանական ու սոցիալական արժեքաբանության հիմքի վրա` ընդգծելով անձի կայացվածության մակարդակները գիտակցության, ծնողների ու շրջապատի հետ կապի,
ինչպես նաև շարունակական կրթության միջոցով զարգացնելով
ինքնակառավարման և ինքնիրականացման ունակությունը: Համակարգելով ավանդական, մոդեռն և պոստմոդեռն հասարակություններում անձի կայացման առանձնահատկությունները՝ հոդվածագիրն
եզրակացնում է, որ քաղաքական ազատության համար անձին
պետք է մրցունակ գիտելիք և փոփոխվելու ուժ. երկու հիմնարար
կատեգորիաներ, որոնք այսօր մարտահրավեր են մարդկանց մեծամասնության համար:
Հիմնաբառեր. անձ, քաղաքական ազատություն, անվտանգություն, համալսարանական և շարունակական կրթություն, իշխանության
իրականացման մշակույթ, աստվածային ազատություն, ազատության
աշխարհիկացում, Տիրակալի դաստիարակություն, դաստիարակ
Տիրակալ, գոյաբանություն, գիտակցության մանիպուլյացիա:

Տեղեկատվահաղորդակցական արդի տեխնոլոգիաների գործառմամբ պայմանավորված՝ անձի քաղաքական ազատության էվոլյուցիայի
ուսումնասիրումը նորովի մեկնաբանման կարիք ունի՝ ելնելով ցանցային
և աստիճանակարգային կառավարան համադրելիության առանձնահատկություններից: Այս բազմաչափ գործընթացում առանձնահատուկ
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նշանակություն է ստանում անձի պատկերացումները քաղաքական
ազատության նկատմանբ, ինչը ստիպում է քաղաքական կառավարում
իրականացնող ինստիտուտներին կերպափոխվել` ներառելով ազատության նորովի մեկնաբանությունները: Անձի պատկերացումները քաղաքական ազատության մասին մշտապես փոփոխության են ենթարկվել`
կախված հասարակության սոցիալ-մշակութային, քաղաքակրթական և
քաղաքական արդիականացման գործընթացից: Միևնույն ժամանակ
անձի ազատության ուսումնասիրության արդիականությունը պայմանավորված է նաև ցանցային կառավարման գործընթացում ազատության
գաղափարի միջոցով քաղաքացիների մասնակցության ակտիվացմամբ
և վերջինիս արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությամբ: Ազատության գաղափարի արժեքային բազմաչափությունը հնարավորություն
է տվել դարերի հոլովույթում Պլատոնից սկսած մինչ մեր օրերն ուսումնասիրել այն որպես անձի քաղաքական ազատությունների կառավարման և հասարակության անվտանգության ապահովման երաշխիք: Պայմանավորված քաղաքական իշխանության աշխարհիկացմամբ, մասնավոր սեփականության և ուրբան համակարգերի զարգացմամբ, ինչպես
նաև գիտատեխնիկական հեղափոխության արդյունքում ձևավորված
«սպիտակ և կապույտ օձիքավորների» նորարարական գործառմամբ` ազատության գաղափարը գերակա նշանակություն ստացավ քաղաքական գիտության կառուցվածքում: Այս առումով շեշտվում է ազատության
էկզիստենցիալ բնույթն ու թեև այն հնարավոր է դիտարկել նաև որպես
զուտ մետաֆիզիկական երևույթ, չնայած որպես կանոն, այն հիմնված է
մարդու և շրջակա աշխարհի կապի շուրջ խորհրդածություններին: Փաստորեն ազատությունը հնարավոր չէ դիտարկել անձից կտրված. ազատությունն առաջին հերթին գաղափար է ու, ինչպես յուրաքանչյուր գաղափար առանց կրողի և արարողի արդիականացման դադարում է զարգանալ:
Անձը (լատ. persona` դիմակ) մարդ է, որն ունենալով բարձր գիտակցություն, արդիականացնում է իր «Ես»-ը՝ կյանքը իր անվտանգության
կանոններով դիտարկելով որպես թատերականացված խաղ: Անհատը
(հուն. atom, լատ. Individum - անբաժանելի) ատոմիզմի հիմնադիր
Դեմոկրիտից սկսած՝ ընկալվեց որպես պոլիսից անբաժանելի, սակայն
հարաբերական անկախության մեջ գտնվող ատոմ: Ազատության գաղափարն առաջինը խորությամբ քննեց Պլատոնը (Ք.ծ.ա. 427-347), որի մասին ռուս փիլիսոփա Ն. Բերդյաևը (1874 – 1948) գրել է. «Պլատոնականությունը ցեղային փիլիսոփայություն է և ոչ թե պերսոնալիստական»
[1, с. 137]: Չհամաձայնելով այս մոտեցմանը՝ նշենք, որ Պլատոնը չէր կարող անձին անտեսել, քանի որ պլատոնյան երկխոսությունների գլխավոր
դերակատարը Սոկրատի (Ք.ծ.ա. 469 – 399) անձն է: Ազատության մեկնաբանման երկխոսական մեթոդը, որը, մինչ այսօր շարունակում է ար179
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դիական մնալ, պատմականորեն ուսումնասիրելով հայ նեոպլատոնական Դավիթ Անհաղթը (V – VI) իր աշխատություններում ազատությանն
անձ բառի փոխարեն օգտագործում էր Սոկրատի անունը [4, 448-449]:
Միևնույն ժամանակ անձի քաղաքական ազատության հիմնախնդիրն
առանցքային է Պլատոնի «Քարանձավի ասքում»: Այստեղ քննարկվում է
իրականության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ընկալումների տարբերությունները, որոնց հիմքի վրա էլ ձևավորվում են անձի պատկերացումներն ազատության մասին՝ ձերբազատելով նրան մտքի ընթացքը կաշկանդող
կապանքներից [2, с. 26-27]: Պլատոնի ազատության համակարգը նոր
մակարդակի բարձրացրեց Արիստոտելը (Ք.ծ.ա. 384-322), որը, իշխանության դերակատարներին բաժանեց երկու մեծ խմբերի` իշխանությունը իրականացնողներ և իշխանությանն ենթարկվողներ: Բաժանման հիմքում
ընկած է նպատակին հասնելու համար անձանց իմացական և ֆիզիկական ունակությունները: Փաստորեն քաղաքական ազատությունը միայն
իմացական բարձր մակարդակ ունեցող անձանց մենաշնորհն է: Պետական և քաղաքական իշխանության հետ ունեցած իր հարաբերությունների արժեքաբանության շնորհիվ էլ անձը և՛ կառավարվում է, և՛ կառավարում: Պետական համակարգը ի գիտություն ընդունելով այդ տարբերությունը կառավարում է իրականացնում` պաշտպանելով քաղաքացիների իրավունքները, հակառակ դեպքում պետությունը չի կարող ապահովել իր
քաղաքացիների անվտանգությունն ու արժանավայել կյանքը Վերոշարադրյալից ակնհայտ է, որ ինչքան էլ տարբեր են արիստոտելյան և պլատոնյան անձի ազատության համակարգերը, միևնույնն է հիմնարար
հարցերում նրանք համադրվում են, քանի որ երկուսն էլ կարևորում են իմացական բաղադրիչի գերակայությունը կառավարման գործընթացում :
Ազատության գաղափարի զարգացման աճը մարդկության զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր նվաճումներ է արձանագրել, որոնք, այնուհանդերձ, անձին չազատագրեցին ո՛չ ներքին և ո’չ արտաքին կապանքներից: Այս իսկ պատճառով հունա-հռոմեական դարաշրջանից դեպի միջնադար ճանապարհին անձն ենթարկվեց բազմաթիվ քաղաքական ցնցումների:
Միջնադարյան մարդու գոյաբանությունը կապում էր Աստծու հետ,
իսկ անտրոպոցենտրիզմը ձևավորված չէր: Փաստորեն միջնադարում
անձի քաղաքական ազատությունը և նրա անվտանգության ապահովումը հայրախնամ բնույթ ուներ, որի հիմքով էլ իրականացվում էր Աստծո
դրածո թագավորի իշխանության հետ նույնականացման գործընթացը:
Վերջինս իրականացնում է «Աստծու երթն աշխարհում (Հեգել)»: Միջնադարում անվտանգության ապահովման համակարգում գործառվում էր
անձի հոգևոր ազատության հայեցակարգը, որի երաշխավորն Աստված
էր իր հայրախնամությամբ: Վերածննդից սկսած անվտանգության ապահովման համակարգում առկա հայեցակարգի հիմքի վրա ձևավորվեց
180

Քաղաքագիտություն

մարդու իրավական ազատության գերակայության հայեցակարգը: Այս
նկատառումներով միջնադարից սկսած մշակվեց համալսարանական
կրթության միջոցով անձի ազատության և անվտանգության ապահովման գործընթացի ռացիոնալացման քաղաքականության իրականացումը: Միջնադարում են հիմնադրվում և ծաղկում ապրում մինչ օրս միջազգային ճանաչում վայելող մի շարք համալսարաններ, որոնց թվին են
պատկանում` Բոլոնիայի (1088), Փարիզի (1150), Օքսֆորդի, Քեմբրիջի
(1209), Պադուայի (1222), Թուլոզի (1229) համալսարանները: Համալսարանների սոցիալական տարածությունը դարձավ այն միջավայրը, որտեղ
աստվածաբանությանը զուգահեռ ուսումնասիրվեց իրավունք, փիլիսոփայություն, պետականագիտություն, հասարակագիտություն, որոնցից
յուրաքանչյուրն առանձնահատուկ մոտեցում էր ցուցաբերում անձի քաղաքական ազատության և անվտանգության հիմնախնդիրներին: Փաստորեն քաղաքական կառավարման համակարգում անձի ազատության
խնդիրներն երկսայր բնույթ ունեն` և՛ աշխարհիկ են, և՛ աստվածային:
Միջնադարում, եթե անձի քաղաքական ազատությունը իրավական հիմնավորում ստացավ, ապա գիտության զարգացման գործում ինկվիզիցիան պահպանողական դեր կատարեց: Արգելվեց ինչպես Ն. Կոպեռնիկոսի (1473-1543) աշխարհի հելիոցենտրիկ ձևաչափի հայեցակարգը,
այնպես էլ տվյալ գիտելիքի մասին տեղեկատվություն փոխանցելը: Ակնհայտ էր, որ աշխարհիկ և հոգևով կառավարիչները վախենում էին նմանօրինակ գիտելիքներով հեղափոխականացնել մարդուն: Այս առումով
Ֆ. Նիցշեն (1844-1900 ) դիպուկ նկատել է. «Կոպեռնիկոսից հետո մարդկությունն անկում է կատարում կենտրոնից դեպի X [5, с. 26]», այսինքն՝
կարգից գնում է դեպի անկարգություն` ազատության մի մակարդակ, որը իր քաոսային նյութապաշտ հատվածայնությամբ գրավում է մարդուն
և հեռու պահում նրան քաղաքական իրականությունն արդիականացնելու գիտակցությունից:
Անձի քաղաքական ազատությունը համակարգային քննարկվեց Վերածննդի ներկայացուցիչներ` Է. Ռոտերդամցու (1469-1536) և Ն. Մաքիավելու (1469-1527 ) կողմից, որոնք հակադիր պատկերացումներ ունեին և՛
ազատության, և՛ կառավարման վերաբերյալ: Եթե Է. Ռոտերդամցու կարծիքով կառավարիչը հարկ եղած դեպքում պետք է ամեն ինչ զոհի իր
խնամությանը հանձնված ժողովրդի ազատությունն ապահովելու համար, ապա Ն. Մաքիավելին գտնում է, որ Տիրակալը` հանուն ազգ - պետության շահերի, իրավունք ունի զրկել քաղաքացիներին իրենց ազատություններից` իհարկե ստեղծելով ազատության խաբկանք: Երկուսն էլ
քննարկում են իրենց կառավարիչներին. Է. Ռոտերդամցուն, որպես
քրիստոնական մարդասիրության գաղափարախոս, իր աշխատությունը
նվիրել է Կառլ V-ին (1500-1558), իսկ Ն. Մաքիավելին` Լորենցո դե Մեդիչիին (1449-1492) կոչ էր անում քաղաքական պրագմատիզմի: Երկու
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տեսաբանների հայացքների հիմքում ընկած է իրենց կառավարչական,
դիվանագիտական փորձը. Ռոտերդամցին արժանացավ «թագավորական խորհրդական» տիտղոսին, իսկ Ն. Մաքիավելին` Ֆլորենցիայում
Տասի Խորհրդի քարտուղարն էր երկար տարիներ: Տարբերությունը
նրանց անձի քաղաքական ընկալումների աշխարհայացքային է: Ըստ
Ռոտերդամցու՝ ղեկավարը ժողովրդի շահերի պաշտպանն է, սակայն,
ըստ Մաքիավելու Տիրակալն իր «ես» -ը չանտեսելով ժողովրդի շահերի
պաշտպանության համար պետք է պատասխանատու լինի ազգ-պետության բնականոն, անվտանգ գործունեության համար: Այս համատեքստում էլ Մաքիավելին կառավարման Էթիկան քննարկում է բացարձականացնելով պետական շահը` չբացառելով, որ Տիրակալն այն կարող
է օգտագործել սեփական նկրտումների համար: Տիրակալին հպատակ
ժողովուրդը ծառայելով նրան անվտանգություն է ապահովում պետության համար, իսկ Տիրակալն էլ իր հերթին ցանկացած միջոցով իրավունք
ունի հպատակեցում պարտադրել, քանի որ «Տիրակալի համար չկա
առավել վտանգավոր երևույթ, քան ազատության սովոր մարդը: Նախկինում ինքնիշխան ժողովուրդներին չի կարելի խնայել, քանի որ հակառակ դեպքում նրանք ժամանակի ընթացքում չեն խնայի իրեն» [6, с. 49]:
Եթե հունական պոլիսային կառավարումը համակարգող Պլատոնը
գտնում էր, որ ազատությունը վտանգավոր է այն կրողի համար, ապա
Մաքիավելին ազատությունը կրող մարդուն է վտանգավոր համարում
հասարակության առաջընթացի համար:
Եթե «Տիրակալում» Մաքիավելին ռացիոնալ որոշումների հիմքի վրա
սահմանափակում է անձի ազատությունը, ապա «Խորհրդածություններ
Տիտոս Լիվիոսի առաջին տասն օրվա մասին» աշխատության մեջ արդեն հանդես է գալիս, որպես ժողովրդի բարօրության ջատագով` կարևորելով անձի քաղաքական ազատությունների դերը պետության անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև փլուզման, անկման, կործանման
գործընթացում: Նշված աշխատությունում ազատությունը Մաքիավելին
կապում է ժողովրդի բարոյաէթիկական զարգացածության հետ՝ կարևորելով ղեկավարի անձը և նրա վերաբերմունքն ազատության նկատմամբ
[6, с. 209] :
Վերածննդի շրջանի հաջորդ մեծ մտածող Է. Ռոտերդամցին ևս պետական կառավարման ձևաչափի հիմքում դրեց ազատության գաղափարը. «...մարդը, որպես աստվածային կենդանի, օժտված է երկակի
ազատությամբ. նախ՝ այն տրվում է բնությունից, ապա՝ համաձայն
օրենքների» [7, с. 44]: Շարունակելով պլատոնական ավանդույթը՝ Ռոտերդամցին առանցքային է համարում իմաստասեր-ղեկավարի կառավարումը, որի գիտելիքների մեծ պաշարը հնարավորություն կտա իրականացնել հանրային և անձնական շահերի համադրում` հումանիստական գաղափարներից ելնելով. «Եթե փիլիսոփա չլինես, չես կարող լինել
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լավ թագավոր, բայց բռնակալ դառնալ կարող ես: Բարի թագավորից
լավ բան չկա, իսկ բռնակալը մի այնպիսի անասուն է, որից ավելի վնասատու և անօգուտ կենդանի չի կարող լինել երկնքի տակ» [7, с. 21-22]:
Համադրելով վերածննդի մտածողների մտահղացումներն ազատության
մասին` կարելի է կարծել, որ երկրի անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է ո՛չ զրկել ժողովրդին իր հիմնարար ազատություններից, ո՛չ բացարձակ նշանակություն տալ դրանց. ազատությունը չի կարելի ստորադասել ժողովրդի շահերին, բայց նաև նպատակահարմար չէ
այն գերադասել ամեն ինչից:
Անձի քաղաքական ազատությունը նոր որակի բարձրացրեց Ռեֆորմացիան [3, с. 186], որից սկսած մարդու ազատությունն այլևս կապված
չէր Աստծու հետ, քանի որ միջնադարյան պերսոնալացմանը փոխարինելու եկավ մոդեռնի ինդիվիդուալացումը: Վերջինիս քննադատելով՝ Ն.
Բերդյաևը գրում է. «Ի՞նչ է հումանիստական ժողովրդավարությունը,
քան առաջին հերթին սխալվելու և ստելու իրավունքի հաստատում, քաղաքական ռելատիվիզմ և սոփեստություն, ճշմարտության ճակատագրի
տնօրինումը ձայների մեծամասնության որոշմանը հանձնելը: Որպես
այդպիսին՝ այն կարծիքների գերիշխում է գիտելիքի նկատմամբ» [8, с. 556]:
Մոդեռնում ազատ էին բոլորն` անկախ սոցիալական ծագումից և պատկանելիությունից: Այդ ժամանակների ֆրանսիացի մեծ գրող Ստենդալը
գտնում էր, որ «հանրապետությունը երբեք չպետք է վստահվի արիստոկրատներին, քանի որ նրանք հաճախ վկայակոչելով այն հանցագործությունները, որոնք բերում է հեղափոխությունը, հաճախ մոռանում են
այն հանցագործությունները, որ նախքան հեղափոխությունները կատարվում էին գաղտնի՝ իրենց կողմից» [9, էջ 39]: Այդ առումով, կառավարման ժառանգական համակարգի անձի քաղաքական ազատությունների վրա ունեցող ազդեցության վերաբերյալ, այլ կարծիքի էր Ֆ.Նիցշեն, ով Նապոլեոն Բոնապարտին (1769-1821) համարելով նոր ժամանակների ամենահայտնի ու ազդեցիկ դեմքերից մեկը, գրում էր. «ցայժմ
միակը, ով բավականաչափ ուժեղ էր, որպեսզի այլակերպեր Եվրոպան
քաղաքական և տնտեսական ամբողջությունը» [10, с. 333] :
Համակարգելով քաղաքական մտքի մեծերի մոտեցումները՝ Է. Ֆրոմը
գրում է. «Ազատության համար պետք է գիտելիք և փոփոխվելու ուժ`
երկու հիմնարար կատեգորիաներ, որոնք նույնիսկ այսօր անհասանելի են մնում մարդկանց մեծամասնության համար» [3, с. 64]: Ավանդական հասարակությունից մինչ այսօր գիտելիքն ու ուժը դիտարկվելով
անձի քաղաքական ազատության երաշխավոր համարվել է կառավարող
ընտրանու մենաշնորհ: Մոդեռն դարաշրջանից սկսած բացի ազնվականությունից, սոցիալական բուրգի գագաթին բարձրանալու հնարավո183
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րություն ստացան բոլոր նրանք, ովքեր ազգ-պետության կայացման գործընթացում իրենց հերոսական դերով հասան բարձր պաշտոնների թե՛
պետական, թե՛ եկեղեցական կառավարման համակարգում: Արդիականացման նման տրամաբանությունն առավել ընդգրկուն դարձավ, երբ
Եվրոպայում ստեղծվեցին առաջին համալսարանները, որտեղ դասավանդող գիտական ծրագրերն աստվածաբանականի և աշխարհականի
սիմբիոզ էին: Հենց այս տիրույթներում էլ սկսեցին դիտարկել ազատության երկու տեսակ` պոտենցիալ և ռեալ: Առաջինը մարդու ազատ լինելու
այն ձգտումն է, որին հասնելու էներգիան մարդը կրում է ինքն իր մեջ:
Այդ ձգտումն անօտարելի է և մեծ այնքան, ինչքան բարձր է գիտակցությունը [10, с 218]: Վերջինով է բացատրվում ինչպես ունենալու և լինելու
մարդու ցանկությունները, այնպես էլ պարտավորությունների ու պատասխանատվության կատարման կառուցակարգերի ինստիտուցիոնալացման գործընթացները: Ակնհայտ է, որ գիտակցության բարձր մակարդակը մարդուն հնարավորություն է տալիս պատասխանատու վերաբերվել իրեն տրված խոսքի ազատության, ազատ տեղաշարժվելու, խղճի
և դավանանքի ազատության նկատմամբ: Անձն, ի տարբերություն անհատի, բացի բնական կամ հասարակական երևույթ լինելուց, առաջին հերթին ոգեղեն երևույթ է: Մոդեռն հասարակությունը հեռանալով կառավարման համակարգի հոգևոր հիմքերից` հեռացավ նաև անձից ու փորձեց
այս բացը կոմպենսացնել անհատով: Արդյունքում, անձը, երբեք այդքան
չհասկացված, մերժված և նյութապաշտ չի եղել պատմության ընթացքում,
որքան նոր ժամանակներում: Այս համատեքստում տեղին է հնչում անգլիացի մեծ գրող Օսկար Ուայլդի (1854 -1900) հետևյալ միտքը՝ It is
personalities, not principles, that move the age [11]:
Ակնհայտ է, որ միայն ոգեղեն արժեքներ դավանող անձը կարող է
հասարակական առաջընթացի կրող և արարող լինելով օգտագործել
իրավունքի սերունդները, և նոր ժամանակը դիտարկել դեպի հավիտենականություն տանող տիրույթ [13, p. 121-134, 162-172]: Անկարելի է հերքել, որ խոսքի ազատությունը մեծագույն նվաճումներից է, որն իր հետ
բերեց Մոդեռնը, սակայն, դրա հետ մեկտեղ չի կարելի չնկատել, որ խոսքի ազատության ազատ ու անկաշկանդ դառնալու հետ մեկտեղ այն
սկսեց ավելի ու ավելի իմաստազրկվել: Մարդն ազատ կարող էր արտահայտվել, սակայն նրա ասած խոսքին արժեք տվողը միտքն է, որն այն
արտահայտում է: Խոսքը դարձավ ազատ, սակայն մարդու միտքը սկսեց
ավելի կաշկանդված դառնալ:Առանց մտքի ազատության, ազատ մտածելու կարողության ու քաղաքացիական խիզախության խոսքի ազատությունն ոչ մի արժեք չունի: Մարդը կարող է ազատ խոսել, բայց ակնհայտ
է, որ քանի դեռ մարդիկ իրենց խոսքի ազատությունն օգտագործում են
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լոկ խոսալու համար, ապա խոսքի ազատությունը կմնա մարդկային մարգինալացման արտահայտություն և ոչ թե իմացական անկախության:
Սահմանադրորեն ամրագրված մարդու ազատությունը, զուտ ֆորմալ բնույթ է կրում, եթե ինքը մարդը բովանդակային առումով հետամուտ չի լինում «Ես»-ի իմացական ազատության նվաճմանը: Շարունակական կրթության միջոցով մարդն ինքն իրեն հնարավորություն է տալիս ինքնարդիականանալ՝ նորարարացնելով իր ազատության և անվտագության ապահովման կառուցակարգերը:
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THE EVOLUTION OF THE PERSON’S POLITICAL FREEDOM AS A
PROCESS OF SUSTAINING SECURITY
The article observes the evolution of the person's freedom in the
multidimensional context of modernization of government relations, as well
as sustainment of security. The approach that since the Middle Ages the
development of university and continuous education is the main policy for
rationalization of the person’s freedom is justified. As a result, the
multidimensional value system of the idea of freedom has given the
opportunity through centuries- from Plato to our days, to explore the
Freedom House annual report as a guarantee of social security. In
comparison, the author observes the views of representatives of the
Renaissance- E Rotterdam and N. Machiavelli regarding the person’s
political freedom. In this aspect the author discusses the domains of a
person’s political freedom on the basis of his biological and social system of
values reflecting the levels of consciousness, communication with parents
and friends, as well as continuous education through the development of
the ability of self-management and self-actualization. By coordinating the
features of the person’s realization process in traditional, modern and
postmodern societies the author of the article concludes that for political
freedom the person should strive for competitive knowledge and the power
for change- two fundamental categories, which are a challenge for most
people today.
Keywords: individual, political freedom, security, university and
continuous education, culture of power implementation, Devine freedom,
secularization of freedom, King’s education, educating King, existentialism,
manipulation of consciousness.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ КАК
ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье эволюция политической свободы личности рассмотрена в
контексте как модернизации властных отношений, так и
многомерности обеспечения безопасности. Дается обоснование того
подхода, согласно которому, начиная со средневековья, была
разработана политика рационализации процесса обеспечения
свободы личности с помощью университетского и продолжительного
обучения. В результате, ценностная многомерность идеи свободы на
протяжении веков от Платона до ежегодных докладов “Дома свободы
”(Freedom house) наших дней делает возможным ее рассмотрение как
гаранта обеспечения общественной безопасности. В статье дан
сравнительный анализ идеи политической свободы личности
приведенных в трудах представителей эпохи Возрождения - Э.
Ротердамского и Н. Макиавелли. В данном контексте рассматривается
проблема политической свободы личности на основе биологических и
социальных ценностных ориентаций, подчеркивая уровни становления
личности, ее разума, отношений с родителями и окружением, а также
через непрерывное образование, способствующее развитию способностей самоуправления и самореализации. Систематизируя особенности становления личности в традиционном обществе, а также
обществах модерна и постмодерна, автор приходит к заключению, что
для политической свободы личности необходимы конкурентоспособное знание и сила для самоизменения: две основные категории,
которые сегодня являются вызовами для большинства людей.
Ключевые слова: личность, политическая свобода, безопасность, университетское и непрерывное образование, культура
осуществления власти, божественная свобода, секуляризация
свободы, воспитание Государя, воспитатель Государь, манипуляция
сознания.
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ԷԴԳԱՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ԿՈԱԼԻՑԻՈՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՐՊԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Հոդվածում փորձ է արվում վերլուծել կուսակցական համակարգի կայացման գործընթացի հետ կապված խնդիրները կոալիցիոն կառավարության ձևավորման տեսանկյունից: Հոդվածում
ներկայացվել են եվրոպական երկրներում նրա կայացման ձևերը,
ինչպես նաև ամրությունը և գործունեությունը (կառավարության
աշխատանքների կազմակերպում):
Հիմնաբառեր. կուսակցություն, կոալիցիոն կառավարություն,
կոալիցիա, կառավարություն, խորհրդարան, մեծամասնություն,
ընդդիմություն, ընդդիմադիր կուսակցություն:

Կերպափոխվող հասարակություններում քաղաքական համակարգի
ժողովրդավարացման գործընթացում առանցքային դեր ունեն կուսակցությունները: Ունենալով տարբեր գաղափարական հիմքեր` կուսակցությունները իշխանական հարաբերություններում տեղ ու դեր գրավելու համար հաճախ կոալիցիաներ (լատ. coalitio - միություն) են կազմում: Սակայն որոշակի նպատակին հասնելու կոալիցիաներ կազմում են ոչ միայն
քաղաքական կուսակցությունները, այլև մարդկանց որոշ խմբեր, պետություններ, կազմավորումներ և տարաբնույթ կամավոր միավորումներ [8]:
Կոալիցիոն կառավարությունները բնորոշ են Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրներին, որը հետևանք է քաղաքական բաժանման և նշված բոլոր երկրներում գոյություն ունեցող համամասնական
ներկայացուցչության: Չնայած կուսակցությունները երբեմն պետք է հասնեն որոշակի սահմանների, որպեսզի ունենան ընտրված ներկայացուցիչներ, այսպիսի ընտրական համակարգը միտում չունի մասնատելու
խորհրդարանական ներկայացուցչությունը` այնտեղ, որտեղ կարիք կա
ունենալ պաշարներ կոալիցիոն կառավարությունների համար:
Կոալիցիոն կառավարությունները կարող են գոյություն ունենալ անգամ այն դեպքում, երբ մեկ կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ունի, բայց հնարավոր է նաև հակառակը, կոալիցիոն կառավարությունները կարող են մնալ փոքրամասնության կառավարություններ: Մեծ
մասամբ, այնուամենայնիվ, կոալիցիոն կառավարությունը կունենա
խորհրդարանական մեծամասնություն կազմված կոալիցիայի մասնակիցների ընդհանուր թվից: Կուսակցությունների միջև հավասարա188
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կշռությունը կարող է տարբերվել, դրանք երբեմն գտնվում են շատ թե
քիչ հավասար դիրքերում, մինչդեռ լինում է գերիշխող կուսակցություն:
Ի՞նչ է ամրացնում կոալիցիան, և ինչպե՞ս է այն գործում:
Առաջին` ի՞նչն է ամրացնում կոալիցիան: Այս տեսանկյունից էական
է կառավարության ծրագրի հարցում նրա անդամների կողմից համաձայնության հասնելը:
Կոալիցիայի ամրությունը կախված է նաև դրանում դրսևորված շարժիչ ուժից: Գոյություն ունեն կենտրոնախույս ուժեր, որովհետև կոալիցիոն կուսակցությունները ձգտում են պահել իրենց ազդեցությունը և
ինքնությունը: Այս ուժերին հակազդելու համար կարևոր դեր են խաղում
շատ գործոններ. հիմնականը միացյալ խնդիրների հետևողականությունը և ճկունությունն է, որը պետք է արդիականացվի ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվող հանգամանքներին համապատասխան, նաև կա քաղաքական մշակույթի գոյությունը, որը գնահատում է համաձայնությունը
և, վերջապես, պետք է լինի համապատասխան կառուցվածք կասեցնելու
և կարգավորելու վեճերը կոալիցիայի ներսում:
Երկրորդ` ինչպե՞ս է գործում կոալիցիան: Կոալիցիոն կառավարությունները կազմակերպում են կառավարության աշխատանքը, որը շատ
ավելի բարդ է: Տարբեր նախարարությունների կողմից արտահայտված
տեսակետների համակարգման ամենակարևոր խնդիրը, որը բխում է իրենց համապատասխան պարտականություններից, դրա քաղաքականության կարիքն է կառավարությունում ներկայացված տարբեր կուսակցությունների դիրքերի միջև:
Այս համակարգման երկու ձևերը չեն գործում նույն ձևով: Քաղաքական համակարգման ընթացակարգերն անհրաժեշտաբար ոչ պաշտոնական են, չեն կարգավորվում որևէ պաշտոնական նյութերով, ինչպիսիք
են` Սահմանադրությունը կամ կառավարության աշխատանքային կանոնները: Նշված նյութերը որևէ դեր չեն խաղում կուսակցությունների
միջև եղած հարաբերություններում:
Կառավարության կենտրոնը պատասխանատու է կառավարության
ապարատի տարբեր պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գործընթացների միահյուսման, աշխատանքների բաժանման համար` կախված նրանց
բնույթից և կարևորությունից իշխանության համար, որը պետք է տեղյակ
լինի դրանց մասին և հետևի, որ կոալիցիայի աշխատանքի վրա ծախսված ժամանակը ճիշտ բաշխվի և օգտագործվի արդյունավետ:
Բացի ընթացակարգերից, ուրիշ կարևոր այլ գործոններ ներառում
են ներգրավված մարդկանց կողմից խաղացված դերը և նրանց հարաբերությունների բնույթը կառավարությունում: Վարչապետը, որը կարող է
որոշ դեպքերում չլինել կոալիցիայի որևէ կուսակցության անդամ, պետք
է ունենա հիմնավոր պատասխանատվություն` համաձայնության հասնելու և կարգավորելու ցանկացած վեճեր:
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Կարևոր հանգամանք է նաև կառավարության թիմի ոգու կարիքը, ոչ
պաշտոնական հանդիպումները նախարարների միջև և պարբերական
նահանջները երկարաժամկետ քաղաքականության կողմնորոշումներից`
օգտակար նպաստելով նրա ավարտին [2, էջ 10-12]:
Կոալիցիաները համագործակցության մշակույթի զարգացման
այն կերպն է, որոնց օգնությամբ հնարավորինս մեղմվում է գաղափարական տարբեր արժեքային բևեռներում գտնվող քաղաքացիների հեղափոխականացվածությունը: Արդի դարաշրջանում կոալիցաները հիմնականում արդյունք են ոչ միայն հանրային շահի գերակայության, այլև ազգային անվտանգության ապահովման: Նմանօրինակ մոտեցումը կոալիցաների նկատմամբ պայմանավորված է այն մարտահրավերներով, որոնք արդյունք են ժամանակակից հրամայականների` էկոլոգիական ճգնաժամեր, աղքատություն, կոռուպցիա և այլն: Սակայն պայմանավորված իշխանական հարաբերությունների զարգացմամբ արդիականությունը պահպանել է նաև Կ. Մարքսի հետևյալ մոտեցումը. «Քաղաքականության մեջ կարելի է կազմել միություն անգամ սատանայի
հետ, միայն պետք է վստահ լինես, որ դու կխաբես նրան, այլ ոչ թե
նա քեզ» [1, էջ 10-11]:
Ընդհանուր առմամբ, կոալիցիոն կառավարության պայմաններում
կառավարությունում ներկայացված կուսակցությունները, կարող են լինել
թվով ավելի պակաս, քան կառավարությանն աջակցող կուսակցությունները: Վերջիններիս մի մասը, որոնք պաշտպանում են կառավարությանը, բայց ընդգրկված չեն այնտեղ, կարող են առանձին հարցերի դեպքում դեմ չքվեարկել, այլ ձեռնպահ մնալ քվեարկության ընթացքում:
Ընդհանուր առմամբ, եվրոպական երկրների համար բնորոշ է, որ
կառավարության ձևավորումն ստանձնում են այն կուսակցությունները,
որոնք հաղթել են օրենսդիր մարմնի ընտրություններում: Իսկ օրինակ`
ԱՄՆ-ում օրենսդիր և գործադիր մարմիններն անջատված են միմյանցից: Եվրոպական երկրներում (մեծամասամբ), եթե կուսակցությունը
հաղթել է ընտրություններում և կազմել է խորհրդարանական մեծամասնություն, խնդիրը լուծվում է բավականին դյուրին` այդ կուսակցությունը
կազմում է կառավարություն և կառավարում է երկիրը մինչև հաջորդ
ընտրություններ, եթե ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով խորհրդարանում
չի կորցնում ձայների մեծամասնությունը` իշխող կուսակցության պառակտումը, որոշ պատգամավորների կառավարության ներկայացրած ծրագրի
քվեարկությանը մասնակցելուց հրաժարվելը և այլն: Խնդիրներն սկսվում
են ի հայտ գալ այն ժամանակ, երբ ոչ մի կուսակցություն խորհրդարանում չի ստանում ձայների մեծամասնությունը: Այդ ժամանակ, որոշ «մինի-կուսակցություններ» հնարավորություն են ստանում կազմելու միություն խորհրդարանական ընդդիմության հետ և կառավարության կազմի
հաստատման կամ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու որոշ190
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ման դեմ քվեարկելու ժամանակ «կազմաքանդել» կառավարությունը:
Նմանատիպ իրավիճակներում արդեն անհրաժեշտություն է առաջանում
կոալիցիոն կառավարություն կազմելու [7, с. 331-332]:
Ըստ կոալիցիոն տեսության` յուրաքանչյուր խորհրդարանական համակարգ բնութագրվում է ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև ուժերի
բաշխմամբ, որոնք որպես «նորմալ» սահմանված կարգ, պետք է.
- ձևավորեն կոալիցիա խորհրդարանում նվազագույն մեծամասնություն ունենալու համար, որպեսզի չբացառվի մասնակցությունը կառավարություն կազմելիս,
- կազմեն առավելագույն սերտ կոալիցիաներ, որոնցում քաղաքական հայացքների տարբերությունը միության մասնակիցների միջև հնարավոր չափով փոքր լինի (կոալիցիաների նվազագույն տատանում), որպեսզի պրագմատիկ համաձայնությունն ավելի հեշտ դարձնի,
- բաժանեն նախարարական պորտֆելները և կաբինետի մյուս
պաշտոնները` ելնելով կոալիցիոն կուսակցությունների խորհրդարանում
ունեցած համամասնությունից,
- կազմեն միություններ` նպատակ ունենալով զբաղեցնել կաբինետի ամենացանկալի պաշտոնները,
- թուլացնեն աճող լարվածությունները կոալիցիոն կուսակցությունների միջև կաբինետի` այսպես կոչված վերաբաժանման ժամանակ (նախարարական պորտֆելների վերաբաժանում, առանց խախտելու նրանց բաժանման քանակական համամասնությունը), երբ միությունը դառնում է
ավելի թույլ, «խթաններ» են անհրաժեշտ այն մասնակիցների համար, որոնք
կորցրել են հետաքրքրությունը միության գոյության հանդեպ [2, էջ 15]:
Քաղաքական գիտության մեջ կառավարություններն ուսումնասիրվում են տարբեր ասպեկտներով` գործունեությունը, կառուցվածքը, գործառույթները և այլն: Սակայն ամենատարածվածը` հաշվի առնելով քաղաքական ասպեկտները, համարվում է այն ուսումնասիրությունը, թե
ինչպես է ձևավորվում կառավարությունը և կուսակցական ինչ սկզբունքով:
Կոալիցիան համարվում է քաղաքական գիտության մեջ առավել
զարգացած ոլորտ: Հաճախ այն օգտագործվում է համեմատական մոտեցման ջատագով հետազոտողների կողմից` հաստատելով կամ հերքելով կոալիցիայի ստեղծման ֆորմալ ձևաչափերը: Բնականաբար, դրանք
կարող են հաջողությամբ կիրառվել այն քաղաքական համակարգերում,
որտեղ խորհրդարանը ձևավորվում է բազմաթիվ կուսակցությունների
ներկայացուցիչներից, որոնցից յուրաքանչյուրը միայնակ չի կարող ձևավորել կառավարություն և ձայների պարզ մեծամասնությամբ` քվեարկության միջոցով, կայացնել քաղաքական որոշումներ: Քաղաքագետներ
ՈՒ. Ռայկերը, Ռ. Աքսելրոդը կոալիցիան` որպես քաղաքական ինստիտուտ դիտարկելիս, քննարկում են հետևյալ ձևաչափերը [8, с. 82-84]:
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1. «Նվազագույն անդամներով հաղթանակած կոալիցիա», որն
առավելագույն պաշարներով օժտված, սակայն սահմանափակ թվով
մասնակիցներ ունի: Նվազագույն անդամներով կատարելով տեղեկատվության փոխանակում` այս ձևաչափը համեմատաբար փակ կառույց է,
որի նվազագույն անդամներին միավորում են քաղաքական ծրագրերի և
գաղափարական սկզբունքների նմանությունը կամ հարակից դիրքորոշումը:
2. «Նվազագույն մեծության կոալիցիա», որը հիմնված է խորհրդարանում առկա քաղաքական ուժերի հետ շահավետ փոխհամաձայնության հաստատման վրա: Դա մեծապես կախված է այն հանգամանքից, թե տվյալ կուսակցությունն ընտրությունների ընթացքում ինչ տոկոսային հարաբերությամբ է հաղթանակ տարել իր մասնակիցների նկատմամբ, միաժամանակ՝ քաղաքական սանդղակի որ հորիզոնականն է
զբաղեցնում:
3. «Նվազագույն տարածության և կապվածության» ձևաչափը
մշակվել է, որպեսզի արտահայտի «աջ, ձախ և կենտրոնամետ» դիրքերով կուսակցությունների արդյունավետ դաշիք ստեղծելու հնարավորությունները:
Ընդհանուր առմամբ, կոալիցիաների ձևավորման առկա ձևաչափերն կարելի է բաժանել երկու խմբի, ինչպես նաև այն հիմքով, որ այնտեղ օգտագործվում կամ չի օգտագործվում այնպիսի փոփոխական` ինչպիսին քաղաքական ուժերի տեղաբաշխումն է, որը հենց ձևավորում է
կոալիցիան: Առաջին խումբը հենվում է կոալիցիայի քանակական հատկանիշների վրա, իսկ երկրորդը` իր մեջ ներառում է իրենց քաղաքական
դիրքորոշումներով մոտ կանգնած մասնակիցների [6, с. 294-295]:
Կատարյալ կոալիցիան հիմնված է կոալիցիայի մեջ մտնող կուսակցությունների միջև առկա փոխադարձ վստահության վրա: Բոլոր կուսակցությունները պետք է քաջատեղյակ լինեն շրջապատում կատարվածի
մասին: Կործանարար կլինի, եթե մեկ կուսակցություն կասկածի մյուսներին կարևոր տեղեկատվություն թաքցնելու համար:
Բայց կոալիցիան կախված է ոչ միայն կառավարության ներքին աշխատանքից: Կոալիցիան հավասարապես կախված է խորհրդարանում
այն առաջարկների ընդունումից, որոնք կատարվել են կոալիցիայի համապատասխան կուսակցությունների և խորհրդարանում նրանց անդամների կողմից:
Իհարկե, շատ կարևոր է կոալիցիայի համապատասխան կուսակցությունների համար, որ իրենց կուսակցության անդամները և կուսակցության կազմակերպությունները հասկանան կոալիցիայի առաջարկութ-
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յունները: Սրանք ակնհայտ պատճառներ են, որոնք ավելի հաճախ արդյունք են բանակցությունների և համաձայնությունների [2, էջ 38]:
Փաստորեն կոալիցիայի կազմավորման ձևերը բազմազան են, և
կախված որոշակի քաղաքական իրավիճակից` արդիական է համարվում
իշխանության իրականացման մշակույթի համալիր բնապահպանությանն ուղղված ձևը [4]:
Վերոշարադրյալը հնարավորություն է ընձեռում եզրակացնելու, որ
կոալիցիոն կառավարությունը միտված է քաղաքական իշխանության
իրականացված մշակույթի հումանիզացմանը: Այն հնարավորություն է
տալիս համադրել խմբային և հանրային շահերը՝ նպաստելով կուսակցական համակարգի մրցունակության բարձրացմանը:
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ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՍԱՄՑԽԵ-ՋԱՎԱԽՔՈՒՄ
Ուսումնասիրվել են Սամցխե-Ջավախքում 2008 թվականի հունվարին անցկացված նախագահական և մայիսին` խորհրդարանական, 2010 թվականի` տեղական ինքնակառավարման մարմինների
(այսուհետև` ՏԻՄ), ինչպես նաև 2012 թվականի հոկտեմբերի`
խորհրդարանական ընտրությունները:
Վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ` 1) վրացական
քաղաքական ուժերի առաջարկները և ջավախքահայության կարիքներն ու պահանջները չեն համընկնում, 2) ջավախքյան հասարակությունն ընտրությունների շրջանում լայն առումով պասիվություն է դրսևորում, 3) վրաստանյան քաղաքական ուժերը հանդես
չեն գալիս ազգային փոքրամասնությունների համար էական փոփոխություններ խոստացող նախընտրական ծրագրերով:
Հիմնաբառեր. Սամցխե-Ջավախք, ջավախքահայություն, ջավախքյան հիմնախնդիր, ընտրություններ, ընդդիմություն, «Ազգային
միասնական շարժում», «Վրացական երազանք»:

Ջավախքի ներկա քաղաքական վիճակը պատկերացնելու համար
կարևոր է ընկալել, թե Սամցխե-Ջավախքը և Ծալկան` որպես վարչատարածքային միավորներ, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են գտնվում
Վրաստանի պետական կառույցների, քաղաքական ուժերի և առանձին
գործիչների հետ, ինչպես նաև` ինչ դիրք են զբաղեցնում Վրաստանի
պետական, քաղաքական համակարգում:
Նշված փոխհարաբերությունները տեսանելի դարձնելու և ընդգծելու
համար փորձել ենք այն դիտարկել Վրաստանում անցկացված վերջին
նախագահական, խորհրդարանական և ՏԻՄ ընտրությունների տեսանկյունից, որոնք տվյալ պարագայում լակմուսի թուղթ են հանդիսանում:
2008 թվականի հունվարի 5-ին Վրաստանում տեղի ունեցան արտահերթ նախագահական ընտրություններ, որտեղ ձայների մոտ 53 տոկոսով հաղթանակ տարավ նախագահ Մ. Սահակաշվիլին: Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների շարքում եղել են տարբեր գաղափարախոսություններով առաջնորդվող, տարբեր հայացքներ ներկայացնող
քաղաքական գործիչներ` լեյբորիստներ, լիբերալներ, ազգայնականներ,
գործարար դասի ներկայացուցիչներ և այլն: Սակայն նրանցից ոչ ոք
Սամցխե-Ջավախքում ու Քվեմո Քարթլիում լուրջ քաղաքական ծրագրով
և խոստումներով հանդես չէր եկել: Միայն Մ. Սահակաշվիլին նախընտ195
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րական քարոզարշավի ժամանակ, դեկտեմբերի 24-ին Սամցխե- Ջավախք կատարած այցելության ժամանակ բնակչությանը խոստացել էր
կառուցել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան դպրոցներ,
ինչպես նաև ասել էր, որ կաշխատի Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև
վիզային ռեժիմի հանելու ուղղությամբ [1]: Սակայն հասկանալի է, որ
2008 թվականի վրաց-օսական պատերազմից հետո մի որոշակի շրջանում
վիզային ռեժիմի վերաբերյալ խոստումը կատարելը դարձավ անհնարին:
Իսկ եվրոպական չափանիշների դպրոցներ կառուցվեցին վրացական
գյուղերում, թեև հայկական մի շարք դպրոցներ վերանորոգվեցին:
Այսուհանդերձ, Սահակաշվիլիի վերը նշված խոստումները տեղի
հայկական հասարակական-քաղաքական ուժերը բավարար չհամարեցին` նրան սատարելու համար: Սամցխե-Ջավախքի և Քվեմո Քարթլիի
հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդն որոշեց չսատարել
ոչ մի թեկնածուի: Խորհրդի հայտարարության մեջ նշվում է. «Թեկնածուներից ոչ ոք չներկայացրեց խորը վերլուծական և հիմնավորված ծրագիր, որի իրացումը, եթե ոչ արմատապես կլուծեր, ապա գոնե ազգային
փոքրամասնությունների համար հետաքրքրություն ներկայացնող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, ազգամիջյան հարցերի լուծման
վրա դրական անդրադարձ կունենար» [2]: Իհարկե կային նաև կազմակերպություններ, որոնք սատարում էին Մ. Սահակաշվիլուն, իսկ «Վիրք»
չգրանցված կուսակցությունը հայտարարել էր Լ. Գաչեչիլաձեին սատարելու մասին, սակայն այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չէր ձեռնարկվել [3]: Սա
ցույց է տալիս մի կողմից ջավախքյան հասարակության օտարվածությունը պետությունից և քաղաքական գործընթացներում մասնակցության
բացակայությունը, իսկ մյուս կողմից` Վրաստանի քաղաքական ուժերի
հետաքրքրված չլինելն ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված
տարածքներով, մասնավորապես` Սամցխե-Ջավախքով, ինչպես նաև
հակվածությունը` ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների
չներգրավել իրենց քաղաքական ծրագրերում:
Փորձագետները, վերլուծելով Վրաստանի էլեկտորալ վարքագիծը,
եզրակացրել են, որ ազգությամբ վրացիների և էթնիկ փոքրամասնությունների վարքագծում տարբերություններ կան: Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները Վրաստանի իշխող ուժերի հանդեպ արդեն
մոտ 20 տարի է, ինչ չեզոքություն են դրսևորում [4, стр. 45-46]:
Փաստորեն ստացվում է, որ նախընտրական շրջանում, երբ, ըստ
էության, քարոզարշավ ծավալող կողմն ընտրազանգվածը պետք է իր
կողմը գրավեր և տեղի էր ունենալու ընտրողների ու թեկնածուների միջև
անուղղակի երկխոսություն` փոխըմբռնման հասնելու ու խնդիրներին
համատեղ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ, Սամցխե-Ջավախքում ու
Քվեմո Քարթլիում այն լիարժեք ընթացք չունեցավ: Հասարակությունն
իր առաջնահերթությունների շարքում այլ խնդիրներ էր դրել, իսկ թեկ196
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նածուները` բոլորովին այլ խնդիրներ էին ի վիճակի եղել արծարծելու:
Դեպքերի ընթացքը ցույց է տալիս, որ այդ տարբերությունը բավականին
նշանակալի է եղել և շատ դեպքերում թեկնածուները նույնիսկ չեն էլ
անդրադարձել ազգային փոքրամասնությունների օրակարգային խնդիրների լուծմանը:
Սակայն եթե տեսականորեն դիտարկենք որևէ քաղաքական ուժի,
որը խոստանար, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում հայերենին կտա
տարածաշրջանային լեզվի կարգավիճակ (այդ պահանջը հայ համայնքի
առաջնային պահանջներից մեկն էր), նա ամենայն հավանականությամբ
կկորցներ ազգայնականորեն տրամադրված ու ազգամիջյան խնդիրների
հանդեպ զգայուն էթնիկ վրացի ընտրազանգվածի մի ահագին մասը:
Դրանով կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, որ վրացական ընդդիմությունը չունի երկրում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանող ընդգծված ծրագիր կամ ուղղվածություն:
Այսուհանդերձ, ջավախքահայության` էլեկտորալ գործընթացներին
մասնակցության ցածր մակարդակը մնում է ամենամեծ խնդիրներից մեկը:
Հասարակական վերահսկողության պակասը տարածաշրջանում հնարավոր է դարձնում տոտալ ընտրակեղծիքների իրականացումը:
Նույն թվականի մայիսի 21-ին տեղի ունեցան Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները: ԿԸՀ-ի մամլո խոսնակ Զուրաբ Կաչկաչիշվիլիի հայտարարության համաձայն` տեղի ժամանակով ժամը 12-ի
տվյալներով մասնակցությունը կազմել է 21.79 տոկոս: Նրա խոսքերով`
հունիսի 5-ին` նախագահական ընտրությունների ժամանակ նույն ժամին
մասնակցությունը կազմել էր 16.56 տոկոս: Իսկ մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Սամցխե-Ջավախքի Ասպինձայի շրջանում` 39.17 տոկոս: Իսկ վերջնական արդյունքների համաձայն` նախագահական ընտրությունների մասնակցել էր ընտրողների 56.19 տոկոսը,
իսկ խորհրդարանական ընտրություններին` 53.9 տոկոսը [5, 6, 7]:
Ըստ պաշտոնական տվյալների` Վրաստանի մյուս շրջանների հետ
համեմատ Սամցխե-Ջավախքն ընտրություններում կրկին բարձր ակտիվություն է ցուցաբերել: Սակայն այս տվյալները, ինչպես և նախագահական ընտրությունների ԿԸՀ-ի հրապարակած արդյունքները, կասկածելի
են համարվում, քանի որ ընդդիմադիր հիմնական քաղաքական ուժերը
հայտարարել էին, որ ընտրությունները կեղծվել են և մայիսի 26-ին
Թբիլիսիում համատեղ խոշոր գործողություններ անցկացրեցին:
2010 թվականի մայիսի 30-ին Վրաստանում տեղի ունեցած ՏԻՄ
ընտրությունների առնչությամբ.
Վրաստանի պահպանողական կուսակցության նախագահ Զ.
Ձիձիգուրու ընտրական շտաբի ղեկավար Կ. Կուկավայի խոսքերով` ընտրություններում բարձր մասնակցություն Սամցխե-Ջավախքում իրատեսական չէ: Նա հայտարարել էր, որ կասկածներ կան, որ Ախալքալաքում, Նի197
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նոծմինդայում ու Ադիգենում ակտիվությունը բարձրացել է ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն չունեցող մարդկանց հաշվին [8]:
«Ազգ» օրաթերթի տվյալներով ևս Ջավախքում շատ ցածր ակտիվություն է եղել ողջ օրվա ընթացքում, չնայած հայտարարված պաշտոնական բարձր ցուցանիշներին: Թերթի տվյալներով, շատերն ընտրություններից ակնկալիքներ չունենալու պատճառով Ախալքալաքում չեն
գնացել ընտրությունների [9]: Իսկ Դ. Ռստակյանի համոզմամբ` Ջավախքում տեղի է ունեցել ոչ թե ընտրություն, այլ «շրջանային պատգամավորների նշանակում» [10]:
Սամցխե-Ջավախքում հայկական հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդը, որը հանդես էր գալիս «Ազգային խորհուրդ» միասնական բլոկով, պարտվել էր: Առաջին տեղում էր Մ. Սահակաշվիլու «Ազգային միասնական շարժում» կուսակցությունը: Պետք է ընդգծել, որ
պարտվել էր ոչ միայն ջավախքահայ ընդդիմությունը, այլև ընդդիմությունն ողջ Վրաստանում:
Ստացվում է, որ բնակչությունը հույսեր չի կապել նաև «Ազգային
խորհուրդ» շարժման հետ: Բնակչության մի զգալի շերտ համակրել են
իշխանական կուսակցության գործիչներին: Բացի այդ, մասնակցությունն
իրականում եղել է շատ ցածր և թույլ է տվել Վրաստանի իշխանություններին` կեղծելու ընտրությունների արդյունքները:
Սամցխե-Ջավախքի հասարակական ակտիվ զանգվածի մի մասը,
փաստորեն, ձգտել է անցնել շրջանային խորհուրդ, իսկ մյուս մասը բոյկոտել է ընտրությունները: Ըստ ամենայնի, այսպես ասած` բոյկոտը, որևէ
արդյունքի չի հանգեցրել, քանի որ դրա արդյունքում Վրաստանի իշխանությունների քաղաքականության մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
Սամցխե-Ջավախքում ու Քվեմո Քարթլիում ընտրողների մեջ պետք
է բարձրացնել վստահությունն ընտրական գործընթացների և իրենց
թեկնածուների նկատմամբ: Լինելով պասիվ` ջավախքահայությունը
Վրաստանի իշխանություններին հնարավորություն է տալիս առանց նախընտրական լուրջ ծրագիր ներկայացնելու, առանց տեղի բնակչության
համակրանքը շահելու վերընտրվել, մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում և նորանոր լծակներ ձեռք բերել: Մյուս կողմից, ընտրված
թեկնածուն պետք է գիտակցի, որ ընտրվել է ժողովրդի կողմից` նրանց
ակտիվության ու շահագրգռվածության արդյունքում, այլ ոչ թե վերջիններիս անգործության, պասիվության ու ընտրություններին չմասնակցելու հետևանքով: Հետևաբար ՏԻՄ պաշտոնյաները կձգտեն հասարակության բարեկեցության բարձրացմանն ու խնդիրների իրական լուծմանը, ոչ թե մարդկանց ավելի խորը հասարակական-քաղաքական թմբիրի
մեջ գցելուն ու ապաքաղաքականացնելուն:
Այլ էր պատկերը 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ: Հաղթանակ տարավ
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«Վրացակյան երազանք» դաշինքը, որը ներառում էր մի քանի քաղաքական կուսակցություններ: Իսկ երկրորդ տեղում էր «Ազգային միացյալ
շարժումը»: Նախընտրական շրջանում տեղի ունեցած մեկ քննարկման
ժամանակ, որին մասնակցում էին «Ազգային միացյալ շարժման», «Վրացական երազանքի», լեյբորիստական կուսակցության և քրիստոնեա-դեմոկրատական շարժման ներկայացուցիչներ, բոլոր մասնակիցները համակարծիք էին, որ Սամցխե-Ջավախքի ինտեգրման համար ջավախքահայության` վրացերենի ուսուցումը շատ կարևոր պայման է [11]: Այսինքն`
ցանկացած քաղաքական ուժի իշխանության գալու պարագայում պետական քաղաքականությունը` Սամցխե-Ջավախքում վրացերենի ուսուցման
հետ կապված, լուրջ փոփոխություններ չի կրելու: Եվ այն մոտեցումը` օժանդակել այս կամ այն քաղաքական ուժին` ակնկալելով լեզվական քաղաքականության հետ կապված փոփոխություններ, որոշակիորեն անհիմն է:
Համեմատելով «Ազգային միացյալ շարժման» և «Վրացական երազանքի» նախընտրական ծրագրերի ազգային փոքրամասնություններին
վերաբերող հատվածները` մի քանի կարևոր եզրակացություններ կարող
ենք անել: «Ազգային միացյալ շարժման» նախընտրական ծրագրում
հստակ դրույթներ չեն առանձնացվում, իսկ հիմնական շեշտադրումը
հետևյալն է. «Վրաստանի զարգացման նախապայմանը նրա բազմազգ
հասարակության քաղաքացիական ինտեգրումն է: Միասնական ազգային շարժումը մեծ ուշադրություն է հատկացնում փոքրամասնությունների
իրավունքների պաշտպանությանը և ընդունում է, որ բոլոր մարդիկ օրենքի առջև հավասար են: … Փոքրամասնությունների համահավասարությունը, կրթության, լրատվամիջոցների և իրազեկվածության մատչելիությունը նպաստում է նրանց ինտեգրմանը երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքին» [12]: Կարևորվում է նաև ազգային փոքրամասնությունների հեռանկարային ուսանողների քվոտային համակարգի ներդրումը, ինչը կնպաստի նրանց` վրացական համալսարաններում սովորելու
ցանկությանը: Այսինքն` այդ քաղաքական ուժը շարունակելու է իրականացնել իր քաղաքականությունը` ազգային փոքրամասնությունների
նկատմամբ:
Իսկ «Վրացական երազանքի» նախընտրական ծրագրի առաջին կետում նշվում է.
անհրաժեշտ է քաղաքական կամք դրսևորել` ներգրավելու ազգային
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին պետական կառավարման օրենսդիր և գործադիր մարմիններում` հիմնված նրանց հմտությունների և մասնագիտական փորձի վրա [12]:
Փաստորեն, հենց առաջին կետով ծրագրում արձանագրվում, այնուհետև ամրապնդվում է ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին պետական կառավարման համակարգում ներգրավելու և ջա199
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վախքյան հասարակությանն ինտեգրելու խնդիրը: Դա ջավախքահայության համար կարևոր նշանակություն ունի, բայց գործնականում Սահակաշվիլու ինտեգրման քաղաքականության շարունակություն է ենթադրում:
Նշվում է նաև, որ պետք է ներդրվի բազմալեզու կրթական համակարգ: Այսինքն` միջնակարգ կրթությունը պետք է տեղի ունենա ազգային փոքրամասնության լեզվով: Մինչդեռ չի խոսվում հայ-վրացական
ԲՈւՀ ստեղծելու կամ բարձրագույն կրթությունը փոքրամասնության լեզուներով իրականացնելու վերաբերյալ: Նկատենք նաև, որ այս ծրագրի
համաձայն նախատեսվում է իրականացնել Եվրոպական խարտիայի ու
շրջանակային Համաձայնագրի պահանջների ու սկզբունքների միայն
մեկ մասը` մասնավորապես փոքրամասնության մշակութային ու լեզվական իրավունքների տիրույթում գտնվող պահանջները:
Սամցխե-Ջավախքում վրացերենի ուսուցումը դե ֆակտո առաջնային
նպատակ է նաև «Վրացական երազանքի» համար, ուստի, կարելի է ենթադրել, որ այդ կուսակցությունն էլ որոշ առումներով շարունակելու է
Սահակաշվիլու լեզվական քաղաքականությունը:
Պետք է ընդգծել մեկ հանգամանք ևս, որ թեև և՛ Սահակաշվիլին, և՛
Իվանիշվիլին նախընտրական հանդիպումներ ունենցել էին Սամցխե-Ջավախքում, բայց հետագայում հրաժարվել էին մասնակցել Ջավախքի
հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի կազմակերպած
հանդիպմանը, որտեղ տեղի հասարակական ուժերը նշված կուսակցություններին իրենց հարցերն ուղղելու հնարավորություն կունենային: Այս
հանգամանքը ցույց է տալիս, որ ինչպես «Միացյալ ազգային շարժումը»,
այնպես էլ «Վրացական երազանքը», Սամցխե-Ջավախքի հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդը չեն դիտում որպես ազգային
փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող գործընկեր կառույց: Այստեղ ևս խնդիրը կայանում է Հասարակական կազմակերպությունների
խորհրդի ազգայնական մոտեցումների և վրացական քաղաքական ուժերի ինտեգրման ծրագրերի անհամատեղելիության մեջ:
Վերլուծելով Վրաստանի ներքաղաքական, մասնավորապես ընտրական ու նախընտրական գործընթացները` մի քանի օրինաչափություն
կարելի է առանձնացնել: Առաջին` վրացական քաղաքական ուժերի
առաջարկները և ջավախքահայության կարիքներն ու պահանջները չեն
համընկնում: Երկրորդ` ջավախքյան հասարակությունն ընտրությունների
շրջանում լայն առումով պասիվություն է դրսևորում: Երրորդ` խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցած անզիջում պայքարի արդյունքում անգամ, քաղաքական ուժերը հանդես չեն գալիս ազգային փոքրամասնությունների համար էական փոփոխություններ խոստացող նախընտրական ծրագրերով:
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Georgian political forces do not match the needs and requirements of
Armenians in Samtskhe-Javakheti. 2 During the elections the Javakheti
society was passive. 3. Georgian political forces do not perform any preelection program that can support national minorities.
Keywords: Samtskhe-Javakhk, Armenians in Samtskhe-Javakheti,
Javakhk issue/problem, elections, opposition, “National United Movement”,
"Georgian Dream".
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ПРОЦЕСС ВЫБОРОВ В САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ
Были изучены: президентские выборы в январе и парламентские
выборы в мае 2008 года, выборы в органы МСУ 2010 года, а так же
парламентские выборы, состоявшиеся в октябре 2012 года в СамцхеДжавахети.
Анализ позволяет предположить, что: 1. Предложения политических сил Грузии и потребности и требования армян СамцхеДжавахети не совпадают; 2. Электорат Самцхе-Джавахети проявляет
пассивность во время выборов; 3. Грузинские политические силы не
выступают с предвыборными программами, обещающими существенные изменения относительно национальных меньшинств.
Ключевые слова: Самцхе-Джавахети, армяне в Джавахети,
Джавахкская проблема, выборы, оппозиция, “Единое национальное
движение”, “Грузинская мечта”.
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ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության
ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության
լաբորատորիայի գիտաշխատող

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՓՈԽՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մասնագիտական գործունեության մեջ ժամանակը վերահսկելու
հիմնախնդիրն արդիական է բազմաթիվ բնագավառներում:
Առաջադրված խնդիրների լուծման համար ընտրել ենք անձի
մասնագիտական պիտանելիության համալիր ախտորոշման թեստավորման համակարգը: Թեստային առաջադրանքների կատարման ժամանակը սահմանափակ էր: 176 մասնակիցները բաժանվել
են երեք խմբերի` ըստ առաջադրանքի կատարման տևողության
ցուցանիշի: Համեմատական վերլուծության արդյունքում բացահայտել ենք որոշակի փոխպայմանավորվածություն գիտափորձի մասնակիցների ժամանակը վերահսկելու ընդունակության, առաջադրանքի կատարման որակի և անձնային առանձնահատկությունների միջև:
Հիմնաբառեր. ժամանակի վերահսկում, անձ, դրդապատճառ,
համակարգիչ, նվաճում:

Մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում ժամանակի վերահսկման հիմնահարցի արդիականությունն ամրագրվում է բազմաթիվ հետազոտություններում: Գործունեության արդյունավետությունն
ուղիղ համեմատական է նախատեսված ժամանակահատվածի տևողության գնահատման կարողությանը և դրա հիման վրա գործողությունների կարգավորմանը: Մասնագիտական գործունեության մեջ անհրաժեշտություն է «ժամանակի զգացողությունը»: Ժամանակակից գիտության մեջ արդիական է գործունեության ընթացքում ժամանակի գնահատման հոգեբանական չափանիշների և ժամանակահատվածների
գնահատման գործընթացը ձևավորող գործոնների ուսումնասիրման
խնդիրը (Ս. Գ. Գելերշտեյն, Յու. Կ. Ստրելկով, Բ. Ի. Ցուկանով և այլք):
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Հայտնի է, որ ժամանակահատվածների գնահատման վրա ներգործում են հոգեֆիզիոլոգիական, անձնային առանձնահատկությունները,
գնահատվող ժամանակահատվածի բովանդակությունը, գործողությունների բնույթը և այլն: Հոդվածի նպատակն էր ուսումնասիրել ժամանակի
վերահսկման, համակարգչային առաջադրանքի կատարման տևողության, որակի և անձնային առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը: Հետազոտության համար մշակված մեթոդական համալիրից ընտրել ենք անձի մասնագիտական պիտանելիության համալիր
ախտորոշման թեստավորման համակարգը [1]: Թեստային առաջադրանքների միասնական համակարգը բաղկացած է երկու բաժնից` Ա և
Բ: Առաջինը ներառում է երեք ենթաբաժին, որոնք անձի մտավոր ընդունակությունները գնահատող, համակարգչային իմացության, լեզվական
գիտելիքների վերաբերյալ թեստերն են: Դրանց ընդհանուր միավորը
սահմանել ենք որպես առաջադրանքի կատարման որակի ինտեգրալ
ցուցանիշ: Այս բաժնում ներառված առաջադրանքները ձևավորվել են
ունիվերսալ ալգորիթմով, որը կիրառվում է ինտելեկտի գնահատման
տարբեր թեստերում [3]: Քանի որ Ա բաժնի առաջադրանքների կատարումը հնարավորություն էր ընձեռում գնահատել որակը: Մեր
հետազոտության նպատակից ելնելով` վերցրել ենք միայն առաջադրանքի կատարման որակի ցուցանիշը և չենք անդրադարձել ուսումնասիրված ընդունակությունների ու գիտելիքների մանրամասն վերլուծությանը: Երկրորդ (Բ) բաժնում ընդգրկված թեստերն ուղղված են անձնային առանձնահատկությունների բացահայտմանը:
Ժամանակը վերահսկելու անհատական ընդունակությունների հիման վրա ձևավորել ենք առաջադրանքի կատարման որակի և անհատական առանձնահատկությունների ցուցանիշների համեմատությունը:
Հետազոտության 176 մասնակիցների կողմից փաթեթի առաջադրանքների կատարման միջին տևողության ցուցանիշը կազմել է x = 59 րոպե:
Ժամանակը վերահսկելու ընդունակությունից կախված առաջադրանքի
կատարման որակն ուսումնասիրելու համար փորձարկվողների խմբերն
առանձնացրել ենք ըստ առաջադրանքի կատարման միջին տևողությունից փոքր տևողության և առաջադրանքի կատարման միջին
տևողությունից մեծ տևողության ցուցանիշների: Ըստ այդմ` առաջին
խմբում ընդգրկվել են n1=96 փորձարկվողներ, երկրորդ խմբում` n2=80:
Իրականացրել ենք 14 անձնային առանձնահատկությունների (կախվածության հակվածություն, ֆիզիկական ագրեսիվություն, վերբալ ագրեսիվություն, թշնամանք, զայրույթ, տագնապալիություն, ինքնատիրապետում, ինքնավերահսկում, համառություն, կանոնների և նորմերի հաղթահարում, պատասխանատվություն, հանդուրժողականություն, ինքնա204
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ընդունում, ապրումակցում) և հաջողության մոտիվացիայի ցուցանիշների համեմատություն: Ուսումնասիրվող երկու խմբերում էլ դրսևորվել են անձնային առանձնահատկությունների, հաջողության մոտիվացիայի արտահայտվածության գրեթե նույն ցուցանիշները: Տարբերություն է գրանցվել տագնապայնության ցուցանիշում: Առաջադրանքի
կատարումը խմբային միջին տևողությունից արագ ավարտած փորձարկվողներն ունեն տագնապայնության միջին մակարդակ, ինչը վկայում է իրականության սթափ պատկերացման մասին, այս մարդիկ օժտված են օպտիմալ մակարդակով, որը կրում է հարմարողական և ինքնապաշտպանական բնույթ, և նրանց տագնապի զգացումը կապված է
իրական իրադարձությունների հետ: Առաջադրանքի կատարումը խմբային միջին տևողությունից դանդաղ ավարտած փորձարկվողների տագնապայնության միջին ցուցանիշը գրանցվել է միջինից ցածր սահմանում, ինչը նշանակում է, որ արտաքին միջավայրի թույլ սպառնալիքներին կարող են չարձագանքել, շատ քիչ իրավիճակներ կարող են տագնապի և անհանգստության զգացում առաջացնել: Այսինքն` ժամանակը
վերահսկելու ընդունակությամբ փորձարկվողների խմբում գրանցվել է
տագնապայնության օպտիմալ մակարդակ, իսկ ժամանակը վերահսկելու ցածր ընդունակություններով փորձարկվողների տագնապայնությունն արտահայտվել է օպտիմալից ցածր մակարդակով: Առաջադրանքի արագ կամ դանդաղ կատարման և տագնապայնության կապն
օրինաչափ ենք համարում, քանի որ տագնապայնության մակարդակով
է պայմանավորված վարքային հակազդումների բնույթը:
Ժամանակը վերահսկելու ընդունակության և առաջադրանքի կատարման որակի փոխպայմանավորվածության վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ առաջադրանքի կատարումը խմբային միջին տևողությունից
արագ ավարտած փորձարկվողների առաջադրանքի կատարման որակի
ինտեգրալ ցուցանիշը համեմատաբար բարձր է (x1=20.5) մյուս խմբի
փորձարկվողների ցուցանիշից (x2=17.7), ովքեր առաջադրանքը կատարել են խմբային միջին տևողությունից երկարատև:
Այսպիսով, առաջադրանքը խմբային միջին տևողությունից արագ և
դանդաղ կատարած փորձարկվողների խմբերում ստացված արդյունքների վերլուծության հիման վրա հնարավոր է եզրակացնել, որ ժամանակը վերահսկելու ընդունակությամբ փորձարկվողներն ունեն տագնապայնության օպտիմալ մակարդակ և առաջադրանքի կատարման
որակի ավելի բարձր ցուցանիշ, մինչդեռ ժամանակը վերահսկելու ընդունակության ցածր մակարդակի դեպքում փորձարկվողներին բնորոշ է
տագնապայնության օպտիմալից ցածր մակարդակ և առաջադրանքի
կատարման որակի ավելի ցածր ցուցանիշ:
205

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

Առավել մանրամասն վերլուծության համար փորձարկվողների առաջադրանքի կատարման որակի, ուսումնասիրված անձնային առանձնահատկությունների, հաջողության մոտիվացիայի միջին արտահայտվածությունը դիտարկել ենք առաջադրանքի կատարման տարբեր տևողություններով խմբերում: Հետազոտությանը մասնակցած փորձարկվողների խմբում առաջադրանքի կատարման ամենափոքր անհատական
տևողությունը xn=35 րոպե է, ամենամեծ անհատական տևողությունը`
xn=111 րոպե, խմբային միջին տևողությունը` x = 59 րոպե (Md), ըստ որի,
ընտրանքը բաժանվում է երկու հավասար մասի` մեկ մասի ցուցանիշները Md-ից փոքր են, մյուս մասի ցուցանիշները Md-ից մեծ են: Առաջադրանքի կատարման ժամանակահատվածները սահմանազատել ենք
հետևյալ կերպ` 30-39 րոպե, 40-49 րոպե և նմանապես մինչև 110-119
րոպե: 100-109 րոպե ժամանակահատվածում առաջադրանքի ավարտ չի
արձանագրվել: 110-119 րոպե ժամանակահատվածում առաջադրանքն
ավարտել է մեկ փորձարկվող: Փոքր և մեծ ժամանակահատվածներում
առաջադրանքն ավարտած փորձարկվողների ենթախմբերում ուսումնասիրված անձնային առանձնահատկությունների և հաջողության մոտիվացիայի միջին ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծության արդյունքներով տարբերություններ կան թշնամանքի, զայրույթի, ինքնատիրապետման, կանոնների և նորմերի հաղթահարման միջին ցուցանիշների
և առաջադրանքի կատարման որակի ինտեգրալ ցուցանիշի դեպքում:
Առաջին ենթախմբում թշնամանքի միջին ցուցանիշը (x1=3.9) մոտ է
միջին մակարդակին, ինչը վկայում է իրական իրադարձությունների և
մարդկանց նկատմամբ բացասական միջին գնահատականի մասին:
Երկրորդ և երրորդ ենթախմբերում թշնամանքն արտահայտված է միջինից ցածր մակարդակով (x2=3.1, x3=3.3), այսինքն` շրջապատողների
նկատմամբ թշնամանքի և ատելության զգացումի թույլ արտահայտվածությամբ: Զայրույթի միջին ցուցանիշը փոքր ժամանակամիջոցներում առաջադրանքն ավարտած փորձարկվողների առաջին ենթախմբում արտահայտվել է միջին մակարդակով (x1=3.4), այն է միջին
ուժի գրգռման դեպքում բացասական հույզեր արտահայտելու պատրաստակամությամբ: Երկրորդ ենթախմբում զայրույթի միջին ցուցանիշը
(x2=2,5) մոտ է միջին մակարդակին, երրորդ ենթախմբում փորձարկվողներն ունեն զայրույթի միջինից ցածր մակարդակ (x3=2,2), ինչը
նշանակում է, որ իրենց ընդդիմական վարքագիծն ընդունված կանոնների և օրենքների դեմ արտահայտում են պասիվ դիմադրության ձևով:
Այսինքն այն փորձարկվողները, ովքեր իրական իրադարձությունների և
մարդկանց նկատմամբ ունեն բացասական միջին գնահատական, միջին
ուժի գրգռման դեպքում բացասական հույզեր արտահայտելու պատրաս206
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տակամություն, առաջադրանքը սահմանված ժամանակից ամենաարագն են ավարտել: Թշնամանքի և զայրույթի արտահայտվածության
մակարդակների տարբերությունն առաջադրանքի կատարման արագության աստիճանով տարբերվող խմբերում հնարավորություն է տալիս ենթադրելու ժամանակը վերահսկելու ընդունակության և օպտիմալ բացասական հուզական վիճակի միջև կապի առկայության մասին: Այս
կապը հնարավոր ենք համարում, հաշվի առնելով զայրույթի` եռանդը
մոբիլիզացնող գործառույթը, որը կարող է հիմք լինել առաջադրանքը
սահմանված ժամանակից ավելի արագ ավարտելու համար: Թեստային
մեկնաբանությամբ թշնամանքի և զայրույթի միջին մակարդակը,
այսինքն` իրական իրադարձությունների և մարդկանց նկատմամբ
բացասական միջին գնահատականը և միջին ուժի գրգռման դեպքում
բացասական հույզեր արտահայտելու պատրաստակամությունը միգուցե
նպաստում է առաջադրանքի կատարման արագությանը: Այսինքն`
թշնամանքն ու զայրույթը որպես փորձարկվողների անձնային հուզական առանձնահատկություններ դրսևորվում են իրենց մոտիվացիոն
նշանակությամբ [2]: Մեր ենթադրությունը դիտարկենք գիտափորձի
պայմանների ենթատեքստում (հրահանգ, հավելյալ փոփոխականներ):
Առաջադրանքի կատարման գործընթացում փորձարկվողներն ենթախմբերով գտնվել են միևնույն սենյակում, հրահանգի մոտիվացնող
բովանդակությունը նպաստել է առավելագույնս ներդրվելու, բացի այդ,
իրազեկ են եղել մյուս մասնակիցների կողմից առաջադրանքի կատարման ավարտին, ինչը կարող էր նպաստել մրցակցային գործելաոճի
դրսևորմանը: Ենթադրում ենք, որ գիտափորձի վերոնշյալ պայմանների
ազդեցությանն ենթարկվելու հակված են եղել միջին մակարդակի բացասական հուզական առանձնահատկություններով փորձարկվողները`
ձգտելով առաջադրանքը կատարել ավելի արագ, ի տարբերություն միջինից ցածր սահմանում արտահայտված բացասական հուզական
առանձնահատկություններով փորձարկվողների, ովքեր նույն պայմաններում գործել են համեմատաբար դանդաղ:
Փոքր ժամանակահատվածներում առաջադրանքն ավարտած փորձարկվողների առաջին ենթախմբում ինքնատիրապետման միջին ցուցանիշն արտահայտում է միջին մակարդակ (x1=6.7), երկրորդ և երրորդ
ենթախմբերի փորձարկվողներն ունեն ինքնատիրապետման միջինից
բարձր մակարդակ (x2=7.6, x3=8.4):
Այսպես, 30-39 րոպեում առաջադրանքը կատարած փորձարկվողները բնորոշվում են թշնամանքի, զայրույթի, ինքնատիրապետման միջին մակարդակով, մինչդեռ առաջադրանքը 40-49 և 50-59 րոպեում
ավարտած փորձարկվողներն ունեն թշնամանքի, զայրույթի միջինից
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ցածր և ինքնատիրապետման միջինից բարձր մակարդակ: Առաջին ենթախմբում կանոնների և նորմերի հաղթահարման միջին ցուցանիշն արտահայտում է միջին մակարդակ (x1=4.6), երկրորդ և երրորդ ենթախմբերում կանոնների ու նորմերի հաղթահարումն արտահայտված է
միջինից ցածր մակարդակով (x2=3.3, x3=3.2):
Նկար 1
Առաջադրանքի կատարման որակի ինտեգրալ ցուցանիշի միջին
արտահայտվածությունը փոքր ժամանակահատվածներում առաջադրանքն ավարտած փորձարկվողների ենթախմբերում:

Առաջադրանքի կատարման որակի ինտեգրալ ցուցանիշը երեք
խմբերում էլ գրանցվել է նույն սահմանում, սակայն առաջին ենթախմբում
x1=24.3 է, երկրորդում` x2=20.7, երրորդում` x3=19.5 (տե՛ս Նկար 1): Սա
նշանակում է, որ փորձարկվողներն որքան արագ են ավարտել առաջադրանքի կատարումը, այսինքն` որքան զարգացած է սահմանափակ
ժամանակամիջոցում առաջադրանքի կատարման ժամանակի վերահսկման ընդունակությունը, այնքան բարձր է առաջադրանքի կատարման
որակի ինտեգրալ ցուցանիշը:
Այսպիսով, առաջադրանքը 30-39 րոպեում կատարած փորձարկվողների խմբի արդյունքների համաձայն նրանց բնորոշ է իրական իրադարձությունների և մարդկանց նկատմամբ բացասական միջին գնահատականը, միջին ուժի գրգռման դեպքում բացասական հույզեր արտահայտելու պատրաստակամություն, ինքնատիրապետման ցուցանիշով հուզականորեն կայուն են, գերակշռում են ներքին անդորրությունը և
անհրաժեշտության դեպքում ինքնատիրապետումը: Բնորոշ է սեփական
կանոնները և արժեքները խմբակայինին դիմակայելու թույլ արտահայտվածություն, հաղթահարելի դժվարություններ որոնելու հակվածություն:
Առաջադրանքը 40-49 և 50-59 րոպեում կատարած փորձարկվողների
խմբի արդյունքներով շրջապատողների նկատմամբ թշնամանքի և ատելության զգացումը թույլ է արտահայտված, ընդդիմական վարքագիծն ընդունված կանոնների և օրենքների դեմ արտահայտում են պասիվ դի208
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մադրության ձևով, հուզականորեն կայուն են: Ինքնավստահությունը
ձերբազատում է նրանց անհայտի վախից, նրանց հատուկ է սեփական
նորմերը և արժեքները խմբակայինից չտարբերելու հատկությունը:
Սահմանափակ ժամանակամիջոցում առաջադրանքը համեմատաբար դանդաղ (90-99 ր) կատարած փորձարկվողներին բնորոշ է թշնամանքի միջինից ցածր մակարդակ, զայրույթի ցածր մակարդակ,
տագնապալիության միջինից ցածր մակարդակ, ինքնատիրապետման
միջինից բարձր մակարդակ, կանոնների և նորմերի հաղթահարման միջինից ցածր մակարդակ, հաջողության մոտիվացիայի միջինից բարձր
մակարդակ, առաջադրանքի կատարման համեմատաբար ցածր որակ
(տե՛ս Նկար 2):
Այսպիսով` ամփոփելով այս փուլի հետազոտության արդյունքները`
ենթադրում ենք, որ գոյություն ունի կապ սահմանափակ ժամանակահատվածում առաջադրանքը կատարելու արագության կամ առաՆկար 2
Ուսումնասիրված անձնային առանձնահատկությունների,
հաջողության մոտիվացիայի, առաջադրանքի կատարման որակի
ցուցանիշների միջին արտահայտվածությունն ամենափոքր և
ամենամեծ ժամանակահատվածներում առաջադրանքն ավարտած
փորձարկվողների խմբերում:

ջադրանքի կատարման ժամանակը վերահսկելու ընդունակության և
անձնային հուզական գծերի միջև, մասնավորապես զայրույթի, տագնապայնության և ինքնատիրապետման: Մի շարք հեղինակներ հետազոտություններով փաստել են, որ ժամանակահատվածների ընկալման
գործընթացը նշանակալիորեն որոշվում է սուբյեկտի հոգեկան վիճակների բնույթով, գործունեության տեսակով [5]: Այս առումով նշանակալի
ազդեցություն կարող են ունենալ ինչպես հույզերը, այնպես էլ գործունե209
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ության մոտիվացիան: Երբ ժամանակահատվածը հագեցած է սուբյեկտի
համար հետաքրքիր ակտիվության տեսակով և ունի ուղղորդված մոտիվացիա, սուբյեկտիվորեն սահմանվում է որպես ավելի կարճատև, և
հակառակը` տվյալ գործոնների բացակայության դեպքում:
Մեր հետազոտությամբ արձանագրեցինք, որ առաջադրանքի արագ
կատարումն ենթադրում է փորձարկվողի զայրույթի, տագնապայնության
օպտիմալ մակարդակ, ինքնատիրապետման միջին մակարդակ,
հաջողության բարձր մոտիվացիա: Առաջադրանքը խմբի միջին տևողությունից դանդաղ կատարած փորձարկվողների զայրույթի և տագնապայնության ցուցանիշներն օպտիմալ մակարդակից ցածր են, ինքնատիրապետումը միջինից բարձր ցուցանիշով է արտահայտվել, հաջողության
մոտիվացիան համեմատաբար ցածր է (միջինից բարձր մակարդակ):
Հարկ է նշել, որ առաջադրանքի արագ կամ դանդաղ կատարելը չենք
մեկնաբանում որպես դրական կամ բացասական երևույթ, քանի որ
երկու դեպքում էլ առաջադրանքը կատարվել է սահմանված 120 րոպեի
շրջանակում: Պարզապես արձանագրել ենք առաջադրանքը խմբի միջին տևողության համեմատ արագ կամ դանդաղ կատարելու և անձնային առանձնահատկությունների միջև բացահայտված կապերը: Առաջադրանքի կատարման որակի ինտեգրալ ցուցանիշի տարբերությունն
էական է երկու ենթախմբերում` եզրակացնելու համար, որ սահմանված
ժամանակամիջոցում առաջադրանքն ամենաարագն ավարտած փորձարկվողների առաջադրանքի կատարման որակն ավելի բարձր է մյուս
խմբի փորձարկվողների ցուցանիշից, ովքեր առաջադրանքը կատարել
են խմբային միջին տևողությունից երկարատև: Սակայն առաջադրանքի
կատարման որակի անհատական ցուցանիշների ցրվածության մակարդակը հնարավորություն չի տալիս հավաստիորեն հաստատել ժամանակը վերահսկելու ընդունակության և առաջադրանքի կատարման
որակի միջև կապը: Այսինքն` եզրակացնելով, որ առաջադրանքն արագ
կամ դանդաղ կատարելը կապված է որոշ անձնային առանձնահատկությունների արտահայտվածության հետ, չենք կարող պնդել, որ կատարման արագությունը բոլոր դեպքերում է անդրադառնում որակի վրա:
Այնուամենայնիվ, մեր մոտեցումն այն է, որ անձնային հուզական որակները վճռորոշ դեր ունեն միջավայրի միևնույն պայմանների ազդեցության դեպքում տարբեր գործելաոճերի ընտրության, ինչպես նաև
ժամանակի սուբյեկտիվ գնահատումների համար:
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ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածը ներկայացնում է Մարդկային ռեսուրսների (այսուհետև` ՄՌ) կառավարումը միջազգային կազմակերպություններում՝
վերլուծական ընդհանրացում տալով Միջազգային ՄՌ կառավարման առանձնահատկությունների տարբերակմանը՝ նշելով
մշակութային ու տնտեսական գործոնները, կառավարման փորձն
ու ոճը, աշխատաշուկայի և աշխատուժի ծախսերի տարբերությունները, աշխատուժի փոխադրման խնդիրները, միջանձնային փոխհարաբերությունների գործոնն աշխատավայրում, ազգային կողմնորոշումը և վերահսկողության գործոնները: Վերջիններիս անկատարությունը հոգեբանական լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ՄՌ
տեղայնացման գործընթացում: Հոդվածում հատկապես կարևորվում և ակնարկվում է ՄՌ կառավարման տեղայնացված ձևաչափի
ստեղծման մասին, որի համաձայն հնարավոր կլինի ստեղծել կառուցակարգեր, որոնք հաջող կերպով կարող են տեղայնացվել և
տարածել Հայաստանում:
Հիմնաբառեր. մարդկային ռեսուրսների կառավարում, միջազգային կազմակերպություն, հոգեբանի արդյունքների գնահատում,
սոցիալական պլանավորում, հոգեբանական պլանավորում, համակարգի հարմարեցում, տեղաշարժ, «Ծնողական կամ հայրական
երկիր» դուստր մասնաճյուղ, երրորդ երկրի աշխատակիցներ:

Միջազգային կազմակերպություններում ՄՌ-ի կառավարումը էականորեն տարբերվում է սեփական երկրում ՄՌ կառավարումից: Այն տարբերվում է արտաքին միջավայրի ազդեցիկ գործոններով, կառավարման
գործոնների կիրառման բազմազանությամբ և կառավարման կազմի
տարբերակված մոտեցումով:
Միջազգային ՄՌ կառավարման առանձնահատկությունների տարբերակմամբ առաջին հերթին իր ազդեցությունն են ունենում մշակութային և տնտեսական գործոնները, կառավարման փորձն ու ոճը, աշխատաշուկայի և աշխատուժի ծախսերի տարբերությունները, աշխատուժի
փոխադրման խնդիրները, աշխատավայրում միջանձնային փոխհարաբերությունների գործոնը, ազգային կողմնորոշումը և վերահսկողության
գործոնները:
213

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

Խնդիրն առավել հրատապ է դառնում, երբ գործ ենք ունենում մեծ
թվով աշխատուժի հետ: ՄՌ կառավարման նպատակով անընդմեջ
ստեղծվում են նորանոր մեթոդական մոտեցումներ և տեխնոլոգիաներ,
սակայն անփոխարինելի է մնում այն, որ յուրաքանչյուր աշխատակից առաջին հերթին մարդ է իր անձնական, սոցիալական, հոգեբանական և
կենսաբանական առանձնահատկություններով: Կազմակերպության
գործունեության հաջողությունը հիմնականում որոշվում է որակավորման
մակարդակով, թիմի համախմբվածության աստիճանով, ովքեր աշխատում են մեկ գաղափարի շուրջ [6]: Ուստի կադրերի ընտրության հոգեբանականացումը յուրաքանչյուր կազմակերպության համար դառնում է
առաջնային խնդիր:
Մեծ թվով կազմակերպություններ կադրերի ընտրության ժամանակ
օգտագործում են տարբեր տիպի հարցազրույցներ, և այսքանով ավարտվում է այդ կառույցների ստեղծագործական մոտեցումը և այդքան
արժևոր գործոնը, ինչպիսին մարդկային աշխատուժն է, շատ հաճախ
պարզվում է, որ չի համապատասխանում անհրաժեշտ մակարդակին:
Հետևաբար շատ առաջատար կազմակերպություններ կադրերի ընտրության ժամանակ օգտագործում են ոչ միայն ստանդարտացված մեթոդներ, այլ ներմուծում են նորարարական գաղափարներ, օրինակ` համակարգչային թեստավորում՝ մասնագիտացված հոգեբանի արդյունքների գնահատումամբ, թեկանածուի կողմից պրակտիկ առաջադրանքներ
կազմելով, որը կբխի իր հետագա աշխատանքների ոլորտային խնդիրներից: Ոչ ստանդարտացված հանձնարարությունների միջոցով թեկնածուին տրվող գնահատականը վերաբերում է ստեղծագործականությանն
ու կրեատիվությանը, նրա ուսման նկատմամբ հակումներին, թիմում աշխատելու կարողություններին և ճգնաժամային իրավիճակներում աշխատելու նրա հնարավորություններին:
ՄՌ կառավարման գործընթացում մեկ այլ կարևոր գործոն է հանդիսանում սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների կիրառումը, որը թույլ է տալիս պարզելու աշխատակիցների դերը և նշանակությունը կոլեկտիվում,
պարզելու հեղինակություններին և ապահովելու նրանց աջակցությունը,
գտնել կապերը մարդկանց մոտիվացիայի վերջնական արդյունքների
հետ, ապահովել թիմում արդյունավետ հաղորդակցումը և բախումների
հաղթահարումը: Սոցիալական պլանավորումն ապահովում է սոցիալական նպատակների և չափանիշներ կազմելուն, սոցիալական չափորոշիչներ մշակելուն (կենսամակարդակ, աշխատանքի վարձատրում, կացարանի անհրաժեշտություն, աշխատանքային պայմաններ և այլն): Հոգեբանական պլանավորումը ներկայացնում է նոր ուղղություն աշխատակազմի հետ տարվող աշխատանքներում և նպաստում է թիմի արդյունավետ հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորմանը: Այն բխում է անձի համակողմանի զարգացման հասկացումից, և վերացնում է աշխատակազմի
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մի մասի հետադիմության միտումները: Հոգեբանական պլանավորումն
ենթադրում է նպատակների հստակեցման բարելավում, արդյունավետության չափանիշների զարգացում, հոգեբանական չափորոշիչների
մշակում, հոգեբանական մթնոլորտի մշակում և վերջնական արդյունքների իրականացում [12]:
Արդիական պայմաններում, ի համեմատ վարչարարական կառավարման, մեծ նշանակություն է ստացել ՄՌ կառավարման սոցիալտնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական մեթոդների կիրառումը: Ներկայումս ղեկավարությունը ջանքեր է գործադրում ուժեղացնելու աշխատակազմի և վարչության միջև համագործակցությունը, որը վարչարարության սկզբունք է ստացել:
Այսուհանդերձ, ցանկացած ոլորտում, անձի մասնագիտական գործունեության արդյունավետության գնահատումն ամեն դեպքում իրականացվում է նրա մասնագիտական և հոգեբանական պիտանելիության
որոշմամբ։ Հաջող մասնագիտական գործունեությունը պայմանավորված
է ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ հոգեբանական պատրաստվածությամբ։ Կազմակերպության արդյունավետ գործունեության և հեռանկարային նպատակների նվաճման տեսանկյունից կարևոր է աշխատակցի մասնագիտական ու հոգեբանական պատրաստվածության ոչ միայն
նախնական գնահատումը, այլ նաև շարունակական և հետևողական
զարգացումը, քաևի որ աշխատանքային միջավայրը փոփոխվում և զարգանում է՝ դրդելով համապատասխանել նոր պայմաններին։
Հաշվի առնելով վերը նշվածը և անդրադարձ կատարելով միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը՝ ներդրվող երկրներում
անհրաժեշտ է դառնում վերլուծել այն, որ ՄՌ կառավարման գործառույթները միջազգային կազմակերպություններում բարդանում են` քաղաքականությանը և համապատասխան ընթացակարգերին հարմարեցնելու պահանջով: Վերջինս կապված է տվյալ երկրներում աշխատող
անձնակազմերի միջև տարբերությունների հետ, որտեղ գործում են մասնաճյուղերը: Մասնավորապես մշակութային տարբերությունները տնտեսական զարգացման ոլորտում և օրենսդրական համակարգերում կարող
են պահանջել միջազգային կազմակերպությունից հարմարեցնել աշխատուժի ընդունման, ազատման, կրթության և վարձատրման գործընթացներն այն երկրի ձևաչափերին, որտեղ գտնվում է միջազգային կազմակերպության մասնաճյուղը:
Հատկապես մեծ դժվարություններ են առաջանում, երբ կազմակերպության հայրենի երկրի մշակույթն ու օրենքները հակասում են այն երկրի մշակույթին ու օրենքներին, որտեղ գտնվում է մասնաճյուղը: Օրինակ՝
աշխատանքի տեղավորման ԱՄՆ-ում գործող օրենքն արգելում է սեռա215

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

յին խտրականությունը: Այս օրենքը հակասում է Սաուդյան Արաբիայի
օրենքին, որտեղ կանանց արգելվում է աշխատել: Նմանատիպ բախումները, խնդիրներ են առաջացնում ամերիկյան կազմակերպություններում, քանի որ նման կազմակերպություններում ձգտում են, որպեսզի
իրենց կին-ղեկավարներն ունենան նույն հնարավորություններն արտասահմանում, ինչ տղամարդ աշխատակիցները: Լուրջ խնդիրների են
հանդիպում միջազգային կազմակերպություններն և կրթության գործընթացների կազմակերպման և աշխատակազմի զարգացման ժամանակ:
Այն ղեկավարներին, ովքեր ընտրվում են արտասահմանում աշխատելու
համար, անհրաժեշտ է լրացուցիչ ապահովել տվյալ երկրի միջմշակութային շփման հմտություններով: Նմանատիպ կերպով պետք է կազմակերպել դասընթացներ տեղական աշխատակազմի համար, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունում աշխատելու համար ապահովվի համապատասխան մակարդակ: Հաշվի առնելով վերը նշված յուրաքանչյուր
հանգամանք՝ պարզ է դառնում, որ բավականին մեծ նշանակություն ունի
այն հարցը, թե որքանով է ուսումնասիրվել գլխամասային կազմակերպության կողմից մշակույթների առանձնահատկությունները, որոնք ուղղակիորեն կարող են անդրադարձ ունենալ ՄՌ կառավարմանը: Օրինակ՝ «Տոյոտա» ճապոնական կազմակերպությունը, ինչպես նաև այլ
կազմակերպություններ, հետևելով ցմահ զբաղվածության ավանդույթին,
շատ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի ընդունեն, իրոք, որակյալ մարդկանց: Ճապոնիայում «Տոյոտա» կազմակերպությունը համագործակցում
է միջնակարգ կրթության համակարգի հետ` կրթելով և ընտրելով համապատասխան կադրեր հենց դպրոցներից: Սակայն տվյալ մոտեցումը ոչ
բոլոր երկրներում է օգտագործվում, քանի որ տեղական դպրոցական
համակարգերը ոչ միշտ են պատրաստ նման համագործակցության
տարբեր կազմակերպությունների հետ: Իսկ Գերմանիայում միջնակարգ
կրթության համակարգը սովորողների համար ապահովում է համընդհանուր մասնագիտական պատրաստվածություն, սակայն դա այնքան էլ
ուղղված չէ որոշակի ֆիրմաներին, ինչպես՝ Ճապոնիայում: ԱՄՆ-ի պետական դպրոցներում, ընդհակառակը, հիմնական ուշադրությունը
դարձվում է ընդհանուր կրթությանը, քանզի մասնագիտական կրթության հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են: Բացի դա, շատ
երկրներում գոյություն ունի և´ անկիրթ, և´ անորակ աշխատուժ: Այդ առումով «Տոյոտա» կազմակերպությունը ճշգրտում է իր աշխատանքի ընդունման, կրթության մոտեցումների մեջ` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր
երկրի պահանջները, որտեղ իրականացնում է աշխատանքը [2, с. 970]:
Տարբեր երկրներում էականորեն կարող են տարբերվել աշխատանքի պայմանները և նվազագույն կենսամակարդակը, այդ պատճառով մի216
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ջազգային կազմակերպությունները հաճախ ստիպված են լինում հարմարեցնել իրենց վճարման համակարգերը որոշակի երկրի շուկայի կարիքներին: Նրանք ստիպված են հաշվի առնել տեղական օրենքի առանձնահատկությունները, որոնք կարող են պահանջել վճարել նվազագույն աշխատավարձ կամ ստիպել տրամադրել աշխատակիցներին հավելյալ արտոնություններ, օրինակ՝ բժշկական ապահովագրություն, տարեկան հավելավճարներ: Բացի այդ, մենեջերները պետք է որոշեն` ինչպես վճարել
այն ղեկավարներին, ովքեր աշխատում են արտասահմանում և բախվելու են հնարավոր ապրուստի գնային բարձր ցուցանիշներին, կյանքի ոչ
սովորական պայմաններին, հարազատ մարդկանցից հեռավորությանը
և այլ սթրեսներին:
Այստեղ կարևոր հանգամանք է համարվում նաև միջազգային կազմակերպություններում աշխատակիցների տեղաշարժը (Relocation – տվյալ
հասկացությունը նշանակում է տրանսազգային տեղաշարժեր) իր օպերատիվ և ռազմավարական դերով [3]: Այն իրենից ներկայացնում է
գլխավոր բաղադրիչը՝ ՄՌ միջազգային կառավարումը, հետազոտական
և գործնական դաշտում <4>: Աշխատակազմի տեղաշարժն ենթադրում է
վարձու աշխատողների տեղափոխություն (հաճախ ընտանիքներով). այս
գործընթացը կախված է աշխատանքի շահից և աշխատանքի երկարատևությունից, քանի որ այնքան էլ հեշտ չէ աշխատակիցների համար
հաճախակի տեղափոխվել և հարմարվել տեղի պայմաններին: Մասնագետների կարծիքով կազմակերպության մեջ կադրերի տեղաշարժերը
պարտադիր են: Հենց դրանք են թույլ տալիս առավելագույնին հասցնել
աշխատակիցների նույնացումը կազմակերպության հետ և նպաստել գիտելիքների ավելացմանը, որը կապված է կազմակերպության գլոբալ
գործունեության հետ` հաշվի առնելով արտերկրների յուրահատկությունները [3]:
ՄՌ միջազգային կառավարման մեջ առանձնացվում են աշխատակազմի ընդգրկման 3 հիմնական աղբյուր.
• «ծնողական կամ հայրական» (parent country nationals - PCNs).
երկրի աշխատողներ, այն երկրի, որտեղ գտնվում է կազմակերպության
գլխամասայինը,
• այն երկրի աշխատողները, որտեղ գտնվում է դուստր մասնաճյուղը (host country nationals-HCNs),
• երրորդ երկրի աշխատակիցներ, ովքեր չեն հանդիսանում այն
երկրի քաղաքացիներ, որտեղ գտնվում է գլխամասայինը, ոչ էլ այն երկրի քաղաքացիներ են, որտեղ գտնվում է դուստր կազմակերպությունը
(third country nationals - TCNs):
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Հարկ է նշել, որ միջազգային կազմակերպության և այն կառույցի
միջև, որը գործում է տեղական միջավայրում, կան մի շարք տարբերություններ: Պլանավորման ոլորտում միջազգային կազմակերպություններն
ուղղորդվում են դեպի համաշխարհային ստանդարտների, իսկ ազգային
կողմնորոշված կառույցների ուղղվածությունը՝ երկկողմանի է: Կադրային
քաղաքականության ձևավորման ժամանակ ազգային կազմակերպություններն ուղղորդվում են այն պայմաններով, որոնք գործում են աշխատաշուկայում և առաջնորդվում էթնոցենտրիզմի սկզբունքով: Միջազգային կազմակերպությունները տարբերվում են նրանով, որ հիմնականում
առաջնորդվում են գեոցենտրիզմով: Մասնագետների կարծիքով, միջազգային կազմակերպություններում շատ վտանգավոր է ավելորդ ուշադրություն դարձնել արտադրողականությանը` ի հակադրություն աշխատակիցների շահերի: Բազմազգ կազմակերպությունները, որպես կանոն, հաշվի են առնում միայն «հայրական» երկրում աշխատողների ձայնը, այն դեպքում, երբ արտասահմանում գտնվող աշխատակիցները
դառնում են կազմակերպության համար ուղղակի անանուն ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ է բարելավել կամ կրճատել, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում ռեսուրսներն ուղղորդել անհրաժեշտ ուղղությամբ: Արտասահմանում գտնվող աշխատակիցների նկատմամբ վերաբերմունքը որպես
«ռեսուրսների», այլ ոչ թե մարդկանց, միայն ծանրացնում Է իրավիճակը
[5, с. 42 - 46]:
Կադրային արդյունավետ քաղաքականությունը բազմազգ կազմակերպությունում պետք է հիմնված լինի այն գործոնների համադրմանը,
որոնք ապահովում են կազմակերպության ռազմավարական նպատակներին հասնելը և աշխատակազմի պահանջներն ապահովելը [2]:
Աճող գլոբալացման և մրցակցության պայմաններում եվրոպական
կազմակերպություններն օգտագործում են միջազգային շուկայում աշխատակիցների արտասահմանում աշխատելու փորձը` որպես մենեջերների միջազգային գործունեության կողմնորոշման և զարգացման կառուցակարգ: Աշխատակիցների ներգրավման աստիճանը կառավարման
տարբեր մակարդակներում կախված է նաև դուստր կազմակերպության
աշխարհագրական դիրքից: Օրինակ՝ արևմտաեվրոպական և ամերիկյան միջազգային կազմակերպություններն ավելի շատ են օգտագործում
այս փորձը զարգացած երկրներում: Դա միանգամայն տրամաբանական
է, քանի որ այդ երկրներում ավելի հեշտ է գտնել որակյալ մասնագետներ, ովքեր ունեն անհրաժեշտ հմտություններ, որպեսզի զբաղեցնեն ղեկավար պաշտոններ միջազգային կազմակերպություններում:
Այն երկրները, որտեղ մշակույթը, արժեքային համակարգը, մեթոդները շատ տարբեր են արևմտյան երկրներից, HCNs օգտագործվում է
218

Հոգեբանություն

շատ հազվադեպ: Ճապոնական միջազգային կազմակերպություններն
իրենց արտասահմանյան նշանակումների ժամանակ կառավարման
բարձր և միջին օղակների մակարդակների վրա հիմնականում օգտագործում են PCNs: Դա բացատրվում է նրանով, որ ճապոնական ղեկավարման ոճը նշանակալիորեն տարբերվում է մյուսներից, և դա կարող է
լուրջ խնդիրներ առաջացնել ինտեգրման գործընթացների անցկացման
ժամանակ, հատկապես բարձր օղակի ղեկավարության մակարդակի
վրա: Մյուս պատճառը լեզվական է: Գրեթե բոլոր հաղորդակցումները
գլխամասային գրասենյակների հետ և արտասահմանյան դուստր կազմակերպությունների հետ իրականացվում են ճապոներեն: Ճապոնական
միջազգային կազմակերպությունների կողմից PCNs օգտագործումը
բարձր և միջին մակարդակներում, վկայում է, որ միջազգայնության գործընթացը ճապոնական կազմակերպություններում գտնվում է սկզբնական փուլում:
Ճապոնական կազմակերպությունների մեծ մասը, բացի հիմնական
մեծ կազմակերպություններից, միայն 1960-ից են դուրս եկել միջազգային շուկա:
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքները դիտարկելու համար նաև կարևոր է ուսումնասիրել տվյալ կազմակերպությունների
կողմից օգտագործվող տարբեր մեթոդները, որոնք իրենց հնարավոր
ազդեցությամբ բարձրացնում են աշխատանքի արտադրողականությունը: Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ գործունեության իրականացման ընթացքում մեծ կարևորություն են հատկացնում ղեկավար
կազմի հարաբերությունների ստեղծմանն աշխատակիցների հետ, և դա
կարևորվում է այն հանգամանքով, որ նպատակներին արագ և արդյունավետ ձևով հասնելու համար ղեկավարը պետք է կարգավորի աշխատանքը և մոտիվացնի անձնակազմին: Պետք է հաշվի առնել, որ որոշ
միջազգային կազմակերպություններում խմբի մոտիվացիայի համար կիրառվում են տարբեր միջամտող գործընթացներ (աշխատավարձերի
սանդղակի մշակում, կազմակերպությունում աշխատողների շարունակական առաջընթացի ապահովում, բարոյահոգեբանական համապատասխան մթնոլորտի ստեղծում և այլն)։
Այսօր շատ միջազգային կառույցներ իրենց ՄՌ կառավարումը գնահատելու և դասակարգելու նպատակով օգտագործում են ամերիկացի սոցիալական հոգեբան Դուգլաս Մակ-Գրեգորի (Douglas McGregor, 1906, Detroit,
1964,) առաջարկած X-ի և Y-ի տեսությունը, որի միջոցով նկարագրվում են
մոտիվացիայի ռացիոնալ և ընդունելի հիմնադրույթները [17]:
Վերջինս կարևորել է, որ աշխատանքներն օգնում են մենեջերներին
խուսափել անվստահությունից և ձգտել առավելագույն հաջողության
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հասնելուն։ Նա նկարագրում է ղեկավարության համակարգը երկու հակադիր կողմերից, որոնցից յուրաքանչյուրը ղեկավար կարող է կիրառել
իր ստորադասների նկատմամբ։
Վերլուծելով առաջարկած X-ի և Y-ի տեսությունը՝ կապված իդեալական, տեսականորեն ակնկալվող պայմանների և դրանցից բխող պատկերացումների հետ, հարկավոր է առանձնացնել այն ենթակետերը,
որոնք հստակ տարանջատում և պարզաբանում են արդյունքներին հասնելու ազդեցության գործոնները: Վերջիններս հանգեցնում են հետևյալ
էֆեկտներին.
• պատասխանատվության գիտակցում, որն որոշակիորեն սահմանափակված է և չափավորված (կա´մ իր, կա´մ վերադասի կողմից),
• ստեղծված դիրորոշումն իր հերթին պայմանավորում է առաջադրանքի կատարում, որի արդյունքում տեղի է ունենում ինքնարժևորում
տվյալ աշխատանքային խմբում կամ ձեռնարկման մեջ: Մյուս կողմից`
պատասխանատվության բաշխումը մյուսների միջև,
• վստահելու և ինքնավստահության տարանջատվության ուղղվածություն կազմակերպությանը կամ աշխատակցին,
• խնդրի դիտարկումը և դրևորվող հատկությունների իմաստավորումն աշխատանքային և ոչ աշխատանքային համատեքստում:
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարելի է եզրահանգել, որ այսօր Հայաստանում գործող բազմաթիվ միջազգային (այդ թվում և բարեգործական)
կազմակերպություններ, որոնք իրենց գործունեությունը հիմնականում
սկսել են խորհրդային հասարակարգի փլուզումից հետո: Սկզբնական
շրջանում անհրաժեշտ էին մասնագետներ, ովքեր ի վիճակի կլինեին աշխատել մեկ կառույցում, որտեղ գործում են այլ նորմեր և արժեքներ, որտեղ կան լեզվական ու մշակութային խոչընդոտներ՝ անհամեմատ տարբերվելով խորհրդայինից: Չնայած այն հանգամանքին, որ շատ հարցեր
այսօր կարելի է համարել լուծված, մենք վստահորեն չենք կարող փաստել, որ ունենք տեղայնացված ձևաչափ, որի համաձայն հնարավոր կլինի մասնագետներ կրթել, պատրաստել մենեջերներ, ովքեր կարող են
աշխատել այս ոլորտում: Որքանով ենք մենք յուրացրել այն դրական ՄՌ
կառավարման կառուցակարգերը, որոնք հաջող կերպով կարելի է տեղայնացնել և տարածել Հայաստանում:

220

Հոգեբանություն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Армстронг М., Практика управления человеческими ресурсами.
8-е издание. Серия: Классика МВД. - СПб.: Питер, 2009.
Гриффин Р., Пастей М., Международный бизнес. - СПб.: Питер,
2006.
Де Сьери Х., Мак-Гоги С.Л., Доулинг П.Дж., Перемещения.
Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М.
Уорнера. - СПб.: Питер, 2002.
Конина Н.Ю., Менеджмент в международных компаниях. Как
побеждать в конкурентной борьбе. - М.: ТК Велби, 2008.
Кравченко К., // Управление персоналом, N 15(21), 2005.
Жариков Е.С., Психология управления / Е.С. Жариков. - М.: 2003. 164 с. Зайцев, А.К. Управление персоналом / А.К. Зайцев. - СПБ.,
2002. - 154 с.
Карпов А., Психология принятия управленческих решений. - М.:
Гардарики, 1998-440 с.
Колот А.М., Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. Навч.
посібник.- К.: КНЕУ, 1998-224 с.
Королевский М.И., Поиск и отбор персонала / М.И. Королевский.М., 1999. - 267 с.
Кочеткова А.И., Психологические основы современного
управления персоналом / А.П. Кочеткова. - М., 1999. - 225 с.
Кричевский Р.А., Если вы - руководитель. Элементы психологии
менеджмента в повседневной работе / Р.А. Кричевский. - М., 1999.
- 287 с.
Ночевник М.Н., Человеческое общение. М Политиздат 1988г. 127 с
Парыгин Б.Д., Социальная психология: Учеб. пособие. - 2-е 225 с.
изд., испр. и доп. 2003 Г.
Полднев К., Формирование и развитие карьеры. Служба кадров. 2002.
Ричи Ш., Управление персоналом. Управление мотивацией.
Учебное пособие, М., Юнити - 2008.
Тимошенко И., Соснин А., Менеджер организации. Учебное
пособие. - К., 2002».

221

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2013

ROMANOS HARUTYUNAYN
PhD Degree Applicant of the YSU faculty of
philosophy and psychology, Chair of General Psychology
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT IN INTERNATIONAL FORMED STRUCTURES.
The management of human resources (HR) in the international
organizations is presented in the article. The general conclusion is given
based on the differentiation of international HR management peculiarities
noting the cultural and economical factors, experience and style of
management, the differences of expenses of working market and
manpower, the problems of manpower transportation, the factor of
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is stressed in the article. Consequently, it will be possible to create
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Данная статья представляет управление кадрами в международных организациях, давая анализирующее обобщение особенности
международного менеджмента кадрами, отмечая культурные и
экономические факторы, стиль и опыт управления, различия рынка
труда и рынка рабочей силы, проблемы транспортировки рабочей
силы, фактор межличностных взаимоотношений на рабочем месте,
национальной ориентации и факторы контроля. В статье особенное
значение придается конструированию локализованной модели менеджмента кадров, которое даст возможность создать механизмы,
которые могут быть удачно применены и распространены в Армении.
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ծավալը՝ 13.9 մամուլ, տպաքանակը՝ 300:
Տպագրվել է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը
(հասցեն՝ Երևան, Արշակունյաց 2)

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ)
սահմանած դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների
հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի
պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
Երևան
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