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Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  

 
ՎԱՀԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 
ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆԱՆՈՒՄԸ ԵՎ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում համալսարանների ֆինանսական կայունության 
ապահովման համատեքստում քննարկվում են կրթական ծառայու-
թյունների արտահանման հիմնախնդիրները և առաջարկվում ՀՀ 
բուհական համակարգում բարեփոխումների ուղիներ` միտված ար-
տասահմանցի ուսանողների ներգրավմանը:  

Հիմնաբառեր. կրթության շուկա, Բոլոնիայի գործընթաց, ար-
տասահմանցի ուսանողներ, ծառայությունների արտահանում, հե-
ռաուսուցում, որակի համատեղ վերահսկում: 

 
Կրթական ծառայությունների մատուցման ծախսերի փոխհատուցու-

մը ՀՀ-ում գործող բուհերում մեծ մասամբ կատարվում է կրթավճարների 
հաշվին: Անգամ պետական բուհերում սովորող ուսանողների շուրջ մեկ 
երրորդն է, որ սովորում է պետական պատվերով: Բնականաբար, 
ստեղծված իրավիճակում բուհերը ֆինանսավորման նոր աղբյուրների 
ուղիներ են որոնում, որոնցից է հանդիսանում մատուցվող կրթական ծա-
ռայությունների արտահանումը` արտասահմանցի ուսանողների ներգ-
րավման ճանապարհով: 

Այս միտումը նկատվում է նաև կրթության միջազգային շուկայում, 
երբ համալսարանական կրթական ծառայություններ մատուցող երկրնե-
րը փորձում են մրցակցային դիրքերում հայտնվել արտասահմանցի 
ուսանողների ներգրավման հարցում: Այսպես, կրթական ծառայություն-
ներ արտահանող առաջատար երկիր հանդիսացող ԱՄՆ-ն իր դիրքերը 
աստիճանաբար զիջում է միջազգային շուկայում, և փոխարենը` արտա-
սահմանցի ուսանողների ներգրավման ուղղությամբ լուրջ աշխատանք-
ներ են տարվում Չինաստանում (տե՛ս Աղյուսակ 1): 
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Հանրային կառավարում 

 

Աղյուսակ 1 
Արտասահմանյան ուսանողների բաշխվածությունը կրթական 

ծառայություններ արտահանող երկրներում [1, стр. 24] 
 

Երկրներ 

1999/2000 2014/2015 

արտասահ-
մանյան 

ուսանող-
ների թվա-

քանակ 

արտասահ-
մանյան 

ուսանող-
ների տեսա-

կարար 
կշիռը (%) 

արտասահ-
մանյան 

ուսանող-
ների թվա-

քանակ 

արտասահ-
մանյան 

ուսանողների 
տեսակարար 

կշիռը (%) 

ԱՄՆ 514 723 31 710 926 18 
Միացյալ 
Թագա-
վորություն 

224 598 13 475 620 12 

Ֆրանսիա 160 532 10 310 213 8 

Ավստրալիա 138 381 8 270 252 7 

Գերմանիա 175 065 10 268 114 7 

Չինաստան 52 150 3 192 289 6 

Կանադա 44 335 2 198 556 6 

Ճապոնիա 64 011 4 120 870 2 

Ռուսաստան 58 992 3 154 635 3 

Այլ երկրներ 262 080 16 1 254 754 31 

Ընդամենը 1 680 000 100 3 961 529 100 
 
Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես անմասն չպետք է մնա 

այդ գործընթացից, նամանավանդ, երբ վերջին տարիներին արձանագր-
վում է բուհերում սովորող ուսանողների թվաքանակի նվազում (տե՛ս 
Գծապատկեր 1): Եվ մտահոգիչը ոչ միայն դիմորդների նվազումն է, այլ 
օտարերկրյա բուհերի առկայությունը հայրենական կրթական շուկայում, 
որոնք իրենց գործունեությունը ֆինանսավորում են ուսանողական 
կրթավճարների հաշվին: Նման իրավիճակում, հայրենական բուհերը մի-
ջոցներ պետք է ձեռնարկեն արտասահմանցի ուսանողներ ներգրավելու 
գործընթացն ակտիվացնելու համար, որը բնավ դեռ չի դրսևորվում մեր 
իրականությունում:  
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Գծապատեր 1. ՀՀ բուհերում սովորող ուսանողների թվաքանակը 

(հազ. մարդ) [2, էջ 143] 
 
Վերջին տարիներին ՀՀ բուհերում սովորող արտասահմանցի ուսա-

նողների թվաքանակի կտրուկ փոփոխություններ չեն արձանագրվում 
(տե՛ս Գծապատկեր 2): Ավելին, արտասահմանցի ուսանողների գերակ-
շիռ մասը հայազգի ներկայացուցիչներ են` Ռուսաստանից և Վրաստա-
նից, որոնց համար կրթական միջավայրի գրավչությունը մեծ մասամբ 
պայմանավորված է ոչ թե ակադեմիական, այլ հայրենիքի գործոնով  
[3, էջ 56]:  

Այս առումով, հայրենական բուհերը կրթական ծառայությունների ար-
տահանման և արտասահմանցի ուսանողության համար գրավիչ դառնա-
լու համար պետք է դիմեն մի շարք կազմակերպչական գործառույթների` 
միաժամանակ նաև ներդրումներ կատարելով այդ ուղղությամբ: 
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Վրաստանից

 
Գծապատեր 2. ՀՀ բուհերում սովորող արտասահմանցի 

ուսանողների թվաքանակի աճը [2, էջ 136] 
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Նախևառաջ ՀՀ բուհերում անհրաժեշտ է ձևավորել մարքեթինգի 
ստորաբաժանում, որի գործառույթները ուղղվելու են միջազգային շուկա-
յին, և հատկապես մեր տարածաշրջանի երկրներում արտասահմանցի 
դիմորդների կրթական նախասիրությունների և հնարավորությունների 
ուսումնասիրմանը: Հայաստանում համալսարանական կրթավճարները 
համեմատաբար ցածր են, և որակյալ կրթական ծառայությունների մա-
տուցման պարագայում մեր բուհերը կարող են գրավիչ դառնալ արտա-
սահմանցի ուսանողների համար: 

Արտասահմանցի ուսանողներ ներգրավելու գործում ոչ պակաս 
կարևոր հանգամանք է միջազգային չափանիշներին համահունչ կրթա-
կան ծառայությունների մատուցումը: Շուրջ մեկ տասնամյակ անդամակ-
ցելով Բոլոնիայի գործընթացին՝ Հայաստանը ինտեգրվեց բարձրագույն 
կրթության եվրոպական տարածքին և դրանով իսկ որոշակիորեն որ-
դեգրեց միջազգային չափանիշներով կրթական ծառայություններ մա-
տուցելու եղանակներ:  

Սակայն կրթական ծառայությունների արտահանումը չի կարող իրա-
գործվել, առանց այդ ուղղությամբ բուհերում ներդրումներ կատարելու: 
ՀՀ-ում գործող բուհերը, շարժվելով իներցիոն ուժով, դեռևս տեղական 
շուկայից դիմորդներ են հավաքագրում, առանց լրջագույն ներդրումային 
գործընթացների [4, էջ 56]: Արտասահմանցի ուսանողների գծով նման 
մոտեցմամբ գործընթացը չի կարող նշանակալի արդյունքեր տալ: Կրթու-
թյունը գրավիչ դարձնելու համար, օտար լեզուներ տիրապետող պրոֆե-
սորադասախոսական կազմի վերապատրաստումներից զատ, անհրա-
ժեշտ է նաև արևմտյան չափանիշներով լսարանների առկայություն, 
հանրակացարանային պայմանների ստեղծում, որոնք բուհերից ֆինան-
սական լուրջ ներդրումներ են պահանջում: Եվ ստացվում է այնպես, որ 
կրթական ծառայությունների արտահանումը, որը կատարվելու է համալ-
սարանների ֆինանսական կայունությունը բարձրացնելու նպատակով` 
հակադարձ արդյունքն է դրսևորելու և ֆինանսական բեռ է դառնալու ՀՀ 
բուհերի համար: 

Այս առումով, մեր կողմից առաջարկվում է միջբուհական կոնսոր-
ցիումային հենքով հեռաուսուցում կազմակերպում արտասահմանցի ու-
սանողների համար: Կոնկրետ մասնագիտության շուրջ մի քանի բուհի 
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միավորումը և պաշարների համախմբումը թույլ կտա ոչ միայն ձևավորե-
լու հեռաուսուցման կազմակերպման մեկնարկային պայմաններ, այլև 
փոխադարձ վերահսկելու արտասահմանցի ուսանողներին մատուցվող 
կրթական ծառայությունների որակը:  
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

մագիստրատուրայի բաժնի պետ,  
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան, մագիստրանտ 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված են անշարժ գույքի գնահատմանն 
առնչվող պետական կարգավորման մեթոդաբանությունը, առանձ-
նացված են հողամասերի կադաստրային գնահատման և ձեռքբեր-
ման (գնման) ժամանակ առաջացող անհամապատասխանություննե-
րը: Մեկնաբանված է անշարժ գույքի գնահատման արդյունավե-
տությունը` անշարժ գույքի կառավարման բարելավման ուղղությամբ: 

Հիմնաբառեր. անշարժ գույքի շուկայական գնահատում, անշարժ 
գույքի կադաստրային գնահատում. անշարժ գույքի պետական կար-
գավորում, տարածագնահատման գոտիներ: 

 
Անշարժ գույքի գնահատումը հանդիսանում է անշարժ գույքի կառա-

վարման համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ: Այս տեսանկյունից ան-
շարժ գույքի գնահատման որակի բարձրացումը համարվում է գույքի 
արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ պայման: 

Գույություն ունի անշարժ գույքի գնահատման երկու մոտեցում` կա-
դաստրային գնահատում և շուկայական գնահատում: 

Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման 
ոլորտը կառավարվում և կանոնակարգվում է պետության կողմից` «Ան-
շարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով և «ՀՀ 
անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտով»: 

Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատումը` անշարժ գույքի 
հարկման նպատակով կադաստրային արժեքի որոշումն է ՀՀ օրենսդ-
րությամբ սահմանված կարգով. 

Անշարժ գույքի շուկայական գնահատումը` անշարժ գույքի շուկա-
յական արժեքի որոշմանը նպատակաուղղված ՀՀ-ում անշարժ գույքի 
գնահատման ստանդարտով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով 
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գնահատման գործողությունների ամբողջությունն է համապատասխան 
վճարի դիմաց. 

Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության սուբյեկտ են համար-
վում անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող իրա-
վաբանական և ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև անշարժ գույքի գնա-
հատման աշխատանքներ պատվիրող քաղաքացիաիրավական հարա-
բերությունների սուբյեկտները: 

Անշարժ գույքի գնահատման օբյեկտներ են համարվում անշարժ 
գույքը՝ հողամասերը, ընդերքի մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, 
անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքե-
րը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը, այսինքն՝ այն օբ-
յեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ 
հողամասին վնաu պատճառելու կամ հանգեցնում են դրանց նշանա-
կության փոփոխման, դադարման կամ նպատակային նշանակությամբ 
հետագա օգտագործման անհնարինության: 

Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման հիմնական նպատակը 
գույքահարկի և հողի հարկի հարկման բազաների ձևավորումն է, որն էլ 
ունի կարևոր նշանակություն համայնքների բյուջեների ձևավորման 
հարցում:  

Սակայն գոյություն ունի երկու հասկացություն կապված հողի կա-
դաստրային արժեքի հետ` 

առաջին մոտեցումը կապված է բնակավայրերի հողերի կադաստ-
րային գնահատման կարգով, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) 
գոտիականության գործակիցներով և սահմանված բազային արժեքով 
հաշվարկված` Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի 
կադաստրային արժեքները, որոնք հիմք են հանդիսանում պետության և 
համայնքային սեփականությանը պատկանող հողամասերն օտարելու  
(տե՛ս Աղյուսակ 1) (ուղղակի կամ աճուրդային կարգով վաճառելու, բացա-
ռությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվա-
կանի հուլիսի 16-ի «Երևանի Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման 
միջոցառումների մասին» N 645 որոշմամբ հաստատված Հյուսիսային պո-
ղոտայի կառուցապատման գոտում գտնվող հողերի, որոնք հաշվարկվում 
են մինչև վերը նշված որոշման ընդունումը գործող կադաստրային գնե-
րով), ինչպես նաև վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքե-
րում` վաճառքի կամ մեկնարկային նվազագույն գների հաշվարկման հա-
մար, բայց հիմք չեն հանդիսանում հողի հարկի հաշվարկման համար: 
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Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է ՀՀ կառավարության 2003 թվակա-
նի դեկտեմբերի 24-ի N1746-Ն որոշումը, որի համաձայն ՀՀ բնակավայ-
րերի հողերի մեկ քառ. մետրի բազային արժեքը սահմանված է 60000.0 
դրամ:  

Աղյուսակ 1 
ՀՀ համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի 
հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության 

գործակիցները  
 

 Գոտին   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

Գործա- 
կիցը 

1.0000 0.6500 0.4225 0.2746 0.1785 0.1160 0.0754 0.0490 0.0319  0.0207 0.0135 0.0088 0.0057 0.0037 0.0024 0.0016 

 

Երկրորդ մոտեցումը վերաբերում է հարկվող օբյեկտ համարվող հո-
ղամասերի հողի հարկի հաշվարկմանը, որի համար հիմք են հանդիսա-
նում` ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N607-Ն որոշումը, 
համաձայն որի գյուղատնտեսական և բնակավայրերի հողերի կադաստ-
րային արժեքների ու կադաստրային զուտ եկամտի չափեր սահմանվել է 
ՀՀ կառավարության 1994 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության բնակավայրերի (քաղաքների, քաղաքատիպ ավան-
ների, գյուղերի) հողերի կադաստրային զուտ եկամտի և հողի կադաստ-
րային արժեքի ժամանակավոր չափերի հաստատման մասին» N 462 
որոշմամբ հաստատված չափերով կիրառելով Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 1997 թվականի նոյեմբերի 10-ի N503 որոշ-
ման 2-րդ կետով հաստատված ինդեքսավորման գործակիցը ու Երևան 
քաղաքի տարածագնահատման գոտիները, որոնք ներկայացված են  
Աղյուսակ 2-ում [5], [6]:  
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Աղյուսակ 2 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների և քաղաքատիպ 
ավանների հողերի կադաստրային զուտ եկամտի և արժեքի 

ժամանակավոր միջին չափերը 
 

թիվ 
ը/կ 

ՀՀ քաղաքների և քաղաքատիպ 
ավանների անվանում 

Բնակավայրի 
տարածա-

գնահատման 
գոտին 

Հողի 
կադաստրային 

արժեքը մեկ 
հեկտարի համար  

(դրամ) 

Հողի 
կադաստրային 

զուտ 
եկամուտը մեկ 

հեկտարի համար 
(դրամ) 

1 2 3 4 5 

1. Երևան 

1 25846200 51694 
2 19815420 396308 
3 14646180 292924 
4 8615400 172308 
5 3446160 68923 

2. Էջմիածին   6246165 124923 
3. Աշտարակ, Աբովյան, Եղվարդ   5621549 112431 

4. 
Գյումրի, Մասիս, Նոր Հաճն, 
Արզնի, Բյուրեղավան, Նոր 
Խարբերդ, Նուբարաշեն 

  
4996932 99939 

5. Վանաձոր, Դիլիջան   4372316 87446 
6. Ջերմուկ   3747699 74954 

7. Հրազդան, Արտաշատ, 
Ծաղկաձոր, Արմավիր 

  
3123083 62462 

8. 
Չարենցավան, Վեդի, Արարատ, 
Ապարան, Բաղրամյան 

  
2498466 49969 

9. 
Կապան, Գորիս, Իջևան, 
Ստեփանավան, Սևան, 
Ալավերդի 

  
1873850 37477 

10 

Մեղրի, Սիսիան, Ախուրյան, 
Տաշիր, Գավառ, Նոյեմբերյան, 
Եղեգնաձոր, Մարալիկ, Վայք, 
Թալին, Մարտունի, Վարդենիս, 
Բերդ, Ճամբարակ 

  

1247913 24985 
11. Գուգարք, Սպիտակ, Արթիկ   624617 12492 
12. Ծաղկահովիտ, Ամասիա, Աշոցք   249847 4997 
13. Քաջարան   124923 2497 
14. Քաղաքատիպ այլ ավաններ   99939 1999 
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Գծապատկեր 1. Երևան քաղաքի հողի հարկման նպատակով հողերի 
տարածագնահատման գոտիներ [5] 

 

 
Գծապատկեր 2. Հողի գնման կամ ձեռքբերման համար 

տարածագնահատման գոտիներ [5] 
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Ինչպես երևում է գծապատկերներից, օրինակ՝ Դավթաշեն համայն-
քում առկա է հողի հարկման մեկ գոտի (5-րդ), իսկ հողի գնման կամ 
ձեռքբերման ժամանակ տարածագնահատման 3 գոտիներ (4-րդ, 6-րդ և  
7-րդ), իսկ Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքում գոյություն ունի հողի 
հարկման 2 գոտիներ (4-րդ և 5-րդ), իսկ հողի գնման կամ ձեռքբերման 
ժամանակ տարածագնահատման 3 գոտի (6-րդ, 7-րդ և 8-րդ): Ակնհայտ 
երևում է, որ միևնույն հողագնահատման գոտում գտնվող հողակտորնե-
րը վաճառվում կամ ձեռք են բերվում միմյանցից էապես տարբերվող ար-
ժեքներով, սակայն վճարում են համաչափ հողի հարկ:  

Այսինքն՝ ստացվում է, որ Երևան քաղաքում հողի հարկման ժամա-
նակ կադաստրային արժեքը հաշվարկելիս կիրառում են տարածագնա-
հատման «1-5» գոտիները, իսկ հողի գնման ժամանակ տարածագնա-
հատման «1-9» գոտիները:  

Այստեղից էլ պարզ է դառնում, որ հողամասերի արժեքի հետ կապ-
ված գործածվում են անշարժ գույքի (հողամասի) 3 արժեք. 

• հողամասի կադաստրային արժեք՝ հարկման նպատակով, 
• հողամասի կադաստրայի արժեք՝ հողի գնման նպատակով, 
• հողամասի շուկայական արժեք: 
Ակնհայտ է, որ առկա է անհամապատասխանություն և այն ունի 

կարգավորման կարիք:  
Ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կի-

րառվում են անշարժ գույքի շուկայական գնահատման 3 մոտեցումները` 
համեմատական, եկամտային և ծախսային, իսկ տեղեկատվության բա-
վարար քանակության առկայության դեպքում գնահատման համար անհ-
րաժեշտ է կիրառել բոլոր մեթոդները: 

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 
14-րդ հոդվածի համաձայն` անշարժ գույքի գնահատման աշխատանք-
ներն իրականացնելիս գնահատողն անկախ է, սակայն ՀՀ «Անշարժ 
գույքի գնահատման ստանդարտով» սահմանված է, որ գնահատման 
տարբեր մոտեցումներով միևնույն անշարժ գույքի հաշվարկված շուկա-
յական արժեքների առավելագույն և նվազագույն մեծությունների միջև 
շեղումը չպետք է գերազանցի 20%-ը (հաշվարկված առավելագույն ար-
ժեքի մեծության նկատմամբ [1]: Նման չափի սահմանումը չունի հստակ 
հիմնավորվածություն և այս պահանջը շատ անգամ նպաստում է գնա-
հատողի կողմից արհեստական եղանակով արժեքների մոտեցմանը:  

ՀՀ «Անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտով» սահմանվում է 
նաև, որ նույն անշարժ գույքի գնահատման ժամանակ երկու տարբեր 
գնահատողների կողմից միևնույն ժամանակահատվածում գնահատման 
արդյունքում ձևավորված արժեքների մեծությունների միջև թույլատրելի 
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շեղումը չի կարող գերազանցել 20%-ը (հաշվարկված առավելագույն ար-
ժեքի նկատմամբ) [4]: Սակայն հաշվի առնելով այն, որ անշարժ գույքի 
գնահատողի որակավորման վկայականը տրամադրվում է ՀՀ ԿԱ ան-
շարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից` համապատասխան 
որակավորման քննություններն ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա ան-
ցած հայտատուներին, ապա վերը նշված սահմանափակումը, պետք է լի-
նի շատ ավել քիչ, քան 20 %-ը, որը կնպաստի գույքի իրական արժեքից 
արհեստական շեղման հնարավորինս կանխարգելմանը: 

Դիտարկված մոտեցումների անհամապատասխանությունները էա-
կանորեն բացասաբար են անդրադառնում անշարժ գույքի արդյունա-
վետ կառավարման վրա, որը մեր կարծիքով ունի կարգավորման կարիք 
և որպես նոր մոտեցում անշարժ գույքի հարկման բազա պետք է հանդի-
սանա անշարժ գույքի հարկման օբյեկտի շուկայական արժեքը, իսկ շու-
կայական գնահատման նոր մեթոդաբանության ներդրումը և դրա վե-
րահսկողական կառուցակարգերի իրականացումը պետք է իրականացվի 
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից: 
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улучшению управления недвижимостью. 

Ключевые слова: рыночная оценка недвижимости, кадастровая 
оценка недвижимости, государственное регулирование недвижимости, 
зоны оценки территории.  
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СЕРВИСНАЯ ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье показаны особенности реализации сервисно-ориен-

тированной государственной политики в процессе предоставления 
социальных услуг в сфере занятости населения. Рассмотрены 
приоритетные направления реализации активной сервисно-
ориентированной государственной политики занятости – профес-
сиональная ориентация и профессиональное обучение. Приве-
дены предложения по усилению сервисной направленности, в 
частности, доступности государственных социальных услуг в 
сфере занятости населения. 

Ключевые слова: государственные социальные услуги, заня-
тость населения, сервисно-ориентированная государственная 
политика. 

 
Модернизация системы предоставления социальных услуг органа-

ми власти Украины является одной из важнейших предпосылок 
построения эффективной модели формирования и реализации 
государственной политики. 

Как свидетельствует анализ европейского опыта, основопола-
гающим принципом реализации государственной политики стала ее 
сервисная ориентированность. Ключевым вопросом в этом контексте 
является нацеленность на предоставление гражданам качественных 
управленческих услуг. Прежде всего, это касается социальной сферы.  

Объектом нашего исследования является сфера занятости как 
одна из важнейших составляющих социально-экономической системы 
Украины, требующая пересмотра управленческих подходов и модер-
низации системы предоставления соответствующих управленческих 
услуг гражданам страны. 

Надо признать, что масштабность и глубина проблем социально-
экономического развития страны препятствуют более эффективной 
реализации государственной политики занятости населения и в то же 
время, требуют чётких и решительных шагов в этой сфере. 

Проблема сервисной направленности государственной политики 
уже активно обсуждается в научных кругах и рассматривается в 
работах ведущих украинских ученых. Однако, для полномасштабного 
внедрения современных подходов и принципов формирования и 
реализации сервисно-ориентированной государственной политики в 
Украине должны быть реализованы ряд шагов, направленных, прежде 
всего, на приоритетное обеспечение прав граждан в процессе получе-
ния управленческих услуг. 
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Украинские ученые В. Бакуменко, В. Дрешпак, А. Карпенко, 
В. Куйбида, И. Розпутенко, А. Соколов, В. Тертычка особое внимание в 
своих исследованиях уделяют вопросам функционирования и раз-
вития сервисного государства, механизмам взаимодействия субъектов 
и объектов предоставления управленческих услуг [4]; [7]; [8]. 
Ю. Ковалева в своей работе акцентирует внимание на понятии 
публичных услуг, их роли в построении «сервисного» государства, а 
также соотношении понятий социальных услуг и публичных услуг, 
рассматривая их как частичное и целое [5]. 

Законом Украины «О социальных услугах» этот термин опреде-
ляется как комплекс мероприятий по оказанию помощи лицам, отдель-
ным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных 
обстоятельствах (в т. ч. вызванных социальным положением) и не 
могут их самостоятельно преодолеть, с целью решения их жизненных 
проблем. Этим же законом утверждается понятие государственного 
стандарта социальной услуги как установленные нормативно-право-
вым актом центрального органа исполнительной власти в сфере 
социальной политики содержание и объем, нормы и нормативы, 
условия и порядок предоставления социальной услуги, показатели ее 
качества [2]. 

Видами социальных услуг, в соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном социальном страховании на 
случай безработицы» являются: 

– профессиональная подготовка или переподготовка, повышение 
квалификации в профессионально-технических и высших учебных 
заведениях, в том числе учебных заведениях государственной службы 
занятости, на предприятиях, в учреждениях, организациях; 

– профориентация; 
– поиск подходящей работы и содействие в трудоустройстве, в 

т. ч. путем организации общественных работ для безработных в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Украины; 

– предоставление работодателям, которые трудоустраивают 
граждан из числа категорий, имеющих дополнительные гарантии в 
содействии трудоустройству (дети-сироты и дети, лишенные роди-
тельской опеки; молодежь, которая закончила или прекратила обуче-
ние в общеобразовательных, профессионально-технических и высших 
учебных заведениях, уволилась с срочной военной или альтерна-
тивной службы и впервые принимается на работу; лица, которым до 
наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет; 
инвалиды, не достигшие пенсионного возраста; участники боевых 
действий и др.), компенсации фактических расходов в размере 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование за соответствующих лиц; 

– предоставление работодателям-субъектам малого предприни-
мательства, которые трудоустраивают безработных, компенсации 
фактических расходов в размере единого взноса на общеобяза-
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тельное государственное социальное страхование за соответствую-
щих лиц; 

– предоставление ваучера для поддержания конкурентоспособ-
ности некоторых категорий граждан путем переподготовки, специа-
лизации, повышение квалификации по профессиям и специальностям 
для приоритетных видов экономической деятельности; 

– осуществление мер содействия занятости внутренне переме-
щенных лиц; 

– информационные и консультационные услуги, связанные с 
трудоустройством [1]. 

В нынешних условиях дисбаланса рынка труда, вызванного 
несоответствием спроса и предложения рабочей силы, структуры 
подготовки кадров требованиям производства, приоритетом являются 
те государственные социальные услуги в сфере занятости, которые 
направлены на регулирование профессионально-квалификационной 
структуры подготовки кадров, приведение ее в соответствие с 
потребностями развития экономики. Среди них ключевые позиции 
занимают: профессиональная ориентация населения, прежде всего 
молодежи на овладение теми профессиями, которых требует рынок 
труда; профессиональное обучение за направлением центров заня-
тости, в том числе и в учебных заведениях государственной службы 
занятости, включающее профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации. 

На усиление сбалансированности спроса и предложения на рынке 
труда направлена также выдача ваучеров для поддержания конкурен-
тоспособности некоторых категорий граждан путем переподготовки, 
специализации, повышения квалификации по профессиям и специаль-
ностям для приоритетных видов экономической деятельности. Такие 
ваучеры выдаются единожды для поддержания конкурентоспособ-
ности на рынке труда: лицам старше 45 лет, страховой стаж которых 
составляет не менее 15 лет, до достижения пенсионного возраста; 
отдельным категориям лиц, уволенных с военной службы после 
участия в проведении антитеррористической операции; внутренне 
перемещенным лицам трудоспособного возраста при отсутствии 
подходящей работы и др. [3]. 

За 11 месяцев 2016 года такие ваучеры на обучение и повышение 
квалификации по 36 профессиям и специальностям получили 1,3 тыс. 
человек. Наибольшее их количество выдано по специальностям: 
«психология», «социальная работа», «компьютерная инженерия», 
«менеджмент», «физическая реабилитация»; по профессиям: «повар», 
«электрогазосварщик», «кондитер», «тракторист-машинист». 

В контексте профориентационной деятельности государственной 
службой занятости проводится работа, направленная на повышение 
мотивации к приложению своего труда в Украине по профессиям, 
которые востребованы в реальном секторе экономики, профилактику 
молодежной безработицы, предоставляется помощь в профессио-
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нальном самоопределении. Такими услугами охвачены не только 
граждане, которые обратились в центры занятости (общее количество 
охваченных – 2,7 млн. граждан, из них 1,1 млн – со статусом безработ-
ного), но и молодежь, которая учится в учебных заведениях различных 
типов (878,4 тыс. учащихся). 

Социальные услуги по профессиональному обучению также 
сориентированы на обеспечение соответствия профессионально-
квалификационного уровня граждан, ищущих работу, требованиям 
работодателей. В первую очередь это касается безработных, не 
имеющих профессии или занимавших ранее места, не требующие 
профессиональной подготовки, а также повышения квалификацион-
ного разряда рабочих из числа безработных, которые длительное 
время зарегистрированы в службе занятости, расширения компетен-
ции путем стажировки или специализации. За 11 месяцев 2016 года по 
направлению государственной службы занятости профессиональное 
обучение прошли 158,7 тыс. безработных по 163 профессиям и спе-
циальностям. Наиболее распространенными профессиями, которые 
получили безработные, являются: парикмахер, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, повар, электрогазосварщик, 
оператор котельной, маникюрша, водитель автотранспортных средств, 
продавец, швея, портной, администратор и др. Уровень трудоуст-
ройства после окончания профессионального обучения возрос с 93,2% 
до 95,2%, при этом результативность профессионального обучения 
повысилась почти во всех регионах [6]. 

Таким образом, есть основания утверждать, работа по улучшению 
качества и обеспечению сервисной направленности социальных услуг 
государственной службы занятости Украины проводится системати-
чески. Нужно добавить, что организация оплачиваемых общественных 
и других работ временного характера позволяет отдельным кате-
гориям граждан (226,9 тыс. человек за 11 мес. 2016 года), особенно 
тем, кто находится в состоянии безработицы длительное время, 
возобновить трудовые навыки, иногда получить постоянную работу, а 
также возможностью улучшить свое материальное благосостояние. 
Особенно в тех областях, где экономическая ситуация усложнилась в 
результате военных действий, существенно возросло количество 
социальных услуг, направленных на временную занятость нуждаю-
щихся граждан [6]. 

Вместе с тем, ситуация на рынке труда остается напряженной и 
характеризуется ростом безработицы. На 1 декабря 2016 года коли-
чество безработных составляло 337,9 тыс. человек. Под влиянием 
проведения структурных реформ в экономике, сопровождающихся 
высвобождением работников, произошли изменения в структуре без-
работных, зарегистрированных в государственной службе занятости. 
Так, среди зарегистрированных безработных наибольшей является 
доля бывших работников государственного управления и обороны, 
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обязательного социального страхования (23% против 15% на 
соответствующую дату прошлого года) [9]. 

Вышеперечисленные обстоятельства требуют усиления работы по 
предоставлению государственных социальных услуг в сфере 
занятости населения, разнообразия инструментария, форм и методов 
работы, а также внедрения ряда мероприятий, направленных на 
повышение качества услуг населению.  

По нашему мнению, в контексте усиления активной политики 
занятости, в частности реализации мероприятий, направленных на 
поддержку конкурентоспособности, повышение профессионально-
квалификационного уровня соискателей работы, целесообразным 
является: 

– создание Центров карьерного развития. Такие центры могут 
быть созданы как при центрах занятости, так и при учебных заве-
дениях, в т. ч. центрах профессионально-технического образования 
государственной службы занятости с обязательным включением в 
штат психологов (профориентологов). Среди функций таких центров: 
мотивация к труду и трудоустройству, сопровождение карьеры, 
содействие в адаптации на рабочем месте; 

– усиление информационной деятельности государственных 
органов в части освещения объективных требований рынка труда как 
общенационального, так и региональных, потребностей действующего 
и запланированного производства в специалистах тех или иных 
специальностей, профессий;  

– введение профессии «профориентолог» с целью подготовки 
специалистов, владеющих современными профдиагностическими (для 
выявления определенных склонностей личности к той или иной 
профессиональной деятельности) методиками, которые смогут рабо-
тать с различными категориями населения: молодежью, безработным 
населением старшего возраста, внутренне перемещенными лицами, 
участниками АТО, инвалидами и др. 

– обновление и разработка современных психодиагностических 
тестовых методик с учетом тенденций развития профессий (появле-
нием новых и исчезновением других) с привлечением опыта и ресур-
сов социальных партнеров, международных организаций; разработка 
специальных профориентационных методик для работы с различными 
категориями социально уязвимых лиц; 

– распространение практики стажировки, прежде всего молодежи, 
а также безработных лиц старшего возраста с целью приближения их 
к реальным условиям производства, погружения в трудовую произ-
водственную среду; 

– создание условий для открытия собственного дела, стимули-
рование предпринимательской инициативы молодежи, формирование 
соответствующих экономических и организационно-правовых условий 
для развития малого и среднего бизнеса.  
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Одной из наиболее важных составляющих сервисной ориентиро-
ванности социальных услуг в сфере занятости населения, по нашему 
мнению, является их доступность для разных категорий населения. В 
этом направлении службой занятости Украины уже не первый год про-
водится масштабная работа в виде деятельности мобильных центров 
занятости, которые выезжают на вокзалы, рынки, центральные пло-
щади городов и поселков, приближая социальные услуги к клиентам. 
Перспективным в этом направлении, как нам кажется, является 
предоставление услуг в форме онлайн. 

На сегодняшний день функционирует интерактивный Интернет-
портал государственной службы занятости – «Труд» (www.trud.gov.ua), 
интегрированный с наибольшей общенациональной базой данных 
государственной службы занятости Украины. Такой ресурс позволяет 
соискателям: подобрать вакансии по определенным параметрам, 
воспользовавшись поисковой формой; ознакомиться с интересными 
тематическими материалами, в частности, о построении карьеры (как 
успешно пройти собеседование с работодателем, какие особенности 
первого места работы, правила составления резюме), о выборе про-
фессии и прохождении обучения и т.д.; пройти тестирование для 
самоопределения в труде и самостоятельно проанализировать собст-
венные способности, а работодателям – подобрать резюме соиска-
телей на работу по определенным параметрам, воспользовавшись 
поисковой формой; ознакомиться с интересными тематическими 
материалы, в частности, об особенностях подбора и приема на работу 
сотрудников, о возможностях обучения и повышения квалификации 
специалистов организации, о ситуации на рынке труда и т.д. 

Как утверждает руководитель Государственной службы занятости 
(Центрального аппарата) в последнее время каждый соискатель 
получил возможность дистанционного обучения и обучения онлайн с 
помощью образовательного проекта Prometheus; претенденты на 
новые рабочие места получили возможность бесплатно изучать 
английский язык; для стимулирования развития предпринимательства 
внедряется проект краудфандинговой платформы, которая позволит 
будущим предпринимателям проходить обучение и получать средства 
на открытие собственного дела; введены в работу видеорезюме, 
онлайн-собеседования и видеоревью вакансий, которые облегчили 
процесс поиска работы для людей, проживающих вблизи зоны прове-
дения антитеррористической операции [10]. 

Для усиления этой работы мы считаем перспективным прове-
дение «карьерных вебинаров» – on-line мероприятий, на которых могут 
рассматриваться вопросы техники поиска работы, открытия собствен-
ного дела безработными гражданами, подготовки резюме и т. п. 

Учитывая, что анонсировано работу нового портала службы 
занятости, который позволит пользователям получать часть услуг 
службы дистанционно [10], по нашему мнению, целесообразно иссле-
довать еще и вопрос возможности получения гражданами социальных 
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услуг в сфере занятости населения через портал государственных 
услуг iGov https://igov.org.ua и Единый государственный портал 
административных услуг https://poslugy.gov.ua. 

Подытоживая вышесказанное, важно отметить ту масштабную ра-
боту, которая проводится государственной службой Украины для уси-
ления сервисной направленности социальных услуг в сфере занятости 
населения. Вместе с тем, усложнение ситуации на рынке труда тре-
бует приложения скоординированных усилий органов государственной 
власти, профсоюзов, работодателей, общественных организаций. 
Принцип сервисной направленности должен быть заложен при выра-
ботке стратегии модернизации системы предоставления государст-
венных социальных услуг в сфере занятости населения, соответст-
вующей обновленным стандартам их качества, исходя из потреб-
ностей общества. 
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Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  

 
ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան,  
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԱԿՐՈԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հոդվածում կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարումը ներկա-
յացվում է որպես համաոլորտային համակարգ, որտեղ կոորդինաց-
վում են կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակով երկրում իրա-
կանացվող ինչպես սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական բնույթի 
որոշումները, այնպես էլ դրանց իրականացման ուղիները: 

Հիմնաբառեր. ռիսկերի կանախարգելում, ռիսկերի կառավար-
ման հաշվետվողականություն, հակակոռուպցիոն միջոցառումներ, 
կոռուպցիոն վնասներ 

 
«Մակրոկառավարում» հասկացությունը տարբեր մեկնաբանություն-

ներ է ստանում հասարակական գիտություններում: Այսպես, տնտեսա-
գիտության մեջ այն ընկալվում է որպես երկրի մակրոտնտեսական վի-
ճակի կարգավորում, սոցիոլոգիայում՝ որպես որոշումներ կայացնողների 
խոշոր խմբերի առաջնորդում և այլն: Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկա-
ռավարման շրջանակում առավելապես քննարկման են ենթարկվում մի-
տումներ և կատարվում են պատճառահետևանքային ընդհանրացում-
ներ, որոնք հիմք են հանդիսանում երկրում առկա կոռուպցիայի կան-
խարգելման քաղաքականության մշակման և իրականացման համար:  

Եվ այս առումով, ռիսկերի մակրոկառավարումն իրականացվում է ոչ 
թե կենտրոնացված` մեկ գերատեսչության կամ նախարարության կող-
մից, այլ այն համակցում է հանրային տարբեր ոլորտներում կոռուպցիայի 
կանխարգելման գործառույթները: Հետևաբար, մակրո մակարդակով 
որքան հաջող է ստացվում հակակոռուպցիոն միջոցառումների կորդի-
նացման ջանքերը, այնքան արդյունավետ է համարվում կոռուպցիոն 
ռիսկերի կառավարումը: 

Ընդհանուր առմամբ, ռիսկերի միկրո և մակրոկառավարման գործա-
ռույթները ունենալով շատ նմանություններ, այնուամենայնիվ տարբեր 
դրսևորումներով են հանդես գալիս: Սակայն առավել տարբերակիչ 
հատկանիշն այստեղ այն է, որ միկրոկառավարումը սահմանափակվում 
է կազմակերպության գործունեության շրջանակում և իրականացվում է  
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թոփ կառավարողի (մենեջմենթի կողմից: Իսկ ռիսկերի մակրոկառավար-
ման պարագայում առավելապես դրսևորվում են կարգավորման ոչ թե 
ուղղահայաց, այլ՝ հորիզոնական գործառույթներ, որոնք մի կենտրոնից 
չեն իրականացվում, այլ ձգտում են ներդաշնակորեն համակցվել ու իրա-
գործվել մակրոկառավարման ընդհանուր շրջագծում:  

Պետք է նշել նաև, որ ի տարբերություն երկրի մասշտաբով մակ-
րոկառավարման, կազմակերպություններում ռիսկերի կառավարումը 
միշտ էլ համարվել է ավանդական ոլորտ և միկրոտնտեսական կարգա-
վորման օբյեկտ է հանդիսացել: Այս առումով թե՛ տեսաբանները և թե՛ 
կառավարիչները բազմիցս քննարկման են արժանացրել և առաջարկել 
ռիսկերի համապարփակ կառավարման մի շարք գծապատկերներ [1]: 

 Միկրոտնտեսական համակարգում ռիսկերի կառավարման գործըն-
թացը կրում է շրջափուլային բնույթ և սկսում է ճանաչման գործընթա-
ցից: Տնտեսական գործունեության ռիսկերը, որոնք վնասներ ձևավորե-
լու հավանակություն ունեն, հնարավորինս պետք է բացահայտվեն և ճա-
նաչվեն, որպեսզի դառնան կառավարման օբյեկտ: Ռիսկերի միկրոտն-
տեսական կառավարման հաջորդ փուլում կատարվում է արդեն իսկ ճա-
նաչված ռիսկային գործոնների դասակարգում մի շարք հատկանիշնե-
րով՝ կառավարելի և ոչ կառավարելի, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ, արտա-
քին ու ներքին և այլն: Նման դասակարգումը օգնում է կառավարիչներին 
ժամանակին և ճիշտ կողմնորոշվելու յուրաքանչյուր ռիսկային գործոնի 
կանխարգելման գործընթացում և ընդհանուր առմամբ բարձրացնելու 
ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունը:  

Անչափ կարևոր է ռիսկային գործարքներից ակնկալվող պոտենցիալ 
վնասների չափումը: Ընդհանուր առմամբ, կոռուպցիան սահմանվում է 
որպես իշխանության չարաշահում հոգուտ մասնավոր շահի: Հետևաբար 
կոռուպցիոն ռիսկերից ակնկալվող վնասները գրեթե անհնար է չափել: 
Այսպես, իշխանության չարաշահումը հրապարակավ չի գրանցվում, և 
հայտնի չէ, թե կոռուպացված պաշտոնյաին քանի անգամ և որքան գու-
մար է կաշառքի ձևով տրվում: Վերջապես, կոռուպցիայի կողմից հասց-
վող սոցիալական վնասները նույնպես հնարավոր չէ գումարային արժ-
ևորել և չափել:  

Եթե միկրոտնտեսական մակարդակում գործարարության ռիսկերի 
արդարացվածության գնահատումը կառավարման գործառույթներում 
կարևորագույն մաս է կազմում, քանի որ գործարարության ռիսկերը հա-
ճախ բազմապատիկ եկամուտներ են ապահովում, ապա կոռուպցիոն 
ռիսկերի առկայությունը երբեք չի արդարացվում հանրության կողմից: 
Ցանկացած պարագայում մանր ու խոշոր կոռուպցիան սոցիալական չա-
րիք է, կաշկանդում է ժողովրդավարությունը, երկրի սոցիալ-տնտեսա-
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կան առաջընթացը, ուստի կոռուպցիոն ռիսկերի «արդարացվածության» 
գնահատման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, և այդ ռիսկերը կա-
ռավարելիս միայն պետք է կանխարգելվեն, կամ հասցվեն նվազագույնի: 

Ռիսկերի միկրո կառավարման գործընթացում կարևորվում է հաշ-
վետվողականությունը: Կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանում-
ներում և գործարարության ոլորտում ծագող ռիսկերը կառավարվում են 
տարբեր պատասխանատուների կամ կառավարող խմբերի կողմից, 
որոնք հաշվետու են լինում իրենց գործունեության համար և տեղեկաց-
նում են գործադիր տնօրինությանը, թե որքանով են նվազեցվել կամ 
կանխարգելվել ձեռներեցական ռիսկերից ակնկալվող հավանական 
վնասները:  

Աղյուսակ 1  
Գրանցված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների  

քանակն ըստ հանցատեսակների [2]  
(միավոր) 

Հանցատեսակներ 2015 2014 

Խարդախությունը` պաշտոնեական դիրքում 2 4 
Խարդախությունը` կաշառք ստանալու պատրվակով 3 14 
Պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացում  30 7 
Յուրացում կամ վատնում խոշոր չափերով  55 102 
Առևտրային կաշառք  4 15 
Հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը 95 110 
Առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների 
կողմից լիազորությունները չարաշահելը  

39 34 

Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը  99 105 
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը 69 47 
Կաշառք ստանալը  50 41 
Հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի 
վարձատրություն ստանալը  

5 6 

Կաշառք տալը  18 11 
 

Կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման հաշվետվողական գործընթացը 
մակրոմակարդակով փոքր-ինչ բարդ է, ու նաև՝ համակարգված չէ: Այս-
պես, ոստիկանությունը երկրում պարբերաբար տեղեկատվություն է տա-
րածում, թե հաշվետու ժամանակաշրջանում որքան են եղել կոռուպցիոն 
հանցագործությունների բացահայտումները (տե՛ս Աղյուսակ 1): Իրենց 
հերթին հասարակական կազմակերպությունները սոցիոլոգիական հար-
ցումներով պարզաբանում են երկրում առկա կոռուպցիոն ոլորտները: 
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Իշխանությունները մշակում են հակակոռուպցիոն միջոցառումների 
ծրագրեր և հանրության առջև հաշվետվությամբ հանդես են գալիս 
դրանց իրագործման արդյունքների գծով: Սակայն միևնույնն է, թվարկ-
ված հաշվետվողականության բաղադրիչները համակարգված չեն և ներ-
դաշնակություն չեն պարունակում, որն էլ չի դիտվում որպես կոռուպցիոն 
ռիսկերի մակրոկառավարման գործընթացում որպես համապարփակ 
տեղեկատվություն: 

Մեր կարծիքով, կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման գործըն-
թացն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնց կարելի է ներկա-
յացնել Գծապատկեր 1-ով: 

  
Գծապատկեր 1. Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման 

առաջարկվող համընդհանուր սխեման1 
 

Նախ՝ կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարումը հնարավոր չէ 
իրականացնել մեկ կենտրոնից, քանի որ դրանք ունեն ձևավորման ոչ 
միայն ոլորտային առանձնահատկույթուններ, այլև աղբյուրներ: Ուստի, 
կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման գործընթացն առաջին հեր-
թին սկսվում է երկրի կառավարության կողմից հակակոռուպցիոն քաղա-
քականության մշակումով, որը ենթադրում է նաև կոռուպցիոն երևույթ-
ների կանխրագելման գործառույթների միջոլորտային համակարգում:  

1 Կազմված է հեղինակի կողմից: 

Ռիսկերի 
միջոլորտային 
համակարգում 

Հակակոռուպցիոն 
քաղաքականություն 

Ռիսկերի մակրո 
վերլուծություն 

Կոռուպցիայի 
հանրային ընկալում 

Ռիսկերի կանխարգելման 
գործառույթների կոորդինացում 

ՌԻՍԿԵՐԻ 
ՄԱԿՐՈ- 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Կառավարման 
արդյունավետության 

կառավարում 
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Վերջին տասնամյակում ՀՀ կառավարության գերակայություններից 
մեկն է կոռուպցիայի դեմ պայքարը: Հիմնախնդրի լուծման կարևոր ե-
րաշխիքներից է հակակոռուպցիոն ռազմավարության արդյունավետ ի-
րականացումն ապահովող ինստիտուցիոնալ համակարգի ներդրումը, 
ինչը բխում է նաև ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների 
տրամաբանությունից: Այդ համակարգը, ըստ էության, պետք է միտված 
լինի հակակոռուպցիոն քաղաքականություն իրականացնող մարմինների 
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև կո-
ռուպցիայի կանխարգելման և բացահայտման մարմինների միջև կայուն 
կառուցակարգված համագործակցության ապահովմանը:  

Այստեղ չափազանց կարևորվում է իրավապահ մարմինների, հասա-
րակական կազմակերպությունների, տեղեկատվական լրատվամիջոցնե-
րի հակակոռուպցիոն գործունեության ներդաշնակեցումը, և եթե հնարա-
վոր է՝ նաև համակարգումը, որն առավել արդյունավետ է դարձնում հա-
սարակության տարբեր շերտերում և մակրոտնտեսական տարբեր 
ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելում: Ներկայում, ՀՀ կա-
ռավարության որոշմամբ գործում է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոր-
հուրդ, որի հիմնական գործառույթներից է ոլորտային հակակոռուպցիոն 
ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացի համակարգումը [3]: 

Քանի որ կոռուպցիոն ռիսկերը և առավել ևս, կոռուպցիայից բխող 
հետևանքները հնարավոր չէ չափել, ուստի ռիսկերի մակրոկառավար-
ման գործընթացում համընդհանուր չեն օգտագործվում: Փոխարենը կի-
րառվում են սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում ձևավորվող կո-
ռուպցիայի ընկալման համաթվեր, որոնք հանդես են գալիս որպես կո-
ռուպցիոն երևույթների այլընտրանքային չափիչներ ոչ միայն ըստ ոլորտ-
ների, այլև ըստ երկրների կտրվածքի [4]:  

Ելնելով այս ամենից՝ մեր կողմից առաջարկվում է կոռուպցիան սահ-
մանել որպես «արատավոր երևույթ, որի արդյունքում անձնական կամ 
խմբային նյութական, ու նաև ոչ նյութական շահ ստանալու նպատակով 
բարոյական և իրավական նորմերի շրջանցմամբ խախտվում է բնակ-
չության իրավահավասարությունը և լուրջ խոչընդոտներ են առաջանում 
հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար»:  

Ի վերջո, կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարումը պահանջում է 
կոռուպցիոն երևույթների ձևավորման ոչ թե անհատական, այլ ընդհան-
րացված վերլուծություն: Այստեղ տեղին չէ քննարկել առանձին արատա-
վոր երևույթներ և դրանից եզրահանգումներ կատարել, քանի որ եթե կո-
ռուպցիան համակարգային բնույթ է կրում, ապա պետք է դիտարկվեն 
դրա զարգացման միտումները և կանխարգելման համալիր ուղիները, 
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որը դժվար է իրականացնել առանց հակակոռուպցիոն պայքարի միջո-
լորտային գործառույթների համակարգման:  

Այս առումով, առաջարկվում է կոռուպցիայի կանխարգելմանը ցու-
ցաբերել համալիր մոտեցում, ինչպիսիք են՝ ռիսկերի կանխարգելման 
միջգերատեսչական գործառույթների, ռիսկերի միջոլորտային համա-
կարգումը, և որ ամենակարևորն է, կոռուպցիոն հետևանքների վերլու-
ծությունը ոչ միայն փաստերին առերեսվելուց հետո, այլ կոռուպցիոն 
ռիսկերի կանխատեսման ժամանակ: 

Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման հիմնախնդիրն առավե-
լապես առնչվում է կանխարգելիչ, քան պատժիչ գործառույթների հետ: 
Հետևաբար, նախընտրելի տարբերակը իրավապահ մարմինների, հա-
սարակական կազմակերպությունների, տեղեկատվական լրատվամիջոց-
ների հակակոռուպցիոն գործունեության ներդաշնակեցված գործիքների 
ներդրումն է (տե՛ս Գծապատկեր 1), որը մակրո մակարդակում նվազա-
գույնի կհասցնի կոռուպցիոն ռիսկերը: 
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ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ 
ՀՀ ԿԲ հիմնարկ՝ գերմանա-հայկական 

հիմնադրամ, ավագ աուդիտոր, 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում առկա ֆինանսական խնդիրները, որոնք ազդում են տնտե-
սության զարգացմանը: Դիտարկվում և ներկայացվում են այն հիմ-
նահարցերը, որոնք բացասական են ազդում և խոչընդոտում 
տնտեսության աճը: Նշվում են շուկայում գործող ավանդների և 
պարտատոմսերի տոկոսադրույքները, որոնք միմյանց հետ մրցակ-
ցություն են առաջացնում: Դիտարկվում են վարկային ծրագրերի 
տոկոսադրույքների հարցը և վերջիններիս ազդեցությունը ՀՀ 
տնտեսության վրա: Մանրամասնորեն նկարագրվում է ՀՀ կենտրո-
նական բանկի դերը, ինչպես նաև նշվում են այն ծրագրերը, որոնց 
շրջանակներում Կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավոր-
վում են ֆինանսական կազմակերպությունները: 

Հիմնաբառեր. վարկ, տոկոսադրույք, վարկային ծրագրեր, 
վարկային պորտֆել: 

 
Ներկայում Հայաստանի ֆինանսական շուկայում ձևավորվել են մի 

շարք խնդիրներ, որոնք ազդում են երկրի զարգացմանը, ինչը վերջնա-
հաշվարկով իր անդրադարձն է գտնում տնտեսության ճյուղերում: 

Փորձենք առանձնացնել դրանցից հիմնականները, պարզաբանելով 
պատճառները, և դիտարկենք վերջիններիս հնարավոր լուծման ուղինե-
րը, որոնք են. 

– անջրպետ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավոր-
վող և առևտրային բանկերի կողմից տրվող վարկերի տոկոսադրույքնե-
րի միջև, 

– կապիտալի և վարկերի կենտրոնացումն առանձնակի խմբերում, 
– բանկերի կողմից դրամով ավանդների փոքր քանակների ներգ-

րավումը, 
– տնտեսության դոլարացում, 
– ավանդների և պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության 

տոկոսադրույքների անհավասար պայմաններ, 
– վարկերի վերադարձելիության հետ կապված խնդիրներ, 
– գրավի իրացվելիության հետ կապված խնդիրներ։ 
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Այժմ ՀՀ բանկային համակարգը, մասնավորապես առևտրային 
բանկերը, գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, որն ուղիղ կապ ունի տնտե-
սության հետ: Սրա հաստատման համար կարևորագույն չափանիշ է 
ժամկետանց վարկերի տեսակարար կշիռը: Ժամկետանց վարկերի քա-
նակը կամ ծավալը նախորդ ժամանակահատվածներում երբևէ չի գերա-
զանցել բանկերի վարկային պորտֆելի 5%-ը: Սակայն, մի շարք ֆինան-
սական հաստատությունների համար ներկայում տվյալ ցուցանիշը հեռու 
է նշված թվից, որը դեռ աճի միտում ունի: 

Տվյալ խնդիրը, բացի վատ կողմերից, նաև վտանգում է օտարերկր-
յա վարկավորումը: Վերջինս պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ կենտ-
րոնական բանկի հետ կնքված մի շարք վարկային պայմանագրեր ներա-
ռում են դրույթ, համաձայն որի բանկերի վարկավորումը կարող է իրա-
կանացվել այն դեպքում, երբ ժամկետանց վարկերը չպետք է գերազան-
ցեն բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկային պորտ-
ֆելի 5%-ը: 

Ներկայիս ստեղծված իրավիճակում մի շարք բանկեր ավանդներ են 
ներգրավում մոտավոր մինչև 16% դրամով և 9% ԱՄՆ դոլարով [3]:  

ՀՀ դրամի դեպքում, եթե հաշվի առնենք այն, որ բանկերի պնդմամբ 
մոտ 2% բանկի ծախսն է հանդիսանում, ապա հատկանշական է, որ վեր-
ջինիս կողմից վարկը պետք է տրամադրվի 18%-ից բարձր, որի դեպքում 
բանկի կողմից եկամուտ կստացվի: Այսինքն՝ ներկա ժամանակահատ-
վածում, եթե հաշվի առնենք իրական տոկոսադրույքը, ապա գործարա-
րության վարկերը պետք է տրամադրվեն 19-24 տոկոս տարեկան տոկո-
սադրույքով:  

ՀՀ տնտեսության պայմաններում մի շարք գործարարների հարցու-
մը, ինչպես նաև վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 16%-ից ավել տոկո-
սադրուքով վարկավորումը արդեն իսկ դժվարություններ է առաջացնում 
վարկի մարումների հետ, որը վերջին հաշվով անդրադառնում է գործա-
րարների գործունեության վրա:  

Վերը նշվածից պարզ է դառնում, որ դրամի պարագայում բանկերի 
սեփական միջոցներով արդյունավետ վարկավորում գրեթե հնարավոր 
չէ, որովհետև գործարարի համար 19-24 տոկոս տոկոսադրույքը համե-
մատաբար բարձր է, իսկ դրանից ցածրն արդեն ձեռնտու չէ բանկին: 

Ակնառու է դառնում, որ բանկերը շահագրգիռ պետք է լինեն՝ վար-
կերը տրամադրել ԱՄՆ դոլարով, սակայն դրանք արդեն ռիսկային են 
վարկառուների համար, կապված փոխարժեքների տատանումների հետ, 
որը վերջին տարիներին արդեն համապատասխան թռիչքներով լուրջ 
մտորումների տեղիք է տալիս, թեկուզ նաև այն պարագայում, երբ վար-
կի տոկոսադրույքը համեմատաբար ցածր է: 
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Այստեղ, գործարար ակտիվությունը պահպանելու և՛ փոքր, և՛ միջին 
ձեռնարկատիրությունը խթանելու նպատակով հանդես է գալիս ՀՀ 
կենտրոնական բանկը՝ վերաֆինանսավորելով ՀՀ բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների կողմից շահառուներին տրամադրված վարկե-
րը: Վարկերը վերաֆինանսավորվում են տարբեր ծրագրերի համար 
սկսած 6 տոկոսից մինչև 9 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով, սակայն 
այն պայմանով, որ վարկառուների համար այն չպետք է գերազանցի 
15%-ը (սովորաբար վերջիններս տրամադրվում են միջինը 14%-ով): 

Ծրագրերը և դրանց ծավալները հետևյալն են. 
գերմանական KFW կողմից վերաֆինանսավորվող միջին, փոքր և 

միկրո ձեռնարկատիրության զարգացման համար՝ 16.8 մլն եվրո, վերա-
կանգնվող էներգետիկա՝ 64 մլն եվրո, բնակարանային շուկայի կայուն 
զարգացում՝ 32 մլն եվրո, ՓՄՁ էներգաարդյունավետ վարկավորում՝ 
20 մլն եվրո, ագրոֆինանսավորում` 30 մլն եվրո, Համաշխարհային բանկի 
ՓՄՁ-երի ֆինանսավորում՝ 50 մլն ԱՄՆ դոլար, Ասիական բանկի կողմից 
վերաֆինանսավորվող Կանանց ՓՄՁ-երի աջակցման համար՝ 20 մլն 
ԱՄՆ դոլար, Եվրոպական ներդրումային բանկի՝ զբոսաշրջության և 
գյուղատնտեսության աջակցում՝ 62.3 մլն ԱՄՆ դոլար և ՀՀ կառավա-
րության կողմից տնտեսության կայունացման վարկավորմանն ուղղված 
74 մլն ՀՀ դրամ [4]: 

Այս ծրագրերն իրականացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից 
տնտեսության տարբեր ոլորտների խթանման նպատակով:  

Հարկ է նշել, որ այս բոլոր վարկերը ՀՀ բանկերին և վարկային կազ-
մակերպություններին տրամադրվում են ՀՀ դրամով, որտեղ արտարժու-
թային ռիսկն իր վրա է վերցնում ՀՀ կենտրոնական բանկը: Այս առու-
մով, հատկանշական է, որ վերոնշյալ ֆինանսական կազմակերպություն-
ների համար արտարժութային ռիսկը 0 % է: 

Այս ամենը գուցե և խթանում է տնտեսության տարբեր ճյուղերը, սա-
կայն առաջացնում է խնդիր, որտեղ բանկն իր սեփական միջոցներով, 
եթե դա իհարկե ընդհանուր կապիտալից չէ, չի կարող մրցակցել Կենտ-
րոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորվող վարկերի հետ: 

Վերջինի բացատրությունը ակնառու է՝ հաշվի առնելով վերոնշյալը, 
բանկը չի կարող ավանդ ներգրավել 17 %-ով, իսկ վարկ տրամադրել 
14 %-ով: 

Այստեղ խնդիր է առաջանում նաև բանկերի մրցակցության մեջ: Այն 
բանկերը, որոնք տվյալ ծրագրերով հանդիսանում են ՀՀ ԿԲ-ի գործըն-
կեր, տրամադրում են ավելի ցածր տոկոսով վարկեր տնտեսության 
տվյալ հատվածի համար, մինչդեռ մյուս բանկերը կամ վարկային կազ-
մակերպությունները, որոնք իրենց միջոցներով են տրամադրում վար-

41 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017  
 

  

կեր, չեն կարող մրցակցել վերջիններիս հետ: Դա նշանակում է, որ 
Կենտրոնական բանկի միջոցներով չվերաֆինանսավորվող բանկերի 
համար նշված տնտեսության ճյուղերը չեն ֆինանսավորվելու, ինչն առա-
ջացնում է նաև վարկերի բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացիայի) 
խնդիր: Այսինքն՝ տվյալ բանկերի վարկային պորտֆելների մեծ մասը 
պետք է ուղղվի սպառողական վարկերի ֆինանսավորմանը, որի տոկո-
սադրույքները համեմատաբար բարձր են՝ կազմելով մոտ 24 %: 

Վարկային պորտֆելի կենտրոնացումը տնտեսության մեկ հատվա-
ծում, մասնավորապես սպառողական վարկերի բնագավառում, չափա-
զանց վտանգավոր է, քանի որ այստեղ շատ դեպքերում գրավ է հանդի-
սանում այսպես կոչված ապառիկ վերցված ապրանքը, որը նույն գնով ի-
րացնելը գրեթե անհնար է: 

Գրավի իրացվելիության հետ կապված հարցը ներկա ժամանակա-
հատվածում խնդիրներ է առաջացնում նաև ոչ միայն սպառողական 
վարկերի համար գրավադրված ապրանքների, այլ նաև տնտեսության 
ներկայիս ստեղծված իրավիճակի հետ: Դա կապված է հիմնական մի-
ջոցների իրացվելիության հետ նաև, օրինակ՝ անշարժ գույք, գործարա-
րության տարածքներ, գյուղատնտեսական խոշոր տեխնիկա և այլն: 

Դրամային վարկերի տրամադրման հետ կապված խնդիր է համընդ-
հանուր դոլարացումը: Ներկայում ավանդների մոտ 80 %-ը կազմում են 
դոլարային ավանդները, ինչը կապված է բնակչության կողմից դրամի 
հանդեպ անվստահությամբ: Վերջինս մասամբ արդարացված է՝ հաշվի 
առնելով դոլարի փոխարժեքի միալար բարձրացումը, եթե նույնիսկ չհի-
շատակենք ժամանակ առ ժամանակ ՀՀ դրամի փոխարժեքի կտրուկ 
անկումները: 

Ավանդների ներգրավման բնագավառում բանկերին մրցակից է դառ-
նում նաև ՀՀ կառավարությունը՝ թողարկելով պետական պարտատոմսեր:  

Այլ պայմաններում պետական պարտատոմսերի թողարկումը բնա-
կանոն երևույթ է՝ պետության ներքին պարտքի սպասարկման համար, 
սակայն որտեղ համապատասխան տոկոսադրույքները պետք է ավանդ-
ների տոկոսադրույքներից համեմատաբար ցածր լինեն՝ բնակչության 
միջոցները բանկերում ներգրավելու համար: Սակայն, եթե հաշվի առ-
նենք այն, որ պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքները համադ-
րելի են բանկային ավանդների տոկոսադրույքների հետ, կազմելով  
13-14 % տարեկան, և գումարած այն, որ վերջիններս, ի տարբերություն 
բանկային ավանդների, եկամտահարկով չեն հարկվում, առանց այն էլ 
բանկի կողմից ավանդների ներգրավման գործընթացն ավելի դժվար 
կացության մեջ է դնում, ինչը, բնականաբար, իր հերթին էլ նվազեցնում 
է ներգրավված ավանդի ծավալը:  
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Վերը նշվածները, համընդհանուր առումով, խնդիր են առաջացնում 
ՀՀ տնտեսության զարգացման համար, որոնց լուծման միտումները 
պետք է ուղղված լինեն ՀՀ ֆինանսական համակարգի արդյունավե-
տության բարձրացմանը, ինչպես նաև չվնասեն բանկային համակարգի 
բնականոն աշխատանքին:  
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В статье рассматриваются финансовые проблемы Республики 
Армения, которые оказывают влияние на экономическое развитие 
страны. Выявляются о проблемы, которые оказывают негативное 
влияние и препятствуют экономическому росту. Отмечаются рыноч-
ные процентные ставки по вкладам и облигациям, которые конку-
рируют друг с другом. Рассмотривается вопрос о процентных ставках, 
кредитных программ и и их влияние на экономику. Подробно описана 
роль Центрального банка, а также указаны программы, которые рефи-
нансируются Центральным банком финансовым организациям.  
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THE ISSUES OF RA BANKING SYSTEM AND THEIR INFLUENCE ON 

THE COUNTYR'S FINANCIAL ENVIRONMENT  
 

The article researches financial problems of the Republic of Armenia, 
which have an impact on the economic development of the country. There 
problems are disclosed, which have a negative impact and impede 
economic growth. The interest rates on deposits and bonds are underlined, 
which compete with each other. The question of interest rates of the loan 
programs is considered in terms of their impact on the economy. The role 
of the Central Bank described in detail, as well as listed programs that are 
refinanced by the Central Bank of Armenia. 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄՍՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ  

ՀՀ տնտեսության առկա հիմնախնդիրներից է ներդրումների 
ներգրավումը, քանի որ դրանք ՀՆԱ-ի ամենազգայուն և փոփոխուն 
բաղադրիչներից մեկն են: Համախառն ներդրումների շարժընթացի 
փոփոխությունների պատճառը հասկանալու համար հոդվածում դի-
տարկվել է էկոնոմետրիկ ձևաչափ (մոդել), որը նկարագրում է այն-
պիսի ցուցանիշների միջև եղած կախվածությունը, ինչպիսիք են 
համախառն ներդրումները և ՀՆԱ-ն, բանկային տոկոսը, նախկին 
ներդրումների մակարդակը: Ուսումնասիրվել է նաև նշված գործոն-
ների դինամիկան:  

Հիմնաբառեր. ներդրումներ, տնտեսամաթեմատիկական ձևաչափ 
(մոդել), տոկոսադրույք, ՀՆԱ, հետազոտություն: 

 

Յուրաքանչյուր պետության հիմնախնդիրներից է ներդրումների ներ-
գրավումը: Պետությունը ոչ թե պետք է դիմի պարզամիտ վարչարարութ-
յանն ու հովանավորչությանը, այլև մշակի ներդրումների խթանման ներ-
կա և հեռանկարային այնպիսի ծրագիր, որը հենված կլինի տնտեսության 
իրական պահանջների վրա: Ներդրումները ՀՆԱ-ի ամենազգայուն և փո-
փոխուն բաղադրիչներից մեկն են նաև ՀՀ տնտեսությունում: Նման վար-
քագիծը պայմանավորված է ոչ միայն զուտ տնտեսական խնդիրներով, 
այլ նաև աշխարհաքաղաքական ձևավորված ներկայիս դրությամբ՝ մաս-
նավորապես,երկու թշնամի հարևանների առկայությամբ և վերջիններիս 
վարած հակահայ քաղաքականությամբ: Պատերազմական իրավիճակի 
առկայությունը ՀՀ տնտեսությունը դարձնում է լրացուցիչ ռիսկային:  

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունում ներկայացված ազ-
գային հաշիվների համակարգի հաշվարկների փոփոխության հետ կապ-
ված իրական տարբերություններ են նկատվում 1993 թ. և 2008 թ. մեթո-
դաբանությամբ հաշվարկված եկամուտների օգտագործման եղանակով 
հաշվարկված ՀՆԱ-ի և նրա բաղադրիչների միջև: ՀՀ ազգային վիճա-
կագրական ծառայությունը ներկայացնում է եկամուտների օգտագործ-
ման եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի և նրա բաղադրիչների եռամսյա-
կային տվյալները 2000-2014 թթ. 1993 թ. մեթոդաբանությամբ, իսկ 
2014 թ. սկսած՝ 2008 թ. մեթոդաբանությամբ [1], հետևաբար սույն հե-
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տազոտության շրջանակներում տնտեսամաթեմատիկական հաշվարկ-
ները կիրականացվեն 1993 թ. մեթոդաբանության շրջանակներում, քա-
նի որ տվյալների քանակությունը այս դեպքում բավարար է, իսկ ներկա 
իրավիճակի վերլուծությունը կիրականացնենք 2008 թ. մեթոդաբանութ-
յան հաշվարկների հիման վրա: Չնայած վերը ասվածին՝ ներդրումները 
համարվել և համարվում են ՀՆԱ-ի ամենափոփոխուն բաղադրիչը ինչ-
պես 1993 թ., այնպես էլ 2008 թ. մեթոդաբանությամբ իրականացված 
հաշվարկների պարագայում, որում կարելի է համոզվել հետևյալ գծա-
պատկերների օգնությամբ՝ 

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ-ի բաղադրիչների դինամիկան 2000-2014 թթ.՝ 
եռամսյակներում հաշվարկված 1993 թ. մեթոդաբանությամբ  

 

Ինչպես կարելի է նկատել Գծապատկեր 1-ից, ներդրումները հարա-
բերականորեն ավելի տատանողական բնույթ ունեն, քան ՀՆԱ-ի մնա-
ցած բաղադրիչները, որոնք դասավորված են գծապատկերում հետևյալ 
հերթականությամբ՝ վերևից սկսած սպառում, ներմուծում և արտահա-
նում, ներդրումներ և պետական գնումներ:  

Ներդրումների տատանողական վարքագիծը պահպանվում է նաև 
2014-2015 թթ. եռամսյակային ժամանակահատվածում, երբ ՀՆԱ-ն և 
բաղարիչները հաշվարկված են 2008 թ. մեթոդաբանությամբ:  

Համախառն ներդրումների դինամիկայի նման փոփոխությունների 
պատճառը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դիտարկել էկոնոմետրիկ 
ձևաչափ, որը կնկարագրի համախառն ներդրումների և այնպիսի տնտե-
սական ցուցանիշների միջև կախվածության աստիճանը, ինչպիսիք են՝ 
ՀՆԱ-ն, բանկային տոկոսը և նախկին ներդրումների մակարդա-
կը:Ներդրումների ծավալը ուղղակիորեն կապի մեջ է նաև հարկային 
բեռից և հարկային վարչարարությունից: Նախքան բուն տնտեսաչափա-
կան վերլուծությանն անցնելը, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև նշված 
գործոնների դինամիկան ևս:  
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Առաջին տեղում է անվանական ՀՆԱ-ի մեծությունը: ՀՆԱ-ն այն հիմ-
նական ցուցանիշներից է, որը ներառում է բազմաթիվ գործընթացներ, 
որոնք առկա են երկրում: ՀՆԱ-ի որոշակի մակարդակի ապահովումն 
այն հիմքն է, որի շուրջ ներդրողները պլանավորում են իրենց ներկա և 
ապագա անելիքները: Անվանական ՀՆԱ-ի դինամիկան ևս նկարագրվե-
լու է երկու ժամանակահատվածով, քանի որ տեղի է ունեցել հաշվարկ-
ների մեթոդաբանության փոփոխություն: Այժմ դիտարկենք ՀՆԱ-ի դի-
նամիկան 1993 թ. մեթոդաբանությամբ հաշվարկված:  

Գծապատկեր 2. Անվանական ՀՆԱ-ի դինամիկան  
2000-2014թթ. եռամսյակներում 

Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ ՀՆԱ-ն աճի միտում ունի: ՀՆԱ-ի 
առավելագույն եռամսյակային մակարդակը դիտվել է 2008 թ. երրորդ 
եռամսյակում, այնուհետև տնտեսական ճգնաժամի և պետական բյուջեն 
չկատարելու հետևանով հետևանքով նկատվել է անկում 2009 թ. առա-
ջին եռամսյակում, իսկ 2014 թ. չորրորդ եռամսյակում ՀՆԱ-ն աճել է: Այս 
եռամսյակում ՀՆԱ աճը ավելին է, քան առավեագույն ՀՆԱ մակարդակով 
եռամսյակում, ինչը վկայում է տնտեսության փոքր-ինչ վերականգնման մասին:  

Տեսնենք՝ ինչ պատկեր է արձանագրվել 2014 թ. առաջին եռամսյա-
կից մինչև 2015 թ. երկրորդ եռամսյակն ընկած ժամանակահատվածում, 
երբ ՀՆԱ-ն հաշվարկվել է 2008 թ. մեթոդաբանությամբ: 

Գծապատկեր 3. Անվանական ՀՆԱ-ի դինամիկան  
2014-2015 թթ. եռամսյակներում 
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2014 թ. չորրոդ եռամսյակի վերելքից հետո նկատվում է անկում: Եվ 
արդեն 2015 թ. առաջին եռամսյակում ՀՆԱ-ն ընկել է, սակայն անկումն 
այնքան խորը չէ, որքան 2014 թ. առաջին եռամսյակում: Վերելք է նկատ-
վում 2015 թ. երկրորդ եռամսյակում, որն ավելին է, քան 2014 թ. երկրորդ 
եռամսյակի վերելքը:  

Անվանական ՀՆԱ-ի և ներդրումների կախվածությունը պետք է լինի 
դրական, քանի որ ՀՆԱ-ի աճն ենթադրում է եկամուտների ավելացում, 
տնտեսական գործունեության աշխուժացում, որոնք գործարարության 
կարևորագույն նախապայմաններից են և ներդրողներին ներգրավելու 
առաջնային գործոններից մեկը:  

Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը բանկային տոկոսի հաշվարկային 
դրույքն է [2], որը սահմանվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից յու-
րաքանչյուր ասմվա 5-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Այն հաշ-
վարկվում է որպես միջին կշռված տոկոսադրույք հաշվարկման օրվան 
նախորդող 5 շաբաթների ընթացքում՝ ՀՀ-ում գործող առևտրային բան-
կերի կողմից ՀՀ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից ՀՀ դրա-
մով և արտարժույթով ներգավված 90 օրից ավելի ժամկետայնության 
ավանդների և դրանց՝ ՀՀ դրամով և արտարժույթով տրամադրված 90 
օրից ավելի ժամկետայնության վարկերի տոկոսադրույքների և ծավալ-
ների վերաբերյալ տվյալների հիման վրա: Այս ցուցանիշը բարդ ցուցա-
նիշ է, քանի որ ներկայացնում է տրամադրվող վարկերի և ստացած 
ավանդների տոկոսների և ծավալների համադրությունը: Բիզնես միա-
վորները շատ հաճախ դիմում են վարկային միջոցներին՝ ապահովելու 
համար տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը, հետևա-
բար առավել կարևոր է վարկերի ծավալների և դրանց տոկոսադրույքնե-
րի ազդեցությունը, սակայն մյուս կողմից տնտեսավարող սուբյեկտները 
շահագրգռված են ավելորդ եկամուտների որոշ մասն ուղղել խնայողութ-
յուններին՝ ավանդների տեսքով, որը հետագայում կարող է դառնալ 
ներդրումների աղբյուր:  

Մյուս կախվածությունը, որը գտնվել է մեր ուշադրության կենտրոնում, 
տվյալ եռամսյակի ներդրումների վրա նախորդ եռամսյակների ներդրում-
ների ազդեցությունն է: Նշենք,որ ցանկացած ներդրող, որը պատրաստ-
վում է ներդրում կատարել, անպայման անդրադառնում է նախկինում իր 
կամ մեկ այլ ներդրողի կատարած ներդրումներին, կատարում ծախսերի 
և եկամուտների համադրություն և միայն այն պարագայում, եթե նախկին 
ներդրումները ինչ-որ իմաստով հաջողված են համարվում, նոր որոշում է 
կայացնում նոր ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ:  

Նշենք, որ ներդրումային միջավայրի բարելավման համար կարևոր 
նշանակություն ունի երկրում գործող հարկային դաշտը: Բարձր հար-
կադրույքները նպաստում են տնտեսության ստվերային մասի ավելացմա-
նը: Զարգացած երկրներում սահմանային հարկադրույքի 1 տոկոս բարձ-
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րացումը տանում է ստվերային տնտեսության 1.4 տոկոս աճի: Մրցունա-
կության 2014-2015 թթ. համաշխարհային զեկույցը և Հայաստանի ձեռ-
նարկությունների 2013 թ. հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ հարկա-
յին խնդիրները առանձնակի մարտահրավեր են բիզնես սկսելու համար:  

 
Գծապատկեր 4. Ներդրումներ կատարելու համար  

խնդրահարույց գործոնները1 [3] 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 4-ից, հարկային կանոնակարգերը, 
հարկային դրույքաչափերը և հարկային վարչարարությունը բարձր տեղ 
են զբաղեցնում այն գործոնների ցանկում, որոնք կազմակերպությունների 
կողմից մատնանշվում են որպես ներդրումներ կատարելու խոչընդոտներ: 
Մեկ այլ էական գործոն է կոռուպցիան, որի վերացումը կարևոր նշանա-
կություն ունի ՀՀ-ի համար ներդրումներ ներգրավելու տեսանկյունից:  

Ներդրումային միջավայրի բարելավման համար կարևորվում է երկրի 
կողմից հարկային արտոնությունների տրամադրումը օտարերկրյա ներ-
դրողներին: Հարկային արտոնությունների տրամադրումը արտոնյալ ռե-
ժիմի պայմաններում սահմանվում է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրեն-
քում [4]:  

Կարծում ենք, որ օրենքի 39-րդ հոդվածը սահմանում է ամենա-
կարևոր արտոնությունը օտարերկրյա ներդրողների համար: Համաձայն 
այս հոդվածի, եթե օտարերկրյա ներդրումներով ռեզիդենտի կանո-
նադրական կապիտալում օտարերկրյա ներդրողների փաստացի կատա-
րած ներդրման ընդհանուր արժեքը 1998 թ. հունվարի 1-ից հետո կազ-
մում է առնվազն 500 մլն. դրամ, ապա տվյալ ռեզիդենտի շահութահար-
կի գումարը նվազեցվում է: Սահմանված արտոնության ժամկետում հար-
կատուի լուծարման դեպքում շահութահարկի գումարն այդ արտոնութ-

1 Գծապատկերը կառուցվել է Համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովում, 
Մրցունակության համաշխարհային ցուցիչներ, 2014-15 թթ., Համաշխարհային բանկ, 
Հայաստանի ձեռնարկությունների հետազոտություն 2013-ի հիման վրա 
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յան ժամանակահատվածի համար հաշվարկվում է լրիվ չափով գործու-
նեության ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:  

Կատարված տնտեսագիտական վերլուծությունից հետո անդրա-
դարձ կատարենք կոնկրետ կախվածությունների քննարկմանը: Այդ 
նպատակով անհրաժեշտ է դիտարկել հետևյալ էկոնոմետրիկ ձևաչափը՝ 

(1), 
որտեղ՝ ն րդ եռամսյակի ներդրումներն են, ն՝ րդ 
եռամսյակի բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը, ն՝ անվանա-
կան ՀՆԱ-ի մեծությունն է րդ եռամսյակում, ը՝ րդ 
եռմասյակի ներդրումներն են,  ն՝ անհայտ պարամետր է, որը նկարա-
գրում է ՀՀ ներդրումային գրավչությունը, մասնավորապես՝ օգտակար 
հանծոների պաշարների առկայությունը, ենթակառուցվածքների վիճակը 
[5, с. 97-98], աշխարհաքաղաքական իրավիճակը ՀՀ շուրջ, ն՝ 
ձևաչափի անհայտ պարամետրն է, որը ցույց է տալիս ներդրումների 
զգայունությունը բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի նկատմամբ, 

ը՝ անհայտ պարամետր է, որը նկարագրում է ներդրումների 
զգայունությունը ՀՆԱ-ի փոփոխության նկատմամբ, ն՝ անհայտ 
պարամետր է, որը նկարագրում է ներդրումների զգայունությունը 
նախկին եռամսյակների ներդրումներից,  ն՝ էկոնոմետրիկ 
ձևաչափի պատահական սխալն է ն րդ եռամսյակում, ն՝ 
եռամսյակը նկարագրող ինդեքս է, որը տատանվում է 2000 թ. առաջին 
եռամսյակից մինչև 2014 թ. չորրորդ եռամսյակը:  

Ձևաչափի փոփոխականների նկարագրության վերջին մասում, որը 
վերաբերում էր ին, նշվում է, որ փաստացի սույն հետազոտությունը 
իրականցվել է 2000-2014 թթ. եռամսյակային ժամանակահատվածում:  

Էկոնոմետրիկ ձևաչափը գնահատելուց հետո անհրաժեշտ է իրակա-
նացնել նախնական վերլուծություն՝ կապված գնահատման համար ան-
հրաժեշտ ձևաչափի տեսքի, փոփոխականների կառուցվածքի և թվի 
վերաբերյալ: 

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է նկատել, որ ներդրումների շարքում 
էական զգայունություն է նկատվում 4-րդ եռամսյակի մակարդակի վրա: 
Հետևաբար, վերջնական գնահատված ձևաչափում պետք է հաշվի 
առնել այս փաստը և այն դիտարկել ձևաչափում: Ձևաչափի փոփոխա-
կանների գրաֆիկները դիտարկելիս եզրակացնում ենք, որ դրանք ոչ 
ստացիոնար են [6, с. 268-273], հետևաբար ձևաչափում դրանք անհրա-
ժեշտ է ներմուծել ձևափոխված ձևով: Ձևաչափի կախյալ և անկախ 
փոփոխականների կախվածության գրաֆիկը դիտարկելիս գալիս ենք 
այն եզրահանգման, որ առավել լավ արդյունքներ հնարավոր է արձանա-
գրել, եթե դիտարկվեն բոլոր փոփոխականները լոգարիթմված վիճա-
կում: Այսպիսով, հաշվի առնելով վերը կատարված նկատառումները, (1) 
ձևաչափը կդիտարկենք հետևյալ ձևափոխված տարբերակով՝ 
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(2),  
որտեղ՝ ները նկարագրված փոփո-
խականներն են լոգարիթմված և առաջին կարգի տարբերություններով, 

ն կեղծ փոփոխական է [7, с. 58-63], որը նկարագրում է 4-րդ եռամսյակը, 
ասյինքն՝ երբ ն նկարագրում է 4-րդ եռամսյակը, այս ցուցանիշը 
ընդունում է 1 արժեքը, հակառակ դեպքում՝ 0 արժեքը,  ն անհայտ 
պարամետր է, որը նկարագրում է չորրորդ եռամսյակի ազդեցությունը:  

(2) ձևաչափը գնահատվել է փոքրագույն քառակուսիների եղանա-
կով [8, с.10], որի արդյունքում պարզվել է, որ ձևաչափի որակական 
հատկանիշները [8, с.30-34] այնքան էլ բավարար չեն: Պատճառներից 
մեկն այն է, որ տոկոսադրույքի փոփոխության ազդեցությունը 
արտահայտվում է ոչ թե տվյալ պահին, այլև որոշակի ժամանակային 
լագով, հետևաբար հաջորդ ձևաչափում անհրաժեշտ է տոկոսադրույք 
գործոնը վերցնել 4 լագ ուշացումով, որը որոշվել է տոկոսադրույքի և 
ներդրումների շարքերը ուսումնասիրելուց հետո: Արդյունքում 
գնահատման համար ներկայացվել է հետևյալ ձևափոխված ձևաչափը՝ 

 (3), 
որտեղ՝ ն տոկոսադրույքի րդ եռամսյակի մեծությունն 
է լոգարիթմված և առաջին կարգի տարբերությամբ դիտարկված: 

(3) ձևաչափը ևս գնահատվել է փոքրագույն քառակուսիների եղա-
նակով, որի արդյունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը՝ 

 Աղյուսակ 1 
(3) ձևաչափի գնահատման արդյունքները 

 

Կախյալ փոփոխական:  
Գնահատման մեթոդ: Փոքր քառակուսիների 

Ընտրանք (ուղղ.): 2001։2 2012։4 
          Փոփ. Գործ.  Ստ. Սխալ  t-վիճակագիր  Հավ.  
           2.07 0.0366 56.48 0.0000 

 

-0.69 0.3139 -2.21 0.0000 
 

-0.22 0.0187 -11.78 0.0321 
Q4 0.31 0.0449 6.79 0.0000 
C -0.11 0.0193 -5.63 0.0000 
          R-քառակուսի 0.98 

Ուղղ. R-քառակուսի 0.98 
Դարբին-Ուաթսոնի վիճ. 2.24 
F-վիճ. 708.78 
Հավ(F-վիճ) 0.0000 
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Հիմք ընդունելով ստացված արդյունքները և կատարելով մի շարք 
ձևափոխություններ՝ վերջնական ձևաչափը կներկայացնենք հետևյալ 
տեսքով՝ 

 
որտեղ՝ -ն ներդրումների րդ եռամսյակի կանխատեսվող արժեքն 
է [8, с.43]: 

Գնահատված (4) էկոնոմետրիկ ձևաչափը կարելի է մեկնաբանել 
հետևյալ կերպ. 
 ազատ անդամի բացասական արժեքը նշանակում է, որ ՀՀ ներ-

դրումային գրավչությունը այնքան էլ բարձր չէ՝ պայմանավորված պատե-
րազմական վիճակով, սուղ բնական ռեսուրսներով, շրջափակումով: 
Հետևաբար, այս արտաքին շոկը իր բացասական հետքն է թողնում 
ներդրումների ծավալի վրա՝ կրճատելով դրանք 49,02 տոկոսով: Այ-
սինքն՝ նշված օբյեկտիվ պատճառները չլինելու պարագայում ՀՀ տնտե-
սությունը կստանար մինչև 49 տոկոսով ավելի շատ ներդրումներ տվյալ 
եռամսյակում: 
 Տոկոսադրույքի և ներդրումների միջև նկատվում է հակադարձ 

կապ: Մասնավորապես, տվյալ եռամսյակի տոկոսադրույքի 1 տոկոսով 
աճը, այլ հավասար պայմաններում, կհանգեցնի ներդրումների միջինում 
0.6 տոկոսով նվազման չորս եռամսյակ հետո: Բացասական կախվածութ-
յան պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ վարկային ռեսուրսների 
գինը բարձրանում է և, ամենայն հավանականությամբ, զրկում պոտեն-
ցիալ ներդրողներին լրացուցիչ գումարներ ձեռք բերելու և ներդրումները 
ընդլայնելու հնարավորությունից: Երկար լագի առկայությունը պայմանա-
վորված է ներդրողների՝ նոր իրավիճակին հարմարվելու ժամանակով: 
 Ներդրումների և ՀՆԱ-ի միջև առկա է դրական կախվածություն: 

Մասնավորապես, ՀՆԱ-ի 1 տոկոսով աճը տվյալ եռամսյակում, այլ հա-
վասար պայմաններում, կարող է հանգեցնել տվյալ եռամսյակի ներդ-
րումների՝ միջինում 2.1 տոկոսով աճին:Հետևաբար, ներդրումները գեր-
զգայուն են ՀՆԱ-ի նկատմամբ, ինչը պայմանավորված է այն հանգա-
մանքով, որ ՀՆԱ-ն ներառում է բազմաթիվ ցուցանիշներ՝ աշխատա-
վարձ, շահույթ, սպառում, որոնցից յուրաքանչյուրի աճը կարող է հան-
գեցնել ներդրումների աճին՝ պայմանավորված տնտեսական իրավիճա-
կի ակտիվացմամբ: Արտադրության ծավալների աճը պահանջում է լրա-
ցուցիչ ներդրումներ, որոնք կուղղվեն լրացուցիչ արտադրական հնարա-
վորությունների ապահովմանը: 
 Ներդրումների նախորդ եռամսյակը դրականորեն է ազդում 

ապագա ներդրումների վրա: Մասնավորապես, նախորդ եռամսյակի 
ներդրումների 1 տոկոսով աճը հանգեցնում է ապագա ներդրումների՝ միջի-
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նում 0.8 տոկոսով աճին: Նման ազդեցության պատճառը ակնհայտ է. եթե 
նախորդ եռամսյակում ներդրումների աճ նկատվել է, ապա տվյալ և ապա-
գա եռամսյակներում դեռ իներցիոն ձևով այդ աճը շարունակվում է:  
 Եվ վերջապես, 4-րդ եռամսյակում իրականացվում են միջինում 

30 տոկոսով ավելի շատ ներդրումներ, քան մյուս եռամսյակներում:  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ С 
ПОМОЩЮ ЭКОНОМИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
Один из проблем в экономике РА является привлечения инвести-

ций, так как они явлаються одним из самых наиболее чувствительных 
и переменных составляющих ВВП. Чтобы понять причину изменений 
динамики валовых инвестиций, в статье рассматривется эконометри-
ческий модель, который описывает связь между валовых инвестиций, 
и таких экономических показательей, какими являються ВВП, 
банковский процент и уровень инвестиций в прошлом году. В статье 
также рассматриваеться динамика этих факторов. 

Ключевые слова: инвестиции, экономическо-математический 
модель, процентная ставка, ВВП, исследование. 

 
 
 

 
TATEVIK MSRYAN 

PhD Student at Armenian State 
University of Economics 
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MATHEMATICAL-ECONOMIC MODELS  

One of the problems of the economy of Republic of Armenia is 
involvement of investments as they are one of the most sensitive and 
variable components of GDP. In order to understand the reason of changes 
of gross investments in the article we made an econometric model which 
describes the relations between gross investments and economic factors 
such as GDP, bank interest and level of investments in the previous year. 
In the article we also examined the dynamics of indicated factors. 

Keywords: investments, mathematical-economic model, interest rate, 
research. 

 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 21.11.2016 թ.  
 

54 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս, 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, 
տնտեսագիտության թեկնածու 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Զբոսաշրջության մեջ էական տեղ ունի ծառայությունների որակի 
գնահատումը: Յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ, վճարելով որոշակի գու-
մար, ձգտում է ստանալ որակյալ ծառայություններ: Հոդվածում ներ-
կայացվել է հյուրանոցային ծառայությունների որակի գնահատման 
մեթոդաբանության միջազգային փորձը, առաջարկվել է դրա կիրա-
ռումը ՀՀ-ում, մշակվել է համապատասխան հարցաթերթիկ: 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտ, ծառայության որակ, SERVQUAL, SERVPERF, HOLSERV, 
LODGING QUALITY INDEX. 

 
Զբոսաշրջության մեջ էական տեղ ունի ծառայությունների որակի 

գնահատումը: Յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ, վճարելով որոշակի գումար, 
ձգտում է ստանալ որակյալ ծառայություններ: Նա համեմատում է իր 
սպասելիքներն ստացված արդյունքի հետ, և եթե արդյունքը գերազան-
ցում է սպասելիքները, ապա այդ փաստում է սպառվող ծառայություննե-
րից նրա գոհունակության ու բավարարվածության մասին: Իհարկե ծա-
ռայությունների որակի գնահատումը սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք է: 
Այսօր զբոսաշրջության ոլորտում չափազանց կարևոր է որակյալ ծառա-
յությունների մատուցումը: Ուստի այդ ոլորտի կազմակերպությունները 
կիրառում են որակի գնահատման տարբեր համակարգեր, մեթոդներ՝ 
սպառողների գոհունակության աստիճանը գնահատելու, սպառողների 
սպասումներին համապատասխան ծառայությունների որակի անընդ-
հատ և շարունակական կատարելագործման նպատակով: 

Ըստ Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության սահման-
ման՝ «Որակը արտադրանքի բնութագրերի և առանձնահատկություննե-
րի ամբողջությունն է, որն ունակ է բավարարելու որոշակի ենթադրվող 
պահանջմունքներ» [1]:  

Երբ ծառայությունների որակը բարձր է, դա նպաստում է սպառող-
ների գոհունակության աստիճանի բարձրացմանը:  

Սույն հոդվածում կքննարկենք հյուրանոցային տնտեսության օբ-
յեկտներում (այսուհետև՝ ՀՏՕ) ծառայությունների որակի գնահատման 
հարցերը: 
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Նախ նշենք, որ՝ ըստ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործու-
նեության մասին» ՀՀ օրենքի, հյուրանոցային ծառայություններն են տե-
ղաբաշխման, գիշերակացի, սննդի կազմակերպման և մատուցման, ինչ-
պես նաև կեցության հետ կապված այլ վճարովի ծառայություններ [2, 
հոդված 8]: ՀՀ-ում ընդունված է ՀՏՕ-ների հետևյալ դասակարգումը՝ 
հյուրանոց, մոթել, հյուրանոցատիպ հանգրվան, առողջարան, հան-
գստյան և մասնագիտացված ճամբար կամ տուն, պանսիոն, զբոսաշր-
ջային, մանկապատանեկան, ճամբարային բնակատեղի (համալիր), զբո-
սաշրջային տուն [2, հոդված 9]: ՀՀ-ում իրականացվում է ՀՏՕ-ների որա-
կավորում կամավոր սկզբունքով, լիազոր մարմնի կողմից` ՀՀ կառավա-
րության հաստատած որակավորման կարգերին և ընթացակարգին համա-
պատասխան: ՀՀ-ում 2015 թ. դրությամբ եղել է 344 ՀՏՕ, որոնց գործու-
նեության ծավալը կազմել է 22127.2 մլն դրամ (ՀՆԱ-ի 0,44%ը):  

 Աղյուսակ 1 
Կացության կազմակերպման ծառայությունների որոշ 

ցուցանիշները ՀՀ-ում (2013-2015 թթ.)1 
 

Ծառայության տեսակը 
2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 

ծավալը, 
մլն դրամ 

քանակը, 
միավոր 

ծավալը,  
մլն դրամ 

քանակը, 
միավոր 

ծավալը,  
մլն դրամ 

քանակը, 
միավոր 

Կացության 
կազմակերպման 17893.3 250 18937.0 268 22127.2 344 

այդ թվում՝       
հյուրանոցների և համա-
նման բնակատեղերի 
տրամադրման 

16113.3 195 16893.4 232 19849.9 287 

հանգստյան տների 697.3 22 1432.6 24 1868.6 26 
այլ կացության 1082.7 33 611 30 408.7 31 

 
Պետք է նշել, որ 344 ՀՏՕ-ներից որակավորման կարգ ունեն միայն 

22-ը: Դրանցից 13-ը հյուրանոց են (որից` 2-ը` 5* դելյուքս, 1-ը` 5*, 7-ը` 4*, 
1-ը` 3*, 1-ը` 2*, 1-ը` 1*), 1-ը` III կարգի պանսիոն, 8-ը` զբոսաշրջային տուն 
(որից 2-ը` II կարգի, 6-ը` III կարգի) [3]: Կարծում ենք` ՀՏՕ-ների որակա-
վորման կարգը էական գործոն է զբոսաշրջության զարգացման առու-
մով, քանի որ միջազգային շատ զբոսաշրջիկներ հյուրանոց ամրագրելիս 
ուշադրություն են դարձնում այդ հանգամանքին` այն համեմատելով ծա-
ռայությունների որակի դիմաց վճարված հյուրանոցային արժեքի հետ: 
Սակայն հաշվի առնելով որակավորման կամավոր սկզբունքը և պետա-
կան տուրքի բարձր դրույքաչափը` ՀՏՕ-ները խուսափում են որակավո-
րումից:  

1 Տվյալները տրամադրել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը: 
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2015 թ. Հայաստան է ժամանել 1192120 զբոսաշրջիկ (նախորդ տար-
վա համեմատ 1,3 %-ով քիչ) [4, էջ՝ 93]: 2015թ. զբոսաշրջության նպատա-
կով հանրապետությունից մեկնել է 1187369 մարդ: 2015թ. ՀՀ ժամանած 
զբոսաշրջիկների ընդամենը 13.8%-ն է տեղավորվել ՀՏՕ-ներում (164732 
զբոսաշրջիկ, իսկ 2014թ.` 164663 զբոսաշրջիկ): 2015թ. ՀՀ ներքին զբո-
սաշրջիկների թիվը կազմել է 871888 մարդ [5, էջ՝ 96]: Կոռելացիոն վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՏՕ-ներում տեղավորված ներգնա և ներ-
քին զբոսաշրջիկների և կացության կազմակերպման ծառայությունների 
ծավալի միջև բազմակի կոռելացիայի Պիրսոնի գործակիցը` R=0,951, 
դետերմինացիայի գործակիցը` R2=0,904, այսինքն՝ կացության կազմա-
կերպման ծառայությունների ծավալի ցուցանիշի վարիացիայի 90%-ը 
պայմանավորված է նշված փոփոխականների ազդեցությամբ:  

Այժմ ներկայացնենք հյուրանոցային ծառայությունների որակի գնա-
հատման միջազգային փորձը։  

1985 թ. ամերիկացի մի խումբ գրողներ` Վ. Զեյթամլը, Լ. Բերին և Ա. 
Պարասուրամանը, մշակեցին ծառայությունների որակի գնահատման 
հայեցակարգային ձևաչափ (մոդել)՝ SERVQUAL, որն հետագայում կոչ-
վեց RATER: Նրանք սկզբնական շրջանում առաջարկեցին ծառայություն-
ների որակի 10 պարամետրեր, որոնք հետագայում կրճատվեցին 5-ով 
(հապավումը՝ RATER): Դրանք են. 

1. competence – կարողություն, որը ծառայության մատուցման հա-
մար պահանջվող հմտությունների և գիտելիքների տիրապետումն է,  

2. courtesy – քաղաքավարություն, թե որքան կիրթ, հարգալից, հո-
գատար և ընկերական է սպասարկող անձնակազմը հյուրերի հանդեպ,  

3. credibility – արժանահավատություն, որը վերաբերում է ծառա-
յություն մատուցողի ազնվությանը, սպառողների կողմից նրա հանդեպ 
վստահությանը և հավատին, 

4. security – անվտանգություն, որը հաճախորդին թույլ է տալիս 
զգալ ապահով, անվտանգ տարբեր ռիսկերից, ներառյալ ֆիզիկական 
ապահովություն, ֆինանսական ապահովություն և գաղտնիություն,  

5. access – հասանելիություն, թե որքանով է դյուրին գտնել, մոտե-
նալ աշխատողներին,  

6. communication – հաղորդակցություն, որը ենթադրում է լսել հա-
ճախորդներին և նրանց տեղեկատվություն տրամադրել այն լեզվով, որը 
նրանք հասկանում են,  

7. knowing the customer – հասկանալ հաճախորդին, փորձել իմա-
նալ նրա անձնական պահանջմունքները, ապահովել անհատական 
ուշադրություն, 
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8. tangibles - նյութական արժեքները ծառայության ֆիզիկական 
վկայությունն են՝ օբյեկտների, անձնակազմի, տեղեկատվական նյութերի 
ֆիզիկական տեսքը,  

9. reliability – հուսալիությունը խոստացված ծառայությունը պատ-
շաճ կերպով մատուցելու ունակությունն է,  

10. responsiveness - աշխատողների պատրաստակամությունն է՝ օգ-
նելու հաճախորդներին՝ նրանց տրամադրելով ծառայություններ արագ և 
ժամանակին:  

Անցած դարի 90-ականների սկզբին հեղինակներն այս ձևաչափը 
ձևափոխեցին 5 գործոնի (հակիրճ՝ RATER). 

1. reliability - հուսալիություն,  
2. assurance - աշխատողների գիտելիքն ու քաղաքավարությունը, 

հավատ ու վստահություն ներշնչելու ունակությունը, 
3. tangibles - ֆիզիկական օբյեկտների, անձնակազմի, տեղեկատ-

վական նյութերի ֆիզիկական տեսքը,  
4. empathy - գթասրտությունը՝ հաճախորդների հանդեպ հոգա-

տար, անհատական ուշադրությունը, 
5. responsiveness - արագ արձագանքելու ունակությունը: 
Հեղինակներն առանձնացրել են 5 թերություններ, որոնք կարող են 

ազդել սպառողի կողմից ծառայության որակի գնահատման վրա: 
Դրանք են. 

1. սպառողների սպասումների և կառավարման համակարգի ընկալ-
ման միջև տարբերություն - ծառայությունների ոլորտի կազմակերպութ-
յունները հնարավոր է, որ ոչ միշտ հասկանան, թե ինչ առանձնահատկու-
թյուններ պետք է ունենա ծառայությունը, որպեսզի բավարարի սպառողի 
պահանջմունքները, և գործունեության ինչ մակարդակներ են պետք 
բարձրորակ ծառայություն մատուցելու համար: Սա իր ազդեցությունն է 
թողնում սպառողների կողմից ծառայության որակի գնահատման վրա, 

2. կառավարման համակարգի ընկալման և ծառայության որակի 
առանձնահատկության միջև տարբերություն - առաջանում է, երբ կազ-
մակերպությունը հասկանում է, թե ինչ են ուզում սպառողները, բայց 
սպասումներն իրականացնելու միջոցներ չկան: Ազդող գործոններ կա-
րող են լինել պաշարների սահմանափակությունը, շուկայական պայման-
ները, կառավարման համակարգի անտարբերությունը: Այս ամենը կա-
րող է ազդել սպառողի կողմից ծառայության որակի ընկալմանը, 

3. ծառայության որակի առանձնահատկությունների և ծառայության 
մատուցման միջև տարբերություն - կազմակերպությունները կարող են 
ունենալ ուղեցույցներ ծառայությունները լավ կատարելու և սպառողնե-
րին լավ վերաբերվելու համար, բայց սա չի նշանակում, որ բարձր որակի 
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ծառայության տրամադրումը երաշխավորված է: Աշխատողներն էական 
դեր ունեն ծառայության լավ մատուցման մեջ, և նրանց գործունեությունը 
չի կարող ստանդարտացվել, որն էլ ազդում է ծառայության մատուցման 
և սպառողների կողմից ծառայության որակի ընկալմանը, 

4. ծառայությունների մատուցման և արտաքին հաղորդակցության 
միջև տարբերություն - արտաքին հաղորդակցությունը կարող է ազդել ոչ 
միայն սպառողների սպասումների, այլ նաև մատուցված ծառայության 
սպառողական ընկալումներին,  

5. սպասվող ծառայության և ստացված ծառայության միջև տարբե-
րություն - ծառայության լավ որակ ապահովելու համար պետք է բավա-
րարել կամ գերազանցել սպառողների սպասելիքները տվյալ ծառայութ-
յունից։ Բարձր կամ ցածր որակի գնահատականը կախված է, թե ինչպես 
են սպառողներն ընկալում իրական գործունեությունը իրենց սպասելիք-
ների համատեքստում [6, pp. 41-50]։ 

Սկզբնական շրջանում SERVQUAL-ի հարցաթերթը ներառում էր 97 
հարց, հետագայում համակցումների արդյունքում կրճատվեց 22-ի։  

Ըստ հեղինակների՝ Ծառայության որակ = Ընկալում – Սպասում 
Այս հավասարման բացասական արժեքը վկայում է սպառողների 

անբավարարվածության մասին։ 
Չնայած SERVQUAL ձևաչափի լայն կիրառությանը ծառայությունների 

ոլորտում՝ այն ունեցել է նաև որոշ քննադատություն․ 
1. SERVQUAL-ն ուղղված է ծառայության մատուցման գործընթացին, 

սակայն այդ գործընթացը ծառայության մատուցման կուտակված փորձի 
արդյունքն է, 

2. սպասումները բազմակի իմաստ ունեն, և անհնար է չափել ծառա-
յության որակի բացարձակ սպասումները, 

3. ճիշտ պահը․ ժամանակի տարբեր հատվածներում սպառողները 
բավարարվածության տարբեր մակարդակներ ունեն, 

4. տվյալների հավաքումը․ միշտ չէ, որ հյուրերը պատրաստակամ 
են լրացնելու երկար հարցաթերթը [7, pp. 10-11]։ 

1992 թ․ SERVQUAL ձևաչափով Քրոնինը և Թեյլորը մշակեցին 
SERVPERF ձևաչափը՝ հրաժարվելով սպասումների բաղադրիչից և ծա-
ռայության որակը չափելիս հիմնվելով միայն ծառայության նկատմամբ 
սպառողների ամբողջական ընկալման վրա։ Նրանք առանձնացրին 4 
կարևոր հավասարումներ [8, p. 59]․ 

SERVQUAL =Գործունեություն – Սպասումներ 
Կշռված SERVQUAL = Կարևորություն x (Գործունեություն – Սպասումներ) 
SERVPERF = Գործունեություն  
Կշռված SERFPERF = Կարևորություն x (Գործունեություն) 
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Հյուրանոցային արդյունաբերության մեջ ծառայության որակի և սպա-
ռողների գոհունակության աստիճանի գնահատման նպատակով 
SERVQUAL-ի հիման վրա հետագայում մշակվեցին HOLSERV ձևաչափը և 
LODGING QUALITY INDEX-ը։ Սակայն եթե SERVQUAL-ը կարող էր կիրառ-
վել ծառայությունների բոլոր ոլորտներում, ապա վերջին երկուսը մշակվե-
ցին և կիրառվեցին միայն հյուրանոցային արդյունաբերության մեջ։  

HOLSERV-ը մշակվել է 1999թ․ մի խումբ հեղինակների կողմից, ո-
րոնք Ավստրալիայի հյուրանոցային արդյունաբերության մեջ վերլուծում 
էին ծառայության որակի պարամետրերը և SERVQUAL-ի ձևափոխման 
արդյունքում ստեղծեցին HOLSERV ձևաչափը։ Այն աղյուսակի ձևաչափով 
հարցաշար է (27 հարց), որն ընդգրկում է որակի պարամետրերի 3 
խումբ՝ աշխատողներ, նյութական արժեքներ և վստահություն [9, pp. 
136–143]։ 

1994 թ․ Ջեթին և Թոմսոնը մշակեցին LODGING QUALITY Model-ը 
SERVQUAL-ի հիման վրա (26 հարց)։ Նրանք ձևաչափում հաշվի առան 
նյութական արժեքների, հուսալիության և կապի պարամետրերը, որոնք 
ներառում էին նաև պատասխանատվության, ապահովության և գթա-
սրտության տարրերը [10, pp. 3-22]։  

2003 թ․ Ջ․ և Ռ․ Ջեթիները, հետազոտելով ԱՄՆ-ի հյուրանոցային 
արդյունաբերության ծառայությունների որակը, մշակեցին Lodging 
Quality Index-ը (LQI)։ Այն ներառում էր 5 պարամետր՝ նյութական ար-
ժեքներ, հուսալիություն, վստահություն, հաղորդակցություն և կարեկ-
ցանք [11, p.` 94-104]։  

Հաշվի առնելով ծառայությունների որակի գնահատման կարևորութ-
յունը ՀՏՕ-ներում՝ կարծում ենք, որ ՀՀ-ում ևս անհրաժեշտ է կիրառել 
հյուրանոցների որակի գնահատման միասնական համակարգ հարցում-
ների միջոցով և ստացված արդյունքներով կատարելագործել հետագա 
գործունեությունը: 

Հաշվի առնելով արտասահմանյան փորձը և վերը նկարագրված 
ձևաչափերը՝ մեր կողմից մշակվել է հարցաթերթիկ, որն ընդհանուր առ-
մամբ ներառում է վերը ներկայացված ձևաչափերի որակի պարամետրե-
րը։ Այն կարելի է կիրառել ՀՏՕ-ներում՝ ծառայությունների որակի գնա-
հատման նպատակով: 
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

 

1. Ձեր տարիքը, ազգությունը, բնակության վայրը. 

_____________________________________________________________ 

2. Սեռը. 

� արական, 

� իգական։ 

3. Եկամուտների մակարդակը. 

� մինչև 100.000 դրամ (210 դոլար, 190 եվրո), 

� 100.000-200.000 դրամ (211-420 դոլար, 191-385 եվրո), 

� 200.000-300.000 դրամ (421-630 դոլոր, 386-580 եվրո), 

� 300.000-400.000 դրամ (631-840 դոլար, 581-770 եվրո), 

� 400.000-ից բարձր (841 դոլար և ավելի, 771 եվրո և ավելի)։ 

4. Զբաղվածությունը. 

� չեմ աշխատում, 

� ուսանող եմ, 

� պետական ծառայող, 

� ծառայությունների ոլորտ, 

� արտադրական ոլորտ, 

� առևտրի ոլորտ, 

� այլ _______________________________։  

5. Հետևյալ բաղադրիչները գնահատեք՝ ըստ Ձեր գոհունակության, 
սպասելիքների և Ձեզ համար դրանց կարևորության աստիճանի (1-5 բա-
լային սանդղակով՝ գոհունակության, սպասելիքների և կարևորության 
ամենացածր աստիճանից մինչև ամենաբարձրը) (Աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 2  
Զբոսաշրջիկների գոհունակության և սպասելիքների աստիճանը 

Հ/Հ Հարցը 

Ձեր գոհունակության աստիճանը Ձեր սպասելիքների աստիճանը Տվյալ բաղադրիչի կարևորության աստիճանը Ձեր համար 

Շատ  
դժգոհ եմ Դժգոհ եմ 

Միջին 
գոհունա-
կության 

Գոհ եմ Շատ գոհ 
եմ Շատ ցածր Ցածր Միջին Բարձր Շատ 

բարձր 
Բացարձակ 
կարևոր չէ 

Կարևոր 
չէ 

Միջին 
կարևո-
րության 

Կարևոր է Շատ  
կարևոր է 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտի ընդհանուր պայմանները  

               

2.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում մաքրության աստիճանը 

               

3.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում սպասարկման 
մակարդակը 

               

4.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտի գների մակարդակը  

               

5.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտի գին-ծառայության որակ 
հարաբերակցությունը 

               

6.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում սննդի որակը 

               

7.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում սննդի գները 

               

8.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում ժամանցի պայմանների 
առկայությունը 

               

9.  WiFi –ի առկայությունը և կապի 
որակը հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտում 

               

10.  Հյուրանոցի սենյակում առաջին 
օգտագործման անհրաժեշտ իրերի 
առկայությունը 

               

11.  Հյուրանոցի սենյակում 
սարքավորումների սարքին լինելը 

               

12.  Ժամանակակից սարքավորումների 
առկայությունը հյուրանոցում 
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Հ/Հ Հարցը 

Ձեր գոհունակության աստիճանը Ձեր սպասելիքների աստիճանը Տվյալ բաղադրիչի կարևորության աստիճանը Ձեր համար 

Շատ  
դժգոհ եմ Դժգոհ եմ 

Միջին 
գոհունա-
կության 

Գոհ եմ Շատ գոհ 
եմ Շատ ցածր Ցածր Միջին Բարձր Շատ 

բարձր 
Բացարձակ 
կարևոր չէ 

Կարևոր 
չէ 

Միջին 
կարևո-
րության 

Կարևոր է Շատ  
կարևոր է 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13.  Լոգանքի հարմարավետության 
պայմանները հյուրանոցում 

               

14.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտի անձնակազմի 
կոմպետենտության մակարդակը 

               

15.  Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտի անձնակազմի՝ հաճախորդին 
օգնելու պատրաստակամության 
աստիճանը 

               

16.  Աշխատողների արագ արձագանքը 
Ձեր հարցերին 

               

17.  Հյուրանոցի աշխատակիցների 
բարեկիրթ և հոգատար 
վերաբերմունքը 

               

18.  Հյուրանոցի աշխատողների հանդեպ 
վստահության աստիճանը 

               

19.  Հյուրանոցի ինտերիերի գրավիչ 
լինելը 

               

20.  Հյուրանոցի արտաքին տեսքի 
գրավիչ լինելը 

               

21.  Հյուրանոցային համարի օնլայն 
ամրագրման հնարավորությունը 

               

22.  Անձնական ապահովության և 
անվտանգության մակարդակը 
հյուրանոցում անցկացրած ժամանակ 

               

23.  Հյուրանոցի գտնվելու վայրը 
(տեղադիրքը) 

               

24.  Ձեր անցկացրած ժամանակը 
հյուրանոցում 
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6. Կցանկանայի՞ք նորից գիշերել նույն հյուրանոցում. 

� այո՛, 

� ո՛չ, 

� չգիտեմ։ 

7. Խորհուրդ կտա՞ք ուրիշներին այցելել այդ հյուրանոցը. 

� այո՛, 

� ո՛չ, 

� չգիտեմ: 

8. Ի՞նչ բողոք կամ առաջարկություն ունեք. 

� չունեմ, 

� ___________________________________________________ ։ 

Առաջարկում ենք հաշվարկները կատարել կշռված SERVQUAL-ի 
բանաձևով․  

, 

որտեղ՝ SQi-ն i անհատի կողմից ծառայության որակի ընկալումն է, k-ն՝ 
ծառայության տարրերի թիվն է, P-ն՝ i անհատի կողմից ծառայության  
j տարրի ընկալումն է, E-ն՝ ծառայության j տարրի գործունեությունից  
i անհատի սպասումն է, Iij-ն՝ կշռող գործոն է, այսինքն՝ i անհատի հա-
մար j տարրի կարևորությունը: 

Ստացված արդյունքներով հնարավոր կլինի գնահատել հյու-
րանոցային ծառայությունների որակն սպառողների տեսանկյունից, բա-
ցի այդ հարցաթերթիկերի վերլուծությունը թույլ կտա առանձին բաղադ-
րիչների գծով գնահատել առկա թերությունները և համապատասխան 
միջոցառումներ ձեռնարկել մատուցվող ծառայությունների որակի բարձ-
րացման ուղղությամբ: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ հյուրանոցային ծառայությունների 
որակի գնահատումը կնպաստի ՀՏՕ-ների կողմից առկա վիճակի գնա-
հատման հիման վրա որակի շարունակական բարելավման ուղղությամբ 
քայլեր ձեռնարկելուն և իրականացնելուն: 

 

64 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
1. ISO 9000 - Quality management, 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm, 
վերջին մուտքը՝ 17.11.2016։ 

2.  «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ 
օրենքը, 2003 թ., հոդված 8, հոդված 9։ 

3. Տեղեկատվություն որակավորման կարգ ստացած հյուրանոցային 
տնտեսության օբյեկտների վերաբերյալ, 
http://mineconomy.am/uploades/hyuranoc.pdf, վերջին մուտքը՝ 17.11.2016։ 

4. «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
2016 թ. հունվարին», http://armstat.am/file/article/sv_01_16a_421.pdf, 
վերջին մուտքը՝ 17.11.2016։ 

5. «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
2016 թ. հունվարին», http://armstat.am/file/article/sv_01_16a_422.pdf, 
վերջին մուտքը՝ 17.11.2016։ 

6. Parasuraman A., Zeithaml V. A. and Berry L. L., "A conceptual 
model of service quality and its implication", Journal of Marketing, American 
Marketing Association, 1985, Vol. 49, Fall․ 

7. Francis B., "SERVQUAL: review, critique, research agenda", 
European Journal of Marketing, 1996, Emerald Group Publishing Limited, 
United Kingdom, Vol. 30, Iss: 1․  

8. Cronin J. J., Taylor S. A., Measuring service quality; a reexamination 
and extension. The Journal of Marketing, 1992, Vol. 56, Number 3․ 

9. Mei A.W.O., Dean A.M., White C.J., Analyzing service quality in the 
hospitality industry. Managing Service Quality: An International Journal, 
1999, Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom, Vol. 9, Iss: 2․ 

10. Getty J.M., Thomson K.N., The relationship between quality, 
satisfaction, and recommending behavior in lodging decision. Journal of 
Hospitality & Leisure Marketing, 1995, Taylor & Francis Online, Vol. 2, Iss. 3․ 

11. Getty J. M., Getty R. L., Lodging quality index (LQI): Assessing 
customers' perceptions of quality deliver. International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 2003, Emerald Group Publishing 
Limited, United Kingdom, Vol. 15, Iss. 2․ 

 

65 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017  
 

  

ГАЯНЕ ТОВМАСЯН 
Преподаватель Академии 

государственногоупражления РА, 
Исследователь исследовательского центра 

''АМБЕРД'' АГЭУ, кандидат экономических наук 
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ГОСТИНИЧНИХ УСЛУГ В РА 
 

Оценка качества услуг играет важную роль в туризме. Каждый 
турист, заплатив определенную сумму денег, хочет получить 
качественные услуги. В статье представлен международный опыт 
методологии оценки качества гостиничных услуг, предлагается его 
использования в РА, также разработана анкета для оценки. 
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Evaluation of the quality of services plays an important role in tourism. 

Every tourist, paying a certain sum of money, wants to get high quality 
services. The article presents the international experience of the 
methodology of assessing the quality of hotel services proposing to 
implement it in the RA, also an appropriate questionnaire was developed. 
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SERVPERF, HOLSERV, LODGING QUALITY INDEX. 

 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 01.12 ․2016 թ.  

66 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

ՀՐԱՉԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 

լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության և 
բնօգտագործման տնտեսագիտության և  

կառավարման սեկտորի դոցենտ,  
տնտեսագիտության թեկնածու 

ԱՐՓԻՆԵ ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 

լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության և 
բնօգտագործման տնտեսագիտության և  

կառավարման սեկտորի դասախոս  

ՀՀ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐՈՒԺԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Ուսումնասիրվել են Հայաստանի մետաղական տեխնածին թա-
փոնների (պոչամբարների) վերամշակման և օգտահանման հեռան-
կարները արտադրական հանգույցների (կլաստեր) կիրառումով: 
Դիտարկված են արտադրական հանգույցների առավելությունները, 
կիրառման պայմանները և զարգացման փուլերը: Մշակված է Սյու-
նիքի մարզի տեխնածին պաշարների օգտագործման գծապատ-
կերը՝ արտադրական հանգույցների հիման վրա:  

Հիմնաբառեր. մետաղական տեխնածին պաշարներ, պոչամ-
բարների վերամշակում և օգտահանում, արտադրական հանգույց-
ների ձևավորման փուլեր, հանգույցային միջավայր: 

 
Հանքահումքային պաշարների առկայությունը ցանկացած երկրի 

տնտեսության համար ունի կարևոր սոցիալ-տնտեսական նշանակու-
թյուն, ուստի առաջնային խնդիր է դրանց համալիր օգտագործումից 
ստանալ առավելագույն օգուտ` նվազագույնի հասցնելով շրջակա միջա-
վայրին պատճառած վնասները: 

Տարիներ շարունակ ընդերքի հանքահումքային պաշարները մշակե-
լով՝ անխուսափելիորեն առաջանում են տարբեր տեսակի թափոններ, 
որոնք հիմնականում համալրում են տեխնածին հանքավայրերի պաշար-
ները: Դրանց հետագա վերամշակումը կամ օգտահանումը դառնում է 
խիստ հրատապ, որի արդյունավետ լուծման ժամանակակից տնտեսա-
կազմակերպչական ձևերից մեկն արտադրական հանգույցների կիրա-
ռումն է [1, с. 112-120]: 

«Արտադրական հանգույց» հասկացությունն առաջացել է անգլիա-
կան կլաստեր բառից, որն անմիջապես նշանակում է արտադրական 
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խումբ: Այսինքն՝ ձեռնարկությունների խումբ, որոնք գտնվում են նույն 
տարածքում և զբաղվում են նույն տեսակի կամ իրար հետ կապված ար-
տադրություններով (գործունեությամբ) [2, c. 28]:  

 Հանգույցները համարվում են տարածքի ճյուղային մրցունակության 
բարձրացման լավագույն ինստիտուտներից մեկը ի շնորհիվ բարձր ար-
տադրողականության, նորամուծությունների և գործարարության նոր 
ձևերի զարգացման: 

Դրանց գոյացումը հնարավոր է միայն այնտեղ, որտեղ առկա են 
անհրաժեշտ գործոնները և միջոցները: Ուստի անհրաժեշտություն է ա-
ռաջանում ուսումնասիրել «տարածքի» զարգացման բացարձակ և համե-
մատական առավելությունները, բացահայտել սոցիալ-տնտեսական հնա-
րավորությունները, տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի ու տարածա-
կան զարգացման կազմակերպչական առանձնահատկությունները և առ-
կա խնդիրները: Նշված հարցադրումներով հարկավոր է մշակել հան-
գույցային տնտեսավարման հատուկ քաղաքականություն, որը ենթադ-
րում է գործարար աշխարհի և պետական մարմինների սերտ համագոր-
ծակցություն: 

Ըստ մասնագետների՝ ճյուղային արդյունաբերական հանգույցների 
առավելություններից են [3, с. 92-100], [4, էջ. 9-26]. 

 միմյանց լրացնող ռազմավարական կազմակերպությունների 
(գնորդներ, մատակարարներ, կրթական և գիտահետազոտական կենտ-
րոններ, առևտրային միավորումներ և փոխլրացնող այլ հաստատութ-
յուններ) առկայությունը, 

 որոշակիորեն մրցակից համարվող, տարբեր ճյուղերի և կազմա-
կերպությունների հետ փոխկապված համագործակցությունը, 

 պետական և տեղական լիարժեք ժողովրդավարության առկա-
յությունը,  

 կոռուպցիոն ռիսկերի բացառությունը, 
 լիարժեք ազատ մրցակցային մթնոլորտի առկայությունը, 
 արտասահմանյան և տեղական կապիտալի համար լրիվ ազա-

տական գործարարության միջավայրի ստեղծումը, 
 ինովացիոն տեխնոլոգիական միջոցների և տեխնոլոգիաների կի-

րառման լայն հնարավորությունները: 
Հայաստանում տեխնածին պաշարների ներուժով հանգույցների 

ձևավորման համար նախնական պայմաններն են. 
Հանգուցային միջավայրի առկայությունը: Ներկայացնում է տա-

րածաշրջանի գործարար միջավայրի ընդհանուր ցուցանիշները, որոնք 
ձեռնարկությունների տեղաբաշխվածության համար բնութագրում են 
տարածքի գրավչությունը (օրինակ՝ աշխարհագրական դիրքը, արտա-
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դրական ենթակառուցվածքները և այլն), մասնավորապես Հայաստա-
նում շահագործվող 26 մետաղական հանքավայրերից 11-ը (42 %-ը) 
գտնվում են Սյունիքում, իսկ 5-ը` (19 %-ը) Լոռու մարզում: Տեխնածին 22 
հանքավայրերից 11-ը գտնվում են Սյունիքում, 7-ը` Լոռու, 2-ական համա-
պատասխանաբար Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում: 

Պաշարային ներուժի առկայությունը: Ներկայացնում է տարածա-
շրջանում պաշարների առկայությունը` մարդկային (կադրեր), գիտական, 
հումքային և այլն, որոնց միջոցով հնարավոր է իրականացնել հումքի 
(տվյալ դեպքում տեխնածին պաշարների վերամշակում և օգտահանում: 
Այս դեպքում, հանգույցները կարող են առանձնանալ մասնագիտացման 
հիմնական և ուղեկցող ոլորտներով կամ ճյուղերով, իսկ դրանց սպա-
սարկումը ապահովել ծառայությունների ենթակառուցվածքներով: Օրի-
նակ, որպես հիմնական ոլորտ` հանքագործական արդյունաբերությունը, 
սպասարկող մասնագիտական ենթակառուցվածքները (հարստացուցիչ 
ֆաբրիկաները), իսկ որպես պաշար կարելի է համարարել տեխնածին 
հանքավայրերում առկա պաշարները:  

Հանգույցների զարգացումը: Բնութագրում է հանգույցների ընթա-
ցիկ գործընթացները, օրինակ՝ կազմակերպությունների ու գիտական 
հաստատությունների միջև համատեղ նախագծերի առկայությունը և 
այլն: Նշենք, որ յուրաքանչյուր տարածքային կլաստեր պետք է հնարա-
վորինս հասանելի լինի գործարար միջավայրին: Այսինքն՝ լինի բաց համա-
կարգ` իր զարգացման բոլոր հնարավորություններով ու գործարարության 
ծրագրերով: Հանգույցների զարգացմանը կնպաստեն տեխնածին հանքա-
վայրերի կենտրոնացված կադաստրավորումը և անձնագրային տվյալների 
բանկի ստեղծումը, երբ տարածքային նախադրյալների հիմնավոր զու-
գակցման և հանգուցաառաջացնող ճյուղերի (ենթաճյուղերի) շուրջ հա-
րակից (մոտ) ոլորտների կենտրոնացման ճանապարհով առաջանում են 
նոր տնտեսաարտադրական համակարգեր: Դրանց մեջ մտնող ենթակա-
ռուցվածքները փոխկապված լինելով միմյանց` նպաստում են մեկը մյուսի 
առավել արդյունավետ աշխատանքին, տեխնիկական, տնտեսական, ֆի-
նանսական և բնական պաշարների (հումքերի, թափոնների) համատեղ ու 
համալիր օգտագործմանը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների (արտադ-
րական կարողությունների) միացյալ օգտագործմանը` ապահովելով լրա-
ցուցիչ արդյունք:  

Մասնագիտացված (բարձր որակի) կադրերի առկայություն: Ցան-
կացած համակարգի շարժիչ ուժերից մեկը մարդկային ներուժն է` օժտ-
ված բարձր մասնագիտական որակավորմամբ: Լեռնամետալուրգիան 
դասվում է կապիտալատար, գիտատար և աշխատատար ճյուղերի շար-
քին և անհրաժեշտ է որպեսզի ոլորտում զբաղված մասնագետները տի-
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րապետեն գործունեության տեխնոլոգիական նորարարություններին, 
ինչպես նաև հեռանկարային զարգացման միտումներին: Ճյուղի առանձ-
նահատկություններից է նաև այն, որ յուրաքանչյուր հանքավայր (այդ 
թվում և տեխնածին) մի առանձին և չկրկնվող օբյեկտ է, որը պահանջում 
է առանձնահատուկ մոտեցում: Եթե ծննդավայրերի դեպքում կան արդեն 
հայտնի և կիրառելի առաջավոր մշակման տեխնոլոգիաներ, բնածին 
պաշարների հարստացման և մետալուրգիական մշակման համար, ա-
պա տեխնածին պաշարների պարագայում այդ տեխնոլոգիաները միան-
շանակ չեն և ունեն կատարելագործման կարիք: Նշված բարդությունը 
պայմանավորված է այն փաստով, որ տեխնածին հանքավայրերը, ի 
տարբերություն մետաղական բնածին պաշարների գտնվում են Երկրի 
մակերևույթի վրա` ենթարկվելով տարատեսակ ազդեցությունների: Ուս-
տի, դրանց վերամշակման (օգտահանման) տեխնոլոգիաներն էլ որոշա-
կիորեն անհատական են և պահանջում են առանձնակի մոտեցումներ և 
նորամուծություններ: Թվարկած խնդիրների լուծումը ենթադրում է նաև 
բուհ–գործարարություն (գործատու) սերտ համագործակցություն, երբ 
բուհը գործում է գործարարության հետ և դրա պահանջներին համապա-
տասխան կադրեր նախապատրաստում: Վերը թվարկած մարզերը նույն-
պես գրավչական են այս առումով, քանի որ դրանցում գործում են 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան մասնաճյուղերը 
համապատասխան մասնագիտություններով և մասնագիտացումներով:  

Հայաստանի տեխնածին հանքավայրերի (այսուհետև՝ ՏՀ) յուրացման 
նպատակով հանգույցների ձևավորման փուլերն են (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

Գծապատկեր 1. Տեխնածին պաշարների օգտագործման 
հանգույցների ձևավորման փուլերը 
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Տեխնածին պաշարներով հանգույցի ձևավորման հնարավոր մեխա-
նիզմների (նախագծերի) մշակման և ներդրման մեջ անմիջական մաս-
նակացություն պետք է ունենան տեղական կառավարման և ֆինանսա-
կան մարմինները`այդ ռեսուրսների նորմատիվաիրավական գնահատ-
ման, կադաստրի, տվյալների բանկի ձևավորման ու ներդումների կա-
տարման գործընթացներում: 

Ստորև պատկերված է Սյունիքի մարզի տեխնածին պաշարների հան-
գույցների միջոցով յուրացման օրինակելի սխեման (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 2. Հանգույցների միջոցով Սյունիքի մարզի տեխնածին 
պաշարների օգտագործում 

Մարզային 
կառույցներ 

ԲՈՒՀ-
կրթահամալիր 

(ՀԱՊՀ մասնաճյուղ) 
(հանգույց 5) 

Տրանսպորտային 
կազմակերպություն 

(հանգույց 4) 

Կույտային 
տարրալվացում 

(հանգույց 6) 

Մետաղի ստացում 
(հանգույց 8) 

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի 
ֆլոտացիոն բաժին 

(հանգույց 7) 

Թափոն 

Զանգեզուրի ՊՄԿ 
ՓԲԸ (հանգույց 1) 
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ԼՄ գիտահետազոտա-
կան ինստիտուտ 

(հանգույց 16) 
 

Ի
րա

ցո
ւմ

 Խտանյութ 

Մետալուրգիական 
գործարան 
(ձուլարան) 

(հանգույց 12) 

Էլեկտրատեխնիկա 
(հանգույց 14) 

Լայն սպառման այլ 
արտադրանքներ 

(հանգույց 13) 

Իրացում  
(միջազգային շուկա) 

(հանգույց 15) 

Լայն սպառման շուկա  

Մալուխի  
(կաբելի) 

արտադրություն 
(հանգույց 11) 

ՏՀ -1 
(հանգույց 2) 

ՏՀ -2 (հանգույց 3) 

Ֆինանսական 
կազմակերպություններ 
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Առաջարկված գծապատկերի իրականացումը կապահովի` 
− նոր աշխատատեղերի ստեղծում` բարձորակ կադրերի մասնակ-

ցությամբ, 
− բնական պաշարների (հատկապես հանքահումքային) լիարժեք 

օգտագործում, 
− մարզերի ներքին համախառն արդյունքի և բնակչության կենսա-

մարկարդակի բարձրացում, 
− բնապահպանական որոշակի խնդիրների լուծում:  
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ԱՐԹՈՒՐ ԾՊՆԵՑՅԱՆ 
ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման 

պետական կոմիտեի աշխատակազմի ներքին աուդիտի 
բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 
ՎՐԱ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Հոդվածում ներկայացված է գյուղատնտեսության կարևորությու-
նը հանրապետության տնտեսության, զբաղվածության ապահով-
ման, պարենային անվտանգության և այլ արդյունքների ապահով-
ման համար: Ներկայացվել է գյուղատնտեսության համախառն ար-
տադրանքի փոփոխման միտումները: Շեշտադրվել է, որ վերջինիս 
վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ: Դրանցից կարևորվում են 
գյուղատնտեսության վարկավորման և բյուջետային ծրագրերի 
իրականացումը: Ռեգրեսոն ձևաչափի կառուցման միջոցով գնահա-
տել է այդ գործոնների քանակական ազդեցությունը: Արդյունքում 
հետևություն է արվել, որ գյուղատնտեսության զարգացման համար 
առանձնակի ուշադրությունն պետք է դարձվի վարկերի մատչե-
լիության բարձրացման ծրագրերի ընդլայնմանը, դրանց իրակա-
նացման կառուցակարգերի կատարելագործմանը, պետական բյու-
ջեի հաշվին իրականացվող ծրագրերի ընդլայնմանը, դրանց իրա-
կանացման կառուցակարգերի բարելավմանը և հասցեականության 
ու թափանցիկության ապահովմանը: 

Հիմնաբառեր. գյուղատնտեսություն, համախառն ներքին ար-
դյունք, գյուղատնտեսությունում զբաղված, պարենային անվտան-
գություն, համախառն արտադրանքի արժեք, արտադրանքի ծավա-
լի դասիչ, վարկավորում, պետական բյուջե, գործոններ, ռեգրեսիոն 
վերլուծություն, անկախ փոփոխական, կախյալ փոփոխական, ռեգ-
րեսիոն հավասարում: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևոր ոլորտներից 
մեկը գյուղատնտեսությունն է: Վերջինիս մասին փաստում են հետևյալ 
մի քանի ցուցանիշները: Գյուղատնտեսությունում 2015 թ. տվյալներով 
ձևավորվել է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 17.3 %-ը [2, էջ 9]: 
Գյուղատնտեսությունում զբաղված են 379.0 հազ. մարդ, որը հանրապե-
տությունում ընդհանուր զբաղվածների 35.3 %-ն է [2, էջ 12]: Նշվածի հետ 
մեկտեղ առանձնակի կարևորվում է գյուղատնտեսության կարևորությու-
նը երկրի պարենային անվտանգության ապահովման բնագավառում, 
մասնավորապես էներգետիկ արժեքով գնահատված, առաջնահերթ 
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անհրաժեշտ պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակը կազ-
մում է շուրջ 60 % [2, էջ 68-73]: 

Վերջին տարիներին գյուղատնտեսության համախառն արտադրան-
քի արժեքի և գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալի դասիչի ցու-
ցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքի և 

գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալի դասիչի ցուցանիշները 
2011-2015թթ. [3, էջ 294-295] 

 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 
Գյուղատնտեսության 
համախառն արտադ-
րանքի արժեքը (ընթա-
ցիկ գներով), մլրդ դրամ 

795.0 841.5 919.1 993.5 1001.2 

Գյուղատնտեսության 
արտադրանքի ծավալի 
դասիչը (համադրելի 
գներով, նախորդ տար-
վա նկատմամբ), % 

113.9 109.5 107.1 107.2 111.7 

 
Աղյուսակում ներկայացված ցուցանիշները վկայում են, որ գյու-

ղատնտեսության համախառն արտադրանքը ինչպես ընթացիկ, այնպես 
էլ համադրելի գներով ունեցել է աճի միտում: Դիտարկումները ցույց են 
տալիս, որ գրանցված աճի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, մաս-
նավորապես բնակլիմայականը, վարկայինը և ՀՀ պետական բյուջեից 
գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ներդրումները: 

Գյուղատնտեսությունում վարկավորումը իրականացվում է առևտրա-
յին բանկերի և վարկային կազմակերպությունների միջոցով: Ըստ ՀՀ 
կենտրոնական բանկի տվյալների՝ 2016 թ. տարեվերջի դրությամբ գյու-
ղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերը կազմել են 191.9 մլրդ 
դրամ, որի գերակշռող մասը` 73.0 % տրամադրվել է առևտրային բանկե-
րի կողմից [6]: Հետևաբար կարևոր ենք համարել գնահատել առևտրա-
յին բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի ազդեցությունը գյուղա-
տնտեսության համախառն արտադրանքի վրա: 

Կարևոր է համարվում նաև ՀՀ պետական բյուջեից գյուղատնտե-
սության ոլորտին հատկացվող միջոցները: Վերջիններս նպատակա-
ուղղվում են կարևոր մի շարք ծրագրերի իրականացմանը: Մասնավորա-
պես բույսերի պաշտպանության, անասնաբուժական հակահամաճարա-
կային միջոցառումների, գյուղատնտեսության խորհրդատվական ծառա-
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յությունների, գյուղատնտեսության կարևորագույն պաշարների` հանքա-
յին պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի մատչելի գներով 
մատակարարմանը, ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքնե-
րի լրահատկացմանը (սուբսիդավորմանը), բնական կերահանդակների 
արդյունավետ օգտագործմանը, կոոպերացիայի խթանմանը և այլ կարևո-
րագույն բնագավառներին ուղղված ծրագրեր, որին 2016թ. ընթացքում 
ուղղվել է շուրջ 11.0 մլրդ դրամ: 

Հաշվի առնելով վերը նշված գործոնների կարևորությունը, ելակետ 
ունենալով առևտրային բանկերի կողմից հանրապետության գյուղա-
տնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի և ՀՀ պետական բյու-
ջեից հատկացված միջոցների 2006-2015 թթ. տվյալները՝ փորձել ենք 
ռեգրեսիոն վերլուծությունների միջոցով գնահատել գյուղատնտեսության 
համախառն արտադրանքի վրա դրանց ազդեցության չափը: 

Ռեգրեսիոն վերլուծության գլխավոր խնդիրը փոփոխականների 
փոխկապվածությունը բնութագրող ձևաչափի կառուցումն է: Դրա կի-
րառմամբ հնարավոր է դառնում անկախ փոփոխականների արժեքնե-
րով ստանալ կախյալ փոփոխականների արժեքների գնահատականը: 
Ձևաչափի կառուցմանը մասնակցում են փոփոխականների երկու տիպ՝  

– արդյունքային (կախյալ, ներածին) փոփոխականը (Y)- բնութագ-
րում է տնտեսական համակարգի գործարկման արդյունքը կամ արդյու-
նավետությունը: Դրա արժեքները ձևավորվում են այլ փոփոխականների 
և գործոնների ազդեցությամբ, որոնց մի մասը ենթարկվում է գրանց-
ման, կառավարման և պլանավորման, 

– բացատրող (անկախ, արտածին) փոփոխականներ (X)- դրանք 
գրանցման ենթարկվող փոփոխականներ են, որոնք նկարագրում են 
իրական տնտեսական համակարգի գործարկման պայմանները: Դրանք 
անվանվում են նաև գործոնային հատկանիշներ: Ռեգրեսիոն վերլուծութ-
յան մեջ անկախ փոփոխականները հանդես են գալիս որպես Y արդյուն-
քային ֆունկցիայի արգումենտներ [2, էջ 5-6]: 

Ռեգրեսիոն վերլուծության ելակետային տվյալները ներկայացված 
են Աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակում ներկայացված գյուղատնտեսական մթերքների գների 
դասիչների ցուցանիշներն օգտագործվել են գյուղատնտեսության համա-
խառն արտադրանքի արժեքը համադրելի գներով գնահատելու համար: 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի վրա վար-

կավորման և բյուջետային հատկացումների ազդեցության գնահատ-
ման ելակետային տվյալները 2006-2015 թթ. համար  

[3, էջ 294], [4, էջ 298], [5, էջ 24, 6, 7] 

Տարե-
թվեր 

Գյուղատն- 
տեսության 
համախառն 

արտա-
դրանքն ըն-

թացիկ 
գներով,  

մլրդ դրամ 

Գյուղ-
մթերքներ 
արտա-

դրողների 
իրացման 
գների դա-

սիչը,  
% 

Գյուղա-
տնտեսու-
թյան հա-
մա-խառն 
արտա-
դրանքի 
արժեքը 
2015 թ. 
գներով, 

մլրդ դրամ 
(yi) 

Գյուղա-
տնտեսու-

թյանն 
առևտրա-
յին բանկե-
րի կողմից 
տրամա-
դրված 

վարկեր, 
մլրդ դրամ 

(x1) 

Գյուղա-
տնտեսու-

թյանը 
բյուջե-տա-
յին հատ-
կացումնե-
րը, մլրդ դ-

րամ  
(x2) 

2006 555.9 111.9 590,6 14.196 15.294 
2007 633.9 103.4 651,3 22.374 23.643 
2008 628.1 99.2 650,5 36.467 10.952 
2009 552.1 87.8 651,3 44.177 13.671 
2010 636.7 132.0 569,0 52.365 7.172 
2011 795.0 117.1 606,7 23.661 5.808 
2012 841.5 95.0 676,0 32.064 9.106 
2013 919.1 99.0 745,8 44.332 9.323 
2014 993.5 100.8 799,8 49.562 9.651 
2015 1001.2 80.5 1001,2 41.106 20.209 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալների վրա 

ազդող մի շարք գործոնների համատեղ ազդեցությունը գնահատելու հա-
մար «Excel» ծրագրի վերլուծական փաթեթի միջոցով կատարվել է ռեգ-
րեսիոն վերլուծություն, որպես արդյունքային հատկանիշ ընդունել ենք 
2006-2015 թթ. համար գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 
արժեքը՝ հաշվարկված համադրելի գներով (yi) (մլրդ դրամ), իսկ գործոն 
հատկանիշներ են վերցվել առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված 
վարկերի գումարը (x1) (մլրդ դրամ), ոլորտի բյուջետային ներդրումները 
(x2) (մլրդ դրամ):  

Հաշվարկների արդյունքում ստացված ռեգրեսիոն հավասարումը ու-
նի հետևյալ տեսքը`  

Yi= 365,662+2,281X1+12,267X2 
F նշանակալիության գործակցը հաշվարկների համաձայն ստացվել է 
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0.00016-ի, այն նշանակում է, որ 99.98 տոկոս ճշգրտության դեպքում 
նշված ձևաչափը ունի վիճակագրական ազդեցություն: Ձևաչափի R2 գոր-
ծակիցը հավասար է 0.917, ինչը նշանակում է որ կախյալ փոփոխականի 
(գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքի) փոփոխություն-
ների 91.7 %-ը պայմանավորված է ձևաչափի անկախ փոփոխականներով: 

Ստացված ռեգրեսիոն հավասարումը ցույց է տալիս, որ այլ հավա-
սար պայմաններում վարկերի 1 մլրդ դրամով ավելացումը հանգեցնում է 
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 2.281 մլրդ դրամով 
ավելացման, իսկ բյուջետային հատկացումների 1 մլրդ դրամով ավելա-
ցումը համախառն արտադրանքի 12.267 մլրդ դրամով աճի: 

Տվյալ ռեգրեսիոն վելուծությունից հիմնական հետևությունն այն է, որ 
գյուղատնտեսության զարգացման համար առանձնակի ուշադրությունն 
պետք է դարձվի վարկավորման ծավալների ավելացմանը և ՀՀ պետա-
կան ծրագրերի շրջանակի ու ծավալների ընդլայնմանը: Հետևաբար, 
անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում վարկերի մատչելիության 
բարձրացման ծրագրերի ընդլայնումը, դրանց իրականացման կառուցա-
կարգերի կատարելագործումը: Շատ կարևոր է համարվում պետական 
բյուջեի հաշվին իրականացվող ծրագրերի ընդլայնումը, դրանց իրակա-
նացման կառուցակարգերի բարելավումը և հասցեականության և թա-
փանցիկության ապահովումը: 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВАЛОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 
 

В статье представлено значение сельского хозяйства для эконо-
мики республики, обеспечения занятости, продовольственной без-
опасности, достижения других результатов. Представлены тенденции 
изменения валовой продукции сельского хозяйства. Отмеченно, что на 
эти изменения влияют многочисленные факторы, наиболее значимые 
из которых - кредитование сельского хозяйства и осуществление 
бюджетных программ. При помощи построения регрессивной модели 
автор произвел оценку количественного влияния этих факторов. В 
результате сделан вывод, что с целью развития сельского хозяйства 
особое внимание должно уделяться расширению программ доступ-
ности кредитов, совершенствованию механизмов их осуществления, 
увеличению числа программ, осуществляемых за счет средств госу-
дарственного бюджета и улучшению механизмов их осуществления, 
обеспечению четкой целевой предназначенности и прозрачности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, валовый внутренний 
продукт, занятые в сельском хозяйстве, продовольственная безопас-
ность, стоимость валовой продукции, индекс объема произведенной 
продукции, кредитование, государственный бюджет, факторы, регрес-
сивный анализ, независимая переменная, зависимая переменная, 
регрессивное уравнение 
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THE ESTIMATION OF CREDIT AND THE EFFECTS OF STATE BUDGET 
APPROPRIATIONS ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) OF 

AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
  

In the article is introduced the importance of agriculture in the economy 
of republic, in providing with food safety and its importance to ensure other 
results. Also there are introduced the tendencies to change the gross 
domestic product (GDP) of the agriculture. It is emphasized that the latter is 
affected by a lot of factors. Some of these important factors are the credits 
of agriculture and the making of budget programs. By making regression 
model were evaluated the quantitative effects of the factors. As a result it 
was concluded that in order to develop the agriculture we should pay 
special attention to the enlargement of the programs which boost the 
availability of credits and we should also pay attention to the improvement 
of their actualizing mechanisms, the enlargement of the programs which 
are done with the money of State Budget, the improvement of their 
actualizing mechanisms and the ensuring of their targeting and 
transparency. 

Keywords: agriculture, gross domestic product (GDP), Farm Food 
Safety, Cost of the gross domestic activity, an index of the volume of 
production, credits, State Budget, factors, regression analysis, independent 
variable, dependent variable, regression equation. 

 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 27.01.2017 թ.  
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ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի  

վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի վարիչ, 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի 

դասախոս, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ 
ՊՐԱՔՍՅԱ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
նախարարություն կրտսեր քաղծառայող, 

տնտեսագիտության մագիստրոս 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվել են միջազգային տնտեսական հարաբե-
րությունների այն հիմնական ոլորտները, որոնց դինամիկայի արդյուն-
քում տարբեր երկրներ կարող են միաժամանակ հայտնվել տնտե-
սական պարբերաշրջանի միևնույն փուլում։ Տնտեսական պարբե-
րաշրջանների համաժամանակացումը դիտարկվել է ԵԱՏՄ երկրների 
օրինակով։  

Հիմնաբառեր. գլոբալացում, տնտեսական պարբերաշրջաններ, 
համաժամանակացում, միջազգային առևտուր, միջազգային ֆինան-
սական հարաբերություններ, դրամական փոխանցումներ, ԵԱՏՄ: 

 
Գլոբալացումը համաշխարհային տնտեսության զարգացման կարևո-

րագույն միտումներից է։ Այս եզրույթը չունի հստակ սահմանում։ Ինչպես 
շատ այլ տնտեսագիտական հասկացություններ, այն նույնպես միանշա-
նակ չի ընկալվում տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների և ուղղութ-
յունների կողմից: Հիմնական պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ հա-
սարակության կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում գլոբալա-
ցումն ունենում է ինքնատիպ դրսևորումներ՝ դառնալով թե՛ դրական, թե՛ 
բացասական երևույթների պատճառ: Այնուամենայնիվ, հնարավոր չէ 
ժխտել այն, որ աշխարհի երկրները, շնորհիվ գլոբալացման բարձր տեմ-
պերի և դրանով պայմանավորված մի շարք օբյեկտիվ հանգամանքների, 
դարձել են ավելի փոխկապակցված ու ինտեգրված: Ինտեգրման գոր-
ծընթացները ներթափանցել են ինչպես տնտեսական, այնպես էլ հասա-
րակական գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներ։  

Որպես սոցիալ-տնտեսական երևույթ՝ գլոբալացումը զարգացման ո-
րակապես նոր փուլ է՝ առանձնահատուկ հնարավորություններով և ռիս-
կերով։ Գլոբալացման պայմաններում նվազում է առանձին տնտեսական 
համակարգերի ինքնուրույնության աստիճանը, ինչի հետևանքով ցան-
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կացած խափանում որևէ օղակում պատճառահետևանքային կառուցա-
կարգերի միջոցով ընդգրկում է համաշխարհային տնտեսության ավելի 
մեծ հատված։ Դրանով պայմանավորված էլ գլոբալացումը հանգեցնում է 
տարբեր երկրներում տնտեսական պարբերաշրջանների համաժամա-
նակացման։ Տնտեսական պարբերաշրջանների համաժամանակացման 
էությունն այն է, որ տարբեր տնտեսություններ միաժամանակ կամ գրե-
թե միաժամանակ են հայտնվում տնտեսական պարբերաշրջանի այս 
կամ այն փուլում։ Պարբերաշրջանների համաժամանակացման տնտե-
սական էֆեկտներն առավել ցայտուն են դրսևորվում հատկապես ճգնա-
ժամի փուլում, երբ գործարար ակտիվության անկումները որևէ տարա-
ծաշրջանում կամ մեծ տնտեսությունում «դոմինոյի էֆեկտով» վերածվում 
են համաշխարհային ճգնաժամի: 

Վերջին տասնամյակներում համաշխարհային տնտեսության զար-
գացումը նշանավորվեց մի շարք ցնցումային փոփոխություններով, ո-
րոնց շարքում առանձնահատուկ էր ԽՍՀՄ փլուզումը: Վերջինի հետ-
ևանքով սոցիալիստական ճամբարի նախկին երկրները պարտադրված 
էին վերակառուցել տնտեսական կապերն ու փոխհարաբերությունները, 
որոնք անհրաժեշտ էին ազատ շուկայական տնտեսության կայացման 
համար: Համաշխարհային տնտեսությունում առավել արդյունավետ կեր-
պով սեփական տնտեսական շահերն իրականացնելու համար որոշ ան-
ցումային տնտեսությամբ երկրներ փորձեցին ձևավորել նոր տնտեսա-
կան միավորումներ, իսկ որոշներն էլ սկսեցին ջանքեր գործադրել ար-
դեն իսկ ձևավորված միություններին ինտեգրվելու համար:  

Այդպիսի միավորման օրինակ է Եվրասիական տնտեսական միութ-
յունը (այսուհետև՝ ԵԱՏՄ)1։ Ինչպես վկայում են Աղյուսակ 1-ի տվյալները, 
բացառությամբ Հայաստանի, մյուս անդամ երկրների միջև գոյություն ու-
նի տնտեսական աճի կոռելացման բավական բարձր աստիճան, ինչը 
խոսում է այս երկրների միջև տնտեսական պարբերաշրջանների համա-
ժամանակացման մասին։ ՀՀ տնտեսական ակտիվության տատանում-
ները համընկնում են միայն Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական 
ակտիվության տատանումներին, իսկ տնտեսական պարբերաշրջաննե-
րի համաժամանակացման ԵԱՏՄ ներխմբային ամենաբարձր ցուցանիշը 
Ռուսաստանի և Ղազախստանի տնտեսությունների միջև է։ Վերջիննե-
րիս իրական ՀՆԱ աճերի կոռելացման գործակիցը 1993-2015 թթ․ ըն-
թացքում կազմել է 0․88 միավոր (տե՛ս Աղյուսակ 1) [1]։  

1 Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է 2014 թ․ հոկտեմբերի 10-ից՝ 
http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=95214  
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Աղյուսակ 1  
ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրական ՀՆԱ աճերի կոռելացվածությունը 

1993-2015 թթ. 

 

Այսօր համաշխարհային տնտեսությունում ընդլայնվող ինտեգրման 
գործընթացները նպաստում են տնտեսական պարբերաշրջանների հա-
մաժամանակացմանը: Դա առավել ցայտուն է դրսևորվում հատկապես 
զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում, որոնք վերջին 
տարիներին խորացրել են ներխմբային առևտրային և ֆինանսատնտե-
սական կապերը: Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական պարբերաշրջաննե-
րի համաժամանակացումն ապահովվում է հետևյալ ուղիներով. 

Արտաքին առևտուր։ Միազգային առևտրային կապերի զարգաց-
մանը զուգընթաց մեծանում է դրանց ազդեցությունը երկրների միջև 
տնտեսական ակտիվության փոխկապվածության վրա։ Տնտեսական ակ-
տիվության անկումը մի երկրում կարող է հանգեցնել առևտրային գոր-
ծընկերների տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղեցմանը։ Մասնավո-
րապես՝ մի երկրում ներդրումների կամ սպառողական պահանջարկի 
կրճատումը կարող է նվազեցնել ներմուծման նկատմամբ պահանջարկը՝ 
տնտեսական ակտիվության անկման պատճառ դառնալով գործընկեր 
երկրներում [2,3,4]: Մյուս կողմից՝ սերտ առևտրային կապերը երկրների 
միջև հանգեցնում են մասնագիտացման խորացման։ Կախվածության 
մեջ ընկնելով այլ երկրի արդյունաբերությունից՝ երկրներն ավելի զգայուն 
են դառնում արդյունաբերական ցնցումների (շոկերի), քան գործընկեր 
երկրի ամբողջ տնտեսության աճի նկատմամբ։ 

ԵԱՏՄ անդամ երկրիների առևտրային հոսքերի դինամիկայի ուսում-
նասիրությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը միության 
ներսում գլխավոր ներմուծող երկիրն է։ Ռուսաստանը Հայաստանի և Բե-
լառուսի արտահանման կառուցվածքում իր տեսակարար կշռով առաջին 
առևտրային գործընկերն է, իսկ Ղազախստանի և Ղրղըզստանի արտա-
հանման կառուցվածքում՝ երրորդը (տե՛ս Աղյուսակ 2) [5]։ Ուստի պա-
տահական չէ, որ ՌԴ տնտեսական ակտիվության տատանումներն ան-
միջական ազդեցություն են ունենում մյուս անդամ երկրների տնտեսա-
կան իրավիճակի վրա։  

Հայաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղըզստան Ռուսաստան
Հայաստան 1
Բելառուս 0.4463678 1
Ղազախստան 0.5118863 0.768847 1
Ղրղըզստան 0.2667389 0.731843 0.704970707 1
Ռուսաստան 0.6191731 0.75386 0.878961953 0.6391733 1

83 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017  
 

  

Աղյուսակ 2 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև արտահանման միջին ծավալների 

մատրից (2010-2015 թթ․, ընդհանուր արտահանման նկատմամբ 
տեսակարար կշիռներով՝ %-ով) 

 
          Ներմուծող          
Արտահանող
Հայաստան - 5% 4% 0% 18%
Բելառուս 1% - 20% 0% 39%
Ղազախստան 0% 1% - 8% 18%
Ղրղըզստան 0% 6% 20% - 12%
Ռուսաստան 1% 39% 25% 3% -

Հայաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղըզստան Ռուսաստան

 
 

ՀՀ արտահանումը դեպի ԵԱՏՄ երկրներ 2015 թ․ կազմել է 
256․24 մլն $, ինչը ցածր է նախորդ տարվա ցուցանիշից 20․9%-ով․ դա 
այդ թվականին դեպի ԵԱՏՄ Հայաստանի ընդհանուր արտահանման 
26․3% է։ Հիմնական ապրանքախմբերը, որոնք արտահանվում են 
ԵԱՏՄ, շարունակում են մնալ՝ «Ոգելից խմիչքներ», «Պանիրներ և կաթ-
նաշոռ», «Թարմ կամ սառեցված ձուկ»։ Ոգելից խմիչքի արտահանման 
գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում հայկական կոնյակին։ 2015 թ․ Հայաս-
տանից դեպի ԵԱՏՄ արտահանվող ոգելից խմիչքի 93․5% արտահանվել 
է դեպի Ռուսաստան։ Ղազախստան, Ղրղըզստան և Բելառուս ոգելից 
խմիչքի արտահանման փոքր ծավալները պայմանավորված են այս 
երկրների շուկաներում հայկական կոնյակի ցածր մրցունակությամբ [6]։ 

 Թեև ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամագրումն արտահանման ընդ-
լայնման նոր հնարավորություններ է ստեղծում, այնուամենայնիվ, այսօր 
այլընտրանքային լուծումներ են անհրաժեշտ ԵԱՏՄ շուկաներին առավել 
արդյունավետ ինտեգրմանը խոչընդոտող այնպիսի խնդիրներին, ինչպի-
սին են, օրինակ՝ ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հետ ընդհանուր սահմա-
նի բացակայությունը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զար-
գացման ցածր մակարդակը և այլն, որոնք էապես նվազեցնում են հայ-
կական ապրանքների մրցունակությունն այս երկրների շուկաներում։ 
Կարծում ենք՝ հաշվի առնելով այդ շուկաներին ինտեգրման վերոնշյալ 
խնդիրները, ՀՀ տնտեսության համար առավել նպատակահարմար է 
մրցակցային առավելություններ ձևավորել տնտեսական գործունեության 
այն ոլորտներում, որոնց արդյունքները մեծ արժեք են կրում փոքր ծա-
վալներում (օրինակ՝ ադամանդագործություն և ոսկերչություն) կամ հան-
դես են գալիս ծառայությունների տեսքով (օրինակ՝ ՏՀՏ ոլորտը կամ ֆի-
նանսական ծառայությունների մատուցումը)։ 
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Ապրանքային խողովակ։ Տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը 
ներմուծող երկրներում կարող է կրճատել համաշխարհային պահանջար-
կը, հետևաբար նաև նվազեցնել ապրանքների ու ծառայությունների գնե-
րը։ Սա իր հերթին կհանգեցնի արտահանող երկրներում ներդրումների 
կրճատմանը, հետևաբար՝ տնտեսական աճի տեմպերի զսպմանը: Հա-
մաժամանակացման գործում կարևոր դեր է խաղում նաև տարբեր երկր-
ների արտահանման ապրանքային կառուցվածքի նմանությունը։ Մաս-
նավորապես, եթե միջազգային շուկայում որևէ ապրանքի գծով նկատ-
վում են ճգնաժամային երևույթներ, ապա այն երկրներում, որտեղ տվյալ 
ապրանքի արտահանումն էական ազդեցություն ունի տնտեսական աճի 
ապահովման գործում, կնկատվի տնտեսական պարբերաշրջանների 
համաժամանակացում, անգամ եթե այդ երկրները միմյանց հետ սերտ 
առևտրային կապեր չունեն։ Այլ կերպ ասած՝ այդ երկրները կհայտնվեն 
միևնույն տնտեսական իրավիճակում՝ անկախ միմյանց հետ առևտրային 
կապերի առկայությունից։ Ասվածի ցայտուն օրինակ կարող է համարվել 
միջազգային շուկայում նավթի և նավթամթերքի գների տատանումների 
ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսական համակարգի և դրա 
առանձին օղակների վրա։ Նավթային շուկայի ճգնաժամերը պարբերա-
բար ուղեկցում են համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերը, ինչը 
հանգեցնում է տարբեր երկրներում տնտեսական պարբերաշրջանների 
համաժամանակացման։ Այն երկրները, որտեղ նավթի արդյունահանումը 
ՀՆԱ աճի նշանակալի գործոն է, միաժամանակ են հայտնվում աճի կամ 
անկման փուլերում՝ պայմանավորված նավթի միազգային գների տա-
տանումներով։  

Վերոնշյալը դիտարկենք ԵԱՏՄ օրինակով։ Վերջին 5 տարիների ըն-
թացքում Ռուսաստանից դեպի Ղազախստան արտահանումը միջինում 
կազմում է Ռուսաստանի ողջ արտահանման ընդամենը 25%-ը, իսկ Ղա-
զախստանից դեպի Ռուսաստան՝ 18%-ը (տե՛ս Աղյուսակ 2): Սակայն 
երկրների միջև իրական ՀՆԱ աճերի կոռելացման բարձր ցուցանիշը 
բացատրվում է նաև այս երկրների արտահանման ապրանքային կա-
ռուցվածքի նմանությամբ։ Ռուսաստանի և Ղազախստանի արտահան-
ման գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում էներգակիրներին և հանքանյու-
թերին՝ 2011-2015 թթ․ ընթացքում միջինը կազմելով ընդհանուր արտա-
հանման համապատասխանաբար՝ 68%-ը և 72․5%-ը [7]: Հետևաբար 
համաշխարհային շուկայում էներգակիրների գների տատանումներն ան-
խուսափելիորեն ազդելու են նշված երկրների տնտեսական աճի տեմպե-
րի վրա։ Մասնավորապես՝ 2014 թ. նավթի համաշխարհային գների ան-
կումից հետո Ռուսաստանը 2015 թ. ունեցել է -3.7% տնտեսական ան-
կում, իսկ Ղազախստանի իրական ՀՆԱ աճի տեմպը նույն տարում կազ-

85 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017  
 

  

մել է ընդամենը 1.2%, ինչը ցածր էր նախորդ տարվա ցուցանիշից 3.1 
տոկոսային կետով [8] ։  

Ֆինանսական ուղի։ Միջազգային ֆինանսական հարաբերություն-
ները կարող են խորացնել երկրների միջև տնտեսական մասնագիտա-
ցումը՝ վերջիններիս հարաբերական առավելություններին համապատաս-
խան՝ կապիտալի վերաբաշխման միջոցով։ Կապիտալի վերաբաշխման հիմ-
նական կառուցակարգը պորտֆելային և օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ներն (այսուհետև՝ ՕՈՒՆ) են։ Տնտեսական աճի դանդաղումը մի երկրում 
կրճատում է պորտֆելային ներդրումների և ՕՈՒՆ-ների արտահոսքը այլ 
երկրներ։ Ուստի, այս առումով, կարելի է պնդել, որ ֆինանսական հա-
րաբերությունները երկրների միջև նույնպես կարող են հանգեցնել այդ 
երկրներում տնտեսական աճի դինամիկայի համաժամանակացման։  

 ԵԱՏՄ երկրներից Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր ներդ-
րումներ կատարողը Ռուսաստանն է։ Չնայած, որ 2015 թ․ Ռուսաստանի 
կողմից Հայաստանում կատարված ՕՈՒՆ-ների ծավալները կրճատվել են 
15,6%-ով, այնուամենայնիվ, դրանց տեսակարար կշիռը Հայաստանում 
նույն տարվա ընթացքում կատարված ՕՈՒՆ-ների մեջ կազմել է 52% [9]: 
Պատճառը, թերևս, վերջին տարիներին Հայաստանում օտարերկրյա 
ներդրումների կտրուկ նվազումն է։ Հայաստանում Ռուսաստանի կողմից 
վերջին տարիներին ներդրումներ են կատարվել տնտեսական գործու-
նեության հետևյալ ոլորտներում՝ «Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում» և «Հեռահաղորդակցություն»։ Սակայն, 
կապված ինչպես ներքին շուկայի հագեցվածության, այնպես էլ Ռուսաս-
տանի տնտեսական իրադրության վատթարացման հետ նշված ոլորտնե-
րում նկատվում է ՕՈՒՆ-ների կրճատում։ Ռուսաստանի տնտեսական ան-
բարենպաստ պայմաններն այս ճանապարհով իրենց բացասական ազդե-
ցությունն են ունենում Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերի վրա։  

Միջազգային տրանսֆերտները ևս տնտեսական տատանումների 
տարածման պատճառ են, քանի որ դրանք կախված են դոնոր երկրում 
տիրող տնտեսական իրադրությունից [10]։ Ցածր եկամուտներ ունեցող 
որոշ երկրներ, որոնց տնտեսությունը մեծ կախվածութուն ունի օտա-
րերկրյա տրանսֆերտներից, զգայուն են աշխատանքի միջազգային շու-
կայում տեղի ունեցող տատանումների նկատմամբ։  

Այս տեսանկյունից շատ մեծ է ԵԱՏՄ երկրներում միջազգային տրանս-
ֆերտների դերը։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ տրանսֆերտների 
միջին ծավալները 2010-2015 թթ․ ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում [11]։ 
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Աղյուսակ 3  
ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ տրանսֆերտների 

միջին ծավալների մատրից (2010-2015թթ․, մլն $) 
 Ներհոսք                                                                                                               

Արտահոսք

Հայաստան - 0 0 0 13 13
Բելառուս 11 - 2 7 384 404
Ղազախստան 15 26 - 15 1,297 1,353
Ղրղըզստան 3 3 0 - 61 68
Ռուսաստան 970 417 151 1,460 - 2,998

4836

4836

2010-2015թթ․ԵԱՏՄ  
անդամ երկրներին 
միջինում 
տրամադրված 
տրանսֆերտները 998 447 153 1,482 1,756

Հայաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղըզստան Ռուսաստան

2010-2015թթ․ԵԱՏՄ  
անդամ երկրներին 

միջինում տրամադրված 
տրանսֆերտներ 

ընդամենը

 
Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 4-ի տվյալները [11], 2015 թ․ 

ԵԱՏՄ երկրների ներխմբային տրանսֆերտների ծավալը կազմել է 4738 
մլն $, ինչը 98 մլն $-ով ցածր է 2010-2015 թթ․ միջին ցուցանիշից։ 
Միության շրջանակներում հիմնական դոնոր երկիրը Ռուսաստանն է, ո-
րի կատարած դրամական փոխանցումների մեծ մասը բաժին է հասնում 
Հայաստանին և Ղրղըզստանին։ 2010-2015 թթ․ տրանսֆերնտների մի-
ջին ծավալներից բացասական շեղումը պայմանավորված է միջինի հա-
մեմատությամբ 2015 թ․ Ռուսաստանից դեպի ԵԱՏՄ երկրներ ուղղված 
տրանսֆերտների ծավալների 320 մլն $-ի չափով կրճատմամբ։ Շեղումն 
ավելի մեծ կլիներ, եթե չլինեին Ղազախստանից և Բելառուսից դեպի 
ԵԱՏՄ երկրներ ուղղված տրանսֆերտները, որոնք 2010-2015 թթ․ միջի-
նից բարձր էին 206 մլն $-ով [12] ։ 

Աղյուսակ 4 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ տրանսֆերտների  

ծավալների մատրից (2015թ․, մլն $) 
 Ներհոսք                                                                                                               

Արտահոսք

Հայաստան - 0 0 0 10 10
Բելառուս 10 - 3 11 424 449
Ղազախստան 16 21 - 14 1,464 1,514
Ղրղըզստան 4 5 1 - 77 86
Ռուսաստան 949 316 117 1,295 - 2,678

4738

4738

ԵԱՏՄ  անդամ 
երկրներին 

տրամադրված 
տրանսֆերտներ 

ընդամենը

1.975

Հայաստան Բելառուս Ղազախստան Ղրղըզստան Ռուսաստան

ԵԱՏՄ  անդամ 
երկրներից 
ստացված 
տրանսֆերտներ 
ընդամենը 980 343 121 1.320  
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Համաձայն Համաշխարհային բանկի գնահատականների՝ Հայաստանի 
տնտեսության 21%-ը և Ղրղըզստանի տնտեսության 31,5%-ը կախված է 
աշխարհից ստացվող տրանսֆերտներից [13]։ Եթե դիտրակենք 2010-
2015 թթ․ ընթացքում Ռուսաստանից դեպի Հայաստան և Ղրղըզստան 
կատարված դրամական փոխանցումների դինամիկան (Գծապատկեր 1) 
[14], ապա կտեսնենք, որ, բացառությամբ վերջին երկու տարիների, 
դրանք ունեցել են աճի կայուն միտում։ Վերջին տարիների տրանսֆերտ-
ների ծավալների կրճատումը բացատրվում է Ռուսաստանում տնտեսա-
կան անկման հետևանքներով։ 

Գծապատկեր 1. Ռուսաստանից ստացվող տրանսֆերտներ/ՀՆԱ 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ վերոհիշյալ ուղիները երկրների միջև տնտե-
սական պարբերաշրջանների համաժամանակացմանը նպաստող բազ-
մաթիվ գործոններից մի քանիսն են։ Սակայն գրականության մեջ հենց 
դրանց առանձնացումը հիմնականում պայմանավորված է գլոբալացման 
գործընթացում ունեցած մեծ դերով։  

Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ երկրներին, ակնհայտ է, որ տնտե-
սական տատանումներն այս երկրներում ունեն փոխկապվածության 
բարձր աստիճան, ընդ որում, Ռուսաստանը միության շրջանակներում 
հանդես է գալիս տնտեսական աճի «լոկոմոտիվի» դերում։ Այս համա-
տեքստում էական նշանակություն է ստանում ԵԱՏՄ անդամ երկրների 
տնտեսական քաղաքականություն մշակող մարմինների համագործակ-
ցությունը, որը պետք է միտված լինի ինչպես առանձին երկրների, այն-
պես էլ ամբողջ միության կայուն զարգացման ապահովմանը։ 

 
 

 
Հայաստան           Ղրղըզստան 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր,  

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԸՍՏ ՀՀ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ Ազգային ժողովի սահմանադրական պա-
տասխանատվության ինստիտուտին, որն ուսումնասիրվում է 2015 թվա-
կանի դեկտեմբերի 6-ին ընդունված սահմանադրական փոփոխություննե-
րի համատեքստում։  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություն-
ները, մասնավորապես, նախատեսեցին Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարման ձևի փոփոխություն՝ կիսանախագահական ձևից անցում 
կատարելով խորհրդարանական կառավարման ձևին։ Համապատասխա-
նաբար, վերանայվեցին ՀՀ նախագահի, Ազգային ժողովի, Կառավարութ-
յան, վարչապետի սահմանադրաիրավական լիազորությունները, փոխվե-
ցին նրանց սահմանադրական պատասխանատվության հիմքերը, ծա-
վալն ու կառուցակարգերը, ավելացան խորհրդարանի իրավասություննե-
րը։ Ուստի, հրատապ դարձավ Ազգային ժողովի՝ որպես պետական իշխա-
նության հանգուցային ինստիտուտի, սահմանադրական կարգավիճակի և 
այդ կարգավիճակի բաղադրիչը հանդիսացող սահմանադրական պա-
տասխանատվության գիտական ուսումնասիրությունը։ Ժողովրդի կողմից 
ընտրվելու փաստով և իր սահմանադրական բացառիկ լիազորություննե-
րի ուժով խորհրդարանը ստանձնում է պոզիտիվ սահմանադրական պա-
տասխանատվություն՝ որպես օրենսդիր, ներկայացուցչական մարմին, 
գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող և 
սահմանադրաիրավական պատժամիջոցներ (սանկցիաներ) կիրառող 
ատյան։ Միաժամանակ, սահմանադրական կարգադրագրերի խախտ-
ման, իր լիազորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման 
դեպքում Ազգային ժողովը սահմանված կարգով ենթակա է նեգատիվ 
սահմանադրական պատասխանատվության։ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում Ազգային ժողովի թե՛ պոզիտիվ, 
թե՛ նեգատիվ (ռետրոսպեկտիվ կամ հարկադրական) սահմանադրական 
պատասխանատվությանը, դրանց իրականացման սահմանադրական 
հիմքերին, սկզբունքներին ու կառուցակարգերին։ 

Հիմնաբառեր․ սահմանադրություն, սահմանադրական փոփոխութ-
յուններ, սահմանադրական լիազորություններ, սահմանադրական կար-
գավիճակ, սահմանադրական պատասխանատվություն, օրենսդիր, ներ-
կայացուցչական մարմին, Ազգային ժողովի պոզիտիվ սահմանադրական 
պատասխանատվություն, նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատ-
վություն, սահմանադրական կարգ։ 
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2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեի արդյունքում ընդուն-
վեցին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխութ-
յունները, որոնք, մասնավորապես, նախատեսեցին ՀՀ կառավարման ձևի 
փոփոխություն՝ կիսանախագահական ձևից անցում կատարելով խորհրդա-
րանական կառավարման ձևին։ Ըստ այդմ՝ վերանայվեցին ՀՀ նախագա-
հի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության, վարչապետի սահմանադ-
րաիրավական լիազորությունները, փոխվեցին նրանց սահմանադրական 
պատասխանատվության հիմքերը, ծավալն ու կառուցակարգերը։ Ուստի, 
անհրաժեշտություն առաջացավ անդրադառնալ պետական իշխանության 
հանգուցային ինստիտուտի` ՀՀ Ազգային ժողովի (այսուհետև՝ ԱԺ) սահմա-
նադրական կարգավիճակին և այդ կարգավիճակի բաղադրիչը հանդի-
սացող սահմանադրական պատասխանատվությանը։ Նախ, նշենք, որ 
խորհրդային իրավագիտության մեջ տասնամյակներ շարունակ առանձ-
նացվում էին կարգապահական, վարչական, քաղաքացիական, քրեական 
պատասխանատվության տեսակները, բայց ոչ սահմանադրական պա-
տասխանատվությունը։ Տարբեր հեղինակներ հիմք էին ընդունում իրավա-
բանական պատասխանատվության տեսակների դասակարգման տար-
բեր չափանիշներ՝ ճյուղային պատկանելությունը, կիրառվող պատժա-
միջոցները (սանկցիաներ) և այլն։ Օրինակ՝ ըստ Վ. Ա. Տարխովի, իրավա-
բանական պատասխանատվության տեսակները դասակարգվում են՝ ել-
նելով պատասխանատվության միջոցից (անձնական կամ գույքային բնույ-
թի), կիրառման ձևից (դատական կամ արտադատական, կամավոր կամ 
հարկադրական) [1, с. 4-6]: Հետխորհրդային իրականության պայմաննե-
րում աստիճանաբար ընդունվեց սահմանադրական պատասխանա-
տվությունը՝ որպես իրավաբանական պատասխանատվության հատուկ 
տեսակ, որը կոչված է նպաստելու սահմանադրական իրավանորմերի 
պահանջների կատարմանը, հասարակության մեջ այնպիսի կարգի հաս-
տատմանը, որի պայմաններում պետաիշխանական լիազորություններով 
օժտված մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք պատասխանատվութ-
յուն են կրում Սահմանադրության հիման վրա՝ Սահմանադրությամբ որ-
պես իշխանության կրող ու աղբյուր ճանաչված ժողովրդի առջև1։ Սահմա-
նադրական պատասխանատվության ինստիտուտը դրսևորվում է երկու 
ասպեկտով՝ պոզիտիվ (սուբյեկտի կողմից սահմանադրական պարտակա-
նությունները կամավոր կատարելու ձևով) և նեգատիվ (հարկադրական 
կամ ռետրոսպեկտիվ, որը դրսևորվում է իրավասու ատյանի կողմից սուբ-
յեկտի նկատմամբ սահմանադրաիրավական պատժամիջոցների կիրառ-

1 Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտի մասին մանրամասն 
տե՛ս Հակոբյան Ռ. Խ. Սահմանադրական պատասխանատվության հիմնախնդիրները, 
Երևան, 2008: 
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մամբ)1։ Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտը դեռևս 
չի հարթել իր ուղին և ուղղակիորեն չի նախատեսվել ոչ միայն ՀՀ 1995 թ. 
ընդունված Սահմանադրությամբ, այլև հետագա սահմանադրական փո-
փոխություններով։ Թեև ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական 
պետության կայացման համար հույժ կարևոր է հանրային և պետական 
իշխանության մարմինների սահմանադրական պատասխանատվությունը։ 
Փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածում ամրագրված են 
«հանրային իշխանություն», իսկ 4-րդ հոդվածում՝ «պետական իշխանութ-
յուն» հասկացությունները [2], սակայն մնացած հոդվածներում որևէ 
դրույթ չի սահմանվում հանրային իշխանության և պետական իշխանութ-
յան ինստիտուտների սահմանադրական պատասխանատվության մա-
սին: Սահմանադրական պատասխանատվության ինստիտուտն անմիջա-
կանորեն չամրագրելով հանդերձ, ՀՀ Սահմանադրությունը նախատեսում 
է պետական իշխանության մարմինների, այդ թվում՝ օրենսդիր մարմնի 
սահմանադրական պատասխանատվության հիմքերն ու միջոցները։ ԱԺ-ն 
է այն միակ մարմինը, որը ձևավորվում է համապետական, համընդհա-
նուր ընտրությունների արդյունքում՝ ստանձնելով հույժ կարևոր դերակա-
տարություն հասարակության և պետության կյանքում։ Ուստի, արդարա-
ցիորեն վերանայվել է ԱԺ-ի` որպես միակ ազգընտիր համապետական 
ատյանի սահմանադրական կարգավիճակը՝ ամրագրելով ոչ միայն պե-
տական իշխանության օրենսդիր, այլև ներկայացուցչական2 և գործադիր 
իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի 
սահմանադրական բնութագիրը (88-րդ հոդված)։ ՀՀ ԱԺ-ն սահմանադ-
րական պատասխանատվության կոլեկտիվ սուբյեկտ է, որը Սահմանադ-
րության ուժով պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն է 
կրում հանրության առջև՝ որպես ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին, 
և մասնավորապես, պատասխանատու է օրինաստեղծ գործունեության և 
գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետ ի-
րականացման համար։ Եթե նախկինում ԱԺ-ն ընտրվում էր ժողովրդի 
կողմից՝ մեծամասնական ու համամասնական ընտրակարգերով, ապա 
սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում օրենսդիր մարմինը 
ձևավորվելու է միայն համամասնական ընտրակարգով: Եթե նախկինում 
սահմանված էր ԱԺ պատգամավորների հստակ թիվ՝ 131 պատգամավոր, 
ապա այժմ ամրագրվել է, որ ԱԺ-ն կազմված է առնվազն 101 պատգամա-
վորից՝ սահմանելով «կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն» 

1 Սահմանադրական պատասխանատվության պոզիտիվ և նեգատիվ ասպեկտների 
մասին մանրամասն տե՛ս Հակոբյան Ռ. Խ. Սահմանադրական պատասխանատվության 
ձևերը // «Օրենք և իրականություն» հանդես, 2007, N 8, Երևան, էջ 1-5: 

2 ՀՀ Ազգային ժողովը սահմանադրորեն ներկայացուցչական մարմին որակելու 
մասին տե՛ս Հակոբյան Հ․ Հ․ Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը Հայաստանի 
Հանրապետությունում, Երևան, 2007, էջ 76: 
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հասկացությունը (89-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)։ ԱԺ-ի կայուն քաղաքական 
մեծամասնությունն ստանձնում է պոզիտիվ սահմանադրական պատաս-
խանատվություն՝ օրենսդիր մարմնի լիազորությունների պատշաճ իրակա-
նացման համար։ ԱԺ-ի լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադ-
րությամբ (88-րդ հոդվածի 4-րդ մաս), այսինքն՝ ԱԺ սահմանադրական 
պատասխանատվության նորմատիվ աղբյուրն ու հիմքը նույնպես ՀՀ 
Սահմանադրությունն է։ ԱԺ-ն պոզիտիվ սահմանադրական պատասխա-
նատվություն է կրում օրինաստեղծ գործունեության համար՝ օրենքները, 
ԱԺ որոշումները, ինչպես նաև հայտարարություններն ու ուղերձներն ըն-
դունելով քվեարկությանը մասնակցող պատգամավորների ձայների մե-
ծամասնությամբ, եթե քվեարկությանը մասնակցել է պատգամավորների 
ընդհանուր թվի կեսից ավելին, բացառությամբ Սահմանադրությամբ սահ-
մանված դեպքերի (103-րդ հոդվածի 1-ին մաս): Սահմանադրական փոփո-
խությունների արդյունքում նախատեսվել է «սահմանադրական օրենք» 
հասկացությունը, որը, ի տարբերություն ընթացիկ օրենքների, պետք է 
ընդունվի պատգամավորների ձայների ոչ թե հասարակ, այլ որակյալ մե-
ծամասնությամբ՝ ԱԺ անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն ե-
րեք հինգերորդով։ Նշված օրենքներն անմիջականորեն վերաբերում են 
մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների երաշխավորված 
իրականացմանն ու պաշտպանությանը, ինչպես նաև պետական իշխա-
նության առանցքային ինստիտուտների ձևավորմանն ու գործունեությա-
նը, ուստի ավելի լուրջ սոցիալական ու իրավական համաձայնություն և 
միասնականություն են պահանջում, քան ընթացիկ օրենքները։ Փոփոխ-
ված Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասը բովանդակում է 
սահմանադրական օրենքների սպառիչ ցանկը՝ սահմանելով, «Սահմա-
նադրական օրենքի իրավակարգավորումը չպետք է դուրս գա իր առար-
կայի շրջանակներից»։ Կարծում ենք, հոդվածի վերջին պարբերությունը 
վիճահարույց է, քանի որ կարելի է կարծել, որ ՀՀ այլ օրենքները կարող 
են դուրս գալ իրենց «իրավակարգավորման առարկայի շրջանակներից»։ 
Որպես կարևոր փոփոխություն՝ կարող ենք նշել անմիջական ժողովրդա-
վարության ինստիտուտների դերի կարևորումը, հանրաքվեի նորովի 
արժևորումը, քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտի սահմա-
նադրական ամրագրումը։ Օրենսդիր մարմինը պոզիտիվ սահմանադրա-
կան պատասխանատվություն է կրում պետական բյուջեն ընդունելու պե-
տական բյուջեի կատարման, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություննե-
րից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառություն-
ների և վարկերի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրակա-
նացնելու, Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացության առկայությամբ՝ պետա-
կան բյուջեի կատարման մասին Կառավարության կողմից ներկայացվող 
տարեկան հաշվետվությունը քննարկելու և որոշում ընդունելու առումնե-
րով։ Միաժամանակ, ԱԺ-ն պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանա-
տվություն է կրում՝ ընտրելու հետևյալ պաշտոնատար անձանց և ձևավո-
րելու ներքոհիշյալ սահմանադրական մարմինները. ՀՀ նախագահին, ՀՀ 
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վարչապետին, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին, 
Բարձրագույն դատական խորհրդի հինգ անդամին, ՀՀ գլխավոր դատա-
խազին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, Կենտրոնական ընտրա-
կան հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին, Հեռուստատեսության 
և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին, Հաշվեքննիչ պալատի նախա-
գահին և անդամներին, Կենտրոնական բանկի նախագահին և խորհրդի 
անդամներին, Ինքնավար մարմինների անդամներին: Ընտրելով ՀՀ նա-
խագահ՝ ԱԺ-ն իրավասու է Սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքերի 
առկայության դեպքում, Սահմանադրական դատարանի եզրակացության 
հիման վրա, ԱԺ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 
երկու երրորդով ՀՀ նախագահին պաշտոնանկ անելու մասին որոշում 
կայացնել՝ դրանով իսկ նախագահին ենթարկելով նեգատիվ սահմանադ-
րական պատասխանատվության: ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքով 
սահմանված դեպքերում ու կարգով ԱԺ-ն կարող է պաշտոնանկ անել 
գլխավոր դատախազին, դադարեցնել Կենտրոնական ընտրական հանձ-
նաժողովի անդամի, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 
անդամի, Հաշվեքննիչ պալատի անդամի, Կենտրոնական բանկի նախա-
գահի և խորհրդի անդամների լիազորությունները: ԱԺ-ն պատգամավոր-
ների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ մեծամասնությամբ լուծում է Մար-
դու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հա-
րուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնութ-
յուն տալու հարցը։ Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ խորհրդարա-
նը և՛ սահմանադրական պատասխանատվություն կրող սուբյեկտ է, և՛ 
սահմանադրական պատասխանատվության միջոց կիրառող մարմին 
(պատասխանատվության ատյան)։ Փոփոխված Սահմանադրությամբ պե-
տության ներքին և արտաքին քաղաքականության մշակման ու իրակա-
նացման սահմանադրական ողջ պատասխանատվությունը վերապահվել 
է ՀՀ կառավարությունը, որը սակայն, ի տարբերություն ՀՀ նախագահի, 
քաղաքական և իրավական լուրջ պատասխանատվություն է կրելու ԱԺ-ի 
առջև, հանդես է գալու հաշվետվությամբ ու յուրաքանչյուր տարվա համար 
զեկույց է ներկայացնելու խորհրդարան՝ ոչ միայն բյուջեի կատարման, 
այլև իր ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին։ Այսպի-
սով, ԱԺ-ն սահմանադրական պատասխանատվության ատյան է ՀՀ կա-
ռավարության և վարչապետի համար։ ՀՀ Սահմանադրության 115-րդ 
հոդվածի համաձայն՝ վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին 
ԱԺ-ի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդ-
հանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը միայն այն դեպքում, եթե որոշման 
նախագծով միաժամանակ առաջարկվում է նոր վարչապետի թեկնածու: 
Այսինքն՝ նախատեսվել է կառուցողական (կոնստրուկտիվ) անվստահութ-
յան ինստիտուտը։ Պետության քաղաքական կայունությունն ապահովելու 
նպատակով ՀՀ ԱԺ-ն իրավասու է անվստահություն հայտնել վարչապե-
տին նրա նշանակումից ոչ շուտ, քան մեկ տարի անց։ Ճիշտ ենք համա-
րում, որ արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ վարչապետին 
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անվստահություն հայտնելու մասին ԱԺ-ի որոշման նախագիծ չի կարող 
ներկայացվել կամ քննարկվել: Եթե նախկինում ԱԺ-ի նկատմամբ նեգա-
տիվ սահմանադրական պատասխանատվության միջոց կիրառող ատյա-
նը ՀՀ նախագահն էր, ով Սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքերի 
առկայության դեպքում, սահմանված կարգով կարող էր արձակել օրենս-
դիր մարմինը, ապա այժմ ԱԺ-ն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Այսպես, 
ՀՀ Սահմանադրության 149-րդ և 151-րդ հոդվածների համաձայն՝ ԱԺ-ն 
իրավունքի ուժով արձակվում է վարչապետ չընտրելու նաև Կառավարութ-
յան ծրագրին հավանություն չտալու, ինչպես նաև և՛ վարչապետ չընտրե-
լու, և՛ Կառավարության ծրագրին հավանություն չտալու հիմքերով։ ԱԺ-ն 
գործում է իր կանոնակարգին համաձայն՝ նստաշրջանների, նիստերի, 
ինչպես նաև իր մարմինների աշխատանքի միջոցով։ Ուստի, ընտրողների 
և երկրի առջև բարոյական, քաղաքական ու սահմանադրական պատաս-
խանատվություն է կրում ոչ միայն խորհրդարանը՝ որպես սահմանադրա-
կան իրավահարաբերությունների կոլեկտիվ սուբյեկտ, այլև ԱԺ մարմին-
ները՝ ԱԺ նախագահը, նրա տեղակալները, ԱԺ խորհուրդը, պատգամա-
վորական խմբակցությունները, մշտական հանձնաժողովներն ու պատ-
գամավորները, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության ձևավորվող՝ ԱԺ 
ժամանակավոր և քննիչ հանձնաժողովները: Այսպես՝ ՀՀ ԱԺ նախագահը 
պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն է կրում ԱԺ-ն ներ-
կայացնելու, ԱԺ-ի բնականոն գործունեությունն ապահովելու առումներով: 
ՀՀ ԱԺ խորհուրդը պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն 
է կրում հերթական նստաշրջանների և նիստերի օրակարգերը հաստա-
տելու, ինչպես նաև ԱԺ կանոնակարգով նախատեսված այլ լիազորութ-
յուններ իրականացնելու համար։ ԱԺ մշտական հանձնաժողովները պոզի-
տիվ սահմանադրական պատասխանատվություն են կրում օրենքների 
նախագծերի, իրենց իրավասության մեջ մտնող այլ հարցերի նախնական 
քննարկման և դրանց վերաբերյալ ԱԺ-ին եզրակացություններ ներկայաց-
նելու, ինչպես նաև խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնե-
լու համար, իսկ ժամանակավոր հանձնաժողովները՝ առանձին օրենքների, 
ԱԺ որոշումների, հայտարարությունների և ուղերձների նախագծերի, ինչ-
պես նաև պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցերի քննարկման 
և դրանց վերաբերյալ ԱԺ-ին եզրակացություններ ներկայացնելու համար: 
Նոր սահմանադրական ինստիտուտ է ոչ միայն ԱԺ խորհուրդը, այլև ԱԺ 
քննիչ հանձնաժողովը, որի պոզիտիվ սահմանադրական պատասխա-
նատվության շրջանակում ներառվում են ԱԺ իրավասության մեջ մտնող և 
հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին վերաբերող փաս-
տերը պարզելը և դրանք ԱԺ ներկայացնելը։ Օրենսդրական նախաձեռ-
նության իրավունքի իրականացման պոզիտիվ սահմանադրական պա-
տասխանատվությունը կրում են պատգամավորը, ԱԺ խմբակցությունը և 
Կառավարությունը։ Պատգամավորի իրավունքները սահմանված, հետ-
ևաբար նրա պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվության հիմ-
քերը նախատեսված են ՀՀ Սահմանադրությամբ, ԱԺ կանոնակարգում։ 
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ԱԺ պատգամավորը պարտավոր է պահպանել պատգամավորական 
մանդատի անհամատեղելիության մասին սահմանադրական պահանջնե-
րը, հակառակ դեպքում ենթակա է նեգատիվ սահմանադրական պատաս-
խանատվության՝ հետևյալ հիմքերով. այլ պետական կամ տեղական ինք-
նակառավարման մարմիններում իր կարգավիճակով չպայմանավորված 
պաշտոն կամ առևտրային կազմակերպություններում որևէ պաշտոն զբա-
ղեցնելը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը, բացի գիտա-
կան, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից վճարովի այլ աշխա-
տանք կատարելը (95-րդ հոդված)։ ՀՀ Սահմանադրության 98-րդ հոդվա-
ծում սահմանված են պատգամավորի լիազորությունների դադարման և 
դադարեցման հիմքերը, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ նեգատիվ 
սահմանադրական պատասխանատվության հետ կապված և չկապված։ 
Նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության հետ կապված չեն 
ԱԺ-ի լիազորությունների ժամկետն ավարտվելու, պատգամավորին ան-
գործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու վերաբերյալ 
դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու, նրա մահվան, հրաժա-
րականի դեպքերը: Իսկ ՀՀ քաղաքացիությունը կորցնելը կամ այլ պե-
տության քաղաքացիություն ձեռք բերելը, նրան ազատազրկման դատա-
պարտելու վերաբերյալ դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը նեգա-
տիվ սահմանադրական պատասխանատվության հիմքեր են։ Պատգամա-
վորի նկատմամբ կիրառվող սահմանադրաիրավական պատժամիջոց է 
լիազորությունների դադարեցումը նաև հետևյալ հիմքերով՝ յուրաքանչյուր 
օրացուցային կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կե-
սից անհարգելի բացակայելը, ինչպես նաև պատգամավորական մանդա-
տի անհամատեղելիության մասին սահմանադրական պահանջները 
խախտելը: ԱԺ կանոնակարգի 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասը բովանդակում 
է պատգամավորների երդման տեքստը: Արդեն իսկ պատգամավոր 
ընտրվելու փաստով և երդումով օրենսդիր մարմնի անդամներն ստանձ-
նում են պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն` «Հանուն 
համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու 
բարգավաճման` բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պար-
տավորությունները, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության 
ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքա-
ցիական համերաշխության, ազգային ու համամարդկային արժեքների 
պահպանման համար»: Որոշ երկրների (Լեհաստան, Ուկրաինա, Չեխիա, 
Լիտվա) սահմանադրություններում նախատեսված է, որ եթե պատգամա-
վորը ընտրությունից հետո հրաժարվում է երդվելուց կամ երդվում է վերա-
պահումով կամ խախտում է երդումը, ապա զրկվում է մանդատից [3]: 
Ինչպես վերը նշեցինք, ՀՀ ԱԺ պատգամավորների երդումը ամրագրված 
է ոչ թե ՀՀ Սահմանադրությամբ, այլ ՀՀ ԱԺ կանոնակարգով, թեև կարե-
լի է ՀՀ նախագահի երդման պես այն ևս սահմանել հիմնական օրենքով: 
Անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ այն հարցին, թե պատգամա-
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վորի սահմանադրական պատասխանատվությունը ինչպես է հարաբե-
րակցվում պատգամավորի անձեռնմխելիության ինստիտուտի հետ: Գտ-
նում ենք, որ պատգամավորը պոզիտիվ սահմանադրական պատասխա-
նատվություն է կրում` օգտվելով իր անձեռնմխելիության իրավունքից, իսկ 
երբ նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության միջոցի կի-
րառման անհրաժեշտություն է առաջանում, պատգամավորը պետք է 
զրկվի անձեռնմխելիության իրավունքից: Կարծում ենք, որ պատգամավո-
րական անձեռնմխելիությունից զրկումը կարելի է համարել սահմանադ-
րաիրավական պատժամիջոց, որի կիրառումից հետո է միայն հնարավոր 
նրան որպես մեղադրյալ ներգրավել, կալանավորել կամ նրա նկատմամբ 
դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու 
հարց հարուցել, եթե, իհարկե, պատգամավորը չի ձերբակալվել հանցա-
գործության կատարման պահին: Տարբեր պետություններում խորհրդա-
րանի անդամների նկատմամբ կիրառվող սահմանադրական պատաս-
խանատվության հիմքերն են. սահմանադրության կամ օրենքի կոպիտ 
կամ պարբերաբար խախտումները, անհամատեղելիության մասին պա-
հանջի խախտումը: Նշված հիմքերով պատգամավորը կարող է սահմա-
նադրական պատասխանատվության ենթարկվել Էստոնիայում, Լիտվա-
յում, Լատվիայում, Չեխիայում, Դանիայում, Իտալիայում, Լյուքսեմբուր-
գում և այլ պետություններում: Հունաստանի սահմանադրության համա-
ձայն` պատգամավորը չի կարող լինել առևտրային կազմակերպության 
աշխատակից կամ գրասենյակի ծառայող, զբաղվել գործարարությամբ: 
Նա պարտավոր է ընտրվելուց հետո ութօրյա ժամկետում հայտարարել իր 
գործունեությունը դադարեցնելու կամ պատգամավորական մանդատից 
հրաժարվելու մասին [4]: Ռումինիայում, Իսպանիայում, Իռլանդիայում ար-
գելվում է պատգամավորին միաժամանակ լինել խորհրդարանի երկու 
պալատի անդամ, իսկ Բրազիլիայում, Ուկրաինայում, Ղազախստանում` 
ունենալ երկու ընտրովի պաշտոն կամ մանդատ [5]: Ռուսաստանի Դաշ-
նությունում Պետական դումայի անդամին արգելվում է լինել պետական 
կամ համայնքային ծառայող, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յամբ, հակառակ դեպքում նրա լիազորությունները դադարեցվում են [6]: 
Բազմաթիվ զարգացած պետությունների սահմանադրության կամ օրենսդ-
րության մեջ նախատեսված է Կառավարությանը պատգամավորների 
հարցապնդման (ինտերպելյացիայի) իրավունքը [7]: 2005 թ. սահմանադ-
րական բարեփոխումների արդյունքում ԱԺ խմբակցությունները և խմբերը 
կառավարությանը հարցապնդումներով դիմելու իրավունք ստացան: Ի 
տարբերություն հարցերի` հարցապնդումների վերաբերյալ ԱԺ-ն որոշում-
ներ է ընդունում: 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների համա-
ձայն՝ եթե հարցապնդման պատասխանի քննարկման արդյունքով պատ-
գամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդի կողմից ներկա-
յացվում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու առաջարկ, ապա կի-
րառվում են սահմանադրության 115-րդ հոդվածի դրույթները: Հարցապնդ-
ման արդյունքով ԱԺ-ն կարող է առաջարկել վարչապետին քննարկել Կա-
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ռավարության առանձին անդամի հետագա պաշտոնավարման հարցը 
(113-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), այսինքն՝ առանձին նախարարի նկատմամբ 
ևս կարող է կիրառվել նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատ-
վության միջոց՝ պաշտոնանկության ձևով: Այսպիսով, սահմանադրական 
պատասխանատվությունը կազմում է ՀՀ խորհրդարանի սահմանադրա-
կան կարգավիճակի կարևոր տարրը։ Ժողովրդի կողմից ընտրվելու փաս-
տով և իր սահմանադրական բացառիկ լիազորությունների ուժով ԱԺ-ն ս-
տանձնում է պոզիտիվ սահմանադրական պատասխանատվություն՝ որ-
պես օրենսդիր, ներկայացուցչական մարմին, գործադիր իշխանության 
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող և սահմանադրաիրավա-
կան պատժամիջոցներ կիրառող ատյան։ Միաժամանակ, սահմանադրա-
կան կարգադրագրերի խախտման, իր լիազորությունների չկատարման 
կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում ԱԺ-ն սահմանված կարգով կարող 
է ենթարկվել նեգատիվ սահմանադրական պատասխանատվության։ Ի-
րավական, ժողովրդավարական պետության պարտադիր հատկանիշը 
պետական իշխանության ճյուղերի միջև զսպումների և հակակշիռների 
հստակ կառուցակարգի առկայությունն է, իսկ դրա կարևոր բաղադրիչը 
ժողովրդի առջև սահմանադրական ու քաղաքական պատասխանատ-
վություն կրող և արդյունավետ գործող օրենսդիր, ներկայացուցչական 
մարմինն է:  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОНСТИТУЦИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ 2015 ГОДА 

 
Согласно результатам референдума от 6-ого декабря 2015 года в 

Республике Армения были приняты конституционные преобразования, 
которые, в частности, изменили форму правления РА от полупрези-
дентской к парламентской республике. Соответственно, были пере-
смотрены конституционные полномочия Президента РА, Националь-
ного Собрания, Правительства, Премьер-министра, изменены их 
конституционные статусы, а также основы, объём и механизмы 
конституционной ответственности основных институтов государствен-
ной власти. Были расширены конституционные полномочия законода-
тельного, представительного органа РА, в связи с чем стал актуаль-
ным вопрос исследования конституционной ответственности парла-
мента РА. В статье отмечается, что Национальное Собрание является 
коллективным субьектом конституционной ответственности, который 
несёт и позитивную и негативную конституционную ответственность и 
одновременно выступает как инстанция конституционной ответствен-
ности, так как на основании Конституции РА парламент не только 
избирает и формирует ключевые должностные лица и государствен-
ные органы РА, но и имеет право применять конституционно-право-
воые санкции в отношении этих субъектов. На основании анализа 
конституционных норм, автор делает вывод, что конституционная 
ответственность является необходимой и важнейшей составляющей 
конституционного статуса Национального Собрания Республики 
Армения. 

Ключевые слова: конституция, конституционные преобразования, 
конституционные полномочия, конституционный статус, конституцион-
ная ответственность, законодательный, представительный орган, по-
зитивная конституционная ответственность Национального Собрания, 
негативная конституционная ответственность, конституционный строй. 
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THE CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY OF NATIONAL ASSEMBLY 
OF THE ARMENIAN REPUBLIC ACCORDING TO THE AMENDMENTS 

OF THE RA CONSTITUTION APPROVED IN 2015 
 

As a result of the referendum held on December 6, 2015, the 
constitutional amendments of the Republic of Armenia were adopted which 
were particularly planned to change the form of government of the Republic 
of Armenia from semi-presidential to parliamentary. Accordingly, the 
powers of the RA President, the National Assembly, Government, 
constitutional and legal powers of the Prime Minister were reviewed; their 
constitutional foundations, scope and mechanisms were changed and the 
competences of the Parliament were increased. Therefore, there was a 
need to touch upon the constitutional status of the key institution of state 
authority, the National Assembly and its constitutional responsibility as a 
component of that status.  

The article notes that the RA National Assembly is the collective entity 
of the constitutional responsibility holding the positive and negative 
constitutional responsibility and, at the same time, acts as an Advisory 
Board of it, as the NA is authorized to impose constitutional and legal 
sanctions to officials and government agencies chosen and formed by him 
as determined by the Constitution.  

Based on analysis of constitutional legal norms, the author concludes 
that the constitutional responsibility is an important and necessary 
component of constitutional status of RA National Assembly.  

Keywords: сonstitution, constitutional amendments, constitutional 
powers, constitutional status, constitutional responsibility, legislative, 
representative body, negative constitutional responsibility, positive 
constitutional responsibility of the National Assembly, constitutional order.  

  
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 10.11.2016 թ.  
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ՀԱԿՈԲ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 

իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության 
ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հոդվածում ներկայացվում են քրեադատավարական կարևորա-
գույն ինստիտուտներից մեկի՝ քրեական գործերով միջազգային 
իրավական օգնության ոլորտում օրենսդրական կարգավորմանը 
վերաբերող որոշ հիմնահարցեր: 

Հեղինակի կողմից անդրադարձ է կատարվում 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով ընդունված ՀՀ Սահմանադ-
րության և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի տեքստում 
ամրագրված ոլորտը կարգավորող առանձին դրույթներին: Կա-
տարված համեմատական վերլուծության արդյունքում ներկայաց-
վում են կոնկրետ առաջարկություններ նշված իրավական ակտե-
րում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:  

Հիմնաբառեր. քրեական գործ, միջազգային համագործակցություն, 
միջազգային իրավական օգնություն, միջազգային պայմանագիր:  

 
Քրեական գործերով իրավական օգնության իրականացումը հանդի-

սանում է քրեական հետապնդման մարմինների գործունեության կարևոր 
ուղղություններից մեկը և իր ուրույն տեղն ու դերն ունի քրեադատավա-
րական ինստիտուտների շարքում: 

Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մի շարք այլ ոլորտնե-
րում պետությունների միջև իրականացվող փոխհամագործակցության 
զարգացման ներկայիս տեմպերը, ընթացող միգրացիոն գործընթացները, 
ինչպես նաև մի շարք այլ առանցքային գործոններն իրենց ազդեցութ-
յունն են թողնում անդրազգային հանցավորության ծնող պատճառների և 
պայմանների, շարժընթացի և այլ քրեաբանական ցուցանիշների վրա: 
Այս ամենով հանդերձ՝ պետք է արձանագրենք, որ հանցավորության դեմ 
տարվող միջազգային պայքարում անհրաժեշտություն է առաջանում 
մշտապես իրականացնել ինչպես ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանն 
ուղղված, այնպես էլ դրա գործնական կիրառությունն ապահովվող գոր-
ծուն միջոցառումներ: 
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Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր հերթին հանդիսանալով մի-
ջազգային իրավունքի սուբյեկտ, չի կարող զերծ մնալ վերը նշված զար-
գացումներից: 

Քրեական գործերով իրավական օգնության ոլորտում միջազգային 
համագործակցությունն իրականացվում է ազգային օրենսդրության, այդ 
թվում նաև միջազգային պայմանագրերի հիման վրա [1]1: Օրենսդրա-
կան կարգավորման առումով վերջիններս իրենց ամրագրումն են ստա-
ցել նաև սահմանադրական նորմի մակարդակով: Հիմք ընդունելով այն, 
որ հանցավորության դեմ տարվող պայքարում իրավական կարգավոր-
ման տեսանկյունից մեծ դերակատարում ունեն նաև ՀՀ միջազգային 
պայմանագրերը, ուստի ստորև ներկայացնենք ՀՀ Սահմանադրության 
մեջ տեղ գտած համապատասխան նորմերի վերլուծությունը: 

Մինչև 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի փոփոխություններով ՀՀ 
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածով սահմանված էր հետևյալը. «…Մի-
ջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում միայն վավերացվելուց 
կամ հաստատվելուց հետո (ընդգծումն իմն է): Միջազգային պայմանագ-
րերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկա-
ցուցիչ մասն են: Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահ-
մանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կի-
րառվում են այդ նորմերը: Սահմանադրությանը հակասող միջազգային 
պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել։…»:  

ՀՀ Սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփո-
խություններից հետո միջազգային պայմանագրերի մասով Սահմանադ-
րության 5-րդ հոդվածով սահմանվեց միայն հետևյալը. «Հայաստանի 
Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օ-
րենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազ-
գային պայմանագրերի նորմերը»: Այսինքն՝ կատարված փոփոխության 
արդյունքում Սահմանադրության նոր տեքստում խոսք չկա միջազգային 
պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու, դրանց վավերացման, որպես պե-
տության իրավական համակարգի մաս հանդիսանալու մասին: Սահմա-
նադրության տեքստում ամրագրված է միայն վավերացված միջազգային 
պայմանագրերի և օրենքների միջև հակասության լուծման վերաբերյալ 
կոլիզիոն դրույթ 1, էջ 13: Այնինչ, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածով 2, էջ 23-24 սահմանված է հետևյալը. «Եթե ՀՀ 

1 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերը հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական 
համակարգի բաղկացուցիչ մասը: 
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նախագահի հաստատած միջազգային պայմանագրերով սահմանվում 
են այլ նորմեր, քան նախատեսված են իրավական այլ ակտերով, ապա 
կիրառվում են հաստատված պայմանագրերի նորմերը» 3: Այստեղից 
կարելի է եզրակացնել, որ վերջին փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադ-
րության 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ՀՀ նախագահի կողմից հաստատ-
վող միջազգային պայմանագրերի հետ օրենքների հակասության մասով 
հարաբերությունները կարգավորող սահմանադրական նորմ նախատես-
ված չէ: Նշված բացն առավելապես ընդգծվում է ՀՀ Սահմանադրության 
132-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հանրապետության նախագահի կողմից մի-
ջազգային պայմանագրերի հաստատման, կասեցման կամ չեղյալ հայ-
տարարելու մասին դրույթի ամրագրմամբ:  

Ի վերջո, արձանագրենք, որ նոր Սահմանադրության 5-րդ հոդվա-
ծում խոսվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավե-
րացվող ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին, բաց թողնելով ՀՀ նա-
խագահի կողմից դրանց հաստատման վերաբերյալ դրույթը, ինչը մեր 
կարծիքով սահմանադրական բաց է: Նշված հոդվածի 3-րդ մասն առա-
վել ճիշտ կլիներ խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից վավերացված և հանրապե-
տության նախագահի կողմից հաստատված միջազգային պայմանագրե-
րի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են 
միջազգային պայմանագրերի նորմերը:: 

Քրեական գործերով իրավական օգնության միջազգային համագոր-
ծակցության իրականացման ոլորտը կանոնակարգող առկա իրավական 
համակարգում իր ուրույն տեղն ու դերն ունի նաև Հայաստանի Հանրա-
պետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետև՝ ՀՀ 
քր. դատ. օր.) 4, էջ 266-295: Գաղտնիք չէ, որ նշված ոլորտը կարգա-
վորվում է ՀՀ քր. դատ. օր.-քի 54, 541, 542, 543 գլուխներով նախատես-
ված նորմերով: Որպես ներպետական օրենսդրության բաղկացուցիչ 
մաս՝ անհրաժեշտ է, որպեսզի նշված նորմերը բխեն միջազգային պայ-
մանագրերի և հիմնարար սկզբունքների բովանդակությունից և տրամա-
բանությունից: Ըստ այդմ՝ ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ Հայաս-
տանի Հանրապետության քրեադատավարական օրենսդրության վերլու-
ծության արդյունքում առաջարկվում է կատարել համապատասխան փո-
փոխություններ և լրացումներ ՀՀ քր. դատ. օր.-ում:  

1. Ինչպես հայտնի է քրեական գործերով իրավական օգնությունը 
կարող է իրականացվել ինչպես միջազգային պայամանագրերի, այնպես 
էլ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա: Գործող ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
541 գլուխը վերնագրված է «Քրեական գործերով իրավական օգնությունը 
միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում» վերտառութ-
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յամբ: Ավելի կոնկրետ, այդ մասին ամրագրված է ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
482-րդ հոդվածում, որի համաձայն միջազգային պայմանագրի բացա-
կայության դեպքում իրավական օգնություն ցույց է տրվում փոխադար-
ձության հիման վրա: Ինչպես այս հոդվածի տեքստում, այնպես էլ վերո-
հիշյալ գլխի գրեթե բոլոր մյուս հոդվածներում բազմիցս հիշատակվում է 
«փոխադարձության սկզբունքի» մասին, որպես մի շարք քննչական և 
դատավարական գործողությունների իրականացման հիմք: Դրանք են՝ 

– իրավական օգնության մասին խնդրանքի բովանդակությանը (ՀՀ 
քր. դատ. օր.-ի 483-րդ հոդված), 

– դատավարական գործողությունների վերաբերյալ խնդրանքի կա-
տարմանը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 484-րդ հոդված), 

– քրեական հետապնդում սկսելու կամ շարունակելու համար գործի 
նյութերն օտարերկրյա պետություն ուղարկելուն (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 485-րդ 
հոդված), 

– օտարերկրյա պետությունից ստացված քրեական հետապնդումը 
շարունակելու վերաբերյալ խնդրանքի կատարմանը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 
486-րդ հոդված), 

– հանձնման հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգա-
վորմանը (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 487-499-րդ հոդվածներ) վերաբերող 
քրեադատավարական նորմերը: 

Վերլուծելով օրենսդրությամբ ամրագրված նշված դրույթները, առա-
ջարկում ենք ՀՀ քր. դատ. օր.-ի սկզբունքների շարքը լրացնել ևս մեկ 
սկզբունքով, ըստ այդմ՝ օրենսգրքի 2-րդ գլուխը լրացնել նոր հոդվածով, 
այն շարադրելով հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 251. Փոխադարձությունը իրավական օգնություն ցուցա-
բերելիս 

1. Օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության 
միջև քրեական գործերով դատավարական գործողություններ կատարե-
լու վերաբերյալ իրավական օգնություն ցույց տալու մասին միջազգային 
պայմանագրերի բացակայության դեպքում տվյալ պետության իրավասու 
մարմինների և պաշտոնատար անձանց և Հայաստանի Հանրապետութ-
յան դատարանի, դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի միջև 
իրավական օգնությունը կարող է իրականացվել փոխադարձության 
սկզբունքի հիման վրա:  

2. Փոխադարձության սահմանման համապատասխան գործընթացն 
իրականացվում է սույն օրենսգրքի 482-րդ հոդվածով նախատեսված 
կարգով»: 

2. ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 486-րդ հոդվածը վերաբերում է օտարերկրյա 
պետությունից ստացված քրեական հետապնդումը շարունակելու վերա-
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բերյալ խնդրանքի կատարմանը: Նշված հոդվածի 1-ին մասը բառացիո-
րեն նախատեսում է հետևյալը. «Օտարերկրյա պետության տարածքում 
հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձած 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ քրեական հե-
տապնդում իրականացնելու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրա-
վասու մարմնի խնդրանքը փոխանցվում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության իրավասու հետաքննության կամ 
քննչական մարմնի խնդրանքին կից ներկայացված նյութերի հիման վրա 
քրեական հետապնդում հարուցելու և գործը քննելու համար…»:  

Այս պարագայում կարծում ենք, որի ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ 
քրեական հետապնդում իրականացնելու վերաբերյալ օտարերկրյա պե-
տության իրավասու մարմնի խնդրանքը հանդես է գալիս որպես քրեա-
կան գործի հարուցման առիթ: Ուստի ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկ-
վում է ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 176-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագ-
րությամբ. 

«Հոդված 176. Քրեական գործ հարուցելու առիթները  
Քրեական գործ հարուցելու առիթներ են՝ 
1) հանցագործությունների մասին ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց հաղորդումները` ուղղված հետաքննության մարմնին, քննիչին, 
դատախազին. 

2) հանցագործությունների մասին լրատվության միջոցների հաղոր-
դումները. 

3) հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի, դատարանի, դա-
տավորի կողմից հանցագործության մասին տվյալների, հանցագործութ-
յան նյութական հետքերի և հետևանքների հայտնաբերումը` իրենց լիա-
զորություններն իրականացնելիս.  

4) օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարած և Հա-
յաստանի Հանրապետություն վերադարձած Հայաստանի Հանրապե-
տության քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնե-
լու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքը»:  

Վերջինիս ամբողջական տեսք տալու նպատակով առաջարկվում է 
նաև ՀՀ քր. դատ. օր.-ը լրացնել նոր հոդվածով, և այն շարադրել հետև-
յալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1791. Քրեական հետապնդում իրականացնելու վերա-
բերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքը 

Օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարած և Հա-
յաստանի Հանրապետություն վերադարձած Հայաստանի Հանրապե-
տության քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնե-
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լու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքը 
քննարկվում է սույն օրենսգրքի 486-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով»: 

Այս ամենով հանդերձ, կարծում ենք, որ ներկայացված առաջար-
կություններն ինչ-որ չափով կարող են օգտակար լինել և նպաստել 
քրեական գործերով միջազգային իրավական օգնության իրականաց-
ման օրենսդրական կարգավորմանը:  
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ԻՆՆԱ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի 1-ին կուրսի մագիստրանտ 

ՄԱՐԴՈՒ ԿԼՈՆԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՈՅԱԷԹԻԿԱԿԱՆ 
ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 Հոդվածում ներկայացված են մարդու կլոնավորման բարոյաէթի-
կական տեսանկյունը և իրավական ասպեկտները ոչ միայն Հայաս-
տանի Հանրապետության իրավական մտքի շրջանակներում, այլ 
նաև միջազգային իրավունքում: Մարդու վերարտադրողական և թե-
րապևտիկ կլոնավորման գաղափարները մեծ իրարանցում են առա-
ջացրել հոգևորականության և գիտական աշխարհի ներկայացուցիչ-
ների միջև: Ուստի մարդու կլոնավորման հարցի ուսունմասիրութ-
յունն արդիական է և անհրաժեշտ:  

Հիմնաբառեր. բարոյաէթիկական տեսանկյուն, սահմանադրաի-
րավական հիմունքներ, մարդու վերարտադրողական կլոնավորում, 
թերապևտիկ կլոնավորում, կլոն: 

 
Ժամանակակից գիտատեխնիկական հայտնագործությունները և 

նվաճումներն իրենց հետ բերեցին մի շարք քննարկմանը ենթակա հար-
ցեր: Մարդկային հասարակությունը XXI դարում տարբերվեց իրեն բա-
ժին ընկած գիտական մեծագույն հայտնագործությունների քննարկում-
ներով և մի շարք հարցերի լուծումներ նախատեսելով: Իրավաբանութ-
յան ոլորտում ի հայտ եկան բազմաթիվ հիմնահարցեր, որոնք պայմա-
նավորված էին հասարակական հարաբերությունների բարդացմամբ, 
զարգացմամբ և բազմաթիվ այլ նախադրյալներով: Նկատելի էին փոփո-
խությունները բժշկության ոլորտում, մասնավորապես ի հայտ եկան նոր 
դեղատեսակներ, բուժման նոր և ավելի արդյունավետ մեթոդներ: Գի-
տատեխնիկական հեղափոխությունը ընդգրկեց ողջ աշխարհը՝ զուգորդ-
ված հզոր առաջընթացով: Եվ որպես այդ առաջընթացի արդյունք մարդ-
կության համար քննարկման առարկա դարձավ մարդու կլոնավորման 
գաղափարը: 

 Դեռ XIX դարում մարդու կլոնավորման վերաբերյալ գաղափարները 
թվում էին անիրական, և նման մտորումների կարելի էր հանդիպել 
միայն ֆանտաստիկ գրականության շրջանակներում: Այդ ժամանա-
կաշրջանի հայտնի վեպերից մեկն էր Մերի Շելլիի «Ֆրանկենշտեյն կամ 
ժամանակակից Պրոմեթևսը»: Վեպի գլխավոր հերոսը՝ Վիկտոր Ֆրան-
կենշտեյնը, մեռյալների մարմնի մասերը հավաքելով և դրանք գիտական 
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ճանապարհով կենդանացնելով ստեղծում է մի արարած: Ֆրանկենշտեյ-
նի հիմնական նպատակն էր ապացուցել, որ հնարավոր է առանց կնոջ 
մասնակցության գիտական ճանապարհով մարդ ստեղծել: Սակայն Ֆ-
րանկենշթեյնի ստեղծած արարածը կանգնեցրեց հենց իր արարչին և 
ինքն իրեն մեծ դժբախտությունների առջև: Ոչ բնական ճանապարհով 
ծնված արարածը շարունակ դժգոհություն էր հայտնում իր արարչին. 
«Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, իսկ ես քո իսկ անճոռնի 
տեսակն եմ: Սատանան նույնիսկ եղբայրներ ունի՝ դևերը, իսկ ես միայ-
նակ եմ և անընդունելի բոլորի կողմից»[1]:  

 Այսպիսով այն, ինչ ֆանտաստիկ էր XIX դարում, դարձավ իրական 
արդեն XX դարում: 1996-ի հուլիսի 5-ին աշխարհը ցնցվեց հերթական 
անակնկալից: Լույս աշխարհ եկավ Դոլլի ոչխարը, որը ոչ թե ծնվել էր 
բնական եղանակով, այլ ստեղծված էր կլոնավորման մեթոդով: Դոլլիի 
ստեղծողը շոտլանդացի սաղմնաբան և գենետիկ Յան Ուիլմաթն էր, 
որն, օգտագործելով 6-ամյա ոչխարի կաթնագեղձի բջիջը կյանքի կոչեց 
նրա կլոնը` երկվորյակը, որը գենետիկորեն բացարձակապես հանդիսա-
նում էր նրա կրկնօրինակը: Իսկ 2002-ին «Կլոնեյդ» բժշկական ընկե-
րությունը հայտարարեց մարդու կլոնավորման մասին աղմուկ բարձրաձ-
րած լուրը: Թեպետ նույն ընկերությունը չներկայացրեց այդ փորձի մա-
սին վկայող փաստեր: Կարելի է պնդել, որ մարդու կլոնավորումը հնա-
րավոր է, քանի որ ներկայիս գիտատեխնիկական հնարավորությունները 
թույլ են տալիս կիրառել այդ մեթոդը:  

 Իսկ ի՞նչ է կլոնավորումը: Այն մեթոդ է, որը հնարավորություն է տա-
լիս ստանալու գենետիկորեն միակերպ օբյեկտներ բնական ճանապար-
հով կամ անսեռ բազմացման ժամանակ: Տարանջատում են կլոնավոր-
ման երկու տեսակ՝ բուժական (թերապևտիկ) և վերարտադրողական 
կլոնավորում: Բուժական կլոնավորման դեպքում 14 օրական էմբրիոնի 
աճը և զարգացումը կանխվում է ցողունային բջիջներ ստանալու նպա-
տակով [2]: Ստացված ցողունային բջիջներն օգտագործվում են բժշկութ-
յան մեջ: Բուժական կլոնավորումը հնարավորություն է տալիս կլոնավո-
րել մարդու հիվանդ օրգանները և այլևս չակնկալել դոնորական օգնութ-
յուն: Բուժական կլոնավորումը մասնագետների հավաստմամբ հրաշալի 
միջոց է մարդկանց հիվանդությունները բուժելու համար: Իրավիճակը 
այլ է վերարտադրողական կլոնավորման դեպքում, երբ այդ մեթոդի կի-
րառման հիմնական նպատակն է մարդու կրկնօրինակ ստեղծելը: Հատ-
կանշական է հենց այն, որ ի տարբերություն արհեստական բեղմնավոր-
մանը կամ փոխնակ մայրությանը (երբ ծնվում է նոր մարդ) վերարտադ-
րողական կլոնավորման դեպքում ստեղծվում է մարդու կրկնօրինակը, 
պատճենը, գենետիկորեն միակերպ իր հորը կամ մորը: Կլոնավորման 
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մասնակից են դառնում մարդը, ով հանձնել է իր ԴՆԹ-ն, կինը, որը 
տրամադրել է իր ձվաբջիջը և փոխնակ մայրը: Կլոն է համարվում այն 
օբյեկտը, ով ստեղծվել է կլոնավորման մեթոդով: 

 Կլոնավորման գաղափարը դիտարկվում է կենսաբժշկության, բա-
րոյագիտության, իրավագիտության և այլ տեսանկյուններից: Մարդու 
կլոնավորման գաղափարն առաջնահերթ պետք է դիտարկվի էթիկայի 
տեսանկյունից, քանի որ այս հարցում առկա է գիտական հանրության և 
հոգևորականության մոտեցումների բախում: Երեք համաշխարհային 
կրոնները՝ քրիստոնեությունը, իսլամը և բուդդայականությունը, խստո-
րեն դատապարտում են մարդու կլոնավորումը: 

 Համաձայն իսլամի՝ մարդը ալլահի պատվավոր արարչություններից 
մեկն է: Մարդը ստեղծված է հողից և վերադառնում է հողը, որպեսզի 
հարություն առնի և վերադառնա իր արարչի մոտ: Ալլահը ստեղծեց մար-
դուն երկու փուլով. առաջին փուլում նա ստեղծեց աշխարհում առաջին 
մարդկանց՝ Ադամին և Հավվային, իսկ երկրորդ փուլում՝ բազմացրեց և 
բնակեցրեց մարդկանց երկրի վրա [3]: Համաձայն քրիստոնեության 
առաջին մարդուն՝ Ադամին, ստեղծեց Աստված իր իսկ պատկերով: Արու 
և էգ ստեղծեց նրանց, և օրհնեց նրանց, և նրանց անունը Ադամ կոչեց 
նրանց ստեղծելու օրը [4]: Մարդը չի կարող անել այն, ինչ արեց Աստ-
ված. մարդ արարել: Ըստ քրիստոնեության՝ հավասարվել և անել այն, 
ինչ Աստված է անում՝ մեղք է: Բուդդայականության տեսակետը հստակ 
արտահայտել է իրենց հոգևոր առաջնորդ՝ Դալայ Լամա XIV-ը, պնդելով, 
որ կլոնավորումը արդարացված է միայն որպես գիտական փորձ, իսկ 
եթե այն մշտապես կիրառվի և ստեղծվեն մարդկանց կլոններ, ապա 
մարդկությունը ոչ մի լավ արդյունքի չի հասնի:  

 Այսպիսով՝ աշխարհի հիմնական կրոնները նախատեսում են մար-
դու աստվածային արարման գաղափարը: Սակայն կրոնական աշխա-
տություններում և սուրբ գրքերում կլոնավորման մեթոդով մարդ ստեղծե-
լու վերաբերյալ մոտեցումները բացակայում են: Միայն տրամաբանորեն 
կարելի է ենթադրել, որ մարդու կլոնավորումը հակասում է այն բոլոր 
կրոնական և բարոյական համոզմունքներին, որոնք ղեկավարում են եթե 
ոչ ամբողջ հասարակությանը, ապա դրա զգալի մի մասը: Ուստի մարդու 
կլոնավորման գաղափարն անընդունելի է հոգևորականության և հա-
վատքի մարդկանց կողմից:  

 Իրավագիտության տեսանկյունից մարդու կլոնավորումը կարող է 
առաջացնել մի շարք խնդիրներ ինչպես օրենսդրական դաշտում, այն-
պես էլ՝ իրավակիրառական պրակտիկայում: Մասնավորապես դժվար 
կլինի սահմանել կլոնի իրավական կարգավիճակը: Ի հայտ կգան մի 
շարք հիմնահարցեր.  
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1. Ո՞վքեր են կլոնի ծնողները: Ո՞վ է նրա մայրը և հայրը: Այս հարցե-
րի շուրջ գոյություն ունեն բազմաթիվ մտորումներ: Առաջարկվող մոտե-
ցումները նույնպես բազմազան են: Օրինակ՝ առաջարկվում է կլոնավոր-
ման մեթոդով լույս աշխարհ եկած երեխայի ծնողներ (հայր և մայր) հա-
մարել այն մարդկանց, որոնք նրան որդեգրել են, այսինքն՝ նրա իրավա-
բանական ծնողներին [5]: Կարծում եմ, որ նման մոտեցումը որոշակի չա-
փով կօգնի կողմնորոշելու, թե ովքեր կարող են համարվել կլոնի ծնող-
ներ: Սակայն դժվար է պատկերացնել իրավիճակը, երբ կլոնի նկատ-
մամբ որդեգրման կամահայտնությունը բացակայում է:  

2. Կա՞րող է արդյոք մարդու կլոնը լինել իրավունքի սուբյեկտ: Եվ ե-
թե այո, ապա կա՞րող է կլոնի իրավասուբյեկտությունը համընկնել իր 
բնօրինակի իրավասուբյեկտության հետ: 

 Միջազգային իրավունքում առկա են երեք իրավաբանական փաս-
տաթուղթեր, որոնցով արգելվում է մարդու կլոնավորումը. Կենսաբա-
նության և բժշկության կիրառման առնչությամբ մարդու արժանապատ-
վության և իրավունքների պաշտպանության մասին համաձայնագիր՝ 
«Օվիդեոյի համաձայնագիր», Մարդկային գենոմի և մարդու իրավունք-
ների վերաբերյալ համընդհանուր հռչակագիր և Հիմնարար իրավունք-
ների մասին Եվրոպական Միության խարտիա, որը ստորագրվեց Եվրո-
պական խորհրդարանի, խորհրդի և հանձնաժողովի կողմից 2000 թվա-
կանի դեկտեմբերի 7-ին: Այսպիսով, 1997 թվականին ի հայտ եկավ ա-
ռաջին միջազգային փաստաթուղթը, որով արգելվեց մարդու կլոնավոր-
ման պրակտիկան: Այն է` Մարդկային գենոմի և մարդու իրավունքների 
վերաբերյալ համընդհանուր հռչակագիրը: Սակայն այդ փաստաթղթի 
նորմերը թերևս հռչակագրային բնույթի էին: 1998 թվականին ընդուն-
ված «Կենսաբանության և բժշկության կիրառման առնչությամբ մարդու 
արժանապատվության և իրավունքների պաշտպանության մասին» հա-
մաձայնագրի լրացուցիչ արձանագրության 1-ին հոդվածով արգելվում է 
ցանկացած տեսակի միջամտություն մարդ ստեղծելու նպատակով, որը 
գենետիկորեն նույնական կլինի այլ մարդու [6]: Լրացուցիչ արձանա-
գրությունը հստակ արտահայտեց միջազգային հանրության իրավական 
դիրքորոշումը մարդու կլոնավորման վերաբերյալ: Եվ թեպետ Օվիդեոյի 
համաձայնագիրն ունի դրական ուղղվածություն, այնուամենայնիվ, այն 
չի տարանջատում վերարտադրողական և բուժական (թերապևտիկ) կլո-
նավորումը: Բացի այդ, կան եվրոպական պետություններ, որոնք դեռ չեն 
վավերացրել այն: «Հիմնարար իրավունքների մասին» ԵՄ խարտիան 
տարանջատում է կլոնավորման երկու տեսակները: Համաձայն «Հիմնա-
րար իրավունքների մասին» ԵՄ խարտիայի 3-րդ հոդվածի՝ արգելվում է 
մարդու վերարտադրողական կլոնավորումը, իսկ թերապևտիկ կլոնա-
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վորման արգելքը բացակայում է: Մարդու կլոնավորման արգելքը միջազ-
գային իրավունքում պայմանավորված է նրանով, որ այն որակվել է որ-
պես մարդու կարևորագույն բարոյական արժեքի՝ արժանապատվության 
ոտնահարում: Քանի որ մարդու կլոնավորման մեթոդով ստեղծվում է ոչ 
թե նոր մարդ, այլ արդեն գոյություն ունեցող, այսինքն` մարդը կրկնօրի-
նակվում է:  

 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով Հայաստանի Հան-
րապետության փոփոխված սահմանադրությամբ Հայաստանի իրավուն-
քի պատմության մեջ առաջին անգամ իրավական կարգավորում նախա-
տեսվեց մարդու կլոնավորման հարցի շուրջ: Մասնավորապես Հայաս-
տանի Հանրապետության փոփոխված Սահմանադրության 25–րդ հոդ-
վածում՝ որպես նոր բովանդակության իրավունք, ամրագրվեց ֆիզիկա-
կան և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը։ Հայաստանի Հանրա-
պետության Սահմանադրության 25–րդ հոդվածի 3–րդ կետի համաձայն` 
բժշկության և կենսաբանության ոլորտներում մասնավորապես արգել-
վում են եվգենիկական փորձերը, մարդու օրգաններն ու հյուսվածքները 
շահույթի աղբյուր դարձնելը և մարդու վերարտադրողական կլոնավորու-
մը: Այսպիսի սահմանադրաիրավական դրույթի ի հայտ գալը ողջունելի 
է, քանի որ այն հիմք է հանդիսանում ընթացիկ օրենսդրությամբ կեն-
սաբժշկության ոլորտում իրավական կարգավորումներ և գենետիկ անվ-
տանգության երաշխիքներ սահմանելու համար, նաև թույլ է տալիս 
կողմնորոշելու կենսաբժշկության ոլորտում ծագող հասարակական հա-
րաբերությունների իրավական կարգավորումների հիմնական ուղղութ-
յունները: Տվյալ սահմանադրաիրավական նորմի վերաբերյալ Վենետիկի 
հանձնաժողովի դեկտեմբերի 6-ի 2015 թվականի հանրաքվեից առաջ 
հայտնած նախնական կարծիքի համաձայն՝ ֆիզիկական և հոգեկան 
անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ հոդվածի դրույթները հա-
մահունչ են «Հիմնարար իրավունքների մասին» ԵՄ խարտիային, ՄԻԵԴ 
նախադիպային իրավունքին ու «Կենսաբանության և բժշկության կիրառ-
ման առնչությամբ մարդու արժանապատվության մասին» համաձայնա-
գրին՝ «Օվիդեոյի համաձայնագիր» [7]: Արդյունքում՝ Հայաստանի Հան-
րապետության փոփոխված Սահմանադրության 25-րդ հոդվածով նա-
խատեսվել է իրավական նորմ, որը համահունչ է այն միջազգային ակ-
տերին, որոնց Հայաստանը չի միացել: Եվ այսպիսի դրությունը Հայաս-
տանի Հանրապետության իրավական համակարգ է բերելու «Կենսաբա-
նության և բժշկության կիրառման առնչությամբ մարդու արժանապատ-
վության մասին» համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման հարցը 
[8]: Հայաստանի Հանրապետության ընթացիկ օրենսդրությունը փո-
փոխված Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու տեսակետից 
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անհրաժեշտ է քրեականացնել մարդու վերարտադրողական կլոնավոր-
ման սահմանադրաիրավական արգելքը և Հայաստանի Հանրապետութ-
յան Քրեական օրենսգրքում նախատեսել համապատասխան հանցա-
կազմ [9]:  

 Հայաստանի Հանրապետության փոփոխված Սահմանադրությու-
նում բացակայում է բուժական կամ թերապևտիկ կլոնավորմանը վերա-
բերող նորմ: Բուժական կլոնավորման մասով սահմանադրաիրավական 
արգելքի բացակայությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Հայաստանի ի-
րավական համակարգում նմանատիպ մեթոդի կիրառությունը ընդունելի 
է և չի արգելվում: Աշխարհի գիտնականների մեծամասնությունը դրա-
կան են արձագանքել թերապևտիկ կլոնավորմանը: Այդ մեթոդը հնարա-
վորություն է տալիս էմբրիոնի կլոնավորման միջոցով ստանալ ցողունա-
յին բջիջներ և կանխել 14 օրական էմբրիոնի զարգացումը և աճը: Իսկ 
ստացված ցողունային բջիջները (ներարկման միջոցով) օգտագործվում 
են մի շարք մարդկային հիվանդությունների կանխման և բուժման նպա-
տակներով: Ներկայումս ցողունային բջիջների ներարկումով հնարավոր 
է բուժել մտավոր հետամնացությունը, ինսուլտները, խրոնիկական հե-
պատիտը, ալցգեյմերի հիվանդությունը, պարկինսոնային հիվանդությու-
նը, արթրիտ, արթրոզ և այլն: Անշուշտ, ուկրաինուհի բժիշկ Ն. Գորովեն-
կոն իրավացի էր, երբ պնդում էր, որ այսօր ավելի արդիական է քննար-
կել թերապևտիկ կլոնավորման մեթոդի կիրառության հեռանկարները, 
քանի որ այդ մեթոդի կիրառումը շուտով կարող է հնարավորություն ըն-
ձեռնել ստանալու ոչ միայն ցողունային բջիջներ, այլև մարդու օրգաններ 
և զերծ մնալ դոնորական օգնության փնտրտուքից: Կարծում եմ, որ թե-
րապևտիկ կամ բուժական կլոնավորման վերաբերյալ իրավական կար-
գավորումները խիստ անհրաժեշտ են Հայաստանի Հանրապետության 
իրավական համակարգում, քանի որ կենսաբժշկության և մարդու գենե-
տիկ անվտանգության ոլորտի օրենսդրական բացերը կարող են բերել 
մի շարք ոչ ցանկալի և ոչ բարեհաջող արդյունքների և հանգամանքնե-
րի: Մասնավորապես անհրաժեշտ են օրենսդրական կարգավորումներ, 
որոնք կսահմանեն էմբրիոնի իրավական կարգավիճակը, դրա զարգաց-
ման և աճի կանխման ժամանակը, ստացված ցողունային բջիջների 
պահպանության պայմանները և այլ հարցեր: 
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
 В данной работе рассмотрен морально-этический аспект клони-

рования человека, а также правовой аспект в рамках международного 
права и национального права Республики Армения. Идея репродуктив-
ного и терапевтического клонирования человека вызвала разногласия 
между духовным миром и научной средой. Однако необходимость 
изучения данного вопроса обусловлена изменениями в Конституции 
РА, внесенными референдумом 6-го декабря 2015 года.  

Ключевые слова: морально-этический аспект, конституционно-
правовые основы, репродуктивное клонирование человека, терапевти-
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THE MORAL AND ETHICAL ASPECT AND CONSTITUTIONAL 
FOUNDATIONS OF HUMAN CLONING 

 
 We consider the moral and ethical aspect of human cloning in this 

article, as well as the legal aspect of international law and the national 
legislation of the Republic of Armenia. The idea of reproductive and 
therapeutic human cloning has caused disagreements between the spiritual 
world and the scientific community. The study of this issue is actual and 
necessary. However, the need to examine this issue is caused by changes 
in the Constitution of RA, introduced by referendum on December 6, 2015. 

Keywords: the moral and ethical aspect, constitutional foundations, 
reproductive human cloning, therapeutic cloning, clone.  
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ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
իրավագիտության ամբիոնի մագիստրանտ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ` 2015 Թ. 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ 

Հոդվածում ներկայացվում է 2015 թ. սահմանադրական փոփո-
խություններից հետո հանրապետության նախագահի սահմանա-
դրական կարգավիճակը` որպես սահմանադրության պահպանման 
երաշխավորի: Ուսումնասիրվել են ինչպես խառը (կիսանախագա-
հական), այնպես էլ խորհրդարանական հանրապետություններին 
հատուկ բնորոշ գծերը, միջազգային փորձը, ներկայացվել և վեր-
լուծվել են նախագահի նախկին և ներկայիս լիազորություններն ու 
գործառույթները, տրվել համապատասխան գնահատականներ: 

Հիմնաբառեր. ՀՀ Սահմանադրություն, նախագահ, ՀՀ Ազգա-
յին ժողով, ՀՀ կառավարություն, վարչապետ, սահմանադրական 
փոփոխություններ, լիազորություններ, գործառույթներ: 

 
2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին` սահմանադրական փոփոխությունների 

հանրաքվեի արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետությունը կառավար-
ման խառը (կիսանախագահական) ձևից անցում կատարեց կառավար-
ման խորհրդարանական ձևի:  

Խառը (կիսանախագահական) կառավարման ձևում Հանրապե-
տության նախագահն ընտրվում է ժողովրդի կողմից և կիսում է գործա-
դիր իշխանությունը կառավարության հետ, իսկ վերջինս պատասխանա-
տու է խորհրդարանի առջև: Կառավարությունը կարող է պատասխանա-
տու լինել նաև հանրապետության նախագահի առջև (ինչպես Սահմա-
նադրության 1995 թ. խմբագրությամբ տեքստում) [1, էջ 15]: 

Խորհրդարանական հանրապետության դեպքում նախագահի օրի-
նականության (լեգիտիմության) աստիճանն զգալիորոն ավելի բարձր է, 
քան նախագահական հանրապետությունում, քանի որ բնակչությունը չի 
մասնակցում նրա ընտրություններին: Նախագահն ընտրվում է խորհր-
դարանի (Իտալիա) կամ ընտրիչների կողմից (նախկին ԳՖՀ) [2, с. 123]: 

Խորհրդարանական հանրապետությունում կառավարությունը նշա-
նակվում է նախագահի կողմից, սակայն այն կրում է զուտ ձևական 
բնույթ` նախագահն իր հայեցողությամբ չի ընտրում կառավարության 
գլխի թեկնածությունը (որն էլ ներկայացնում է կառավարության կազմը): 
Նախագահը պարտավոր է նշանակել այն անձին, ով վայելում է խորհր-
դարանի վստահությունը, այլապես վերջինս չի հաստատվի խորհրդա-
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րանի կողմից: Կառավարության գլխի պաշտոնը սովորաբար զբաղեց-
նում է խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող կուսակցության ա-
ռաջնորդը կամ միավորված կուսակցությունների կողմից առաջադրված 
թեկնածուն [3, էջ 409]: 

2015 թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում` պայմա-
նավորված նոր կառավարման ձևի անցմամբ, արմատապես փոփոխվել 
է ՀՀ նախագահի կարգավիճակը, նրա գործառույթներն ու լիազորութ-
յունները: Առավել ուշագրավ է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությու-
նում այլևս համաժողովրդական քվեարկությամբ նախագահի ընտրութ-
յուններ չեն անցկացվի: Հրաժարվելով հանրապետության նախագահի 
համապետական ուղղակի ընտրություններից` հանրապետության նա-
խագահն անուղղակիորեն ընտրվում է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից, 
որին առաջադրելու իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի 
առնվազն մեկ քառորդը [4, հոդվ. 125]: Համեմատելով նախկինի հետ` 
նկատում ենք ակնհայտ փոփոխություններ հանրապետության նախա-
գահին ներկայացվող պահանջներում: Մասնավորապես, փոփոխվել է 
տարիքային ցենզը` երեսունհինգից դառնալով քառասուն, վերացել 
կրկնակի ընտրվելու հնարավորությունը, ըստ որի` նույն անձը միայն մեկ 
անգամ կարող է դառնալ նախագահ` յոթ տարի ժամկետով: Ողջունելի է 
հանրապետության նախագահի թեկնածուի երկքաղաքացիության հնա-
րավորության բացառումը` ինչը բխում է ազգային անվտանգության շա-
հերից: Եթե նախկինում պարտադիր էր վերջին տասը տարում Հայաս-
տանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը, ապա այժմ պարտադիր է 
վերջին վեց տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 
լինելը: Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրակա-
նացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ` ինչն 
ամբողջությամբ ապաքաղաքականացնում է պետության գլխին, դարձ-
նում` վերկուսակցական, չեզոք և անկողմնակալ, որը սահմանադրության 
պահպանմանը հետևելու իր հիմնական գործառույթն արդյունավետ 
իրականացնելու համար հանրապետության նախագահի կարգավիճա-
կին հատուկ պահանջ է: 

ՀՀ նախագահի կարգավիճակի մասին դրույթները փոփոխված 
սահմանադրության մեջ զետեղված են 123-րդ հոդվածում, ըստ որի` 
հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, հետևում է սահ-
մանադրության պահպանմանը, իր լիազորություններն իրականացնելիս 
անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազ-
գային շահերով և իր գործառույթներն իրականացնում է սահմանադ-
րությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով: Այս հոդվածում տեղ 
չեն գտել նախկինում նախագահին վերապահված այնպիսի գործառույթ-
ներ, ինչպիսիք են` նրա կողմից օրենսդիր, գործադիր և դատական իշ-
խանությունների բնականոն գործունեության ապահովումը, անկախութ-
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յան, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավոր 
լինելը: 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների ուսումնասիրութ-
յունից պարզ է դառնում, որ, պայմանավորված կառավարման խորհրդա-
րանական ձևի անցմամբ, նեղացվել է հանրապետության նախագահի 
լիազորությունների շրջանակը` հնարավորություն տալով խորհրդարա-
նին ձեռք բերելու առավել նկատելի վերահսկողական լիազորություններ, 
իսկ գործադիր իշխանության մարմիններին` գործելու առավել ինքնու-
րույն ու արդյունավետ: 

Հարկ է նշել, որ սահմանադրության փոփոխություններով ՀՀ նա-
խագահի մասնակցությունը պետական իշխանության մարմինների և, 
հատկապես, կառավարության ձևավորմանը, կրում է սահմանափակ և 
առավելապես արարողակարգային բնույթ, ինչը, կարծում ենք, բավա-
րար երաշխիքներ չի ստեղծում այս հարցում Ազգային ժողովի և, մասնա-
վորապես, խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքական կամքը 
հակակշռելու և որպես սահմանադրակարգի պաշտպան և «արբիտր»` 
պետական իշխանության մարմինների համակարգի` սահմանադրական 
վարքագծին աջակցելու համար: Այսպես, համաձայն փոփոխված սահ-
մանադրության 149-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ նախագահն անհապաղ 
վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության կողմից 
առաջադրված անձին, իսկ, եթե վարչապետ չի ընտրվում, նախագահն 
արդեն անհապաղ վարչապետ է նշանակում Ազգային ժողովի կողմից 
ընտրված անձին: Փաստորեն, կառավարության ղեկավարի նշանակման 
հարցում նախագահը հնարավորություն չունի իրականացնել պետության 
գլխի և սահմանադրության պահապանի իր կարգավիճակից բխող այն 
նվազագույն նախաձեռնողականությունը, որը բնորոշ է խորհրդարանա-
կան կառավարման ձևի պայմաններում պետության գլխին, քանզի փո-
փոխված սահմանադրության 149-րդ հոդվածով նախագահին ո՛չ հնա-
րավորություն է տրված Ազգային ժողովի քննարկմանն ու հաստատմանը 
առաջադրել վարչապետի թեկնածուին և ոչ բավարար ժամկետ է թողնված` 
քննարկելու և որոշում կայացնելու խորհրդարանի կողմից ընտրված 
թեկնածուի վերաբերյալ: Այդպիսով` բացառվում է նախագահի առարկա-
յական դերը գործադիր իշխանության ղեկավարի նշանակման գործում: 
Ավելին` փոփոխված սահմանադրության 149-րդ հոդվածի վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանը ոչ միայն ընտրում է վարչապետի 
թեկնածուին, որը հետագայում կարող է հաստատվել կամ չհաստատվել 
նախագահի կողմից, այլ նաև վարչապետին, իսկ նախագահը միայն 
կրկնաստորագրում է խորհրդարանի որոշումը` առանց դրան հակադր-
վելու կամ այն մերժելու իրավունքի [5, էջ 119]: Այս հարցի շուրջ խորհր-
դարանական հանրապետությունների սահմանադրաիրավական փորձի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նախագահը բավականին ակ-
տիվ դերակատարում ունի վարչապետի նշանակման գործում: Մասնա-
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վորապես, այնպիսի խորհրդարանական հանրապետություններում, ինչ-
պիսիք են` Գերմանիան, Իտալիան, Լատվիան, Հունգարիան, Չեխիան և 
այլ երկրներ, նախագահը կա՛մ առաջադրում է վարչապետի թեկնածուին 
(կամ նշանակում է վարչապետին, որը հետագայում կառավարության 
ողջ կազմի հետ պետք է ստանա խորհրդարանի վստահությունը), կա՛մ 
ունի ողջամիտ ժամկետում խորհրդարանի ներկայացրած թեկնածուին 
հաստատելու կամ մերժելու իրավունք (կա՛մ ուղղակիորեն որևէ կոնկրետ 
ժամկետ չի սահմանվում և կա՛մ այդ ժամկետը բավական երկար է), կամ 
էլ նախագահի և խորհրդարանի նախաձեռնողականության տարրերը 
համադրված են, եթե նախագահի կողմից ներկայացված վարչապետի 
թեկնածուն խորհրդարանի կողմից չի հաստատվում, նախագահին թեկ-
նածու է առաջադրում խորհրդարանը [6]: 

Ինչ վերաբերում է կառավարության անդամների նշանակմանը, 
ապա այս դեպքում հանրապետության նախագահը նախկին ձևով` վար-
չապետի առաջարկությամբ, նշանակում է կառավարության անդամնե-
րին, սակայն նախագահը չունի անհրաժեշտ հնարավորություն որևէ 
պատճառով չհամաձայնել վարչապետի կողմից ներկայացված թեկնա-
ծուների նշանակման հետ, քանի որ համաձայն 150-րդ հոդվածի` նախա-
գահը կարող է հակադրվել վարչապետին, միայն կառավարության ան-
դամների կամ դրանց նշանակման գործընթացի` սահմանադրությանը 
անհամապատասխանության հիմքեր ունենալու դեպքում: Եթե, նույնիսկ, 
հանրապետության նախագահը որևէ պատճառով չկատարի 150-րդ հոդ-
վածի պահանջները և սահմանված եռօրյա ժամկետում չնշանակի Կա-
ռավարության անդամներին, ապա նրանք համարվում են նշանակված` 
իրավունքի ուժով: Այս ամենից կարող ենք փաստել, որ նախագահն 
իրավունք չունի չնշանակել վարչապետի առաջադրած թեկնածուին թե-
կուզև այն պատճառով, որ նա որևէ կերպ չի համապատասխանում 
տվյալ պաշտոնին: Այս դեպքում մեծանում է վարչապետի կամայակա-
նության գործոնը և վերանում նրան հակակշռելու միջոցները: Այդ պատ-
ճառով առավել նպատակահարմար ենք գտնում սահմանել յուրաքանչ-
յուր նախարարի հաստիքի համար հստակեցված պահանջներ` (մասնա-
գիտական կրթություն, աշխատանքային փորձ, լեզուների տիրապետում, 
որոշ նախարարի պաշտոնների համար` պարտադիր ժամկետային զին-
վորական ծառայություն անցած լինելը և այլն) այդպիսով նվազեցնելով 
վարչապետի կամայականության գործոնը: Նախագահին տրված խիստ 
սահմանափակ ժամանակը արդարացված է այնքանով, որ նա ուղղա-
կիորեն նշանակում է վարչապետի առաջադրած թեկնածուին` առանց ա-
ռարկելու կամ այլ պատճառի, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դա կհա-
կասի սահմանադրությանը, ինչն էլ նախագահի 123-րդ հոդվածով վերա-
պահված կարևորագույն գործառույթն է: Տարբեր խորհրդարանական 
երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի կառավարմամբ այլ պե-
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տություններում նախագահը վարչապետի և խորհրդարանի հետ միասին 
մասնակցում է Կառավարության անդամների նշանակմանը և հնարավո-
րություն ունի չհաստատել վարչապետի ներկայացրած թեկնածուներին 
(Գերմանիա, Իտալիա, Չեխիա, Հնդկաստան): 

Հատուկ ուշադրության է արժանի հանրապետության նախագահի 
դերակատարությունը օրենսդրական գործընթացում, որը կարգավոր-
վում է ՀՀ Սահմանադրության 129-րդ հոդվածով: Որպես սահմանա-
դրության պահապան՝ նախագահը միայն կարող է օրենքն ուղարկել 
Սահմանադրական դատարան, որպեսզի վերջինս որոշում կայացնի 
դրա սահմանադրականության վերաբերյալ: Նույն հոդվածի 2-րդ մասը 
հստակ ժամկետ է սահմանում նախագահի համար՝ ստորագրելու և հ-
րապարակելու օրենքը, որը Սահմանադրական դատարանի կողմից ճա-
նաչվել է սահմանադրական: Նախագահին չի տրվել լիազորություն՝ պա-
հանջելու, որպեսզի օրենքը վերանայվի Ազգային ժողովի կողմից: Ուս-
տի՝ նախագահը չի կարող օրենքի ընդունման դեմ քաղաքական փաս-
տարկներ բերել [7, էջ 38]:  

Սահմանադրության պահպանման գործում հանրապետության նախա-
գահը հիմնականում կանխարգելիչ դեր է կատարում` մինչև ՀՀ Ազգային 
ժողովի կողմից ընդունված օրենքի ստորագրումը դրանց` սահմանադրութ-
յանը հակասելու դեպքում, դիմելով Սահմանադրական դատարան, ինչը 
մեծացնում է երկրի իրավական համակարգը հակասահմանադրական նոր-
մերից հնարավորինս զերծ պահելու հավանականությունը [1, էջ 33]: 

Փոփոխված սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահն ուղերձով կարող է դիմել միայն Ազգային ժողովին, բայց ոչ 
ժողովրդին, որը թույլ չի տալիս նրան նույնիսկ զուտ արարողակարագա-
յին կերպով ներկայանալ հանրությանը և խոսք ուղղել նրան, ինչը, կար-
ծում ենք, նպաստում է նախագահ-հասարակություն կապի ավելի թու-
լացմանը: 

Արտաքին քաղաքականության ոլորտում էապես փոփոխվել են նա-
խագահի լիազորությունները: Նախագահը միջազգային պայմանագրե-
րին առնչվող լիազորությունները կիսում է կառավարության հետ, մաս-
նավորապես` կնքում է միջազգային պայմանագրեր կառավարության 
առաջարկությամբ և նրա առաջարկությամբ օրենքով սահմանված դեպ-
քերում և կարգով հաստատում, կասեցնում կամ չեղյալ է հայտարարում 
վավերացում չպահանջող միջազգային պայմանագրերը: Նախագահն 
այլևս ինքնուրույն չի նշանակում ու հետ կանչում օտարերկրյա պետութ-
յուններում և միջազգային կազմակերպություններում դիվանագիտական 
ներկայացուցիչներին, այլ միայն վարչապետի առաջարկությամբ: Սահ-
մանադրական փոփոխություններից հետո նախագահն այլևս չի ներկա-
յացնում երկիրը միջազգային հարաբերություններում և չի իրականաց-
նում արտաքին քաղաքականության ընդհանուր ղեկավարումը: Պետու-
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թյան արտաքին քաղաքականությունն իրականացնում է կառավարու-
թյունը` իր ծրագրի հիման վրա [4, հոդվ. 146]:  

Փոփոխված Սահմանադրությամբ նախագահն այլևս զորքերի գերա-
գույն գլխավոր հրամանատարը չէ: Անվտանգության խորհուրդը գլխա-
վորում է ՀՀ վարչապետը: Խաղաղ ժամանակ զինված ուժերը գտնվում 
են Կառավարության` որպես կոլեկտիվ մարմնի ենթակայության ներքո` 
ղեկավարվելով պաշտպանության նախարարի կողմից: Սահմանադրութ-
յան 155-րդ հոդվածի համաձայն` պատերազմական դրության ժամանակ 
զինված ուժերի գերագույն հրամանատարությունը հանձնվում է վարչա-
պետին: Նույնանման ձևաչափ գոյություն ունի Գերմանիայում, որտեղ 
զինված ուժերի հրամանատարությունը պատկանում է պաշտպանության 
նախարարին, իսկ պատերազմի ժամանակ անցնում է կանցլերին [8]:  

Հանրապետության նախագահի լիազորությունները չեն պահպանվել 
տարբեր բարձրաստիճան պաշտոններում թեկնածուներ առաջարկելու 
մասով, մասնավորապես` գլխավոր դատախազի, կենտրոնական բանկի 
նախագահի և հաշվեքննիչ պալատի նախագահի: Նախագահը որևէ 
մասնակցություն չի ունենում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ-
ներին և վճռաբեկ դատարանի նախագահին նշանակելու հարցում, սա-
կայն համապատասխան մարմինների ներկայացմամբ` նշանակում է 
վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահներին, վճռաբեկ դատա-
րանի դատավորներին, վերաքննիչ և առաջին ատյանի դատավորներին 
ու դատարանների նախագահներին։  

Հանրապետության նախագահի լիազորությունները լիարժեք պահ-
պանվել են քաղաքացիության, ներման, պարգևատրման, պատվավոր կո-
չումների, բարձրագույն դասային աստիճանների շնորհման հարցերում:  

Ամփոփելով՝ կարծում ենք, որ 2015թ. սահմանադրական փոփո-
խություններից հետո հանրապետության նախագահին տալով խորհրդա-
րանական հանրապետություններին հատուկ արարողակարգային և 
խորհրդանշական գործառույթներ` նեղացվել է նրա լիազորությունների և 
գործառույթների շրջանակը շատ ավելին, քան այլ խորհրդարանական 
կառավարմամբ հանրապետություններում, իսկ գործադիր իշխանությու-
նը դարձել է ավելի միասնական և ինքնուրույն, վարչապետի գլխավո-
րությամբ ընդլայնվել են նրա լիազորությունները Հայաստանի Հանրա-
պետության համար հատուկ նշանակություն ունեցող այնպիսի ոլորտնե-
րում, ինչպիսիք են՝ արտաքին քաղաքականությունը, ազգային անվտան-
գությունը և պաշտպանությունը, նեղացվել է պատասխանատվության 
շրջանակները` մնալով բացառապես Ազգային ժողովի վերահսկողութ-
յան ներքո: 

Այնուամենայնիվ, հանրապետության նախագահին է վերապահված 
սահմանադրության դրույթների պահպանմանը հետևելու կարևորագույն 
գործառույթը, որը մեծապես նպաստում է հասարակական կյանքում 
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սահմանադրական արժեքների կենսագործմանն ու արմատավորմանը: 
Չունենալով որևէ ազդեցություն իշխանության ճյուղերի նկատմամբ` 
հանրապետության նախագահի մյուս գործառույթներից է չհամաձայնեց-
ված տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նշանակումը, 
որով, կարծում ենք, նեղացված է նրա ինքնուրույնության աստիճանը` 
իրավասու չլինելով որևէ այլ պատճառով` բացառությամբ սահմանա-
դրության խախտման դեպքի, չնշանակել առաջարկվող թեկնածուին, 
ինչն էլ բարձրացնում է առաջարկող կողմի միանձնյա և կամայական 
ընտրություն կատարելու գործոնը:  

Այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահը կապահովի ազգային միասնությունը և կունենա իր ուրույն 
տեղն իրավական պետության զարգացման ու կայացման գործում:  
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ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական 
ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու 

պատմության ամբիոնի ասպիրանտ,  
Հայդելբերգի համալսարանի հրեագիտության 

ինստիտուտի մագիստրանտ (Հայդելբերգ, Գերմանիա)  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են Իսրայելի պետության հիմնա-
կան օրենքների կարգավիճակին առնչվող հարցեր` 1992 թ. մարդու 
իրավունքների ոլորտում երկու հիմնական օրենքների ընդունմամբ 
պայմանավորված սահմանադրական զարգացումների համա-
տեքստում:  

Հիմնաբառեր. Իսրայել, հիմնական օրենք, մարդու իրավունք-
ներ, կայունացված նորմ, սահմանափակող դրույթ, սահմանադրա-
կան զարգացում 

 
Հիմնական օրենքների կարգավիճակի հարցն Իսրայելի ակադեմիա-

կան շրջանակներում տարիներ շարունակ ամենալայն քննարկումների 
առարկա է հանդիսացել: Հարարիի բանաձևը [1], որով ներմուծվեց երկրի 
սահմանադրությունը գլուխ առ գլուխ` հիմնական օրենքների միջոցով 
ընդունելու գաղափարը, այս կապակցությամբ լուռ էր: Հայտնի է, որ 
սահմանադրության հիմնական գծերից մեկը դրա կայունությունն է, որ 
երաշխավորվում է փոփոխության համար հատուկ ընթացակարգ նախա-
տեսելով: Մինչդեռ, Իսրայելի պետության հիմնական օրենքների ուսում-
նասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանց մեծ մասում, այսպես կոչ-
ված, «կայունացված նորմ»1, այսինքն՝ նորմ, որ կսահմաներ հիմնական 
օրենքը (օրենքի դրույթը) միայն Քնեսեթի անդամների ձայների հատուկ 
մեծամասնությամբ փոփոխելու վերաբերյալ պահանջ, առկա չէ:  

Այսինքն՝ հիմնական օրենքները, որպես կանոն, կարող են փոփոխ-
վել կամ ուժը կորցրած ճանաչվել այն նույն ընթացակարգով, ինչ ցան-

1 Անգլերեն` “entrenched rule” տերմինն օգտագործվում է՝ մատնանշելու փոփոխության 
համար բարդեցված ընթացակարգ, այդ թվում` հատուկ մեծամասնություն պահանջող 
նորմը: Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից “entrenched rule” տերմինը 
կօգտագործվի «կայունացված նորմ» հայերեն թարգմանությամբ: Անգլերեն “entrench” 
բառը հայերեն թարգմանությամբ նշանակում է «խրամատավորել» (փոխաբերական` 
«դիրքավորել», «ամրացնել», «հաստատել»): 
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կացած այլ օրենք: Նշվածը, թերևս, կարելի է արդարացնել այն հիմնա-
վորմամբ, որ հիմնական օրենքներն իրականում որևէ նորմատիվ գերա-
կայությամբ օժտված չէին. դրանք, փաստացի, սովորական օրենքներ 
էին, որ ընդունվել էին վերացական ինչ-որ մի պահի երկրի սահմանադրու-
թյան մեջ ներառվելու համար [2]: Նման մոտեցման պայմաններում հիմ-
նական օրենքներն սահամանադրական կարգավիճակ ձեռք կբերեին 
բոլոր հիմնական օրենքների ընդունումից և դրանք սահմանադրության 
մեջ ամբողջականացվելուց հետո [3]: 

Այդուհանդերձ, հատկանշական է, որ հիմնական օրենքներից «Քնե-
սեթի մասին» հիմնական օրենքը փոփոխության համար հատուկ մեծա-
մասնություն (61 ձայն՝ 120-ից) պահանջող երեք կայունացված նորմներ 
էր պարունակում1:  

Հիմնական օրենքների իրավական կարգավիճակի հարցը Իսրայելի 
գերագույն դատարանի առջև բարձրացվեց «Քնեսեթի մասին» հիմնա-
կան օրենքի՝ ընտրական համակարգին վերաբերող կայունացված նորմ-
ներից մեկի համատեքստում: Այսպես, նշված հիմնական օրենքի 4-րդ 
մասի համաձայն. «Քնեսեթն ընտրվում է ընդհանուր, համապետական, 
ուղղակի, հավասար, գաղտնի և համամասնական ընտրությունների մի-
ջոցով` «Քնեսեթի ընտրությունների մասին» օրենքով սահմանված կար-
գով: Այս դրույթը չի կարող փոփոխվել այլ կերպ, քան Քնեսեթի անդամ-
ների ձայների մեծամասնությամբ:» [4]: Նորմը նպատակ ուներ ապահո-
վելու ընտրական համակարգի կայունությունը:  

1969 թ. Իսրայելի գերագույն դատարանի առջև բարձրացվեց կայու-
նացված նորմի իրավական կարգավիճակի հարցը՝ դրա հետ առերևույթ 
հակասության մեջ գտնվող սովորական օրենսդրության համատեքս-
տում: Այսպես, նախքան 1969 թ. խորհրդարանական ընտրությունները 
Քնեսեթի կողմից ընդունվել էր մեկ այլ օրենք՝ հանրային ֆոնդերի մի-
ջոցների հաշվին գալիք ընտրությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ: 
Նշված օրենքի համաձայն՝ հանրային ֆոնդի միջոցների բաշխումը 
պետք է իրականացվեր նախորդ գումարման Քնեսեթում ներկայացված 
կուսակցությունների միջև, ինչն իր հերթին ենթադրում էր, որ Քնեսեթում 
չներկայացված կուսակցություններն օրենքի ուժով զրկվում էին ֆինան-
սավորում ստանալու հնարավորությունից: Հարկ է նշել, որ ընտրություն-
ների ֆինանսավորման վերաբերյալ նշված օրենքն ընդունվել էր Քնեսե-
թի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ [5, p. 38-39]:  

1 Նույնիսկ այս դեպքում կայունացված են հիմնական օրենքի 46 մասերից 
(հոդվածներից) ընդամենը 3-ը: 
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Նշված գործով դիմումատուն դոկտոր Բերգմանն էր, որ վիճարկում 
էր «Քնեսեթի մասին» հիմնական օրենքի 4-րդ մասով նախատեսված 
կայունացված նորմին` Քնեսեթի ընտրությունների ֆինանսավորման վե-
րաբերյալ նոր օրենքի համապատասխանության հարցը: Նշված կայու-
նացված նորմով, ինչպես հիշում ենք, երաշխավորվում էր, որ Քնեսեթն, 
ի թիվս այլնի, ընտրվում է հավասար ընտրությունների միջոցով: Դիմու-
մատուն պնդում էր, որ ընտրությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ 
հիշատակված օրենքը հակասում է հիմնական օրենքի 4-րդ մասով 
երաշխավորված հավասարության սկզբունքին [6]: Գերագույն դատա-
րանն, ընդունելով դիմումատուի փաստարկները, սահմանեց, որ հանրա-
յին ֆոնդի ֆինանսական միջոցների բաշխման կարգը «լրջորեն» հակա-
սում է «Քնեսեթի մասին» հիմնական օրենքի 4-րդ մասում ամրագրված 
հավասարության սկզբունքին: Այդուհանդերձ, գերագույն դատարանը, 
ձեռնպահ մնաց այդ գործի շրջանակներում բարձրացված, թերևս, ամե-
նակարևոր հարցերին անդրադառնալուց, այն է՝ հիմնական օրենքների 
իրավական կարգավիճակը և դրանով պայմանավորված՝ հիմնական 
օրենքներին հակասող օրենսդրության նկատմամբ դատական վերա-
հսկողություն իրականացնելու՝ գերագույն դատարանի իրավունքը: Այս 
հարցերն անպատասխան պետք է մնային միչև 1995 թ. [5, p. 39]:  

Նույն հարցն Իսրայելի գերագույն դատարանի առջև բարձրացվեց 
մեկ այլ` այսպես կոչված, Նեգևի դատական գործի շրջանակներում [7]: 
Այս անգամ արդեն գերագույն դատարանը սահմանեց, որ «Ստանդարտ-
ների մասին» օրենքի (1953 թ.) 21-րդ մասը չի կարող անվավեր ճանաչ-
վել «Կառավարության մասին» հիմնական օրենքի 31(բ) մասով նախա-
տեսված՝ «չկայունացված» դրույթին հակասելու հիմքով: Առանց գործի 
փաստական հանգամանքների մեջ խորանալու՝ նշենք, որ Իսրայելի գե-
րագույն դատարանի դատավոր Բերենզոնը, մասնավորապես, իր մաս-
նավոր կարծիքում նշում է, որ հիմնական օրենքը որևէ հատուկ կարգա-
վիճակով օժտված չէ, ընդհակառակը` «Ստանդարտների մասին» օրենքը 
հատուկ օրենք է (lex specialis), մինչդեռ «Կառավարության մասին» հիմ-
նական օրենքը` ընդհանուր (lex generalis), իսկ, ինչպես գիտենք, հատուկ 
նորմը գերակա է ընդհանուր նորմի նկատմամբ1:  

Մեկ այլ գործով գերագույն դատարանի կողմից սահմանվեց նաև, 
որ ընդհանուր նորմի՝ հիմնական օրենքի կայունացված նորմին հակասե-
լու դեպքում գերագույն դատարանն իրավասու է անվավեր ճանաչել ընդ-
հանուր բնույթի նորմը նախատեսող օրենսդրական ակտը: Այսպես, 

1 Լատիներեն՝ Lex specialis derogat legi generali:  
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Իսրայելի գերագույն դատարանի կողմից կայունացված նորմի գերակա-
յությունն՝ այլ ոչ կայունացված նորմների նկատմամբ ճանաչվեց, այսպես 
կոչված, «Լաորի» գործով Իսրայելի գերագույն դատարանի որոշմամբ 
[8]: Որոշման մեջ, մասնավորապես, նշվում է. «Քնեսեթի կողմից կայու-
նացված նորմին հակասող և առանց ձայների հատուկ մեծամասնության 
ընդունված ցանկացած օրենք՝ լինի հիմնական, թե ոչ, պետք է ճանաչվի՝ 
որպես հիմնական օրենքի կայունացված նորմին հակասող: Այսինքն՝ 
սրանով ճանաչվեց կայունացված նորմի գերակայությունը: Հետևաբար, 
կայունացված նորմի և այն փոփոխող` համապատասխան մեծամաս-
նությամբ չընդունված դրույթի միջև հակասության դեպքում lex posterior 
derogat (legi) priori կանոնը, համաձայն որի՝ ավելի ուշ ընդունված օրեն-
քը գերակա է ավելի վաղ ընդունված օրենքի նկատմամբ, չի կարող գոր-
ծել: «Հակասությունը պետք է լուծվի՝ կայունացված հիմնական օրենքնե-
րի նորմատիվ գերակայության սկզբունքից ելնելով», - ասվում էր որոշ-
ման մեջ [8]:  

Այսինքն՝ մինչև 1992 թ. Իսրայելի գերագույն դատարանի կողմից 
ճանաչվում էր հիմնական օրենքների՝ փոփոխության համար հատուկ 
մեծամասնություն պահանջող՝ կայունացված նորմների զուտ ձևական 
գերակայությունն` առանց բուն հիմնական օրենքների գերակայությունը 
ճանաչելու: Ինչը նշանակում էր, որ կայունացված նորմի բացակայութ-
յան դեպքում հասարակ օրենքը կարող էր չհամապատասխանել և նույն-
սիկ հակասել հիմնական օրենքին:  

Գերագույն դատարանն իր այդ դիրքորոշումը հստակ արտահայտեց 
իր հետագա մի շարք որոշումներում՝ սահմանելով, որ հիմնական օրենք-
ները նորմատիվ առումով գերակա չեն Քնեսեթի կողմից ընդունված այլ 
օրենսդրության նկատմամբ: Ինչն, իր հերթին, նշանակում էր, որ Քնեսե-
թը հիմնական օրենքների ընդունմամբ մեխանիկորեն չի սահմանափա-
կել իր օրենսդրական լիազորությունները. այն շարունակում էր անսահ-
մանափակ մնալ, և Քնեսեթն ուներ ցանկացած օրենք, այդ թվում` հիմ-
նական օրենքներին հակասող օրենքներ, ընդունելու՝ ոչնչով չսահմանա-
փակված իրավասություն [5, p. 40]:  

Այսինքն՝ հիմնական օրենքների ընդունման փաստը որևէ ձևով չէր 
«վտանգում» Քնեսեթի՝ ոչնչով չսահմանափակված իշխանությունը: Նույ-
նիսկ ձայների մեծամասնությամբ ընդունված, այսպես կոչված, ձևական 
կայունացված նորմները կարող էին հարաբերականորեն հեշտ փոփոխ-
վել Քնեսեթի կողմից: Գերագույն դատարանը, իր հերթին, կոչված չէր 
քննության առնելու հիմնական օրենքների իրավական կարգավիճակի 
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հետ կապված հարցերը կամ Քնեսեթի սահմանադիր լիազորություննե-
րը` նախքան 1992 թ. մարդու իրավունքների ոլորտում հիմնական օրենք-
ների ընդունումը: 

Ինչևէ, այս ոլորտում կարևորագույն փոփոխությունները պետք է ար-
ձանագրվեին 1990-ական թթ. Քնեսեթի կողմից մարդու իրավունքների 
ոլորտում երկու հիմնական օրենքների1 ընդունմամբ և դրանց հաջորդած 
սահմանադրական զարգացումներով: Իսրայելում ինչպես բազմիցս 
նշվել է, մարդու իրավունքների սահմանադրական ամրագրումը քաղա-
քական փոխզիջման արդյունք էր: Ինչպես նշում է իսրայելցի անվանի 
սահմանադրագետ պրոֆ. Սյուզի Նավոտը, պետությունում, որտեղ պե-
տությունն ու կրոնը տարանջատված չեն [5, p. 40], մարդու իրավունքնե-
րի հռչակագրի ընդունումը՝ սահմանադրական ժողովրդավարական պե-
տություններում ընդունված ձևաչափով, բավականին խնդրահարույց է: 
Այսպես, «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների մասին» հիմնական 
օրենքի նախագիծը տարիներ շարունակ քննարկվում էր Քնեսեթում, սա-
կայն այդպես էլ չընդունվեց: Անկախության հռչակագրի ոգով Իսրայելում 
հրեական պետության հիմնադրումը, մի շարք ազատությունների հետ 
կապված, բազմաթիվ հարցերի տեղիք տվեց: Հիշատակված հիմնական 
օրենքի նախագծի՝ տասնամյակներ շարունակ տևած անարդյունավետ 
քննարկումներից հետո գտնվեց փոխզիջումային տարբերակը, այն է՝ 
նույն Հարարիի բանաձևի համանմանությամբ՝ «Մարդու և քաղաքացու 
իրավունքների մասին» հիմնական օրենքը պետք է բաժանվեր՝ ըստ իրա-
վունքների կամ իրավունքների խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կըն-
դունվեր՝ որպես առանձին հիմնական օրենք: Ինչպես Իսրայելի պետութ-
յան սահամանդրությունը պիտի «ծնունդ առներ» գլուխ առ գլուխ՝ հիմ-
նական օրենքների շարունակական ընդունման ճանապարհով, այդպես 
էլ «Մարդու իրավունքների» հռչակագիրը վերջնական տեսք պիտի ըն-
դուներ փուլ առ փուլ՝ յուրաքանչյուր իրավունքի կամ իրավունքների 
խմբի համար առանձին հիմնական օրենք ընդունելով:  

Նման մոտեցումը, մեր գնահատմամբ, արդարացված էր այնքանով, 
որ այն հնարավորություն էր տալիս սկսելու մարդու իրավունքների 
օրենսդրական ամրագրման գործընթացը [9, p. 295]՝ առավել խնդրա-
հարույց մարդու իրավունքների օրենսդրական ամրագրման հարցը թող-
նելով առկախ, ինչպիսիք են, օրինակ՝ կրոնի և խղճի ազատությունը, 
իրավահավասարությունը և այլն: Այս մոտեցումը Քնեսեթին հնարավո-

1 Դրանք են` «Զբաղվածության ազատության մասին» և «Մարդու արժանապատվության 
և ազատության մասին» հիմնական օրենքները:  
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րություն տվեց հաղթահարելու առանձին քաղաքական ուժերի դիմա-
դրությունը [9, p. 294]՝ ճանապարհ հարթելով մարդու իրավունքների 
ոլորտում նշված երկու հիմնական օրենքների ընդունման համար: 

Այսպես, մարդու իրավունքների ոլորտում հիմնական օրենքների ըն-
դունումը լուրջ փոփոխություններ առաջ բերեց, առաջին հերթին` դրանց 
սահմանադրաիրավական կարգավիճակի ամրագրման առումով: Մինչ 
այդ, ինչպես հիշում ենք, Իսրայելի օրենսդրության մեջ կայունացված 
նորմ հասկացությունը ենթադրում էր զուտ ձևական կամ ըստ ձևի կայու-
նացում՝ նախատեսելով հիմնական օրենքի դրույթը միայն Քնեսեթի ան-
դամների ձայների հատուկ մեծամասնությամբ փոփոխման ենթակա լի-
նելու վերաբերյալ պահանջ: Հետաքրքրական է, որ «Զբաղվածության 
ազատության մասին» հիմնական օրենքը ևս որդեգրեց ըստ ձևի կայու-
նացված նորմի գափափարը, ավելին՝ կայունացված էր հիմնական 
օրենքն ամբողջությամբ, ինչը նշանակում էր, որ հիմնական օրենքի ցան-
կացած փոփոխության համար պահանջվում էր Քնեսեթի անդամների 
ձայների բացարձակ մեծամասնությունը` 61 ձայն: «Սույն օրենքը չի կա-
րող փոփոխվել այլ կերպ, քան Քնեսեթի անդամների ձայների մեծամաս-
նությամբ»,- սահմանված է «Զբաղվածության ազատության մասին» հիմ-
նական օրենքի 7-րդ մասում [10]:  

 «Զբաղվածության ազատության մասին» հիմնական օրենքի կարևո-
րագույն նորամուծությունը, թերևս, դա չէր: Այսպես, վերը նշված հիմնա-
կան օրենքը փոփոխելու համար հատուկ մեծամասնության վերաբերյալ 
պահանջ սահմանելուց զատ, օրենսդրորեն առաջին անգամ ամրագրվեց 
մարդու իրավունքների անկապտելիության գաղափարը: Ըստ այդմ՝ 
մարդու իրավունքների խախտումը թույլատրելի էր միայն, եթե դա կա-
տարվել էր արդարացի նպատակի համար՝ հիմնական օրենքով սահ-
մանված պահանջներին համապատասխան1: Իսրայելի օրենսդիրն այս-
պիսով «ներմուծեց» կանադական օրենսդրի կողմից սահմանված չափա-
նիշին նման չափանիշ, այն է՝ «սահմանափակող դրույթի» հայեցակարգը 
[5, p. 41-42]: Ըստ այդմ՝ սովորական օրենքը կարող էր խախտել հիմնա-
կան օրենքում ուղղակիորեն ամրագրված մարդու իրավունքներից որևէ 
մեկը կամ հակասել դրան, եթե համապատասխանում է սահամանափա-
կող դրույթով սահմանված պայմանների ամբողջությանը: Ինչու՞մ էր կա-
յանում սահմանափակող դրույթի էությունը: Այսպես, «Արգելվում է ուղ-
ղակիորեն սահմանված մարդու իրավունքների որևէ սահմանափակում՝ 

1 Նման դրույթ նախատեսվում է նաև «Մարդու արժանապատվության և ազատության 
մասին» հիմնական օրենքում:  
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բացառությամբ, եթե նման սահմանափակումը նախատեսված է Իսրայե-
լի պետության արժեքներին համապատասխանող օրենքով, սահմանա-
փակումն անհրաժեշտ է և համաչափ, կամ եթե սահմանափակման հնա-
րավորությունն ընդունվել է օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված որոշ-
ման հիման վրա:» [10], [11]:  

Այսինքն՝ սահմանափակող դրույթով նախատեսվում էին այն պայ-
մանները, որոնց դեպքում թույլատրվում էր մարդու արժանապատվութ-
յան, ֆիզիկական ազատության, զբաղվածության ազատության և հիմ-
նական օրենքներով սահմանված այլ իրավունքների ու ազատություննե-
րի խախտումը կամ այդ իրավունքների սահմանափակումը: Նշված իրա-
վակարգավորումը երկակի նշանակություն ուներ. մի կողմից, սահմանա-
փակվում էր մարդու իրավունքները խախտելու օրենսդրի իշխանությու-
նը, իսկ, մյուս կողմից, այդ իրավունքներին «շնորված» պաշտպանությու-
նը ևս սահմանափակված էր:  

Նման սահմանափակող դրույթի ներմուծումն իսրայելյան օրենսդ-
րության մեջ, զուտ ձևական` հատուկ մեծամասնություն պահանջող կա-
յունացմանը զուգահեռ, նախատեսեց նաև հիմնական օրենքն ըստ էութ-
յան կայունացնելու հնարավորություն:  

Այլևս ակնհայտ էր, որ, առանց սահմանափակող դրույթով նախա-
տեսված պայմանների պահպանման, Քնեսեթի կողմից հիմնական 
օրենքներով նախատեսված իրավունքներին հակասող օրենք ընդունելու 
դեպքում նման օրենքն անվավեր պիտի ճանաչվեր՝ նույնիսկ Քնեսեթի 
անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընդունված լինելու դեպքում: 
Նշվածը, պրոֆ. Նավոտի բնորոշմամբ, արմատական փոփոխություններ 
մտցրեց Իսրայելի սահմանադրական իրավունքի կառուցվածքի և հիմ-
նական օրենքների կարգավիճակի մեջ, բացի այդ` ճանապարհ հարթեց 
օրենքների դատական վերահսկողության իրավասության համար [5, p. 
41-42]: «Ողջ համակարգը փոխակերպած այս զարգացումներն ստացան 
«սահմանադրական հեղափոխություն» անվանումը»,- նշում է հեղինակը 
[5, p. 41-42]:  
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ՎԻՐԱԲ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ 

Հոդվածում նկարագրվում է արժանապատվության իրավունքի 
էությունը և նրա հիմնարար նշանակությունը մարդու հիմնական ի-
րավունքների շարքում: Փորձ է արվում բացահայտել արժանապատ-
վության իրավունքի սուբյեկտների կազմը ու դրանց առանձնահատ-
կությունները և կատարել համեմատական վերլուծություն: Ինչպես 
նաև փորձ է կատարվել բացահայտել արժանապատվության իրա-
վունքի սահմանադրական ու այլ օրենսդրական երաշխիքները և հա-
մեմատել որոշ հատկանիշներով նման այլ հասկացությունների հետ: 
Արվել են կոնկրետ եզրակացություններ և հետևություններ: 

Հիմնաբառեր. արժանապատվություն, հիմնարար իրավունքներ, 
մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա (ՄԻԵԿ), սահմանա-
դրական երաշխիք, պատիվ, կյանքի իրավունք, ազգերի ազատ ինք-
նորոշման իրավունք, չծնված կյանքի արժանապատվություն, երե-
խայի արժանապատվություն, մահացածների արժանապատվություն, 
ազգերի արժանապատվություն: 

 
Արդի իրավաբանական գրականության մեջ մինչ օրս վիճելի է այն 

հարցը, թե արդյոք մարդու արժանապատվությունը ինքնուրույն հիմնա-
կան իրավունք կարող է համարվել: Հռչակագրային անորոշության 
պատճառով ոմանք այն տեսակետն են պաշտպանում, որ մարդու արժա-
նապատվությունը հիմնական իրավունք չէ: Այնուամենայնիվ, մասնա-
գետների ճնշող մեծամասնությունը հաստատական պատասխան է տա-
լիս տվյալ հարցին` փաստարկելով իր պնդումն այն բացառիկ կարևոր 
նշանակությամբ, որն ունի մարդու արժանապատվությունը:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (06.12.2015թ.) 
23-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ մարդու արժանապատվությունն ան-
խախտելի է: Սահմանադրական մակարդակով այդպիսի ամրագրումից 
կարելի է ենթադրել. որ արժանապատվության իրավունքը պետք է որ 
չսահմանապակվի պետական իշխանության` մարդու արժանապատ-
վությունը հարգելու և պաշտպանելու սոսկ օբյեկտիվ պարտականութ-
յամբ, այլ հիմնական իրավունքի կրողի համար երաշխավորում է պաշտ-
պանության պահանջի իրավունք: Այդ պահանջն ուղղված է առաջին 
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հերթին երրորդ անձանց կողմից մարդու արժանապատվության խախ-
տումներից պաշտպանությանը [1]: 

Նման պաշտպանությունն ապահովվում է սովորաբար քաղաքա-
ցիական իրավունքի միջոցով: Նաև այն դեպքերում, երբ քաղաքացիաի-
րավական նորմերը ձեռնամուխ չեն լինում մարդու արժանապատվութ-
յան պաշտպանությանը, գործում են այլ օրենքների երաշխիքները, որ-
պեսզի մարդու արժանապատվությունը մնա պաշտպանված: Արժանա-
պատվության իրավունքի պաշտպանության երաշխիքները առավելա-
պես սահմանված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով: 

Այսպես, խստիվ արգելվում են ծնողների կողմից երեխայի արժանա-
պատվությունը նվաստացնող դաստիարակչական միջոցները [2]:  

2005 թվականի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը որպես ժողովրդավարության ամ-
րապնդման անկապտելի հիմք սահմանում էր, որ մարդը, նրա արժանա-
պատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձ-
րագույն արժեքներ են: Սակայն 2005 թվականի խմբագրությամբ Հա-
յաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն անձի անժանա-
պատվությունը սահմանող հոդվածը չէր դիտարկում որպես անփոփոխե-
լի, իսկ դա նշանակում էր, որ սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում այդ հոդվածը կարող էր փոփոխվել:  

2015 թվականի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ Հայաստանի Հան-
րապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու անօտարելի 
արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակ-
տելի հիմքն է [1]: Սրանից կարող ենք ենթադրել, որ արժանապատվութ-
յունը` որպես առանձին կատեգորիա, հանդիսանում է մարդու իրավունք-
ների անբաժան հիմքը, որը չի կարող կորսվել ոչ մի պարագայում: Սա է 
պատճառը, որ արժանապատվության իրավունքը դասվում է այն իրա-
վունքների շարքին, որոնք ոչ մի դեպքում ենթակա չեն սահմանապակման:  

Խոսելով արժանապատվության իրավունքի պաշտպանության սահ-
մանադրական երաշխիքների մասին՝ պետք է նշել, որ 2015 թվականի 
սահմանադրական փոփոխություններն այս առումով ունեցել են պաշտ-
պանական կառուցակարգերի ամրապնդման աճ: 2005 թվականի 
խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով նախատեսված 
անձի արժանապատվության իրավունքը չէր դասվում Սահմանադրութ-
յան անփոփոխելի հոդվածների թվին, ինչը լուրջ թերացում կարելի էր 
համարել: 2015 թվականի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունն ար-
դեն արժանապատվության իրավունքը դասեց առավել պաշտպանվող 
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սահմանադրական իրավունքներին, 3-րդ հոդվածը սահմանելով որպես 
անփոփոխելի հոդված: 

Կարող ենք եզրահանգել, որ մարդը ոչ մի պարագայում, անկախ իր 
կարգավիճակից կամ այլ հանգամանքներից չի կարող զրկվել իր արժա-
նապատվության իրավունքից կամ դրա պաշտպանության իրավական 
հնարավորություններից, քանզի համոզված ենք, որ վերջինիս բացակա-
յությունը կհանգեցնի առաջինի որոշակի առումով իմաստազրկմանը: 

ՌԴ սահմանադրությունը, իհարկե, ևս անրադառնում է մարդու ար-
ժանապատվության իրավունքին իր 21-րդ հոդվածով, սակայն այն ան-
վանելով անձի արժանապատվություն կամ մարդկային արժանապատ-
վություն: Այդ նորմի հիմքում դրված է այն հիմնարար սկզբունքը, որ ո-
չինչ չի կարող հիմք հանդիսանալ մարդկային արժանապատվության 
նսեմացման համար: Այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ ՀՀ Սահմանադ-
րության մեջ տեղ գտած ձևակերպումներն ավելի ճիշտ են արտահայ-
տում այդ իրավունքի էությունը: 

Մարդու արժանապատվության իրավունքը ժամանակային իմաս-
տով կարելի է համեմատել կյանքի իրավունքի հետ: Վերջինս ավելի շատ 
է կապված մարդու ֆիզիկական գոյության հետ, ի տարբերություն մար-
դու արժանապատվության իրավունքի, որը մնում է նաև մարդու մահից 
հետո: 

Ինչ վերաբերվում է անազատության մեջ գտնվող անձանց արժանա-
պատվության իրավունքին, պետք է նշել, որ միջազգային պրակտիկա-
հում հաճախ է խախտվում ազատազրկաված անձանց արժանապատ-
վությունը, որը ոչ մի կերպ չի խարսխվում պետության կողմից նրանց 
նկատմամբ կիրառվող օրենքով սահմանված ներգործության միջոցների 
հետ: Այս առումով հարկ է անդրադարձ կատարել «Քաղաքացիական և քա-
ղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի դրույթներին: 

«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազ-
գային դաշնագրի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը վերաբերում է տվյալ պե-
տության իրավունքի և իշխանության ներքո ազատազրկված ցանկացած 
անձանց, ովքեր պահվում են բանտերում, հիվանդանոցներում, մասնա-
վորապես` հոգեբուժարաններում, կալանավայր ճամբարներում կամ ուղ-
ղիչ աշխատանքային հաստատություններում կամ այլուր: Մասնակից 
պետությունները պարտավոր են ապահովել, որ դատապարտյալի ար-
ժանապատվությունը հարգվի իրենց իրավազորության տակ գտնվող բո-
լոր հաստատություններում և կառույցներում, որտեղ պահվում են այդ 
անձինք [3]: Այսպիսի նորմերը ըստ էության տալիս են լրացուցիչ երաշ-
խիքներ, որոնք կարծում ենք իրոք անհրաժեշտ են առավել խոցելի 
խմբերի արժանապատվության իրավունքի պաշտպանության համար: 

136 



Իրավագիտություն 
 

 

Ընդհանուր մեկնաբանության 2-րդ պարբերությունը հաստատում է, 
որ 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը կարգավորում է կալանքի տակ պահելու 
բոլոր տարբերակների պայմանները: «Մպանդանջիլան և այլք ընդդեմ 
Զաիրի» /Mpandanjila et al v Zaire, 138/83 գործում ՄԻԿ-ը նույնիսկ 10-րդ 
հոդվածի 1-ին կետի խախտում հայտնաբերեց, որը բխել էր «աքսորի 
ժամանակ» ցուցաբերված վատ վերաբերմունքից: Նովակը Մպանդան-
ջիլայի գործի առնչությամ նշել է, որ «հսկողությունը և միջավայրից մե-
կուսացումն այնքան դաժան էին, որ իրավիճակն ավելի շուտ կարելի էր 
համեմատել կալանքի, քան աքսորի հետ»: Ազատությունից զրկված ան-
ձանց արժանապատվության պաշտպանության հարցում 10-րդ հոդվածի 
1-ին կետը մասնակից պետությունների նկատմամբ սահմանում է դրա-
կան պարտավորություն` այն անձանց կապակցությամբ, ովքեր հատկա-
պես խոցելի են ազատազրկված անձի իրենց կարգավիճակի հետևան-
քով, և նրանց դեպքում հավելում է խոշտանգումների կամ այլ դաժան, 
անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբեր-
մունքի կամ պատժամիջոցների արգելանքը, որը ներառված է դաշնագ-
րի 7-րդ հոդվածում: Այսպիսով, ազատազրկված անձանց ոչ միայն չի 
կարելի ենթարկել 7-րդ հոդվածին հակասող վերաբերմունքի, ներառյալ` 
բժշկական կամ գիտական փորձերը, այլև նրանց չի կարելի ենթարկել 
որևէ զրկանքի կամ սահմանափակման, բացառությամբ ազատազրկու-
մից բխող սահմանափակումները: Նման անձանց արժանապատվության 
նկատմամբ հարգանքը պետք է երաշխավորվի նույնպիսի պայմաննե-
րով, ինչպիսիք կիրառվում են ազատ մարդկանց դեպքում: Ազատազրկ-
ված անձինք վայելում են դաշնագրով սահմանված բոլոր իրավունքները` 
ենթակա այն սահմանափակումներին, որոնք անխուսափելի են փակ մի-
ջավայրում: 

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին ՀՀ օրեն-
քի 13-րդ հոդվածը սահմանում է ձերբակալված և կալանավորված ան-
ձանց իրավունքները, որոնց խախտումը ինքնին կհանգեցնի նրանց ար-
ժանապատվության խախտմանը ևս [4]: Օրինակ՝ անազատության մեջ 
գտնվող անձը վերը նշված օրենքի համապատասխան դրույթի համա-
ձայն իրավունք ունի կոչվել իր անվամբ կամ ազգանվամբ, և իր կամքին 
հակառակ իրեն իր անվամբ կամ ազգանվամբ չդիմելը կարծում ենք ինք-
նին կհանգեցնի նրա արժանապատվության իրավունքի խախտմանը: 

Բոլոր ազատազրկված անձանց մարդկայնորեն և նրանց արժանա-
պատվության նկատմամբ հարգանքով վերաբերվելը հիմնարար և հա-
մընդհանուր կիրառություն ունեցող կանոն է: Այս կանոնը պետք է կի-
րառվի առանց որևէ սահմանափակման` կախված ռասայից, մաշկի գույ-
նից, սեռից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքներից, 
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ազգային կամ սոցիալական ծագումից, սեփականությունից, ծննդյան 
կամ այլ կարգավիճակից: Մասնակից պետությունները պարտավոր են 
կիրառել Միավորված ազգերի կազմակերպության համապատասխան 
չափորոշիչները, որոնք առնչվում են բանտարկյալների նկատմամբ վե-
րաբերմունքին` «Բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն 
ստանդարտ կանոններ» (1957), «Որևէ ձևով ձերբակալվող կամ կալանա-
վորվող անձանց պաշտպանության սկզբունքների ժողովածու» (1988), 
«Իրավակարգը պաշտպանող պաշտոնատար անձանց վարվելակերպի 
կանոնագիրք» (1978), «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց խոշ-
տանգումներից և այլ դաժան, անմարդկային վերաբերմունից պաշտպա-
նելու մասին» կանոնները: 

Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ 
արժանապատվությունը նվաստացնող վարվեցողության կամ պատժի [5]: 

Հետաքրքրության է արժանի նաև չծնված կյանքի և մահացածների 
արժանապատվության հարցերի ուսումնասիրումը: 

ԳԴՀ-ի դաշնային սահմանադրական դատարանը (այսուհետև՝ ԴՍԴ) 
հղիության ընդհատման վերաբերյալ իր առաջին որոշման մեջ տալիս է 
հետևյալ ձևակերպումը. Մարդկային կյանքը մարդու արժանապատվութ-
յան կենսական հիմքն է և մնացած բոլոր հիմնական իրավունքների նախա-
պայմանը: Նրա տարբեր դիրքորոշումներից երևում է, որ ԴՍԴ-ն չծնված 
կյանք ասելով նկատի է ունենում պտղի բեղմնավորման 14-րդ օրը, որը կա-
րող է կապված լինել պտղի նյարդային համակարգի ձևավորման հետ: 

«Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի» 1-ին հոդվածը 
սահմանում է. «Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար` իրենց ար-
ժանապատվությամբ և իրավունքներով» [6]:  

Համոզված կարելի է փաստել. որ արժանապատվության իրավուն-
քը, ինչպես նաև դրա պաշտպանության կառուցակարգերն իրենց ուրույն 
տեղն ունեն յուրաքանչյուր ժողովրդավարական պետության իրավական 
համակարգում: 

Ինչ վերաբերվում է մահացածներին, ապա նրանք օժտված են 
մարդկանց կողմից հարգանքի ենթակա արժանապատվությամբ: Կար-
ծում ենք, որ հարգման պահանջի իրավունքը գործում է նաև մարդու մա-
հից հետո: 

Ուշադրության պետք է արժանացնել նաև խմբերի կամ կոլեկտիվների 
արժանապատվության հարցը: Մասնավորապես անրադառնանք Արցախի 
ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքին: Դրա համար նախ հարկ է 
բացահայտել «ինքնորոշում» հասկացության էությունը: Ազգերի ինքնո-
րոշման իրավունքը ժողովուրդների հիմնարար իրավունքներից է՝ ազգե-
րի պետական կազմավորման իրավակարգի արտաքին քաղաքակա-
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նության, մշակութային, կրոնական, տնտեսական հարցերն ինքնուրույ-
նաբար տնօրինելու, ընդհուպ մինչև այլ ազգերից անջատվելու և անկախ 
պետություն կազմելու իրավունքը։ Դա ժամանակակից միջազգային ի-
րավունքի հիմնարար սկզբունքն է։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը 
ամրագրված է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Գլխավոր 
ասամբլեայի հռչակագրերում, Մարդու իրավունքների միջազգային հա-
մաձայնագրերում (1966)։ Համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության (հոդված  
1-ին կետ 2) և Մարդու իրավունքների համաձայնագրի (հոդված 1-ին, կետ 
1)՝ ինքնորոշման իրավունքը հռչակվում է որպես միակողմանի գործո-
ղության հնարավորություն՝ ուղղորդված ժողովրդի ազատությանը և 
վարչական տարածքի որոշակի քաղաքական կարգավիճակին, առանց 
որևէ ենթատեքստի և սահմանափակման։ Այն հայտարարում է, որ հա-
մաձայն ժողովուրդների հավասար իրավունքների և արդարացի հավա-
սարության հնարավորությունների իրավունք ունեն ազատորեն ընտրել 
անկախություն և միջազգային քաղաքական կարգավիճակ առանց ար-
տաքին հարկադրման և միջամտության։ 

«Ազգերի ինքնորոշում» տերմինն առաջին անգամ հնչել է Բեռլինի 
կոնգրեսում 1878, երբ որոշվում էր անկախ ճանաչել կամ ինքնավարութ-
յուն տալ Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո գտնվող մի 
շարք ազզերի և վարչական բարենորոգումներ անցկացնել Արևմտյան 
Հայաստանում։ Ինքնորոշման գաղափարը լայն տարածում է գտել հատ-
կապես գաղութային և կախյալ երկրներում ազգային-ազատագրական 
շարժումների ժամանակ՝ հատկապես Երկրորդ համաշխարհային պա-
տերազմի 1939-1945 և հետպատերազմյան շրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր 
ասամբլեայի 7-րդ նստաշրջանում (դեկտեմբերի 16 1952) ընդունվել է 
«Ժողովուրդների և ազգերի ինքնորոշման մասին» բանաձև 637։ Ինքնո-
րոշման իրավունքն ամրագրված է նաև «ԽՍՀՄ կազմից միութենական 
հանրապետությունների դուրս գալու կապի մասին» օրենքում (ապրիլի 3 
1990)։ 1960 թվականին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել է գաղու-
թային երկրներին ու ժողովուրդներին անհապաղ անկախություն շնորհե-
լու ԽՍՀՄ-ի առաջարկած հռչակագիրը։ Յուրաքանչյուր ազգ միջազգա-
յին իրակունքի պաշտպանություն է ստանում՝ ինքնորոշման մասին իր 
կամքն արտահայտելու պահից։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը իրա-
վական նորմ է, պարտադիր է ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների, ինչպես 
նաև այն պետության համար, որի կազմում ինքնորոշվել է ազգը։  

Արցախի ժողովուրդը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, հիմք ըն-
դունելով նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված ինքնորոշման մա-
սին դրույթները, հռչակել է իր անկախ պետականությունը։ Ժողովրդի 
կողմից իրականացված Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տալիս է ան-
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կախ պետականության հռչակման միջազգային իրավազորություն, ան-
կախ այլ պետությունների կողմից դրա ճանաչման փաստից։  

Մեր օրերում տեսնում ենք, որ աշխարհի տարբեր երկրների, ինչպես 
նաև միջազգային կազմակերպւթյունների կողմից չի ճանաչվում ԼՂՀ 
տարածքում ապրող բնակչության ինքնորոշման իրավունքը: Կարծում 
ենք, որ այն հանգեցնում է նաև Արցախի ժողովրդի արժանապատվութ-
յան իրավունքի, որպես իրավունքների իրավունքի խախտմանը: Մեկի 
խախտումը հանգեցնում է նաև մյուսի խախտմանը: 

 
 
 

 
 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

1. ՀՀ սահմանադրություն: 

2. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք: 

3. «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» 
1966թ. միջազգային դաշնագիր: 

4. «Ձերբակալվածներին և կալանավորվածներին պահելու մասին» 
ՀՀ օրենք: 

5. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» 
եվրոպական կոնվենցիա: 

6. http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/U
DHR_arm.pdf 
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В РЯДУ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В статье описывается сущность права достоинства и его ключевое 
значение среди основных прав человека. Делается попытка раскры-
вать состав субъектов права достоинства и их особенность и сделать 
сравнительный анализ. Также сделана попытка раскрываять конститу-
ционные и прочие законодательные гарантии права достоинства и 
сравнивать с прочими понятиями, похожими по некоторым свойствам. 
Сделаны конкретные заключения и выводы. 
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The article describes the essence of the right to dignity and It’s 

fundumental meaning in the series of human rigthts.They try to reveal the 
cover of the right’s subject to dignity and their characteristics and to do 
comparative analysis.And also they have tried to reveal constitutional and 
legislative guarantees of the right to dignity and compare with other 
concepts which are similiar to some properties.It has done decisions and 
conclusions. 
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ  

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 2015 Թ. 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ) 

 Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրության առարկա է հան-
դիսացել պետական իշխանության մարմինների համակարգում դա-
տական իշխանությանը բնութագրող հիմնական հատկանիշները, 
ինչպես նաև զսպումների և հավասարակշռման այն կառուցակար-
գերը, որոնց միջոցով դատական իշխանությունը փոխկապակցված 
է պետական իշխանության մարմինների հետ: Կատարված ուսում-
նասիրության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք գործոններ, 
որոնք ազդում են դատական իշխանության ներքին և արտաքին 
անկախության ապահովման վրա: Կատարված ուսումնասիրության 
արդյունքում ներկայացվել են առաջարկություններ, որոնք միտված 
են խթանելու դատական իշխանության ներքին և արտաքին անկա-
խության ամրապնդմանը: 

 Հիմնաբառեր. իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռ-
ման սկզբունք, դատական իշխանություն, դատարաններ, Բարձրա-
գույն դատական խորհուրդ, ներքին անկախություն, արտաքին ան-
կախություն, անձեռնմխելիություն: 

  
ՀՀ 2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում փո-

փոխության է ենթարկվել դատական իշխանությանը վերաբերող մի 
շարք դրույթներ, այդ համատեքստում դատական իշխանությանը բնու-
թագրող հիմնական հատկանիշները անհրաժեշտ ենք համարում վերլու-
ծել հետևյալ հարցերի շրջանակներում՝ ա) հստակեցվել է արդյո՞ք դա-
տական իշխանության ինստիտուցիոնալ համակարգը, բ) դատական իշ-
խանությունը զսպումների, հավասարակշռման և փոխլրացումների ինչ-
պի՞սի կառուցակարգերով է փոխկապակցված պետական իշխանության 
մյուս ճյուղերի հետ, գ) սահմանադրական մակարդակով նախատեսվել 
են արդյո՞ք դատական իշխանության արտաքին և ներքին անկախութ-
յան ապահովման բավարար երաշխիքները: 

 ՀՀ 2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում որո-
շակի փոփոխության է ենթարկվել դատական իշխանության ինստիտու-
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ցիոնալ համակարգը: Այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ է դիտարկել «դա-
տական իշխանություն», «դատարաններ», «բարձրագույն դատական 
խորհուրդ» հասկացությունները: Այսպես` «դատական իշխանությունը» 
պետական իշխանության ճյուղ է, որը իշխանության մյուս ճյուղերից ունի 
ինստիտուցիոնալ և գործառութային անկախություն և զսպումների, հա-
վասարակշռման և փոխլրացումների կառուցակարգերով կապված է իշ-
խանության մյուս ճյուղերի հետ: Դատական իշխանության ինստիտու-
ցիոնալ համակարգի մեջ մտնում են դատարանները և Բարձրագույն 
դատական խորհրդը: «Դատարանները» դատական իշխանության ինս-
տիտուցիոնալ համակարգում գործող մարմիններ են, որոնք օրենսդ-
րությամբ սահմանված կարգով իրականացնում են արդարադատություն: 
ՀՀ-ում գործում են Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ դատա-
րանը, վերաքննիչ դատարանները, առաջին ատյանի ընդհանուր իրա-
վասության դատարանները, ինչպես նաև վարչական դատարանը: Օ-
րենքով նախատեսված դեպքերում կարող են ստեղծվել մասնագիտաց-
ված դատարաններ: Դատական իշխանության համակարգում գործող 
հաջորդ մարմինը` «Բարձրագույն դատական խորհուրդն» է, որ անկախ 
պետական մարմին է և կոչված է երաշխավորելու դատարանների և դա-
տավորների անկախությունը: Այսպիսով` ՀՀ 2015 թ. փոփոխված Սահ-
մանադրությամբ դատական իշխանության համակարգը կառուցակար-
գային առումով բաժանվում է երկու մասի` արդարադատություն իրակա-
նացնող մարմիններ` դատարանները, և դատարանների ու դատավորնե-
րի անկախությունը երաշխավորող մարմին` Բարձրագույն դատական 
խորհուրդը: Այս իրավակարգավորման պարագայում հստակեցվել է ՀՀ 
2005թ. փոփոխ. Սահմանադրությունում առկա անորոշությունները, ո-
րոնք կապված էին նաև ՀՀ դատախազության ինստիտուցիոնալ տեղի 
անորոշության հետ: 

 Պետական իշխանության մարմինների համակարգում դատական 
իշխանությանը բնութագրող առաջին և ամենագլխավոր հատկանիշը 
անկախությունն է: Սակայն դատական իշխանության անկախությունը 
չպետք է բացարձակ կերպով ընկալել, քանի որ դատական իշխանութ-
յունը մի շարք մեխանիզմներով նույնպես փոխկապակցված է պետական 
իշխանության մարմինների հետ: Դատական իշխանության և պետական 
իշխանության մյուս մարմինների միջև զսպումների, հավասարակշռման 
և փոխլրացումների կառուցակարգերը դրսևորվում են հետևյալ կերպ`  
ա) դատական իշխանության գործունեությունը «սահմանափակված» է 
Սահմանադրությամբ և օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված օրենքնե-
րով, բ) հանրապետության նախագահը իրականացնում է սահմանա-
դրական մշտադիտարկում դատական իշխանության ձևավորման հար-
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ցում, գ) Ազգային ժողովը մասնակցում է դատական իշխանության ձևա-
վորմանը, ե) դատական իշխանությունը փոխկապակացված է նաև գոր-
ծադիր իշխանության հետ, զ) դատական իշխանությունն էլ իր հերթին 
վերահսկողություն է իրականացնում օրենսդիր և գործադիր իշխանութ-
յան ճյուղերի կողմից ընդունված իրավական ակտերի օրինականության 
նկատմամբ [1, с. 29], [2, с. 31-42 ]:  

Պետական իշխանության մարմինների համակարգում դատական 
իշխանության արդյունավետ գործունեության տեսանկյունից առանցքա-
յին նշանակություն ունի դատական իշխանության արտաքին և ներքին 
անկախության ապահովումը: Դատական իշխանության արտաքին ան-
կախության ապահովումը ենթադրում է, որ իշխանության մյուս ճյուղերը 
չպետք է միջամտեն դատական իշխանության գործառույթների իրակա-
նացմանը: Այս առումով դատական իշխանության արտաքին անկա-
խության ապահովումն անմիջականորեն կապված է դատական իշխա-
նության ձևավորման կառուցակարգերի հետ: Միջազգային փորձի ու-
սումնասիրությունից բխում է, որ միասնական մոտեցումներ առկա չեն 
դատական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ:Որոշ պետություննե-
րում դատավորների նշանակման գործում առանցքային դերակատա-
րություն ունեն քաղաքական մարմինները՝ պետության ղեկավարը, կա-
ռավարությունը, խորհրդարանը, իսկ որոշ պետություններում` դատա-
վորների նշանակման գործին մասնակցում են ինչպես քաղաքական 
մարմինները, այնպես էլ մասնագիտացված մարմիններ: Նշված ձևա-
չափը գործում է նաև ՀՀ-ում, մասնավորապես` ՀՀ 2015 թ. փոփոխված 
Սահմանադրությամբ ՀՀ ընդհանուր իրավասության և վերաքննիչ դա-
տարանի դատավորները Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջար-
կությամբ նշանակվում են հանրապետության նախագահի կողմից, իսկ 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նշանակում է հանրապե-
տության նախագահը` Ազգային ժողովի առաջարկությամբ: Ազգային ժո-
ղովն առաջարկվող թեկնածուին ընտրում է պատգամավորների ընդհա-
նուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ դատավորի յուրաքանչ-
յուր տեղի համար Բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած ե-
րեք թեկնածուների թվից: Հետևաբար` դատավորների նշանակման գոր-
ծընթացին մասնակցում են ինչպես քաղաքական մարմինները` հանրա-
պետության նախագահ, Ազգային ժողով, այնպես էլ հատուկ մասնագի-
տացած մարմին` Բարձրագույն դատական խորհուրդը: 

 ՀՀ իրավական համակարգի համար նորույթ է 2015 թ. փոփոխ. 
Սահմանադրությամբ նախատեսված Վճռաբեկ դատարանի դատավոր-
ների նշանակման կարգ, համաձայն որի` Վճռաբեկ դատարանի դատա-
վորներին նշանակում է հանրապետության նախագահը` Ազգային ժողո-
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վի առաջարկությամբ: Ազգային ժողովն առաջարկվող թեկնածուին ընտ-
րում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հին-
գերորդով՝ դատավորի յուրաքանչյուր տեղի համար Բարձրագույն դա-
տական խորհրդի ներկայացրած երեք թեկնածուների թվից: Վճռաբեկ 
դատարանի դատավորների նշանակման այսպիսի ձևաչաափը երբեմն 
քննադատվում է և քննադատության հիմնական թիրախը ուղղված է 
նրան, որ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության գործըն-
թացն անտեղի քաղաքականացվում է: Մինչդեռ դատական իշխանութ-
յան և դատավորների անկախության ապահովման տեսանկյունից ա-
ռանցքային է դատարանների քաղաքական չեզոքության ապահովումը: 
Ինչն ամրագրվել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի մի շարք եզրակա-
ցություններում, որոնցում կարևորվում է հատկապես քաղաքական գոր-
ծընթացներից դատական իշխանության անկախության ապահովումը 
[3], [4, p. 3]: Այս առումով, եթե հաշվի առնենք ՀՀ-ում քաղաքական ու-
ժերի կայացվածության աստիճանը, ապա կարծում ենք, որ իսկապես 
մտահոգվելու առիթներ կան: Քանի որ Վճռաբեկ դատարանի դատա-
վորների ընտրությունը տեղի է ունենում քաղաքական ուժերի կողմից, ո-
րի արդյունքում այդ գործընթացը անուղղակիորեն քաղաքականացնում 
է, և դատավորների ընտրությունը կարող է իրականացվել ոչ թե դատա-
վորների մասնագիտական գիտելիքների հիման վրա, այլ որոշակի քա-
ղաքական կողմնորոշումների և դիրքորոշումների արդյունքում:  

 ՀՀ-ում դատական իշխանության արտաքին անկախության ապա-
հովման գործում առանցքային նշանակություն ունի Բարձրագույն դա-
տական խորհուրդը, որը կոչված է ապահովելու դատարանների և դա-
տավորների անկախությունը: Ակնհայտ է, որ Բարձրագույն դատական 
խորհուրդը կարող է արդյունավետ կերպով իրականացնել իր գործա-
ռույթները, եթե օժտված լինի անկախության բավարար երաշխիքներով: 
Բարձրագույն դատական խորհրդի անկախության ապահովումն անմի-
ջականորեն կապված է այդ մարմնի ձևավորման կառուցակարգերի և 
կազմի հետ: Նախևառաջ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ միջազ-
գային պրակտիկայում գոյություն չունեն բարձրագույն դատական խոր-
հուրդների ձևավորման միասնական մոտեցումներ: Մասնավորապես 
որոշ պետություններում բարձրագույն դատական խորհուրդի կազմում 
գերիշխում են գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները` հանրապե-
տության նախագահը, արդարադատության նախարար և այլն (Ալբանիա, 
սահմ. 147-րդ հոդված), իսկ որոշ պետություններում` բարձրագույն դա-
տական խորհուրդի կազմվում ընդգրվում են բացառապես օրենսդիր և 
դատական իշխանության ճյուղերի ներկայացուցիչներ (Սլովենիա, սահմ. 
131-րդ հոդված): 

145 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017  
 

  

 ՀՀ 2015 թ. Սահմանադրությամբ փոփոխության ենթարկվեց նաև 
Բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորման կարգը, որի արդյուն-
քում Բարձրագույն դատական խորհրդում հավասարակշռվեց դատավոր 
և ոչ դատավոր անդամների հարաբերակցությունը. հինգը անդամները 
ընտրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, իսկ մյուս հինգ 
անդամները ընտրվում են Ազգային ժողովի կողմից` պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Այսպիսի պայ-
մաններում Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում գործադիր իշ-
խանության ներկայությունը բացառվեց, ինչը կնպաստի գործադիր իշ-
խանությունից Բարձրագույն դատական խորհրդի անկախության ամ-
րապնդմանը: 

 Բարձրագույն դատական խորհրդի անկախության ամրապնդման 
տեսանկյունից առանցքային է համարվում Բարձրագույն դատական 
խորհրդի անդամների անկախության ապահովման բավարար իրավա-
կան երաշխիքների նախատեսումը: Հաշվի առնելով` Բարձրագույն դա-
տական խորհրդի անդամների կողմից իրականացվող գործառույթների 
կարևորությունը, ակնհայտ է, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի ան-
դամները կարող են ենթարկվել ուղղակի և անուղղակի ազդեցություննե-
րի: Հետևաբար` Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության 
արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից կարծում ենք, որ անհ-
րաժեշտ է նախատեսել Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 
գործունեության բավարար իրավական երաշխիքներ: Այս առումով կար-
ևոր նշանակություն կարող է ունենալ Բարձրագույն դատական խորհրդի 
անդամներին անձեռնմխելիության երաշխիքների տրամադրումը: ՀՀ 
2015թ. փոփոխ. Սահմանադրությունը դատավորներին օժտել է ան-
ձեռնմխելիությամբ, սակայն դատավորների անկախությունը երաշխավո-
րող մարմնի` Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, ան-
ձեռնմխելիությամբ չի օժտել: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում 
ենք, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին նույնպես վերա-
պահվի անձեռնմխելիության երաշխիքներ: Մասնավորպես` անհրաժեշտ 
է Սահմանադրությունում 174-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հետո լրացնել 7.1 
մաս` հետևյալ բովանդակությամբ` «Իր լիազորությունների իրականաց-
ման կապակցությամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի 
նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն Բարձրա-
գույն դատական խորհրդի համաձայնությամբ: Բարձրագույն դատական 
խորհրդի անդամը իր լիազորությունների իրականացման կապակցութ-
յամբ առանց Բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնության չի 
կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ երբ նա բռնվել է հան-
ցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո: Այս դեպքում 
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ազատությունից զրկելը չի կարող տևել յոթանասուներկու ժամից ավելի: 
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին ազատությունից զրկելու 
մասին անհապաղ տեղեկացվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի 
նախագահը»: Կարծում ենք այսպիսի երաշխիքների նախատեսումը 
կնպաստի Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների անկախության 
ամրապնդմանը: Նմանատիպ տեսակետ է արտահայտվել նաև Վենետի-
կի հանձնաժողովի մի շարք եզրակացություններում, համաձայն որի` 
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին անձեռնմխելիությամբ 
օժտելը կնպաստի ազդեցություններից և հնարավոր ճնշումներից ան-
կախ գործառույթների իրականացմանը [5, կետ 26]: 

 Դատական իշխանության անկախության ապահովման տեսանկյու-
նից կարևոր նշանակություն ունի դատավորների անհատական անկա-
խության ապահովումը: Դատավորների անհատական անկախությունը 
պարունակում է մի շարք տարրեր` անձեռնմխելիություն, առանց միջամ-
տության և ճնշումների որոշումների ընդունման հնարավորություն, պաշ-
տոնավարման ժամկետի անխախտելիություն, սոցիալական երաշխիք-
ների առկայություն, ենթակայության բացակայություն և այլն [6, p. 2], [7, 
p. 82], [8, կետ 7]: Դատավորների ներքին անկախության ապահովման 
տեսանկյունից առանցքային կարևորություն ունի դատավորների լիազո-
րությունների դադարեցման խնդիրը: Այս առումով ՀՀ 2015 թ. Սահմա-
նադրությունը ամրագրել է դատավորի լիազորությունների դադարման և 
դադարեցման հիմքերը, սակայն, կարծում ենք, որ առկա են որոշակի 
խնդիրները դատավորների լիազորությունների դադարեցման հետ կապ-
ված դրույթներում: Մասնավորապես` ՀՀ 2015թ. Սահմանադրությամբ 
նախատեսվում է, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատ-
վության ենթարկելու վերաբերյալ հարց քննարկելու դեպքում Բարձրա-
գույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս որպես դատարան (Սահմ. 
175-րդ հոդված 2-րդ մաս): Սակայն Սահմանադրությունը նախատեսում 
է, դատավորի լիազորությունների դադարեցման չորս հիմքեր` անհամա-
տեղելիության պահանջները խախտելու, քաղաքական գործունեությամբ 
զբաղվելու, առողջական վիճակի պատճառով պաշտոնավարման ան-
հնարինության, էական կարգապահական խախտում կատարելու: Այս 
համատեքստում անհասկանալի է թե ինչի համար է նախատեսվել, որ 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատարան է հանդես գալիս միայն 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 
հարց քննարկելու դեպքում: Կարծում ենք, որ Բարձրագույն դատական 
խորհուրդը պետք է դատարանի կարգավիճակ ստանա ոչ միայն կար-
գապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ հարց 
քննարկելու դեպքում, այլ նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված դա-
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տավորների լիազորությունների դադարեցման մյուս հիմքերի դեպքում 
որոշում ընդունելու դեպքում ևս, այն է` դատավորների անհամատեղե-
լիության պահանջները խախտելու, քաղաքական գործունեությամբ 
զբաղվելու, ինչը կարծում ենք կնպաստի դատավորների անկախության 
ամրապնդմանը: Հետևաբար` առաջարկում ենք, որ ՀՀ դատական նոր 
օրենսգրքի մշակման ընթացքում հաշվի առնվի վերը նշված դիտարումը: 
Միաժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգաման-
քին, որ երբ նշվում է, որ կարգապահական պատասխանատվության են-
թարկելու հարցերը քննելիս Բարձրագույն դատական խորհուրդը գոր-
ծում է որպես դատարան, ապա պետք է նկատի ունենալ Բարձրագույն 
դատական խորհրդի գործունեության կարգը, այլ ոչ թե նրա` որպես ար-
դարադատություն իրականացնող դատարանի գործառական դերը: Այս 
հանգամանքը ընդգծվել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2013 թ. 
ՍԴՈ 1063 որոշմամբ:  

 Այսպիսով ամփոփելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ պետական իշխա-
նության մարմինների համակարգում դատական իշխանության անկա-
խության ապահովումը կարող է երաշխավորվել միայն այն դեպքում, երբ 
պետությունում արդյունավետ կիրառվում է իշխանությունների բաժան-
ման և հավասարակշռման սկզբունքը: ՀՀ 2015 թ. Սահմանադրությամբ 
որոշակի փոփոխության է ենթարկվել նաև դատական իշխանությանը 
վերաբերող մի շարք դրույթներ, որոնք մի կողմից ստեղծել են բավարար 
երաշխիքներ դատական իշխանության արդյունավետ գործունեության 
համար, իսկ մյուս կողմից նախատեսվել են որոշակի դրույթներ, որոնք 
չեն նպաստում դատական իշխանության անկախության ամրապնդմանը: 
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Основные черты, характеризующие судебную власть, которая 

действует в системе органов государственной власти, а также 
механизмы сдержек и противовесов, с помощью которых судебная 
власть взаимосвязана с органами государственной власти, были 
предметом исследования в рамках этой статьи. В результате 
проведенного исследования были выявлены ряд факторов, которые 
влияют на внутреннюю и внешнюю независимость судебной власти. В 
результате проведенного исследования были представлены ряд 
предложений, направленных на стимулирование внутренней и 
внешней независимости судебной власти. 

Ключевые слова: принцип разделения и баланса властей, 
судебная власть, суды, Высший судебный совет, внутренняя 
независимость, внешняя независимость, неприкосновенность. 
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THE PROBLEM OF INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE 
SYSTEM OF DIVISION AND BALANCE OF AUTHORITIES (IN THE 

CONTEXT OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF  
ARMENIA WITH THE AMENDMENTS MADE IN 2015) 

 
Тhe main features characterizing the judicial power, which acts in the 

system of state's power bodies, as well as the mechanisms of checks and 
balances, with the help of which independent constitutional bodies are 
interconnected with public authorities, have been a subject of the study 
within the framework of the article. As a result of the study a number of 
factors have been revealed that affect the internal and external 
independence of the judiciary. As a result of the study a number of 
proposals have been presented that are aimed at stimulating internal and 
external independence of the judiciary. 

Keywords: the principle of division and balance of authorities, the 
judiciary, the courts, the Supreme Judicial Council, the internal 
independence, external independence, inviolability. 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  
քաղաքական կառավարման և քաղաքական 

վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ1 

Հիմնաբառեր. քաղաքական ընտրանի, իշխանության իրակա-
նացման մշակույթ, Հայաստանի Հանրապետություն, ժողովրդավա-
րական անցում, սահմանադրություն, սահմանադրականություն, 
կարծրատիպ, ռազմավարական ապագա: 

 
Ժողովրդավարական անցման գործընթացում ՀՀ կառավարող 

ընտրանին չի կարողանում հաղթահարել մեկուսախմբային գիտակ-
ցության կողմնորոշումները, որոնք իշխանական ոլորտում նրանց մաս-
նագիտական գործունեությունը հանգեցնում են առավելապես քաղաքա-
կան եղանակներով զուտ մասնավոր շահերի իրականացմանը: Այնպես 
որ, քաղաքական և իրավական կարգավորման չափանիշների չբաժան-
վածությունը (որի հիմքում է իրավունքի՝ որպես իշխանության յուրահա-
տուկ կարգավորիչի սկզբունքային թերագնահատումը) գործառական 
առումով քաղաքական ընտրանու՝ իբրև պետության, հասարակության և 
իր ներկայացրած սոցիալական խմբի շահերի արտահայտչի ցածր քա-
ղաքակրթվածության արդյունք է: Միաժամանակ, իրավունքի գերակա-
յության անտեսումը քաղաքական ընտրանու ոչ պրոֆեսիոնալիզմի 
վկայություն է, քանի որ բացահայտում է նրա՝ սեփական նեղխմբային 
շահերը հանրային շահերին ենթարկելու անընդունակությունը: 

Այս ամենի արդյունքում ՀՀ ժողովրդավարական անցման գործընթա-
ցում քաղաքական ընտրանին շահագրգռված չէ իշխանական հարաբե-
րությունների մշակույթի ժողովրդավարացմանը՝ սահմանադրականութ-
յան միջոցով: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ-ի ժողովրդավարական անցման 
գործընթացում միջանձնային տիրույթներում գերակշռում է ավանդական 

1 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 
նախորդ՝ 2016 թվականի 3-րդ համարում (էջ 168177): 
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դիրքորոշումները, իսկ զանգվածներին բնորոշ չէ սահմանադրականու-
թյան նկատմամբ շահագրգռվածություն ցուցաբերելը: Փաստն այն է, որ 
ՀՀ-ում սահմանադրականության չափանիշներին (որոնցից են օրենքի 
բացառիկությունը և ինստիտուցիոնալ ու ֆորմալ-իրավական հարաբե-
րությունների նախապատվությունը) գործնականում հակազդում են իշխա-
նության համակարգում բազմաչափ մարդու դերային գերակայությունը, 
հաճախորդահովանավորչական (կլիենտելական-պատրոնաժային) կա-
պերի գերիշխումը և օրենքի շրջանցման ուղիներ գտնելու մշտական փոր-
ձերը: Մարդու իրավունքների անվերապահ պաշտպանության և իշխա-
նության կազմակերպման իրատեսական բնույթին կողմնորոշվելու փո-
խարեն, ՀՀ-ում ամենուրեք առաջացած մեկուսախմբերը և կառավարման 
մարմիններն (դա վերաբերում է նաև ներկայացուցչական ինստիտուտնե-
րին) ակնհայտ ինտուիտիվ և նախադիպային հակվածություն են ցուցաբե-
րում որոշումների կայացման գործընթացում: Միևնույն ժամանակ, իր 
լիազորություններն իրականացնելիս ընտրանու պատասխանատվության, 
իրավասության և ինքնասահմանափակման փոխարեն իշխանական հա-
րաբերությունները հագեցված են անպատասխանատվությամբ, օրենքների 
կատարումից խուսափելու համար տարբեր հնարքների օգտագործմամբ, 
վարչաքաղաքական կառավարման եղանակների մանիպուլյացմամբ: 

Ընտրանու գործունեության նման տիպականությունը՝ պետական իշ-
խանության տարբեր մակարդակներում տարածվածության և մշտական 
վերարտադրման պատճառով նույնիսկ լրացուցիչ ապացույցներ չի պա-
հանջում: Ակնհայտ է, որ կառավարման նկատմամբ նման մոտեցման 
դեպքում ներկայումս ավելի հաճախ է հռչակվում ձգտումը դեպի իրավա-
կան միջոցները, թեև դա, լավագույն դեպքում, իշխանական հարաբերու-
թյունների կարգավորման տվյալ եղանակի նկատմամբ ցուցադրական, 
ներքուստ չկարևորված շահագրգռվածության արտահայտում է, այսինքն՝ 
զուտ քարոզչական միջոց (օրինակ՝ որոշակի անձանց՝ իրենց համար 
հարգարժան քաղաքական գործիչների կերպար ստեղծելու ցանկության 
ցուցադրման համար): Այս ամենի հաշվառմամբ կարող ենք նշել, որ ան-
ցումային հասարակություններում գործ ունենք իրավունքի՝ որպես իշխա-
նության դաշտի կարգավորչի նկատմամբ ոչ թե արժեքային, այլ` ֆոր-
մալ—տեսական շահագրգռվածության հետ: Իսկ դա նշանակում է, որ 
դեպի սահմանադրականությունը ՀՀ քաղաքական ընտրանու ներկայիս 
ձգտումը որպես սոցիոմշակութային երևույթ դիմակավորումն է, այ-
սինքն՝ գաղափարների համակարգին բնորոշ խաղային բնույթի հիմքում 
ընկած է փորձի և սխալի, և ոչ թե գիտավերլուծական հարացույցը: Դրա 
պատճառով և՛ իշխանական, և՛ ընդդիմադիր ընտրանիներին հաջողվում 
է մանիպուլյացնել հանրային գիտակցությունը՝ հմտորեն քողարկելով 
«հաղթողը ստանում է ամեն ինչ» սցենարին իրենց հակվածությունը: 
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Ժողովրդավարական անցման գործընթացում իրավունքի նկատմամբ 
քաղաքական ընտրանին իր ունեցած թերահավատ վերաբերմունքով 
միայնակ չէ, քանի որ վերևների ու ներքևների միջև ապշեցուցիչ հոգևոր 
համախմբվածություն է դիտվում: Ինչպես հայտնի է, պատմականորեն 
հայ իրականությունում լուրջ նշանակություն չի տրվել իրավունքի կոդի-
ֆիկացված նորմերին: Այնպես որ հիմնարար արժեքաիրավական 
կողմնորոշիչների անլիարժեքությունը ոչ միայն այսօրվա կառավարող 
ընտրանու (հատկապես բյուրոկրատիայի) իրավիճակային գործառության, 
այլև խորն ավանդույթների արդյունք է: Վերջիններիս ազդեցությունը էլ 
ավելի զգալի է դառնում այն առումով, որ իրավունքի արժեքի հանրային 
ընկալման թույլ մակարդակը պայմանավորված է ժողովրդավարական 
անցման գործընթացում գտնվող ՀՀ իշխանական հարաբերությունների 
կառուցվածքում պատասխանատվության երկակի չափանիշների (վար-
չական, կուսակցական և հանրային, ընկերական, եկեղեցական) մշտա-
կան ամրապնդմամբ: Դա էլ կառավարիչներին ընտելացրել են խուսա-
փել որևէ իրական պատասխանատվությունից ինչպես ողջ հասարակու-
թյան, այնպես էլ իրենց ղեկավարության նկատմամբ: Նման դիրքորոշ-
մանը նպաստում է նաև ՀՀ իրականությունում առկա քաղաքական գոր-
ծիչներին բնորոշ կառավարման «բյուզանդական ոճը», որն առավելա-
գույնս օգտագործում է որոշումների ընդունման, կադրերի ընտրության, 
ռեսուրսների բաշխման ստվերային և կիսաստվերային եղանակները: 

Սակայն անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ոչ միայն կառավարող 
ընտրանու, այլև գրեթե բոլոր քաղաքական դերակատարների պատաս-
խանատվության (որը ենթադրում է ինչպես պարտավորությունների կա-
տարում, այնպես էլ պայմանագիրը խախտելու և ոչ իրավական արարք-
ների համար պատասխանատվություն) մշտական պակասը հայ քաղա-
քական դաշտի դարեր ի վեր ձևավորված բնրորոշ գծերից է: Մինչդեռ, 
ինչպես վկայում է Պ. Սորոկինը, իշխանական հարաբերություններում 
պայմանագրային իրավունքի ձևավորման գործընթացից է կախված քա-
ղաքակրթական առանձնահատկությունները: Իր մեջ ներառելով պատժի 
և խրախուսանքի կառուցակարգերը՝ պայմանագրային իրավունքը հնա-
րավորություն է տալիս որոշել, թե «ով է արդար, ով մեղավոր»: Ավանդա-
կան հասարակություններում պայմանագրային հարաբերությունները 
մշտապես հակադրվում են «օրգանական» սոցիալական կապերին, 
«որոնցում չպետք է լինի ձևական, իրավաբանական ոչինչ, և որոնց հա-
մար ոչ մի իրավական երաշխիքներ պետք չեն» [4,]: 

Նկատի պետք է ունենալ, որ համակրանքի, ընկերության, բայց ոչ 
բանականության վրա հիմնված իրավական նորմերի նկատմամբ կամա-
յականությունը ժողովրդավարական անցման գործընթացում գտնվող 
ՀՀ-ում գրեթե ինստիտուցիոնալացրել է հովանավորչական իշխանութ-
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յունը, որը «….հովանավորում է հպատակներին՝ նրանց հավատարմութ-
յան և հնազանդության փոխարեն՝ հավատարմության անձնական կա-
պերով միավորելով մարդկանց: Այս իշխանությունը պատերնալիստա-
կան գերիշխման ու հնազանդեցման տարատեսակ է, քանի որ ֆորմալ 
սահմանափակված չէր հպատակների որևէ իրավունքներով և նրանց 
առջև պարտավորություններով» [5]: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ ժողովրդա-
վարական անցման գործընթացի մեկնարկից մինչև օրս քաղաքական 
ընտրանին օրենքներ է հաստատում առանց քաղաքացիների կարծիքնե-
րը հաշվի առնելու՝ նրանց հնարավորություն տալով կամ ապրել, «ան-
մնացորդ սիրելով հարազատ կառավարությանը», կամ էլ ամեն կերպ 
հարմարվել վերևից փաթաթած՝ հասարակության և պետության գոյակց-
ման կանոններին: Եվ ստացվում է, որ մի կողմից, քաղաքացիները խու-
սափում են պետությունից՝ չապավինելով նրա ինստիտուտների պաշտ-
պանությանը, իսկ մյուս կողմից, առանց երկմտանքի թալանում և խա-
բում են իրենց «հովանավորին»: 

Ընտրանու հավաքագրման առանձնահատկությունները 
Ժողովրդավարական անցման պայմաններում պատերնալիզմը՝ որ-

պես ընտրանու գործունեության առաջատար սոցիոմշակութային հետա-
գիծ, լրացվում է մի շարք նոր դրույթներով, որոնք, իրենց հերթին, պայմա-
նավորված են կառավարող դասի քաղաքական և տնտեսական հատված-
ների մերձեցման միտումներով, ինչպես նաև ընտրանու հավաքագրման 
որոշ կառուցակարգերի ազդեցությամբ: Այս տեսանկյունից կառավարող և 
ընդդիմադիր ընտրանիների միջև առկա քաղաքական հակասություններն 
ոչ այլ ինչ են, քան հասարակության բարձրագույն խավերի նորացմանն 
ուղղված ներխմբային գործընթացներ: Սակայն ժողովրդավարական անց-
ման պայմաններում վերնախավում տեղի ունեցող քաղաքակրթական փո-
փոխությունները իրենց հագեցվածությամբ, այնուհանդերձ սահմանադրա-
կանության գաղափարների արժեքային ընկալման առումով իրատես չեն: 

Ժողովրդավարական անցման պայմաններում ընտրանու խավերի 
կազմավորման կառուցակարգերն արդեն ձևավորել են իշխանության և 
գործարարության ներքին համախմբման կերպը՝ խմբիշխանությունը  
(օլիգարխիա), ինչը վկայում է այնպիսի խմբերի առաջացման մասին,  
որոնց հետ պետության հարաբերությունները չեն սահմանափակվում 
միայն հովանավորչության շրջանակներում: Այդ հարաբերությունների հե-
տագա զարգացումը վերաճվել է ընտրանու խմբավորումների համակե-
ցության նոր ձևի, որը բացահայտում է ցուցադրական ներքին փոփոխութ-
յունները՝ ի հաշիվ կառավարող դասի շրջանակներում ընտրանու շրջապ-
տույտի հոսքի մեջ ստվերային գործիչների զանգվածային ներգրավման: 
Փաստորեն, ժողովրդավարական անցման գործընթացում սեփականութ-
յան վերափոխման արդյունքում իշխանությունն իր կառուցակարգեր 
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ներգրավեց (կիսա) քրեական գործարար ընտրանու ներկայացուցիչներին՝ 
ուղղակիորեն ընդգրկելով նրանց պետական և քաղաքական կառավար-
ման կառուցվածքներում: Մյուս կողմից, ընտրանու խավի ներսում ստվերա-
յին գործարարության ներկայացուցիչների ազդեցությունը նպաստեց դրա-
նում զուտ քրեական ծագման բազում հասկացությունների տարածմանը, 
որոնք, աստիճանաբար արմատավորվելով, դարձել են կառավարող դասի 
իշխանական հարաբերությունների մշակույթի անքակտելի մաս: 

Այս միտումն արտահայտվում է ընտրանու միջավայրում պայմանա-
կանորեն գործարարություն—ոճ կոչվող մասնագիտական գործունեու-
թյան մեթոդների ամբողջությունն արդարացնող և թույլատրելի համա-
րող բարոյական նորմերի արմատավորմամբ, այսինքն՝ պետական ձեռ-
նարկչատիրության այն տարատեսակով, որից ստացված եկամուտներն 
ուղղվում են ոչ թե գանձարան, այլ իշխանությանը սպասարկող անձանց: 
Դա նյութական ապահովվածության մասին ՀՀ իշխանական հարաբե-
րություններում կառավարող դասի իմաստանշանային կերպարի նկատ-
մամբ ունեցած կողմնորոշվածության միակ վկայությունն է: Կառավարող 
շրջանակները նշված կողմնորոշվածությամբ կառուցակարգելով սեփա-
կան «ես»-ը իշխանական հարաբերություններում, ըստ էության, մշակու-
թաբարոյական կերպով սատարում են պետական կառավարման ողջ 
համակարգի քրեականացմանը: 

Այսպիսով, ՀՀ ժողովրդավարական անցման գործընթացում քաղա-
քական ընտրանու շրջանակներում հնարավոր է երկակի գործընթաց դի-
տարկել. մի կողմից, տեղի է ունեցել քաղաքական դասի «հին» հատված-
ների վերափոխում (մասնավորապես, կառավարչական խմբերը վերած-
վում են մաֆիոզական տիպի կազմավորումների, որտեղ առաջնորդի 
քննադատությունը դիտարկվում է որպես հանցագործություն, իսկ նրան 
նվիրվածությունը օրենքից վեր է, ուժային գերատեսչությունների որոշ 
մասի վերակազմավորումը տարբեր քաղաքական գործիչների վարձ-
կանների ջոկատների, քաղաքական մրցակիցների ֆիզիկական վերաց-
ման պրակտիկայի տարածումը և այլն), մյուս կողմից, կառավարման ո-
լորտում ակնհայտորեն քրեականացված միավորումների թվի ընդլայնու-
մը, որոնց գործող իշխանությունները ներմուծել են ստվերային տնտեսու-
թյան բնագավառից՝ դարձնելով (գոնե դրանց վերնախավին) կառավա-
րող դասի բաղկացուցիչ մաս: Ուստի, խոչընդոտելով քրեական տար-
րերի՝ իշխանական կառույցներ «հավաքագրվելու» փորձերին, չի կա-
րելի անտեսել, որ տնտեսական կառուցակարգերի միջոցով հասարա-
կության կառավարող և քրեականացված հատվածների միաձուլումը 
(կամ ինտեգրումը) փաստացի կայացել է: Այս կապակցությամբ ան-
հրաժեշտ է ընդգծել նաև, որ քաղաքական ընտրանու հավաքագրման 
նշված պրակտիկան իր փակվածությամբ և մանիպուլյացվածությամբ այլ 
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հասարակական խմբերից օտարման հետ մեկտեղ ոչ հեռու ապագայում 
կարող է հասարակության և պետության համար էլ ավելի բացասական 
արդյունքների բերել, քան այսօր հնարավոր է պատկերացնել: Բացի 
դրանից այսօր կառավարող դասում գրեթե բացակայում են պատահա-
կան տարրերը, թեև դեռ վերջերս այնտեղ կային մեծ թվով մարգինալներ, 
որոնց կառավարող շրջանակները ներգրավել էին բարեփոխումների և 
բողոքի կուտակման ընթացքում և ովքեր դեռ չէին հասցրել ներթափանց-
վել «իշխանության ոգով», գիտակցել հասարակությունում «հոգևոր 
իշխման» իրական առաջնայնությունները: Բայց կայացած կարգերը շատ 
արագ կերպափոխում են իշխանական հարաբերություններ հավաքագր-
ված նոր ուժերին: Այնպես որ այսօր հայ հասարակությունում տեղի է 
ունենում ընտրանու թարմ համալրման «ապաարմատականացում», 
ավելի ճիշտ՝ վերնախավի կողմից տվյալ շրջանակ ընկնող քաղաքական 
ակտիվիստներին սեփական արժեքների, նորմերի և նախապատվութ-
յունների պարտադրման գործընթաց: Արդյունքում ընտրանու իշխանու-
թյան մշակույթը դառնում է` խմբիշխանական: Քաղաքական և տնտեսա-
կան ընտրանիների կողմից պետական կառավարման ոլորտի վերջնա-
կան սեփականաշնորհման պայմաններում գերիշխման գլխավոր ար-
ժեքներն են դառնում կայունությունն ու լեգիտիմությունը, որոնք էլ 
հենց ապահովում են կառավարող շրջանակների վերահսկողությունը ռե-
սուրսների վերաբաշխման նկատմամբ: Այդ իսկ պատճառով կառավա-
րող դասը հակված է վերաբաշխիչ կառուցակարգերի նկատմամբ իր վե-
րահսկողության ուժեղացման առօրյա, ոչ լարված ընթացակարգերի կի-
րառմանը: Բայց քանի որ քրեա-մաֆիոզ կազմավորումները ոչ միայն չեն 
խախտում, այլև սեփական միջոցներով մեղմացնում են ներքին միջընտ-
րանու բախումնայնությունը և դրանով ամրապնդում ընդհանուր քաղա-
քական կայունությունը, ուստի քաղաքական ընտրանին հեշտությամբ լեգի-
տիմացնում է նրանց ներկայությունը իշխանության վերին հարթակներում: 

ՀՀ ժողովրդավարական անցման ներկա փուլում քաղաքական ընտ-
րանին նման կարգերին հակազդելու բարոյահոգեբանական ռեսուրս չի 
տիրապետում: Եվ ոչ միայն ՀՀ իրականությունում ձևավորվող քաղաքա-
ցիական հասարակության ինստիտուտների ցածր ակտիվության, այլ, 
հիմնականում, ընտրանու և ոչ ընտրանու խմբերի՝ քրեական էթիկայի 
նկատմամբ հոգևոր համախմբվածության պատճառով: Ըստ էության՝ 
հայ իրականությունում իշխանական հարաբերությունների քաղաքա-
կրթվածության աստիճանն այնպիսի է, որ արդարացնում և պաշտպա-
նում է իշխանական հարաբերություններում խմբիշխանության ձևերը և 
օգտագործման ցանկացած ոճ: Մեր դիտարկումների համաձայն հայաս-
տանցին մի մարդ է, որը ապրում է «խղճով և ճշմարտությամբ», չվստա-
հելով օրենքին և ղեկավարությանը, բայց որոշակի փոխհատուցման դի-
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մաց պատրաստ է զիջել իր իրավունքների զգալի մասը: Այդ իսկ պատ-
ճառով նա ոչ միայն դատապարտում, այլև` վախենում է կոռումպացված, 
փոխհամաձայնեցված խմբիշխանական կարգավիճակ ունեցող պաշ-
տոնյաներից, մտածելով ոչ թե նմանատիպ երևույթները կասեցնելու, այլ 
իր համար որևիցե «եկամտաբեր» պաշտոն նրանց օգնությամբ ձեռք բե-
րելու մասին: Չցանկանալով այսպիսի չափանիշ կիրառել հայաստանյան 
հասարակության բոլոր անդամների նկատմամբ, այնուամենայնիվ, ըն-
դունենք, որ նրանցից քչերին է հաջողվել արդյունավետ պայքարել հա-
սարակությունում գործող երկչափանիշության դեմ: 

Թերևս պետք է ընդունել, որ իրավիճակային շահերով հագեցված 
ընտրանու վարքաբանությունում հետևողականորեն արժեզրկվում է իրա-
վական կողմնորոշիչների դերը: Այս իմաստով անհրաժեշտ է մատնա-
նշել ընտրանու միջավայրում կյանքի և, հետևաբար, իշխանության իրա-
տես կազմակերպմանը արմատապես հակասող աշխարհայացքային նա-
խապատվությունների բավականին լայն տարածումը: Հայաստանյան 
իրականությանը բնորոշ շիթային ոգեղենականությունը (փսիխեյան) 
քայքայիչ ազդեցություն է թողնում ընտրանու շերտերի գործունեության 
վրա, քանի որ իր բովանդակային էությունից դուրս աշխարհայացքային, 
իմաստասիրական-հայեցակարգային չափումից վարչաքաղաքական 
անցնելիս այն կառավարողներին հիմնականում կողմնորոշում է իրենց 
մասնագիտական գիտակցության մեջ ոչ թե հանրային, այլ կենցաղային 
բնույթի նորմերն ու չափորոշիչները պահպանելու: Հայաստանյան այդ 
«ոգեղենականությունը» հենց այն գաղափարական արգասիքն է, որը ոչ 
թե ամրապնդում, այլ քանդում է իշխանության ոլորտում վարքագծի ի-
րատեսական-դերային կառույցները: Դրանով իսկ այն կառավարողնե-
րին խթանում է անտեսել իրենց ծառայողական դերակատարման նա-
խապատվությունները` նպաստելով ոչ ֆորմալ հարաբերությունների գե-
րակայությանը: Հետևաբար, անհատին վեհացնող հոգևոր կողմնորոշիչ-
ների համակարգը, որը մարդուն ստիպում է որդեգրել բարոյականութ-
յան սկզբունքներ և ղեկավարվել մարդասիրական գաղափարներով, իշ-
խանական հարաբերություններում միանգամայն բացասական է ընկալ-
վում, եթե իրատեսորեն չի հանդիսանում էլիտար միջավայրի վարքա-
բանության բաղկացուցիչ: 

Նմանատիպ դիտարկումները հնարավորություն են տալիս ընդհան-
րացնել, որ ընտրանին՝ բնակչության լայն զանգվածներից իր սոցիալա-
կան օտարվածության պարագայում, շարունակում է մնալ զանգվածային 
գիտակցության բազում մոլորությունների և նախապաշարմունքների 
կրողը: Այլ խոսքով, պետության և հասարակության արդիականացման 
գործընթացում ընտրանու իշխանության իրականացման մշակույթը ոչ 
միայն խմբիշխանական, այլև` հենց իր կողմից վերարտադրված ավա-
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տատիրական նորմերի ու չափորոշիչների արդյունք է: Դրանով իսկ XXI 
դարասկզբին Հայաստանի համար ճակատագրական արդիականաց-
ման խնդիրը լուծելիս նրա իշխանության վերին հարթակներ են փո-
խանցվում զանգվածային գիտակցության մարգինալացված կարծրատի-
պեր: Լեգիտիմացնելով ավանդական արժեքային համակարգին բնորոշ 
բազմաթիվ գծեր` ընտրանին, այսպիսով, նպաստում է հասարակությու-
նում հետադիմական սոցիալական ու քաղաքական գաղափարների տա-
րածմանը: Իսկ զանգվածային ու ընտրանու գիտակցության միջև այդպի-
սի աշխարհայացքային կապերը համահարթեցնում են բուն ընտրանու 
աշխարհընկալման արիստոկրատական գծերը, երբեմն հովանավորելով 
իշխանական հարաբերություններում ավտորիտար-ժողովրդավարությու-
նը: Այս պարագայում բարձրագույն ղեկավարներն իշխանության իրա-
կանացման ժողովրդավարական մշակույթը ընկալում են ոչ թե որպես 
ընտրանու գործառույթ, առավել ևս՝ ժողովրդի՝ իբրև իշխանության միակ 
կրողի [6, էջ 4] կամքի արտահայտություն, այլ իր անձի աստվածային 
մենաշնորհ, անձ որն իրականացնում է «Աստծո երթն աշխարում (Հեգել)»: 

Վերը բերված փաստարկներից ակնհայտ է, որ այսօր իրավական 
առաջնահերթությունները և սահմանադրականության նորմերը հայաս-
տանյան ընտրանու մասնագիտական գործունեության ոչ առաջատար, 
ոչ էլ նույնիսկ նշանակալից հիմնադրույթներն են. առավել ևս դրանք 
լուրջ ազդեցություն չեն թողնոմ կառավարիչների հավաքագրման գոր-
ծընթացի և հասարակության հետ դրանց հարաբերությունների նորմերի 
վրա: Իրավունքը որպես արժեք եղել և մնում է ընտրանու մշա-
կույթի սոցիալական մտածողության ռիսկային արտացոլում, եթե 
արմատավորված չէ իմաստանշանային արժեքային կողմնորոշիչ-
ներում: Իսկ քանի որ ժողովրդավարական անցման գործընթացում քա-
ղաքականի իրավական սահմանվածությունը պայմանավորված է իշխա-
նության դերակատարների համար որոշակի անորոշության հետ, ուստի 
նրանք, ովքեր իրականացնում և վերահսկում են իշխանությունը, անհրա-
ժեշտության դեպքում, օգտագործում են ցանկացած միջոցներ, որոնք 
երաշխավորում են նրանց իշխման աստվածաշնորհությունը: Ուստի, այսօր 
ամենատարբեր գաղափարախոսական ուղղվածության քաղաքական գոր-
ծիչների կողմից ամենուրեք հնչեցվող սահմանադրականության կոչերը մեծ 
մասամբ զանգվածային գիտակցության մանիպուլացման միջոց է: 

Այս պարագայում ուշագրավ է ընտրանու տեսության մաքիավելիս-
տական դպրոցի հիմնադիրներից մեկի՝ Գ. Մոսկայի այն դիտարկումը, 
որ օրենքները՝ բոլորովին չմոտեցնելով զանգվածներին իշխանությանը, 
էլիտար խմբերի կողմից օգտագործվում են բացառապես սեփական գե-
րիշխանությունն ուժեղացնելու համար, եթե նա իրեն պատասխանատու 
չի զգում: Հայաստանյան ընտրանու համար այսօր ոչ միայն սովորական, 
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այլև ձեռնտու է իշխանության (նույնն է՝ պետական ռեսուրսների) համար 
իրավական դաշտից դուրս գործել: Ուստի ՀՀ ժողովրդավարական անց-
ման ներկայիս գործընթացի առանձնահատկությունը նրանում է, որ 
սահմանադրականության՝ որպես որոշիչ ռեսուրսի նկատմամբ վերա-
բերմունքը թելադրվում է հենց այսօրվա քաղաքական մարտահրավեր-
ներով: Մինչդեռ պետության կառավարման ձևը մինչ օրս հստակեցված 
չէ և վիճարկելի է կառավարող խմբավորումների միջև առկա սո-
ցիալ-հոգեբանական և քաղաքակրթական տարաձայնությունների 
պատճառով: Քանի որ պայմանավորված ժողովրդավարական անցման 
անորոշության բաղադրիչով, հասարակության քաղաքական զարգաց-
ման ուղիների վերաբերյալ ընթացող քննարկումները դեռ չեն կոնկրե-
տացվել, ձեռք չեն բերել այնպիսի կարգավիճակ, որի դեպքում իրավուն-
քի գերակայությունը՝ որպես իշխանության իրականացման մշակույթը 
բնականոն արդիականացնելու մեթոդ կգերիշխի: Եվ հենց դրա բացա-
կայությունն էլ ՀՀ-ում երկարաձգել է անորոշություններով հղի քաղա-
քական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարումը՝ նպաստելով աղքա-
տության, արտագաղթի, օտարման, մարգինալության և ժողովրդահա-
ճության երկարակեցությանը: 

Փաստորեն ընտրանու եսակենտրոնությունը և, հետևաբար, հասա-
րակության գործերի նկատմամբ անտարբերությունը, չեզոքացնում են 
քաղաքացիական միջոցներով նշված միտումներին դիմադրելու հնարա-
վորությունները: Հասարակությունը օտարվել է սոցիալական իրակա-
նությունից, քանի որ նա արտագաղթում է, աղքատ է և հիասթափված: 
Սակայն նկատվում է հասարակական գիտակցության հետագա աճման 
միտում, որը հակված է ոչ միայն որևէ երևույթ դրական ընկալելու, այլև 
կյանքի նկատմամբ իրատես ունակություն ցուցաբերելու` այսօր իրատես-
ներն հավատում են, որ հնարավոր է իշխանական կառուցները համա-
լրել հասարակության մասին հոգ տանող և երկիրն արդյունավետ կառա-
վարող մրցունակ կադրերով: 

Այս ամենն էլ հենց ժողովրդավարական անցմանը բնորոշ խառնա-
ծին քաղաքական վարչակարգը օժտել է որոշակի կայունությամբ, որը 
թույլ է տալիս նրան գոյատևել` տեսաբանների ամենամռայլ կանխատե-
սումներին հակառակ: Սակայն իր հիմքերի պահպանման համար այդ 
վարչակարգը պետք է գործի միանգամայն որոշված ուղղությամբ: Նոր-
մատիվ տեսանկյունից, այս վարչակարգի համար ոչ այնքան կարևոր է 
լեգիտիմության ամրապնդումն ինքնին, որքան անհրաժեշտ է իրավունքի 
գերակայություն` սահմանադրականության և կայուն զարգացման հա-
մար [8, с. 12-32]: Իրավունքի գերակայությունը պետք է օգնի հայ իրա-
կանության «նոր ժողովրդավարներին» ապացուցել, որ ժողովրդավա-
րությունը պատասխանատվության որոշակի տեսակ է, այլ ոչ թե 
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հասարակական անարդյունք բանավեճերի կազմակերպման ձև: 
Այս իմաստով իշխանությունը նախևառաջ պետք է հրաժարվի նոր պաշ-
տոնների նշակակել այն քաղաքական գործիչներին, որոնք առաջնորդ-
վելով նեղ խմբային նպատակներով, իրենց քաղաքական գործունեութ-
յամբ ապակառուցողականություն են ներմուծում քաղաքական տարա-
ծություն: Ուստի արդյունքի կառավարմանն ուղղված միջոցների շարքում 
անհրաժեշտ է ապահովել քաղաքական դիսկուրսի ինստիտուցիոնալ 
տարածությունը կառուցող քաղաքական ընտրանու տեղեկատվահա-
ղորդակցական ընթացակարգերի թափանցիկություն՝ պետական կա-
ռավարման բոլոր այն ոլորտներում որոնք պետական գաղտնիք 
չեն պարունակում: Ուստի անհրաժեշտ է դաստիարակել նոր ընտրանի, 
որը չի գայթակղվի իշխանության թաքնահարույց պերճանքով, ընտ-
րանի, որն ի վիճակի կլինի բարձր պրոֆեսիոնալիզմ և մարդասիրութ-
յուն ցուցաբերել` չմոռանալով նրանց մասին, որոնց օգնությամբ իրենք 
«թագադրվել» են: Հարցադրումը, իհարկե, հռետորական է, սակայն պա-
տասխանները` զուտ արժեքաբանական, և դրանից է ուղղակիորեն 
կախված և՛ մեզանից յուրաքանչյուրի, և՛ մեր հայրենիքի ապագան, ժո-
ղովրդավարական ուժեղ պետության կերպարի (իմիջի) ձևավորումը: 
Այնպես որ անդունդի եզրով մեր ընթացքը պետք է ավարտվի՝ բանակա-
նության և ռազմավարական նպատակների հաղթանակի ակնկալիքով: 
Այսօր անհրաժեշտ է հավատալ, որ եսակենտրոնությամբ մթագնած բա-
նականության ժամանակներն անցել է: 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Процессы общественных изменений в современных условиях 
рассматриваются как насущная необходимость, ведь в «эпоху, не 
имеющую закономерностей» (выражение П. Дракера) [1], оста-
ваясь неизменной, каждая нация рискует безнадежно отстать. В 
статье проанализированы общественные преобразования, проис-
ходящие на постсоветском пространстве, рассмотрена классифи-
кация моделей управления процессами общественных измене-
ний, оценены перспективы использования каждой из моделей в 
современных условиях. 

Ключевые слова: общественные изменения, необходимость, 
закономерность, управление процессом. 

 
Кардинальное переформатирование мировой геополитики и 

геоэкономики в 90-х гг. ХХ века запустило процессы масштабных 
изменений в политическом поле постсоветских стран. Правящие элиты 
этих стран, в том числе республик бывшего СССР, оказались в 
эпицентре радикальных общественных трансформаций.  

Поскольку уровень жизни большинства населения бывших 
соцстран опустился ниже доперестроечного уровня, то недовольство 
населения естественным образом направлено именно в сторону 
национальных правящих элит. Именно на них возлагается вся тяжесть 
ответственности за неудачи и трудности перехода к рыночной 
экономике, а также за отсутствие ощутимого подъема уровня 
экономического и социального развития стран спустя 25 лет после 
развала социалистической системы. 

Анализируя социально-экономическую ситуацию в республиках 
бывшего СССР, можно отметить значительную неравномерность 
уровней их развития в постсоветский период. Недостаточные 
возможности трудоустройства и низкие доходы большинства 
населения вынуждают людей покидать свои страны и уезжать на 
заработки за рубеж. Данные Всемирного Банка о масштабах 
миграционных процессов на пространстве бывшего СССР (табл. 1) 
показывают преобладание исходящей миграции из большинства этих 
стран [2]. 
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Таблица 1 
Сальдо миграции стран-республик бывшего СССР 

Страна 1987 г. 1992 г. 1997 г. 2002 г. 2007 г. 2012 г. 
Армения -58313 -496288 -223873 -143966 -136009 -9876 
Азербайджан -118757 -105573 -119785 10655 -96798 -16125 
Беларусь -6309 -63057 56146 -6382 63933 120535 
Эстония 15497 -111876 -1197 -18406 -15151 -11850 
Грузия -61577 -544069 -390036 -309021 -289534 -296323 
Казахстан -656091 -1511745 -1324984 44530 -35196 159807 
Киргизия -120200 -271590 -32705 -172911 -76604 -113963 
Литва 36863 -100301 -111160 -83738 -141659 -169529 
Латвия 42002 -135622 -39042 -82692 -86168 -73442 
Молдова -84531 -131953 -165309 -12079 -47911 -9529 
Россия 906615 2519717 2308220 1735324 2157349 1117884 
Таджикистан -37962 -289263 -324793 -96542 -65435 -117382 
Туркменистан -34319 43633 -60324 -114454 -57048 -25001 
Украина 0 74421 -462264 -165445 235195 195000 
Узбекистан -388436 -400002 -290000 -449997 -290000 -195001 

 
Только немногие из уехавших возвращаются обратно. В 

частности, в Армении имеет место значительная исходящая миграция 
в самых разных формах — либо глава семьи уезжает в другую страну, 
а семья остается на родине и живет за счет трансфертов из-за рубежа 
(так часто выглядит миграция в Россию), либо вся семья в полном 
составе переезжает в другую страну на постоянное место жительства 
(так происходит миграция в западные страны). 

Подобная ситуация, когда люди вынуждены покидать свою страну 
в поисках средств к существованию, не имея возможности реализо-
вать себя в родной стране, особенно болезненно воспринимается 
именно армянским обществом, учитывая трагические страницы 
армянской истории — массовый исход армян из Западной Армении в 
период Геноцида в Османской империи, а затем повторение подобной 
трагедии вследствие Геноцида армян в Азербайджане в годы развала 
СССР. Именно поэтому в армянском обществе современная масштаб-
ная исходящая миграция воспринимается как «белый геноцид», что 
вызывает особенно сильное недовольство действиями / бездействием 
правящей элиты страны. 

Активно идущие процессы общественных преобразований в пост-
советских странах имеют своей неотъемлемой частью и трансформа-
цию национальных правящих элит. Процессы трансформации правя-
щих элит бывших соцстран в целом однонаправлены и имеют общие 
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черты даже в республиках Средней Азии (хотя там добавляются и 
некоторые специфические особенности, связанные с усилением ради-
кального исламизма в современном мире). Среди общих черт налицо 
явная «вестернизация» политических взглядов, следование либераль-
ным экономическим идеям, старательная дистанцированность от 
«советского наследия», от любых действий и шагов, которые могли бы 
вызвать подозрение в приверженности «левым» политическим и эко-
номическим взглядам или в традиционализме. 

В процессе трансформации правящей элиты любой из постсо-
ветских стран можно выделить три составляющих: 

1) смена поколений; 
2) смена экономического подхода; 
3) смена идеологических оснований. 
Смена поколений в составе правящей элиты постсоветских стран 

— процесс, по нашему мнению, не постепенный, а, скорее, одномо-
ментный. Можно, по большому счету, говорить о двух поколениях у 
власти — о поколении, которое выросло и получило высшее или хотя 
бы школьное образование в советское время, и о поколении, которое 
окончило школу «реформированного постсоветского типа». Можно 
констатировать четко различимые отличия в качестве полученного 
образования, способности к выработке конструктивных решений, а 
также, в первую очередь, в базовых ценностных ориентациях. Такие 
ценности, как «патриотизм», «служение народу» и «ответственность 
перед людьми», даже будучи значительно девальвированными, в 
определенной мере продолжали служить некими «ограничителями» 
или «ориентирами» при принятии решений, разработке экономической 
политики и тактики проведения реформ. У представителей старшего 
поколения еще в какой-то мере сохраняется «психология хозяйствен-
ника», который в советское время отвечал не только за функциониро-
вание технических систем, но и за социальную сферу. Представители 
же более молодого поколения позиционируют себя как «менеджеры», 
отвечающие за «эффективность экономики», а вопросы «социальной 
справедливости» ими рассматриваются как второстепенные. 

Смена экономического подхода как часть трансформации общих 
идеологических позиций произошла раньше, чем смена поколений, и 
оказалась связанной с «поражением в холодной войне». Этот органи-
зованный внешними и внутренними силами слом социалистической 
системы был инициирован для того, чтобы скомпрометировать госу-
дарственно-управляемую экономику и отказаться от любых «левых» 
взглядов в экономической теории, не только марксистских, но и 
кейнсианских. После развала СССР постепенный отказ от «чрезмер-
ного государственного вмешательства в рыночные процессы» наблю-
дается даже в западных странах. Что же касается бывших соцстран, 
то их «экономическое развитие» (точнее, деградация) с момента 
развала соцсистемы однозначно направляется рекомендациями 
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неоклассического подхода в экономической теории. Все стратеги-
ческие и тактические документы разрабатываются в соответствии с 
советами разного рода экспертов-консультантов, представляющих 
международные финансовые институты (Всемирный Банк или МВФ), 
либо действующих советников правительственных органов западных 
стран, либо сотрудников так называемых think tanks. 

Трансформация более широких идеологических оснований 
включает в себя следующие составляющие: 

− принятие неоклассического подхода в экономике, который пред-
полагает минимизацию государственного регулирования и поощрение 
«невидимой руки рынка», защиту свободной конкуренции и частной 
инициативы (что было особо отмечено выше); 

− «вестернизацию» политического курса, т.е. сокращение, по 
возможности, контактов с бывшими партнерами и союзниками по 
«соцлагерю» и расширение взаимодействия по всем направлениям с 
западными странами; 

− «вестернизацию» общих жизненных ценностей, т.е. более 
сдержанное отношение к традиционным национальным ценностям и 
постепенное (или более решительное) признание и продвижение 
«либеральных» западных ценностей, включая ювенальную юстицию, 
защиту и поддержку секс-меньшинств и прочих подобных идей. 

Эта трансформация идеологических оснований в конечном итоге 
находит отражение в таких практических аспектах, как: 

− выбор стратегических партнеров; 
− участие в различных политико-экономических или политико-

военных блоках; 
− ориентация внешнеэкономических связей бизнеса; 
− сотрудничество в культурной, научной, образовательной и 

других сферах; 
− формирование стратегических альянсов и т.д. 
Кроме того, переход на новые идеологические основания сопро-

вождается своего рода «атрофией» идеологической функции, выпол-
няемой руководством государства как в социалистической системе, 
так и в западных странах. Правительства постсоветских стран почти 
полностью отказались от попыток формулирования собственных идео-
логических доктрин, артикуляции национальной идеи или идеологии, 
от декларирования приоритета национальных интересов страны над 
интересами «западных партнеров и покровителей».  

Резюмируя последствия трансформации правящих элит в пост-
советских странах, можно констатировать их превращение в простых 
исполнителей рекомендаций (порой даже указаний), получаемых от 
внешних субъектов управления. Правящие элиты постсоветских стран 
являются «правящими» чисто номинально, а в реальности практи-
чески не выполняют основную управленческую функцию — прогнози-
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рования и стратегического планирования развития своих стран. Они 
не выбирают направлений развития, не формулируют национальные 
идеи и приоритеты, точнее, не делают этого самостоятельно и демо-
кратично, на основе предпочтений собственных народов, а вынуждены 
принимать подобные решения часто под давлением внешних сил и 
обстоятельств. Если даже руководство самой крупной из постсоветс-
ких стран, России, не самостоятельно в своих решениях, а очевидно 
действует под давлением извне, то что же говорить о правящих элитах 
стран со значительно меньшими по размеру экономиками. 

Основываясь на разработках отечественной методологии [3], мы 
выделили четыре основных модели управления процессами общест-
венных изменений: управляемая эволюция, реформирование, модер-
низация и трансформация (Таблица 2) [4].  

Таблица 2 
Модели управления процессами общественных изменений 
Модель 
Характе-
ристика 

Управляемая 
эволюция 

Рефор-
мирование Модернизация Трансфор-

мация 

Соотношение 
естественной/ 
искусственной 
составляющей 
процессов 
изменений 

Преобла 
дает естест-
венная 
составля-
ющая, 
учитываются 
естественные 
предпосылки 
изменений 

Естественная 
составляющая 
учитывается (в 
разной степени 
по отношению к 
разным 
процессам) 

Преобладает 
искусственная 
составляющая, 
естественная 
составляющая 
учитывается в 
меньшей 
степени 

Естест-
венная 
состав-
ляющая 
почти пол-
ностью 
игнори-
руется 

Соотношение 
отечествен-
ных/ зарубеж-
ных элементов 
в идеальной 
модели 
будущего 

Максимально 
опирается на 
отечествен-
ные идеи, 
представ-
ления, 
ценности 

Учитываются 
отечественные 
идеи и ценнос-
ти, но активно 
заимствуются и 
зарубежные 

Активно 
заимствуются 
зарубежные 
идеи, возмож-
но, противоре-
чащие 
отечественным 
ценностям 

Чаще 
всего, идеи 
почти 
полностью 
заимст-
вованы 

Скорость 
протекания 
процессов по 
отношению к 
длительности 
человеческой 
жизни 

Процессы 
протекают 
медленно, 
сопоставимо с 
длитель-
ностью 
человеческой 
жизни и даже 
дольше 

Протекают 
достаточно 
медленно, 
занимают 
несколько 
десятилетий 

Протекают 
быстро, 
занимают  
20-30 лет 

Протекают 
стреми-
тельно, 
занимают 
примерно 
10 лет 

 
Модель управляемой эволюции, при всей ее привлекательности, 

вряд ли может использоваться в постсоветских странах, т.к. отсутст-
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вуют условия и предпосылки для этого. Необходим отказ правящих 
элит от базовой психологической установки на «догоняющее разви-
тие». Нужен эффективно работающий механизм общественной фильт-
рации новых идей, позволяющий оценивать их соответствие нацио-
нальным интересам и совместимость с общественными ценностями, 
определять своевременность их реализации. Кроме того, правящие 
элиты должны разрабатывать и использовать эффективные социаль-
ные технологии, обеспечивающие национальную самостоятельность 
(суверенность) при выборе направлений общественных изменений и 
поддерживающие национальную безопасность. 

Поскольку постсоветские страны еще не успели оправиться от 
недавней трансформации — «шоковой терапии» перехода к «рынку», 
то можно с уверенностью утверждать, что еще одной трансформации 
эти страны просто не переживут, поэтому этого сценария в 
ближайшем будущем следует избегать любыми способами. 

Модернизация как вариант «ускорения хода истории» в настоящее 
время широко обсуждается в качестве сценария общественного раз-
вития. Обращение к этой модели вызвано осознанием экономического 
отставания стран в глобальной конкуренции. В каждой из постсо-
ветских стран констатируется факт наличия устаревшей отраслевой 
структуры хозяйства, звучат призывы «встать на инновационный путь 
развития».  

Однако, как показывает исторический опыт, модернизация вообще 
возможна только за счет огромного напряжения физических и духов-
ных сил общества, и это напряжение должно очень эффективно сти-
мулироваться. Трудно представить, какими средствами можно прости-
мулировать подобное напряжение в постсоветских странах в XXI веке, 
особенно после недавно пережитой «шоковой терапии», ведь одними 
только финансовыми вложениями, какими бы крупными они ни были, 
задачи модернизации не решаются. 

Модель реформирования, по нашему мнению, является наиболее 
приемлемой и желательной для ее реализации в постсоциалистичес-
ких странах. Конечно, таким способом отставание в «капиталисти-
ческом соревновании» не может быть преодолено быстро. Однако 
психические, нравственные, культурные, даже человеческие потери, 
которые общество несет в ходе и в результате применения таких 
«жестких» моделей, как трансформация и модернизация, могут быть 
столь велики, что не компенсируются никаким временным экономи-
ческим или технологическим выигрышем. Потеря самоидентичности, 
утрата связи с прошлым, разрыв преемственности поколений, стира-
ние исторической памяти — всё это означает, что страна просто 
перестает быть собой. Поэтому «мягкое» и постепенное реформи-
рование представляется наиболее предпочтительным сценарием 
общественных изменений на пространстве бывшего СССР. Реали-
зация этого сценария становится главной задачей национальных 
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правящих элит, что предполагает наличие у них качественно другого 
образования и ценностных ориентаций, отличных как от советской, так 
и от западной идеологических парадигм. Возможно, наилучшим будет 
обращение к традиционализму, к национальному самосознанию, 
возрождение именно национальных идей и ценностей, отказ от 
концепции глобализма, отстаивание национальной идентичности, 
инициирование новой «борьбы за независимость», только теперь уже 
культурную и экономическую. 

 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

1. Drucker P., The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing 
Society. New-York: Transaction Publishers. 1992. 420 p. 

2. Net migration // United Nations Population Division, World 
Population Prospects. The World Bank Group. 2016. URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP. 
NETM?end=2012&locations=AM&start=1962&view=chart 

3. Иное: хрестоматия нового российского самосознания в III томах, 
Москва.1995. 

4. Метелева Е.Р., Модернизация, трансформация, реформа / 
Е.Р. Метелева. Стратегия России. 2011. №2 (86). С. 55-64. 

 

168 



Քաղաքագիտություն 
 

  

ԵԼԵՆԱ ՄԵՏԵԼԵՎԱ 
ՌԴ, Բայկալի պետական  

համալսարանի պրոֆեսոր, 
տնտեսագիտության դոկտոր 

 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

 
Հանրային փոփոխությունների գործընթացն արդի պայմաններում 

դիտարկվում է որպես անհրաժեշտություն, քանի որ «օրինաչափություն 
չունեցող դարաշրջանում (Պ. Դրակեր)», մնալով անփոփոխ, յուրաքանչյուր 
ազգ կարող է անհույս հետ մնալ: Հոդվածում վերլուծված են հետխորհր-
դային տարածքում ընթացող հանրային վերաձևավորումները, ինչպես 
նաև դիտարկված է հանրային փոփոխությունների գործընթացի կառա-
վարման ձևաչափերի դասակարգումը: Միևնույն ժամանակ հեղինակը 
գնահատել է արդի պայմաններում յուրաքանչյուր ձևաչափի կիրառման 
հեռանկարները: 

Հիմնաբառեր. հանրային փոփոխություն, անհրաժեշտություն, օրի-
նաչափություն, գործընթացի կառավարում: 
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ԼԻԱՆԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

քաղաքական կառավարման և քաղաքական 
վերլուծության ամբիոնի հայցորդ  

ԿԵՐՊԱՓՈԽՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԸ 

Հոդվածում դիտարկված է կերպափոխվող հասարակություննե-
րի քաղաքական գործընթացների արժեքային բազմաչափությունը: 
Այդ շրջանակներում կարևորված է ՀՀ-ում կերպափոխման ժամա-
նակ քաղաքական դերակատարների վարքաբանությունում ռացիո-
նալի և իռացիոնալի փոխհարաբերությունները: Կերպափոխման 
գործընթացներում ուսումնասիրվել է անհատական կողմնորոշում 
ունեցող ընտրողին, և որպես քաղաքական շուկայի առաջարկի ու 
պահանջարկի կառուցակարգերը կարգավորող գերակա դերակա-
տարի և որպես հանրային անվտանգության ապահովման պատաս-
խանատուի: Այս շրջանակներում հիմնավորված է ՀՀ-ում ընտրա-
զանգվածային ժողովրդավարությունից դեպի մասնակցային ժողովր-
դավարության սկզբունքների անցման անհրաժեշտությունը: 

Հիմնաբառեր. կերպափոխում, քաղաքական գործընթաց, քա-
ղաքական դերակատար, ընտրանի, ընտրազանգված, ռացիոնալի և 
իռացիոնալի փոխհարաբերություն, ռացիոնալ ընտրություն, մեթո-
դաբանական անհատապաշտություն։ 

 
Քաղաքական գործընթացը, որպես բազմաչափ երևույթ, տարա-

ծության և ժամանակի մեջ դրսևորվող փոփոխական մեծություն է։Քա-
ղաքական գործընթացը ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցութ-
յամբ ձևավորված հարաբերությունների, գործողությունների, հարաբե-
րական անկախության մեջ գտնվող խորհրդանիշների, միֆերի հա-
մակարգ է` պայմանավորված նրա ինստիտուտների ժողովրդավարաց-
ման գործառությամբ, դերակատարների վարքագծով, ինչպես նաև քա-
ղաքական տարածության մեջ առկա բոլոր ենթահամակարգերի հարա-
հոս փոփոխությամբ [1, էջ 210]: Քաղաքական գործընթացի կառուց-
վածքը նպատակահարմար ենք համարում դիտարկել տարբեր քաղաքա-
կան դերակատարների միջև փոխգործողությունները: Քաղաքական դե-
րակատարներն իրենց գործողություններն ու փոխգործողություններն 
իրականացվում են ժամանակի և տարածության մեջ, որի արդյունքում 
ընթանում են հարաբերականորեն անկախության մեջ գտնվող որոշակի 
շահերի վրա հիմնված հասարակական կերպափոխումները: Յուրա-
քանչյուր քաղաքական գործընթաց, ունի իր կառուցվածքը և վերջինիս 
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համապատասխան ժամանակի հոլովույթում ձևավորված իր դերակա-
տարները: Այսինքն՝ քաղաքական գործընթացի բովանդակությանը հա-
մարժեք ձևավորվում է հիմնական դերակատարների փոխգործողութ-
յունների բնույթը: Նշանակություն ունի նաև այն, թե արդյոք կառավար-
ման ոճի իրականացման նկատառումներով հաշվի են առնվում միջա-
վայրի, տարիքի, սեռի և այլ գործոնները: Քաղաքական գործընթացի 
կառուցվածքային բազմաչափության նկատմամբ քաղաքական գիտութ-
յան մեջ առկա բազմաթիվ դպրոցներից, յուրաքանչյուրն իրենց մեկնա-
բանություններն են տվել: Այդ առումով որոշիչ են հանուն քաղաքական 
իշխանության պայքարի Ա. Բենտլիի հայեցակարգային մոտեցումները: 
Վերջիններիս համաձայն քաղաքական գործընթացը տարածական հար-
թության վրա դրսևորվում է ինստիտուցիոնալ ձևով` ներկայացնելով 
խմբային շահերի ծրագրային դրույթները: Այս գործընթացում պետական 
ինստիտուտները հանդես գալով որպես բազմաբնույթ խմբային շահերի 
կրողներ` հնարավորություն են տալիս կառավարությանը կարգավորելու 
բախումները և պաշտոնական միջնորդի դեր կատարելու [2, էջ 235]: Այս 
մոտեցումն էլ հենց ընկած է ժամանակակից քաղաքական գիտության մեջ 
առկա քաղաքական գործընթացների հետազոտման հետևյալ հիմնական 
մոտեցումներում` ինստիտուցիոնալ, վարքաբանական, կառուցվածքա-
գործառական, ինչպես նաև XX դարի 60-ական թվականներից տնտեսա-
գիտությունից փոխառված ռացիոնալ ընտրության տեսության հիման վրա: 

Փաստորեն «քաղաքական գործընթաց» հասկացության միջոցով 
հնարավորություն ենք ստանում բացահայտել քաղաքական դերակա-
տարների փոխհարաբերությունները` իրավիճակային կամ նպատակա-
յին կերպափոխման արդյունքում: Քաղաքական գործընթացում իրա-
դարձությունների ելքը կանխորոշված է քաղաքականության դերակա-
տարների հնարավորությամբ. նպատակամետորեն բացահայտել քաղա-
քական երևույթների շարժը, դինամիկան, էվոլյուցիան` ժամանակի և 
տարածության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների հաշվառմամբ: Այս 
նկատառումներով էլ հենց նրա որպիսությունը կերպափոխվող հասարա-
կություններում կախված է ոչ միայն քաղաքական ընտրանու, այլև ընտ-
րազանգվածի վարքաբանությունում ռացիոնալը և իռացիոնալը փոխհա-
րաբերելու նպատակադրումից:  

ՀՀ-ում քաղաքական գործընթացը ծայրաստիճան բազմաշերտ և 
հակասական է, և, որպես այդպիսին, ներառում է ընտրանու և ընտրա-
զանգվածի փոխհարաբերությունների արժեքային բազմաչափությունը: 
Վերջինիս ուսումնասիրումը ենթադրում է ոչ միայն փորձարարական 
նյութի համեմատական վերլուծություն, այլև կերպափոխումների տրա-
մաբանությամբ թելադրված հայ իրականության մեջ քաղաքական գոր-
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ծընթացի որպիսության ուսումնասիրում: Այն ՀՀ-ում փաստարկվում է 
ժողովրդավարացման որակի ապահովման համար բնորոշ մի շարք 
կարևոր նախադրյալների (տնտեսական, մշակութային, իրավական) ոչ 
համաչափ զարգացմամբ, որը թելադրում է ընտրազանգվածի իրավիճա-
կային վարքագիծ։ Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ-ի քաղաքական գործըն-
թացների ժողովրդավարացումը ծայրաստիճան բարդ, բազմաշերտ, հա-
կասական մեկնաբանությունների է ենթարկվում անհրաժեշտ ենք հա-
մարում վերլուծել կուտակված նյութը ընտրազանգվածային ժողովրդա-
վարությունից դեպի մասնակցային ժողովրդավարության սկզբունք-
ների անցման տեսանկյունից: 

 Ուսումնասիրելով կերպափոխման արժեքային համակարգը՝ տա-
րաբնույթ քաղաքակակրթական գործընթացների համատեքստում, Ռ. 
Ինգելխարտը [3, էջ 464] հատուկ կարևորել է քաղաքական ընտրանու 
հեղինակությունը, արհեստավարժությունն ու համոզմունքները, որոնք էլ 
արժեքային ընդհանուր հենք են ստեղծում կերպափոխվող հասարա-
կություններում ընտրազանգվածի վարքագծի դրսևոման համար։ 
Որպեսզի ՀՀ-ում կերպափոխման ժամանակ քաղաքական ընտրանին և 
ընտրազանգվածն իրենց դերակատարումներին համապատասխան 
վարքաբանություն դրսևորեն պետք է առաջնորդվեն հանրային շահե-
րով՝ արտահայտելով հասարակության ռազմավարական զարգացման 
պահանջները։ Այս պարագայում քաղաքական գործընթացում և՛ ընտրա-
նու, և՛ ընտրազանգվածի գործունեությունը միտված է իշխանության 
իրականացման ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորմանն ու զար-
գացմանը: Դա էլ հնարավորություն է տալիս կազմակերպել լեգիտիմ 
ընտրություններ՝ ծավալելով քաղաքական երկխոսություն: Ուստի կերպա-
փոխվող հասարակություններում ընտրազանգվածի մարգինալ-ամբոխա-
հաճության վարքագիծը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է որ քաղա-
քական ընտրանին իշխանական ռեսուրսները օգտագործի ոչ թե խմբա-
յին, այլ հանրային շահերի համար` նպաստելով ժողովրդավարացման 
որակի բարձրացմանը։ Ձգտելով բարձրացնել «պետություն-հասարա-
կություն-քաղաքացի» երկխոսության արդյունավետությունը՝ ընտրանին 
և ընտրազանգվածը, ստեղծված ցանցերի պայմաններում, հնարավո-
րություն են ստանում կերպափոխման արժեքաբանությունը դիտարկել 
ժողովրդավարացման հիմքի վրա: 

Այս պարագայում ընտրանու և ընտրազանգվածի փոխհարաբերութ-
յունների արժեքային բազմաչափությունը հնարավորություն է տալիս շա-
հային խմբերի օգնությամբ «օրակարգ» մտցնել բարեփոխումների այն-
պիսի նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը, որը նպաստում է ընտ-
րազանգվածի վարքաբանության ռացինալացմանը: Քաղաքական մտքի 
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պատմությունից հայտնի է, որ ընտրազանգվածի քաղաքական վարքա-
բանության հետազոտման նոր դարաշրջանի սկիզբը դրվեց 1944 թվա-
կանին, երբ Պ. Լազարսվելդը Կոլումբիայի համալսարանի կիրառական 
սոցիալական հետազոտությունների բաժնի իր աշխատակիցների հետ 
հրատարակեց ընտրությունների վերաբերյալ առաջին ակադեմիական 
հետազոտությունը` հիմնական ուշադրությունը դարձնելով անհատական 
կողմնորոշում ունեցող ընտրողին [2, էջ 235-236 ]: Հետագայում «սառը 
պատերազմի» մեկնարկից հետո անհատական կողմնորոշում ունեցող 
ընտրողի վարքաբանության համակողման ուսումնասիրման նկատա-
ռումներով կարևորվեց ժողովրդավարական կերպափոխման քաղաքա-
կանության մշակումը: Սա էլ դրդեց կերպափոխման գործընթացներում 
ուսումնասիրել անհատական կողմնորոշում ունեցող ընտրողին, որ-
պես քաղաքական շուկայի առաջարկի և պահանջարկի կառուցակար-
գերը կարգավորող գերակա դերակատար: Արդյունքում ձևավորվեցին 
և զարգացան երեք հետազոտական դպրոցներ` սոցիոլոգիական, հոգե-
բանական և քաղաքատնտեսական: Այն համոզմանն ենք, որ այս են-
թատեքստում անհհրաժեշտ է հենվել Է. Դաունսի ժողովրդավարության 
տնտեսական տեսության վրա, որը ընտրողի վարքագիծը ուսումնասիրե-
լիս կարևորում է ռացիոնալ ընտրության սկզբունքները՝ չմերժելով իռա-
ցիոնալը ընտրողի վարքաբանությունում: Կերպափոխվող հասարակութ-
յուններում քաղաքացին իր անձնական շահերից ելնելով է կողմնորոշ-
վում, և ոչինչ չի խանգարում նրան մի դեպքում պատվիրակված ընտ-
րություն կատարել, մյուս դեպքում ձեռնպահ մնալ, մի այլ դեպքում չմաս-
նակցել ընտրություններին և օտարվել իրականությունից:  

Դրա արդյունքում, արդիականացող աֆրիկական և լատինաամե-
րիկյան երկրներում 1960-70-ական թվականներին ծավալված կերպա-
փոխման գործընթացները հանգեցրին քաղաքական զարգացման ճգնա-
ժամերի: Որպեսզի աֆրիկյան և լատինաամերիկյան երկրներում հաղ-
թահարեն քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը և դրանով իսկ նոր 
թափ հաղորդեն գլոբալ ժողովրդավարացման գործընթացներին, ընտ-
րազանգվածի վարքաբանությունը 1960-1970-ական թվականներին 
սկսեցին ուսումնասիրել ռացիոնալ ընտրության մեթոդի օգնությամբ: 
Ռացիոնալ ընտրությունը ենթադրում է. 

1. մարդիկ կարող են որոշակի իրադրությունում իրենց նախապատ-
վություններն ըստ կարևորության դասակարգել՝ ելնելով իրենց ընդունա-
կություններից, 

2. մարդկանց վարքագիծը կարելի է հասկանալի համարել, եթե ըն-
դունենք, որ առավելագույն բավարարվածության սեփական մղումներով, 

173 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2017 
 

 

նրանք միշտ գործում են իրենց ունեցած հնարավորությունների սահ-
մաններում: 

 Ասվածի համատեքստում Պ. Օրդեշուկը կերպափոխվող հասարա-
կություններում ընտրազանգվածի վարքագծի համակողմնաի հետազո-
տության նպատակով կարևորեց ռացիոնալ ընտրության «մեթոդաբա-
նական անհատապաշտությունը»՝ բնորոշելով դրանց միկրոտնտեսա-
գիտական նախադրյալները:  

«Մեթոդաբանական անհատապաշտություն» սահմանափակում է 
ռացիոնալ ընտրության կիրառումը միայն անհատապաշտական վար-
քագծի վերլոււծությամբ: Չնայած որ մարդիկ միշտ գործում են որոշակի 
սոցիալական շրջապատում, ենթարկվելով շրջապատի արարքների և 
կարծիքների ազդեցությանը, մեթոդաբանական անհատապաշտությունը 
ցանկացած հասարակական- քաղաքական գործողություն բացատրում է` 
ելնելով անհատական շարժառիթներից: Մեթոդաբանական անհատա-
պաշտության տեսակետից, կերպափոխվող հասարակությունների քա-
ղաքական գործընթացների արժեքավոր բացատրություն է համարվում 
հասարակական - քաղաքական երևույթների անհատական վարքագծի 
շարժառիթների վերլուծության ու դրանց ռացիոնալ - եսապաշտական 
բնույթի ընդունումը: Ընդունելով այն, որ ռացիոնալ ընտրության և մեթո-
դաբանական անհատապաշտության ըմբռնումները ձևավորված լինելով 
տնտեսագիտության շրջանակներում, Պ. Օրդեշուկը կարծում է, որ 
դրանք քաղաքագիտորեն որոշում են նաև ընտրազանգվածի վարքագծի 
հետազոտության բնույթը: Այս առումով ուշագրավ է այն, համաձայն որի 
քաղաքական գործընթացների արդյունքները պայմանավորված են ան-
հատների գործողություններով և որոշումներով, ուստի հենց իրենք ան-
հատները գիտակցելով շրջապատի ձեռնարկումներից իրեց գործողութ-
յունների կախվածությունը՝ իրենց անհատական շահերը գիտակցորեն 
համաձայնեցնում են շրջապատի շահերի հետ [4, էջ 25]: Դիտարկելով 
Օրդեշուկի այս մոտեցումը՝ կարելի է եզրակացնել, որ այն կերպափոխ-
վող հասարակություններին կանգնեցնում է լուրջ խնդրի առջև, քանի որ 
դերակատարների կողմից ընդունվող որոշումների բնույթը պայմանա-
վորված է նրանով, թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ ոչ ինստիտուցիոնալ 
վարքագիծ են ակնկալում, սպասում, կանխատեսում՝ միմյանցից և շրջա-
պատից: Ակնհայտ է, որ ռացիոնալ ընտրության մեթոդի միջոցով քաղա-
քական գործընթացները վերլուծվում են քաղաքատնտեսության շրջա-
նակներում, քանի որ հիմնախնդրի նման դիտարկումը հնարավորություն 
է տալիս կարևորել քաղաքական շուկայի բարեշրջումը: Ելակետ ընդու-
նելով Օրդեշուկի մոտեցումը՝ նշենք, որ կերպափոխվող հասարակութ-
յունների քաղաքական գործընթացներում հասարակական նախապատ-
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վությունների գերակայությունը անհրաժեշտ է պահպանել նույնիսկ այ-
լընտրանքային թեկնածուների և քվեարկողների ցանկացած թվաքանա-
կայնության դեպքում: Միաժամանակ փաստենք, որ բազմատարրութ-
յան պայմաններում հանրային շահի գերակայության պահպանման 
անհրաժեշտության գաղափարն գործում է հայտնի ասացվածքի շրջա-
նակներում. «ամբողջը իր մասերից մեծ գումար է»: Այս մոտեցման 
շրջանակներում է, որ քաղաքական շուկայի արդիականացումն անհրա-
ժեշտ է դիտարկել որպես հանրային անվտանգության բաղադրիչ  
[5, էջ 170-178]: Հետևաբար, քաղաքական գործընթացներում ընդհանուր 
սահմանված կարգով մասնակցության չափի (քաղաքացիական պարտք) 
ներգործությունը որոշիչ է անհատական մակարդակում և որպես ձայնե-
րի ընդհանուր քանակը որոշող հիմնական գործոն ենթադրում է միայն 
ռացիոնալ ընտրություն: Հետևաբար ռացիոնալ ընտրության տեսությու-
նը հնարավորություն է տալիս քաղաքական գործընթացների մարքեթին-
գային կառավարումը վերլուծել հետևյալ դրույթների օգնությամբ. 

1. մեթոդաբանական անհատապաշտության. այսինքն` սոցիալ-
քաղաքական կառուցվածքները և հասարակությունն ամբողջապես երկ-
րորդական են անհատի համեմատությամբ, քանի որ վեբերյան ոգով 
միայն վերջիններս են իմաստային կողմնորոշում ունեցող գործողություն-
ների կրողները: Անհատն է իր դիրքորոշմամբ ձևավորում և՛ ինստի-
տուտներ և՛ հարաբերություններ, որոնց գործունեության համար էլ նպա-
տակադրված ծրագրային դրույթներ է մշակում` հենվելով իր խմբի և հա-
սարակության շահերի վրա: Շահում են նրանք, ովքեր կարողանում են 
այդ շահերը զուգամիտելով ընտրազանգվածին համոզել, որ իրենք գոր-
ծողություններ են ծավալում հանրային շահը համընդհանուրի բարիքն է 
Ժ.-Ժ. Ռուսոյի սկզբունքի հիման վրա, 

2. անհատի եսապաշտության. հենքը հենված է առավելագույնս 
սեփական օգուտ ստանալու ակնկալիքի վրա: Ըստ Է.Դաունսի [6, էջ 28]՝ 
յուրաքանչյուր անգամ, երբ խոսում ենք ռացիոնալ վարքագծի մասին, 
նկատի ունենք ի սկզբանե եսասիրական նպատակներին ուղղված ռա-
ցիոնալ վարքագիծ: Ռացիոնալ ընտրության. կողմնակիցներն ընդունում 
են, որ ընտրողը ընտրական տեղամաս ներկայանալու կամ չներկայա-
նալու որոշում է կայացնում` կախված նրանից, թե նա ինչպես է գնահա-
տում իր ձայնից ստացող օգուտը, քվեարկությունը ևս կատարում է ելնե-
լով օգուտի ռացիոնալության պատկերացումներից, 

3. անհատի ռացիոնալության, այսինքն՝ առավելագույն օգուտին 
համապատասխան նախապատվություն ունենալու ընդունակություն: 
Ընդ որում՝ անհատը համեմատում է սպասվող արդյունքները և ծախսե-
րը` ձգտելով առավել արդյունավետ դարձնել արդյունքները, փորձում է 
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նվազեցնել ծախսերը: Քանի որ վարքագծի ռացիոնալացման, ինչպես 
նաև օգուտի և ծախսերի համեմատության համար պահանջվում են զգա-
լի քանակությամբ տեղեկատվության տիրապետում, որոնց ստացումը 
կապված է ընդհանուր ծախսերի մեծացման հետ, ապա խոսվում է «սահ-
մանափակ ռացիոնալության» մասին, որն ավելի շատ կապված է հենց 
որոշման կայացման գործողության հետ, քան` հենց որոշման էության: 
Է. Դաունսն առաջինն էր, որ կարևորեց քաղաքական տեղեկատվության 
ծավալի հիմնախնդիրը` հաշվի առնելով այն, որ քաղաքական գործըն-
թացների մանրամասնությունների վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվութ-
յուն ստանան, որոնք հնարավորություն են տալիս նրան, ռացիոնալացնել 
առաջարկի և պահանջարկի փոփոխականների հիմնախնդիրը քաղաքա-
կան շուկայում: Վերջինս ընտրազանգվածի մոտ ձևավորում է հարաբերա-
կան օգուտի գաղափարը, որը կարելի է ստանալ քվեարկությունից առաջ 
և հետո հավաքած ռացիոնալ և իռացիոնալ տեղեկատվության հիման 
վրա: Է. Դաունսն առանձնացրել է տեղեկատվության ստացման համար 
ծախսերի երեք տեսակ. ձեռքբերման, վերլուծության, գնահատման: 

 Դաունսն ենթադրում է, որ քաղաքացիների մեծամասնության հա-
մար ավելի ռացիոնալ կլինի օգտագործել ժամանակը, ուշադրությունը և 
ռեսուրսները և ոչ թե միայն ռացիոնալ տեղեկատվության հայթայթումը: 
Այս դիտանկյունից ռացիոնալ մտածող քաղաքացիներն ավելի շատ աշ-
խատում են տեղեկատվության ձեռք բերման ծախսերը նվազեցնելու մի-
ջոցներ գտնել: Տեղեկատվություն ստանալու և օգտագործելու կարճ 
ուղիների առկայությունը թույլ է տալիս ընտրազանգվածին քաղաքական 
որոշումներ կայացնել և ձևավորել՝ ըստ քաղաքական նախապատվութ-
յունների [6, էջ 210],  

4. գործունեության փոխանակման. գործունեության ընթացքում 
անհատներն ավելի շուտ ոչ թե հարմարվում են ինստիտուտներին, այլ 
ձգտում են դրանք փոխել իրենց շահերին համապատասխան: Ինստի-
տուտներն էլ իրենց հերթին կարող են փոխել նախապատվությունների 
կարգը, սակայն դա նշանակում է միայն այն, որ փոփոխված կարգը 
տվյալ պահին շահավետ է քաղաքական դերակատարների համար: Հա-
ճախ քաղաքական գործընթացը ռացիոնալ ընտրության հարացույցի 
շրջանակներում ներառում է ինչպես հասարակական այնպես էլ անձ-
նական շահերը: Տվյալ մոտեցման մեջ անհատի ռացիոնալությունն ունի 
համապարփակ նշանակություն: Դա նշանակում է, որ բոլոր ընտրողներն 
իրենց գործունեությունում ղեկավարվում են առաջին հերթին տնտեսա-
կան սկզբունքներով, այսինքն՝ համեմատում են սահմանային օգուտները 

176 



Քաղաքագիտություն 
 

  

և սահմանային ծախսերը` կապված որոշման կայացման հետ: Այսինքն՝ 
MB ≥ MC, որտեղ MB - ն սահմանային օգուտներն են (marginal benefit), 
MC – ն սահմանային ծախսերը (marginal cost):  

Հանրագումարենք, կերպափոխվող հաարակությունների քաղաքա-
կան գործընթացի մարկետինգային բնույթից ակնհայտ է, որ շահում են 
այն դերակատարները, ովքեր, քողարկելով եսապաշտությունը, ռացիոնալ 
վարք են ցուցաբերում քաղաքական շուկայում: 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВАХ 

 В статье рассматривается ценностная многогранность политичес-
ких процессов в трансформирующихся обществах. В этом контексте, 
подчеркивается важность взаимоотношения рационального и ирра-
ционального в поведении политических акторов в процессе трансфор-
мации в РА. В трансформационных процессах автор комплексно 
изучила индивидуально определившегося избирателя как ключевого 
актора, который как регулирует спрос и предложение политического 
рынка, так несет ответственность за обеспечение публичной безопас-
ности. Данный подход дал возможность обосновать необходимость 
перехода от электоральной демократии к принципам демократии 
участия. 

Ключевые слова: трансформация, политический процесс, поли-
тическая элита, электорат, соотношение рационального и иррацио-
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The аrticle researches value versatility of political processes in 
transforming societies. In this context the author emphasize the importance 
of interrelations between rational and irrational in behaviour of political 
actors in the process of transformation in the Republic of Armenia. In the 
transformational processes the author has comprehensively researched the 
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ԿԱՏԵՐԻՆԱ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքական 

ինստիտուտներ և գործընթացներ ամբիոնի հայցորդ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ 
ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Հոդվածում ներկայացված խնդիրը, լայն իմաստով, ներառում է 
հանրային կառավարման հարացույցի արդի գաղափարական փո-
փոխությունների, ժողովրդավարական և վարչական (ադմինիս-
տրատիվ) պետությունների մասին տեսական և էմպիրիկ նյութի, 
իսկ ավելի նեղ իմաստով՝ քաղաքական ընտրանու հավաքագրման 
ինստիտուցիոնալ ուղիներից բյուրոկրատիայի ուսումնասիրությու-
նը, ներառյալ կառավարման որոշ մակարդակների առանձին և հա-
մակարգային վերլուծությունը: Հաշվի առնելով այդ խնդիրների ար-
դիականությունը նաև հայկական պետականաշինության և պետա-
կան կառավարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյու-
նից, ինչպես նաև այն, թե ինչ առանցքային գործառույթներ է իրա-
կանացնում բյուրոկրատական ինստիտուտը ՀՀ պետական կառա-
վարման համակարգում՝ կարևորվում են բյուրոկրատիայի խորքա-
յին ուսումնասիրությունների շարունակականությունն ու միջազգա-
յին փորձի հետ համեմատությունը: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական ընտրանի, հավաքագրման ուղի-
ներ, հանրային բյուրոկրատիա, քաղաքական բյուրոկրատիա, հան-
րային ծառայության համակարգ, վարչական բարեփոխումներ, կա-
ռավարման արդյունավետություն: 

 
Քաղաքական ընտրանու հավաքագրումը քաղաքական համակարգի 

ինստիտուտների ու գործընթացների ժողովրդավարացման, կառուցված-
քային ու գործառութային բարեփոխումների մասին ծրագիր է: Բյուրո-
կրատիայի ուսումնասիրությունը քաղաքական ընտրանու հավաքագր-
ման գործընթացի քաղաքագիտական վերլուծության համատեքստում 
նոր չէ [1]: Սակայն, հաշվի առնելով բազմամակարդակ կառավարման 
համակարգերում բյուրոկրատիայի աճող դերը, անհրաժեշտություն է ա-
ռաջանում պարզաբանել, թե ժողովրդավարական պետություններում որ-
տեղ է սկսվում և ավարտվում բյուրոկրատական իշխանությունը, որոնք 
են վերջինիս հիմնական գործառույթներն ու ազդեցության մասշտաբնե-
րը: Բյուրոկրատիայի գործառույթները, ըստ պետության կադրային քա-
ղաքականության ոլորտի հայտնի մասնագետ Վ.Գերմենչուկի, չեն սահ-
մանափակվում միայն տեխնիկական ու մեխանիկական աշխատանքնե-
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րով [2, стр. 61]: Բյուրոկրատիայի արժանիքների շարքում, արևմտյան 
վերլուծական շրջանակներն ընդգծում են մասնավորապես վերջինիս՝ 
քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ինստիտուցիոնալ ուղիներից 
մեկը լինելու հանգամանքը [3, p. 17]: Քաղաքական ինստիտուտների 
«բյուրոկրատացման» միտումները կապում են նախևառաջ բյուրոկրա-
տիայի աճող գործառույթների հետ: Ընդ որում` հետաքրքիր է այն, որ 
այդ գործընթացի շարունակականության ու խորացման համար պա-
րարտ հող հանդիսացավ հենց ժողովրդավարական պետությունը: Ի 
լրումն վերջինիս` ժողովրդավարական և վարչական պետությունների 
մասին տեսական նյութի շրջանակներում կատարված բյուրոկրատիայի 
գործառույթների համեմատական վերլուծության և վերոնշյալի հիմնա-
վորման նպատակով կցանկանայինք առանձնացնել հետևյալ հիմնա-
դրույթները՝ 

• ժողովրդավարական պետության բյուրոկրատիան մենեջերական 
է, ոչ թե ստատուսային,  

• ժողովրդավարական պետության մեջ բյուրոկրատիայի արժեքը 
կապում են ոչ այնքան պետական սեփականության (հոգևոր ու նյութա-
կան) կառավարման գործառույթի, որքան որակյալ հանրային ծառայութ-
յունների մատուցման ու հանրային կառավարման կառուցվածքային ու 
գործառութային բարեփոխումների իրականացման հետ, 

• ի հավելումն երկրորդ կետի` կառավարման զարգացած փորձ ու-
նեցող երկրներում, բարեփոխումների և բյուրոկրատիայի որոշ հատված-
ների մասնավորեցման արդյունքում, հանրային ծառայությունների մի 
մասի պատվիրակումը բյուրոկրատական մարմնից առանձնացված ստո-
րաբաժանումների կարգավիճակով գործակալություններին ու մասնա-
վոր հատվածին, կարևորում են բյուրոկրատիայի մշտադիտարկման ու 
համակարգման գործառույթները: Բարեփոխումների շնորհիվ, հանրա-
յին ծառայությունների մատուցման գործառույթները համապետական 
կառավարական մարմիններից բացի, ստանձնում են նաև խոշոր 
միավորումները, ընկերություններն ու կազմակերպությունները՝ (տե´ս 
հանրային բյուրոկրատիա) ընդլայնելով բյուրոկրատական ինստիտու-
տի ազդեցության մասշտաբները [4, p. 7], 

• ի տարբերություն վարչական պետությանը տիպական քաղաքա-
կան ղեկավարության հետ սերտաճած բյուրոկրատիայի կառավարման 
պրակտիկայի՝ ժողովրդավարական պետություններում բյուրոկրատիան 
ստորադասվում է քաղաքական ղեկավարությանը: Այնդուհանդերձ, բյու-
րոկրատիան տիրապետում և օգտագործում է քաղաքականության մշակ-
ման ու քաղաքական որոշումների ընդունման վրա ազդելու քաղաքա-
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կան լծակներ (օրինակ՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների ակտիվու-
թյունը, ընտրովի և նշանակովի պաշտոնների նշանակման կարգը): 

 Այսպիսով, հատկանշական է այն իրողության վերհանումը, որ քա-
ղաքական ինստիտուտների բյուրոկրատացման խնդիրը ժողովրդավա-
րական կառավարման համակարգում ասոցացվում է գործառութային և 
ոչ թե ուղղակիորեն բյուրոկրատների թվական գերազանցության խնդրի 
հետ: Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման գործընթացի ուսումնա-
սիրությունը, ի թիվս, գործնական, ներքին կառուցվածքում բաժանարար 
գծերի անցկացման և մի շարք այլ խնդիրների հետ կապված դժվարութ-
յունների, բարդացվում է նաև քաղաքականության ու վարչարարության 
միջև փոխգործակցության և փոխազդեցության սահմանման արդի 
խնդրով: Դրանց արդյունավետ փոխգործակցությունը (հատկապես քա-
ղաքական որոշումների ընդունման և քաղաքականության մշակման ի-
մաստով) ապահովելու տեսանկյունից կարևորվում են բյուրոկրատիայի 
տարբեր հատվածների հավաքագրման համապատասխան սկզբունքնե-
րի և կառուցակարգերի ապաքաղաքական համակարգի ներդնումը՝ կա-
րիերայի ավտոմատացման, անշարժության ընթացակարգերի վերաց-
ման, կառավարչական առաջադրանքների դժվարության սանդղակա-
վորման և գնահատման և մի շարք այլ բարեփոխումների անցկացման 
միջոցով: Պետական բյուրոկրատական համակարգի տարբեր հատված-
ների, գլխավորապես քաղաքական բյուրոկրատիայի ու վարչական 
ավելի ցածր պաշտոնների միջև իրավական ու քաղաքական հարաբե-
րությունների կարգավորումն այնպես, որ դա չհանգեցնի ո´չ երկրորդի 
բացարձակ անկախությանը, ո´չ քաղաքական ղեկավարության կամ ողջ 
ինստիտուտի բյուրոկրատացմանը (այն իմաստով, որ շարքային վարչա-
րարը չդառնա որոշում ընդունող ու քաղաքականություն մշակող ազդե-
ցիկ օղակ): Ընդունելով այն պարզ ճշմարտությունը, որ ժողովրդավարա-
կան համակարգերում բյուրոկրատական ինստիտուտը կառավարչական 
և կազմակերպչական գործառույթներ է իրականացնում իշխանության 
բոլոր երեք մարմիններում, քաղաքագետներ Փ. Էփլբին, Ն. Լոնգը և շատ 
ուրիշներ ընդգծել են, որ քաղաքականության և քաղաքական որոշումնե-
րի իրականացման համատեքստում առաջնություն է տրվում գործադիր 
մարմնին՝ իր կառավարչական մարմիններով [5]: Ըստ այդմ` քաղաքա-
կան ընտրանու հավաքագրման ու իշխանության ձևավորման գործըն-
թացի ռազմավարական փուլը մի շարք երկրներում կապված է գործա-
դիր մարմնի և դրա մեջ մտնող կառույցների ու ղեկավար մարմինների 
ձևավորման հետ, հատկապես, երբ արդի ժողովրդավարական երկրնե-
րում ու միջազգային հարթակում պետական կառավարման արդյունավե-
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տության գնահատման ազգային և միջազգային սանդղակավորումն 
իրականացնում են բյուրոկրատիայի կառավարման արդյունավետության 
և այլ ցուցանիշների հիման վրա: Պետական կառավարման բյուրոկրա-
տական համակարգը հավաքագրվում է տարբեր կառուցակարգերով. 
առաջինը՝ բյուրոկրատական բարձր օղակի՝ քաղաքական բյուրոկրա-
տիայի հավաքագրում՝ քաղաքական կարիերայի, պոտենցիալ կարողու-
թյունների, քաղաքական կառույցներին պատկանելու, քաղաքական ծա-
ռայություններ մատուցելու սկզբունքներով և երկրորդ՝ միջին ու ստորին 
օղակների կադրերի հավաքագրում՝ մերիտոկրատական, ֆորմալ կրթու-
թյան, աշխատանքային ստաժի, մրցակցային քննությունների սկզբուն-
քով: Քաղաքական բյուրոկրատիայի հավաքագրման գործընթացը ռազ-
մավարական նշանակություն ունի ինչպես նշեցինք այն երկրներում, որ-
տեղ քաղաքական որոշումների ու քաղաքականության մշակման գոր-
ծընթացներում մեծ է գործադիր մարմնի դերն ու գործառույթները [6]: 
Դասական իմաստով, տիպական է ԱՄՆ դաշնային քաղաքական բյուրո-
կրատիայի օրինակը՝ հավաքագրման “spoils system”-երի (երբեմն ան-
վանում են քաղաքականության մնացուկների համակարգ) համակար-
գով: Կարծիքը, թե 1883-ից հետո այդ համակարգը փոխարինվել է «ար-
ժանիքային համակարգով», հիմնավոր չէ, որովհետև մինչ այսօր, դե յու-
րե, քաղաքական բյուրոկրատիան ոչ միայն շարունակում է քաղծառայու-
թյան համակարգից դուրս մնալ, այլ նաև, դե ֆակտո, ձևավորվում է քա-
ղաքական ղեկավարությանը մատուցած ծառայությունների սկզբունքով: 
Հիմնավորելու համար բերենք փաստեր: ԱՄՆ նախկին նախագահ  
Բ. Օբամայի դեռևս 2008թ. ընտրարշավի ժամանակ ձևավորված անցու-
մային թիմի մի շարք անդամներ պաշտոնավարել են հետո նախագահի 
կաբինետում: Ավելին, դաշնային բյուրոկրատիայի բարձրագույն օղակի 
անդամների մեծ մասն աշխատել էր նախկինում վարչական ապարա-
տում (կառավարության 15 անդամներից 6-ը աշխատել է Բ.Քլինթոնի 
կաբինետում), ինչը ոչ միայն խրախուսում է քաղաքական կարիերայի 
կառուցման բյուրոկրատական կառուցակարգը, այլև ընդգծում ամերիկ-
յան քաղաքական կարիերայի կառուցման առանձնահատկություններից 
մեկը [7]: Մեկ այլ օրինակ է ԳԴՀ-ն, որի բյուրոկրատիան գնահատվում է 
ամենաքաղաքականացվածներից, իսկ քաղաքական ինստիտուտները՝ 
ամենաբյուրոկրատացվածներից մեկը աշխարհում [8]: Վերջինիս գլխա-
վոր պատճառը քաղաքական ընտրանու հավաքագրման, այսպես կոչ-
ված, քաղաքական միաբանության կամ քաղաքական կուսակցություն-
ների ու արհմկոմիտեների համագործակցության սկզբունքով իշխանութ-
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յան ձևավորման պրակտիկան է: Քաղաքական ընտրանու և պետական 
կառավարման համակարգի ինստիտուտների վրա բյուրոկրատական 
ինստիտուտի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն վերը նշվա-
ծով: «Ամուր քաղաքական բյուրոկրատական միջուկ» ունեցող կառա-
վարման համակարգերում բյուրոկրատիան իրականացնում է նաև 
օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու գործառույթը 
(նույն ԱՄՆ, ԳԴՀ օրինակով): ԱՄՆ-ում օրենքն ուժ չունի, եթե այն հա-
մաձայնեցված չէ քաղաքական բյուրոկրատիայի հետ: Քաղաքական 
բյուրոկրատիայի օրենսդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանական 
կառավարման ձև ունեցող երկրներում, ինչպիսին օրինակ՝ ԳԴՀ-ն է, 
պայմանավորված է գլխավորապես խորհրդարանական և նախարարա-
կան պաշտոնների լրիվ և մասնակի համատեղման սկզբունքով: Ամերի-
կացի քաղաքագետ Ռ.Դալը պնդում էր, որ քաղաքականության և վար-
չարարության տարանջատում հնարավոր չէ ակնկալել նաև այն համա-
կարգից, որտեղ պետական բյուրոկրատական կառույցի օղակները ձևա-
վորվում են անկախ կառույցներից կամ մարմնիններից [9, p. 32]: Չնա-
յած վերոնշյալ պնդմանը` պետական կառավարման զարգացած փորձ 
ունեցող երկրների մեծ մասում բյուրոկրատիայի միջին և ստորին օղակ-
ների հավաքագրման գործընթացն իրականացվում է անկախ գործակա-
լությունների միջոցով: Այսպես, 1978-ից՝ ԱՄՆ քաղծառայության հանձ-
նաժողովի լուծարումից ի վեր, ամերիկյան դաշնային բյուրոկրատիայի 
միջին և ստորին օղակների հավաքագրմամբ զբաղվում են անկախ գոր-
ծակալություններ հանդիսացող Անձնակազմի կառավարման բյուրոն 
(ԱԿՄ) և Արժանիքային համակարգի պաշտպանության խորհուրդը 
(ԱՀՊԽ) [10]: Ինչպես պարզվում է ԱՄՆ ԱՀՊԽ ամենամյա վերջին հաշ-
վետվությունից, սկսած 2000-ից, ամերիկյան քաղծառայության զգալի 
հատվածի մասնավորեցման արդյունքում մեծացել են քաղծառայության 
աշխատաշուկայում վարձման հատուկ մարմինների (Special Hiring 
Authorities) թիվն ու ցուցանիշները, որոնք միտում ունեն նվազեցնել մր-
ցակցային քննությունների սկզբունքով հավաքագրման կառուցակարգե-
րի կիրառման փորձը [11, pp. 11-13]: Ձևով անկախ մարմիններից են հա-
վաքագրվում գերմանական դաշնային բյուրոկրատիայի միջին և ստորին 
օղակները, որովհետև, ինչպես պետծառայողները, այնպես էլ ողջ աշ-
խատավորական ուժը Գերմանիայում ներկայացված է արհկոմիտեների 
կազմակերպության (ԳԱԿ) միջոցով: Եվ չնայած ԳԱԿ-ի (որն, ի դեպ, նե-
րառում է ութ անդամ-արհմիություններ) մեջ մտնող առանձին անդամ-
արհմիություններից յուրաքանչյուրը ֆինանսավորվում է քաղաքական 
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կուսակցությունների կողմից, դրանցից ամենախոշորը՝ Պետական ծա-
ռայության միությունը, դե յուրե ունի անկախ, ապաքաղաքական մարմնի 
կարգավիճակ: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ խնդիրների արդիականությունը նաև 
հայկական պետականաշինության և պետական կառավարման արդյու-
նավետության բարձրացման տեսանկյունից, ինչպես նաև այն, թե ինչ 
առանցքային գործառույթներ է իրականացնում բյուրոկրատական ինս-
տիտուտը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում՝ կարևորվում են 
բյուրոկրատիայի խորքային ուսումնասիրությունների շարունակականու-
թյունն ու միջազգային փորձի հետ համեմատությունը: ՀՀ պետական 
կառավարման համակարգում գործադիր մարմնինը՝ ի դեմս կառավա-
րության, որդեգրել է առաջնային մրցունակ հանրային ծառայությունների 
մատուցման ու վերահսկողական գործառույթների կատարման քաղա-
քականություն: Այդ նպատակով, ՀՀ կառավարությունն օժտված է հան-
րային ծառայության պաշտոնների հաստիքացուցակների սահմանման, 
ինչպես նաև օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու լայն 
լիազորություններով ու իրավունքներով [12]: ՀՀ հանրային ծառայության 
մեկ միասնական համակարգի առկայության պայմաններում բյուրոկրա-
տիայի ձևավորման գործընթացը կրում է բավականին կենտրոնացված 
բնույթ և հիմնականում կարգավորվում «Հանրային ծառայության մա-
սին» օրենքով (ունի մայր օրենքի կարգավիճակ): «Հանրային ծառայութ-
յան մասին» օրենքի մանրակրկիտ ուսումնասիրության արդյունքում ՀՀ 
բյուրոկրատական համակարգում առանձնացվել են բյուրոկրատների եր-
կու խումբ՝ 

1) ընտրովի և նշանակովի պաշտոն զբաղեցնողներ (քաղաքական, 
հայեցողական, քաղաքացիական). 

2) մրցույթի (արտամրցույթի) սկզբունքով պաշտոն զբաղեցնողներ: 
Բյուրոկրատիայի առաջին խմբի պաշտոնյաները հավաքագրվում են 

քաղաքական ուժերի հարաբերակցության քաղաքական կարիերայի և 
քաղաքական ծառայությունների մատուցման սկզբունքներով, ինչը թույլ 
է տալիս եզրակացնել, որ հավաքագրման համակարգը կրում է բավա-
կանին փակ բնույթ, թեպետ ՀՀ Սահմանադրության 2005 թ. տեքստի 
խմբագրված տարբերակից հանգում ենք այն եզրակացության, որ հա-
վաքագրման համակարգը բավականին բաց է (օրինակ` վարչապետի 
նշանակումը նախագահի կողմից): Մրցութային քննությունների և մաս-
նագիտական սկզբունքով, դե յուրե, հավաքագրվում են միայն երկրորդ 
խմբի պաշտոն զբաղեցնողները: Բյուրոկրատիան ՀՀ-ում քաղաքակա-
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նության մշակմամբ ու կանոնակարգմամբ զբաղվող գլխավոր ինստի-
տուտն է, որովհետև խորհրդարանական հանձնաժողովների կողմից 
կազմակերպվող խորհրդարանական լսումները որպես քաղաքականու-
թյան մշակման և վերլուծության այլընտրանքային գործիքներ, ունեն ոչ 
բավարար ու սահմանափակ ազդեցություն [13]: Հաստատելու համար 
բավական է նշել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունների թվով ու ակ-
տիվությամբ ՀՀ կառավարությունն ակնհայտ առավելություն ունի խոր-
հրդարանի հանդեպ [14]:  

Այսպիսով, ընդհանրացնելով զարգացած պետությունների պետական 
կառավարման փորձը, կարելի է հանգել ներքոնշյալ հետևությունների՝ 

1. ՀՀ բյուրոկրատական համակարգում պաշտոնների ներկայիս 
դասակարգումը չի համապատասխանում զարգացած պետական կառա-
վարման համակարգի տրամաբանությանը: Պատճառը ոչ միայն բյուրոկ-
րատիայի կառուցվածքային բարդությունն է, այլ նաև քաղաքականութ-
յան և վարչարության միջև հստակ սահմանագծերի բացակայությունը, 

2. քանի դեռ ՀՀ պետական կառավարման համակարգում չեն ներ-
դրվել կառավարման ապակենտրոնացման անհրաժեշտ կառուցակար-
գեր քաղաքական ընտրանու բյուրոկրատացման գործընթացը լինելու է 
շարունակական: 

Ընդհանուր առմամբ գնահատելով բյուրոկրատական ինստիտուտի 
դերը կառավարման զարգացած փորձ ունեցող ժողովրդավարական հա-
մակարգերում՝ քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բաց համակար-
գերը կարող են գործառել բյուրոկրատական ինչպես փակ, այնպես էլ 
բաց համակարգերի տրամաբանությամբ: 
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КАТЕРИНА АЛТУНЯН 
ЕГУ, Соискатель ученой степени кафедры 

Политических институтов и процессов  

О НЕКОТОРЫХ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕКРУТИНГА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

В вшироком смысле, проблема включает изучение идеологических 
изменений в парадигме госыдарственного управления, сравнение 
теоретических моделей демократической и административной госу-
дарств, а в узком смысле, изучение роли бюрократического института, 
процесс принятия решений, отдельный и системный анализ управлен-
ческих уровней. Учитывая актуальность этих, и других проблем, а 
также функциональность бюрократического института в системе 
государственного управления Республики Армения (РА), для 
повышения эффективности государственного управления, важно не 
только непрерывное и глубокое изучение бюрократии, но и сопостав-
ление с международным опытом. 

Ключевые слова: полтическая элита, каналы рекрутирования, 
бюрократия, политическая бюрократия, система государственной 
службы, административные реформы, эффективность управления. 
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ՍԱՐԳԻՍ ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ԱԳՆ քաղաքական ծրագրավորման  

վարչության կցորդ, հայ-ռուսական համալսարանի 
քաղաքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ` «ԸՆՏՐԱՆԻ-
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԽՆԴԻՐՆ ԱԼԵՔՍԻՍ ԴԸ ՏՈԿՎԻԼԻ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանի ժողովրդավարացման 
համատեքստում իշխանական ընտրանու ու հասարակության միջև 
փոխհարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր: Մասնա-
վորապես, ընդգծվում է հասարակության ու իշխանությունների միջև 
գոյացած ապաինտեգրող մթնոլորտի խնդիրը: Այս կապակցությամբ 
անդրադարձ է կատարվում ժողովրդավարության հայտնի դասական 
Ա. դը Տոկվիլի որոշ գաղափարներին, մասնավորապես, «ասոցիա-
տիվ հասարակության» հիմնադրույթին, որի էությունը կայանում է 
հասարակության վերը նշված մասնատումը կանխարգելելու և, ըստ 
էության, ընտրանու ու քաղաքացիների միջև փոխգործակցության 
հիմք ստեղծելու մեջ:  

Հիմնաբառեր. ՀՀ ժողովրդավարացում, ընտրանի, հասարա-
կություն, համախմբում, «ասոցիատիվ հասարակություն», Դը Տոկվիլ: 

 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո հետխորհրդային տարա-

ծությունում ստեղծվեց բարդ իրավիճակ. դա մի իրողություն էր, երբ հա-
սարակություններն արդեն հրաժարվել էին «հին կարգից», իսկ նորը դեռ 
չէին կառուցել, ինչը քաղաքական և մի շարք այլ ոլորտներում ուղեկցվեց 
գաղափարախոսական և մեթոդաբանական «վակուումի» գոյացմամբ: 
Այս պայմաններում պետական շինարարարության որոշակիացված ալ-
գորիթմ էր առաջարկում արևմտյան անցումագիտությունը` ի դեմս «ժո-
ղովրդավարական «անցման» հարացույցի, որը նախանշում էր սոցիալ-
քաղաքական ու տնտեսական համակարգի վերափոխում` կայացած 
արևմտյան ժողովրդավարական չափորոշիչներին համապատասխան: 
Այդուհանդերձ, արդեն այսօր կարելի է փաստել, որ նշված տեսամեթո-
դաբանական մոտեցումը, հետխորհրդային (ու ոչ միայն հետխորհրդա-
յին) տարածությունում բախվելով մի շարք խոչընդոտների, արձանագ-
րում է իր «վախճանը» [1]: Ավելին, այս համատեքստում զգալիորեն խո-
րանում է ժողովրդավարացման գործընթացի անորոշությունը, ինչը 
կրկին հիմնավորում է Ա. Պշևորսկու այն թեզի իրավացիությունը, համա-
ձայն որի ժողովրդավարության հաստատումը ներկայանում է իբրև 
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«անորոշության ինստիտուցիոնալացման, բոլոր շահերի` անորոշությանը 
ենթարկվելու գործընթաց» [2]:  

Նման իրողության պայմաններում էապես մեծանում է քաղաքական 
ընտրանու գործոնի դերը, վերջինիս` դինամիկ կերպով զարգացող ժո-
ղովրդավարական քաղաքական գործընթացներին հետևելու, ինչպես 
նաև դրանցում հասարակության հետ համապատասխան գաղափարա-
կան կապն ապահովելու հրամայականի նշանակությունը: Հարկ է նշել, 
որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարացման գործընթացն 
անցած տարիների ընթացքում ունեցել է գլխավորպես «արագացված», 
ֆորմալ բնույթ. կառուցվածքային (ժողովրդավարական ինստիտուտների 
ձևավորում, օրենսդրական դաշտում համապատասխան փոփոխություն-
ներ և այլն) վերափոխումն իրականացվում էր հասարակության արժե-
քային փոփոխությունների աճին անհամընթաց, ինչի հետևանքով սո-
ցիալացման ոլորտում գոյացան լուրջ խնդիրներ: Ընդ որում` այս հանգա-
մանքը, որը բնորոշ է բոլոր հետխորհրդային երկրներին [3], զգալիորեն 
ամրապնդեց Հայաստանի ժողովրդավարացումը «վերևից» իրականաց-
նելու գործընթացի հիմքերը, ինչի շնորհիվ իշխանական ընտրանին 
ստացավ «քարտ-բլանշ»: Միևնույն ժամանակ, հետաքրքրական է, որ ՀՀ 
ժողովրդավարացման ուղին ընտրելու գործընթացն ինքնին սկիզբ առավ 
«ներքևից». հայկական նորաստեղծ պետության ձևավորման համա-
տեքստում իշխանության եկած ուժը չէր ներկայացնում նախկին խորհր-
դային քաղաքական ընտրանին (Մ. Մաքֆոլի տերմինաբանությամբ` 
«հին վարչակարգը» [4]) և ձևավորվեց ու համազգային շարժման հիմքի 
վրա2: Այսինքն` ի սկզբանե նոր ընտրանին ներկայացավ որպես «ժո-
ղովրդի ծոցից ելած» քաղաքական միավոր, և միայն այն բանից հետո, 
երբ ստեղծված վարչակարգն սկսեց «հեռանալ ժողովրդից» [5], նրա քա-
ղաքականությունը սկսեց մշակվել ու իրագործվել գլխավորապես «վեր-
ևից»3: Այլ կերպ ասած, հենց իշխանական ընտրանին էր, որ սահմանեց 
երկրի ժողովրդավարացման հիմնական ուղղությունը, որը, ըստ էության, 
«պարտադրվեց» հասարակությանը. հասարակ քաղաքացին անմիջակա-
նորեն անհաղորդ մնաց (ու շարունակում է անմասն մնալ) այդ գործընթա-
ցին: Հասարակությունը, Մ. Հարությունյանի բնորոշմամբ, «օտարվեց» [6] 
այդ գործընթացից, ինչն իր հերթին «ապաքաղաքականացրեց» քաղա-
քացիներին, խաթարեց նրանց քաղաքական ու քաղաքացիական ակտի-
վությունը:  

Հարկ է ընդգծել, որ «սոցիալական օտարման» գործընթացն աստի-
ճանաբար հանգեցրեց նաև ավելի վաղ ազգային միասնության հողի վրա 

2 Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների համապատկերի վրա: 
3 Ընդ որում` պետք է փաստել, որ այսօր էլ Հայաստանում գերիշխում է հենց այդ 

մոտեցումը: 
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համախմբված հասարակության «դեկոնսոլիդացմանը». հասարակության 
մասնատումը, այդպիսով, տեղի ունեցավ ոչ միայն «ուղղահայաց», այլ 
նաև «հորիզոնական» կտրվածքով: Կարծում ենք` այս առումով ամենևին 
պատահական չէ, որ Հայաստանի ժողովրդավարացման խնդիրներով 
զբաղվող հեղինակների մեծ մասը փակուղային իրավիճակից դուրս գալու 
լուծումը տեսնում է միևնույն բանի` հասարակական ու ազգային հա-
մախմբման, ավելի ճիշտ` դրա վերականգնման մեջ: Այսպես, Գ. Պողոս-
յանը գրում է «սոցիալական գործընկերության» անհրաժեշտության մա-
սին, ինչը պահանջում է «իշխանությունների կենդանի երկխոսությունը սե-
փական ժողովրդի հետ» [7]: Վ. Օսիպովը նշում է, որ անհրաժեշտ է առա-
վելագույնս բացել «ժողովրդավարության կափույրները» և վերականգնել 
երկխոսությունը իշխանության ու հասարակության միջև [8]: ՀՀ ՊՆ ազ-
գային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի (ԱՌՀԻ) 
հիմնադիր-պետ Հ. Քոթանջյանի կարծիքով, «ժողովրդավարական բարե-
փոխումների ռազմավարությունը պահանջում է պետական գերատեսչութ-
յունների, բոլոր մակարդակների կառավարման մարմինների ու հասարա-
կության միասնական ու կառուցողական աշխատանք» [9]:  

Նշված և նույն տրամաբանությունն ունեցող այլ տեսակետներից ել-
նելով` կարելի է պնդել, որ ՀՀ-ում ժողովրդավարացման (մասնավորա-
պես` ժողովրդավարության համախմբման) ու հասարակության հա-
մախմբման խնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են. դրանք նույնա-
կան չեն, սակայն Հայաստանում հասարակության համախմբումը հան-
դես է գալիս թե՛ որպես ժողովրդավարացման մեկնակետ, թե՛ որպես 
դրա միջոց և թե՛ որպես ժողովրդավարության համախմբման նպատակ 
(գոնե` նպատակներից մեկը): Միաժամանակ, այս իրողության մեջ ակն-
հայտ է դառնում քաղաքացիական հասարակության բացառիկ նշանա-
կությունը, որը կարող է լրացնել հասարակության ու ընտրանու (ընդգ-
ծենք` իշխանական ընտրանու) միջև գոյացած «օտարացման տարա-
ծությունը»: Հատկանշական է, որ քաղաքացիական հասարակության 
կայացած ինստիտուտների առկայությունը քաղաքագիտական գրակա-
նությունում դիտարկվում է նաև որպես ժողովրդավարության համախմբ-
ման կարևորագույն նախապայմաններից մեկը [10]:  

Մեր համոզմամբ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությու-
նում ժողովրդավարության ձևավորման պայմաններում քաղաքացիա-
կան հասարակության կայացման ու, մասնավորապես, վերջինիս` «հա-
սարակություն-իշխանություն» հարաբերությունների համատեքստում ա-
ռանցքային նշանակության ընդգծման կարևորությունը, նշված խնդիր-
ների դիտարկմանը որոշակի «լույս են սփռում» XIX դարի հայտնի մտա-
ծող, ժողովրդավարության հեղինակավոր վերլուծաբան Ալեքսիս դը Տոկ-
վիլի հայեցակարգային դրույթները: Ֆրանսիացի հեղինակի տեսության 
մեջ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայանում է իբրև մի գոր-
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ծոն, որն ունի ընգդծված կարևորություն հասարակության մասնատումը 
կանխելու տեսանկյունից: Դա պայմանավորված է Տոկվիլի այն համոզ-
մամբ, որ ժողովրդավարությունն ունի «ապաինտեգրող» էություն. ժո-
ղովրդավարությունն ինքնին հասարակության բաժանման, «ատոմաց-
ման» սպառնալիքներ է պարունակում, և այդ առումով հասարակական 
«բաժանվածությունը», ինչպես նաև իշխանության իրականացման, քա-
ղաքականության մշակման «ապահասարակական» բնույթն ի սկզբանե 
ներկայանում են որպես ժողովրդավարության առանցքային խնդիրներ: 
Այսպես, ժողովրդավարական մտքի դասականը նշում է, որ արդի ժո-
ղովրդավարության հիմնարար սուբստանցիան` հավասարությունը («եթե 
մենք բոլորս հավասար ենք, ապա ոչ ոք ինձանից լավը չէ»), ծնում է ին-
դիվիդուալիզմ («եթե ոչ ոք ինձանից լավը չէ, ապա ես եմ ամեն ինչի դա-
տավորը»), ինչն իր հերթին հանգեցնում է հասարակության «ատոմաց-
մանը» («եթե ամեն մեկն իր համար դատավոր է, ես գործ չունեմ այլոց 
հետ, ինչպես և այլք գործ չունեն ինձ հետ»): Այս տրամաբանության 
շրջանակներում հեղինակը եզրափակում է. «Ստեղծելով փոքրիկ հասա-
րակություն, մարդը սկսում է չմտածել մյուսների մասին, ողջ հասարա-
կության մասին... ժողովրդավարությունը հարկադրում է անձին մտածել 
միայն իր իսկ մասին` սպառնալով ի վերջո փակել նրան սեփական սրտի 
ունայնության մեջ» [11]:  

Հետաքրքիր է, որ Դը Տոկվիլի տեսության մեջ վերոնշյալ հանգա-
մանքը ներկայանում է իբրև քաղաքացիական հասարակության ձևա-
վորման գլխավոր խոչընդոտ, ուստի դրա հաղթահարման հրամայակա-
նի համատեքստում հեղինակն առաջ է քաշում այպես կոչված «ասոցիա-
տիվ հասարակության» գաղափարը: Վերջինիս էությունը կայանում է 
հասարակության ամենատարբեր շերտերի` սոցիալական, տնտեսական, 
քաղաքական և այլ բնույթի միավորումներ (սկսած` «գարեջրի սիրահար-
ների ակումբից», ավարտած` քաղաքական կուսակցություններով ու դա-
շինքներով) ստեղծելու մշտատև գործընթացի տեսական ու գործնական 
անհրաժեշտության մեջ: Ընդ որում` «ասոցիատիվ կյանքը» [12] ոչ միայն 
հանդես է գալիս որպես հասարակության «ատոմացման» խնդրի լուծ-
ման կարևորագույն միջոց, այլ նաև բացահայտում ու պարզաբանում է 
Դը Տոկվիլի մոտեցումը քաղաքացիական հասարակության կազմավոր-
ման հարցի նկատմամբ. հենց ասոցիացիաներն են, որ խթանում են քա-
ղաքացիական շահերի պաշտպանության շուրջ համախմբումը ու հար-
կադրում իշխանության հատվածին հաշվի նստել «քաղաքացիական 
սեկտորի» հետ, երկխոսել ու համագործակցել: Ավելին, տոկվիլյան հայե-
ցակետերի տրամաբանությունը հուշում է, որ միավորումների (ասոցիա-
ցիաների) առկայությունն ինքնին որևէ կերպ չի փաստում «ասոցիատիվ 
հասարակության» գաղափարը կյանքի կոչելու մասին. միավորումների 
արժեքը կայանում է դրանց գործնական իրականացման և ոչ թե ֆորմալ 
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գոյության մեջ: Այս դիրքերից ակնհայտ է, որ այդ միավորումները պետք 
է ձևավորվեն «ներքևից». իշխանության, պետության կողմից («վերևից») 
ստեղծված հասարակական միավորումը միմիայն կսաստկացնի ժողովր-
դավարության` հասարակական մասնատման մասով սպառնալիքները 
[13]: Այլ կերպ ասած, ըստ Տոկվիլի, քաղաքացիական հասարակության 
ձևավորումը ներկայանում է իբրև գործընթաց, որն ունի գլխավորապես 
ինքնաբավ բնույթ, այն ենթադրում է սեփական զարգացման բնական, 
գերազանցապես ոչ արհեստածին ուղի ու հիմնվում է բացառապես «ա-
սոցիատիվ ինքնագիտակցության» վրա:  

Հարկ է նշել, որ թեև «ասոցիատիվ հասարակությունը» քաղաքա-
ցիական հասարակության գոյության առանցքային նախապայման է, 
դրանք նույնական հասկացություններ չեն. «ասոցիատիվ հասարակութ-
յունն» իրենից ներկայացնում է ավելի լայն հայեցակետ, քանի որ վերա-
բերում է ոչ միայն ոչ պետական` «քաղաքացիական» հատվածի հա-
մախմբմանը, այլ ողջ հասարակությանը` ամենամարգինալ կարգավիճա-
կում գտնվող քաղաքացիներից սկսած և պետական իշխանության ամե-
նավերին ատյանները ներկայացնող անձանցով ավարտած: Այդ համա-
տեքստում հատկանշական է, որ Դը Տոկվիլի քաղաքացիական հասա-
րակության մոդելը հաճախ անվանվում է «քաղաքական» քաղաքացիա-
կան հասարակություն [14]: Ավելին, ժողովրդավարության արդի նեոլիբե-
րալ մեկնաբանման համատեքստում տոկվիլյան մոտեցումը հեռակա 
կերպով բանավիճում է քաղաքացիական հասարակության պոստմոդեր-
նիստական ընկալման հետ, որն այդ ֆենոմենը դիտարկում է վերջինիս` 
գերազանցապես «մասնավոր», «անհատականացված» մոդելի ներքո: 
Այսպես, եթե Տոկվիլը գրում է քաղաքացիական հասարակության մասին 
որպես հասարակության համախմբման սուբստանցիա, որն իր հերթին 
ձեռք է բերում առանցքային նշանակություն ժողովրդավարությունը վե-
րահսկելու ու դրա գործընթացային ուղին մեթոդաբանական տեսանկյու-
նից ճշգրիտ կերպով նախանշելու հարցում և այդ առումով ունի «կառու-
ցողական» առաքելություն, ապա արդի խոսույթի շրջանակներում աստի-
ճանաբար ամրապնդվում է քաղաքացիական հասարակության դիտար-
կումն իբրև անձի «անհատականացված հասարակությունը» պետության 
ներազդումից պաշտպանելու գործիք, այսինքն` այն ձեռք է բերում ոչ թե 
ինչ-որ բան «կառուցելու», այլ ընդամենը «պետական» ազդեցությունը չե-
զոքացնելու կամ նվազեցնելու գործառույթ: Դրանով իսկ այն ոչ թե միա-
վորում է հասարակ քաղաքացուն ու իշխանությանը (պետությանը), այլ, 
ընդհակառակը, արհեստական պատնեշ է դնում նրանց միջև:  

Հանրագումարենք. եթե Տոկվիլի քաղաքացիական հասարակությունը 
ժողովրդավարության պահպանման նպատակով, այսինքն՝ զուտ քաղա-
քական նկատառումներից ելնելով փորձում է նվազեցնել հասարակության 
«անհատականացվածությունը», ապա այսօր քաղաքացիական հասարա-
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կությունը գլխավորապես միտված է «անհատականը» պաշտպանելուն, 
ինչն էլ, մեր համոզմամբ, նպաստում է հասարակության մասնատմանը:  

Դը Տոկվիլի մտքերը, անխոս, ներկայանում են նախ և առաջ որպես 
նրա ապրած ժամանակաշրջանի առնանձնահատկությունների ու սո-
ցիալ-քաղաքական պահանջների տրամաբանությունից բխող գաղա-
փարներ: Անհերքելի է նաև այն, որ ժողովրդավարությունն վերջին ավելի 
քան մեկուկես դարի ընթացքում գեներացրել է նոր դժվարություններ ու 
մարտահրավերներ, որոնք արդի ժողովրդավարական հետազոտություն-
ների առանցքային մասն են կազմում ու մասամբ ստվերում են դասա-
կանների վերհանած դրույթները: Ու թեև սույն հոդվածում տեղ գտած 
թեզերը չեն ներկայացնում իրենցից ՀՀ ժողովրդավարացման խնդիրնե-
րի լուծման անմիջական կիրառման «գործիքներ», այդուհանդերձ, մեր 
համոզմամբ, Դը Տոկվիլի քաղաքացիական հասարակության հիմնա-
դրույթները, մասնավորապես, «ասոցիատիվ կյանքի» գաղափարն արդի 
հայկական սոցիալ-քաղաքական իրողության համատեքստում հանդես է 
գալիս որպես կարևոր փիլիսոփայական-քաղաքական նյութ` իշխանութ-
յան («տիտղոսային ընտրանու») ու հասարակության միջև գոյություն 
ունեցող անվստահության, զատման «բացը» լրացնելու համար:  

Հայաստանի ժողովրդավարացման ու, ընդհանրապես, հասարակա-
կան-քաղաքական զարգացման ապագան զգալիորեն կախված է «քա-
ղաքացի-պետություն» սիներգիայի ներուժի իրացման հնարավորություն-
ներից: Այդ համատեքստում ակներև է, որ քաղաքացիական հասարա-
կության ձևավորումն ու զարգացումը, որպես նշված սիներգիայի կար-
ևոր օղակ, պետք է իրականացվի ոչ թե «ինչ-որ մեկի» աջակցությամբ` լի-
նի դա պետական իշխանությունը, թե արտաքին դոնորները, այլ «ներք-
ևից»` քաղաքացիական գիտակցության ձևավորման շնորհիվ: Ու թեև Դը 
Տոկվիլի հայեցակարգը հաճախ դիտարկվում է «ժողովրդավարական կա-
ռավարման արվեստի» («democratic statesmanship» [15]) շրջանակներում 
և այդ տեսանկյունից նրա գաղափարներն ու առաջարկությունները «մա-
կագրվում» են նախ և առաջ քաղաքական ընտրանուն, այդուհանդերձ, 
կարծում ենք, որ «ասոցիատիվության» գաղափարի բուն էությունը խո-
սում է այն մասին, որ դրա կիրառումը պահանջում է ոչ միայն ու նույնիսկ 
ոչ այնքան ընտրանու, որքան հասարակ քաղաքացիների` ժողովրդավա-
րության անմիջական «գործակալների» ուշադրությունը: Այս իմաստով 
խոսքն առաջին հերթին ոչ թե ընտրանու համար պրակտիկ գործողութ-
յունների «ձեռնարկի» մշակման, այլ հասարակության ժողովրդավարա-
կան ինքնագիտակցության բարձրացման մասին է: Թերևս միայն վեր-
ջին պայմանի բավարարման դեպքում է հնարավոր առավելագույնս բա-
ցահայտել Հայաստանի ողջ սոցիալական ներուժը:  
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АЛЕКСИСА ДЕ ТОКВИЛЯ 
В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы взаи-

моотношений властной элиты и общества в контексте демократизации 
Армении. В частности, подчеркивается проблема дезинтегрирующей, 
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CONCEPTS 
This article discusses some issues of correlation between the power 

elite and the society in context of democratization of Armenia. It is 
underlined, in particular, the issue of a «deconsolidating atmosphere» 
formed between the authorities and the society. In this regard the author 
refers to some ideas of democracy classical thinker A. de Tocqueville, in 
particular, to the concept of «associative society». The very essence of the 
latter is to prevent the atomization of the society and, in fact, to create a 
foundation for ensuring the partnership between the elite and the citizens.  
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ՍՈՖՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական ման-
կավարժական համալսարանի դասախոս,  
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ 
ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

Ազատությունը երբեք չի բխում իշխանությունից: Ազատությունը 
միշտ բխում է հպատակներից… Ազատության պատմությունը 

կառավարական իշխանության սահմանափակման, ոչ թե դրա 
ավելացման պատմություն է: 

Թոմաս Վուդրո Վիլսոն 

Հոդվածում վերլուծության են ենթարկվել ազատության հոգեբա-
նական մեկնաբանությունները և ժողովուրդների ինքնորոշման իրա-
վունքի հոգեբանական հիմքերը: Հեղինակը խնդիրը դիտարկում է 
ժողովուրդների իրավահավասարության, ազատության տեսանյու-
նից՝ ժողովուրդների ինքնորոշումը դնելով մարդու հիմնարար իրա-
վունքների իրականացման առանցքում:  

Հիմնաբառեր. ազատություն, պոզիտիվ ազատություն, նեգատիվ 
ազատություն, էքզիստենցիալիզմ, մարդասիրություն, իրավահավա-
սարություն, ժողովուրդների ինքնորոշում, բնական և անօտարելի ի-
րավունք: 

 
Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքական գործըն-

թացներն ազգերի ինքնորոշման և հետագա զարգացման համար մի 
կողմից նոր հնարավորություններ, մյուս կողմից՝ նոր մարտահրավերներ 
են ստեղծում: Աշխարհաքաղաքական փոփոխություններն ազգերի ինք-
նորոշմանը ոչ միայն տվեցին քաղաքական, իրավական կարգավիճակ, 
այլև այսօր, կարծում ենք, ժամանակն է քաղաքական և իրավական կա-
տեգորիաների հոգեբանական բնորոշումների ու դրանց հոգեբանական 
առանձնահատկությունների վերլուծության և գիտական հիմնավորումնե-
րի համար: Այսօր ակնհայտ է դառնում, որ գործընթացների քաղաքա-
կան կամ իրավական բնորոշումները և հիմնավորումները դեռևս բավա-
րար չեն դրանց մաքսիմալ արդյունավետ կիրառման համար, եթե դրան-
ցում հաշվի չեն առնված հոգեբանական գործոնները և հոգեբանական 
գործընթացները, որոնք մարդկային զարգացման ցանկացած ոլորտի 
անբաժանելի մասն են: Ուստի, կարծում ենք, այսօր առավել քան ար-
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դիական է ազատության հոգեբանության և ինքնորոշման հոգեբանա-
կան մեկնաբանության անհրաժեշտությունը: 

Սույն հոդվածի նպատակն է վերլուծել ազատության հոգեբանության 
այն հիմնական առանցքային առանձնահատկությունները, որոնք կարող 
են դրվել ժողովուրդների ինքնորոշման հոգեբանության հիմքում: Ազա-
տութան և ժողովուրդների ինքնորոշման հոգեբանական հենքի մշակու-
մը կարող է խնդրո առարկայի համար քաղաքական և իրավական լու-
ծումների աջակցություն լինել:  

Ի՞նչ է արդյոք ազատությունը որպես մարդկային կամ համամարդ-
կային ֆենոմեն: Արդյո՞ք ազատության ձգտումը մարդու բնածին հատ-
կանիշ է, թե՞ այն պայմանավորված է արտաքին պայմաններով: Քաղա-
քական ի՞նչ գործընթացներ են մղում մարդու՝ ազատության ձգտման 
ակտիվացմանը կամ դրա կասեցմանը: Արդյո՞ք ազատությունը բացար-
ձակ կամ անխառն կատեգորիա է: Որո՞նք են այն կարևոր միտումները, 
որոնք մղում են մարդուն և ժողովուրդներին ազատության: Արդյո՞ք 
ազատության ձգտումը ներքին ուժի ծնունդ է, թե՞ թուլության և անզո-
րության:  

Էքզիստենցիալիստներից Մ. Բոսը նշում էր, որ ազատությունն այն 
չէ, ինչ մարդիկ ունեն, ազատությունը այն է, ինչ մարդիկ են: Հենց այս է 
պատճառը, որ ազատությունը մարդկային կեցության համալիր բնու-
թագրիչներից մեկն է, այն մարդու ընդունակությունն է՝ տիրապետելու իր 
կեցության պայմաններին: Նա ունի ընտրության ազատություն, և ինքն է 
պատասխանատու իր գոյության համար: Այս համատեքստում կարևոր է 
նաև հասկանալ ընտրության հոգեբանական մեկնաբանությունը: Կար-
ծում ենք, էքզիստենցիալիստների կարևոր հոգեբանական պնդումներից 
մեկն այն է, որ առանց այլընտրանքների իրավիճակներ չկան [4]: «Ազա-
տությունն արտադրում է... ազատություն» [5, էջ 365]:  

«Ազատությունը» և «պատասխանատվությունը» որպես հոգեբանա-
կան կատեգորիաներ սերտորեն կապված են միմյանց: «Ես ազատ եմ, 
նշանակում է՝ ես ամբողջությամբ պատասխանատու եմ իմ գոյության 
համար», այս հիմնադրույթն է ընկած ազատության հումանիստական 
մեկնաբանության մեջ: Է. Ֆրոմը պոզիտիվ ազատությունը մարդու զար-
գացման հիմնական պայման է համարում, դա «ազատություն է հանուն» 
և կապված է սպոնտանության, ամբողջականության, ստեղծարարութ-
յան և բիոֆիլիայի հետ: Ազատությունը միաժամանակ ամբիվալենտ է: 
Այն և՛ պարգև է, և՛ բեռ [7]: Եթե փորձենք վերլուծել Ֆրոմի՝ ազատության 
մեկնաբանությունը, ապա կարող ենք նկատել, որ դրանում երկակիութ-
յուն կա: Ի՞նչ է ազատությունը: Նախ, ի սկզբանե ընտրության ազատութ-
յուն, որոշելու ազատություն, ազատությունը իր երկրորդ իմաստով ըն-
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դունելու կամ մերժելու ազատություն: Ի՞նչ է ազատությունը: Բնավորութ-
յան կառուցվածք, որն արտահայտվում է բանականությամբ գործելու ըն-
դունակության մեջ: Ո՞րն է պարադոքսը: Կարծում ենք, այն է, որ պարա-
դոքս չկա: Ազատությունն ընտրելու համար մարդն արդեն պետք է ունե-
նա ելակետային ազատություն և ունենա ընդունակություն այդ ընտրութ-
յունն անել իր բանականությամբ: Դրա համար էլ Ֆրոմը ընդգծում է, որ 
ազատությունը գիծ չէ, ոչ էլ դիսպոզիցիա, այլ որոշում ընդունելու ընթաց-
քում ինքնազատման ակտ [7]: Դա դինամիկ է, ընթացիկ է, վիճակ է: Եվ 
կարևոր է ի նկատի ունենալ, որ մարդուն հասանելի ազատության ծա-
վալը միշտ փոփոխական է: Իսկ ընտրության արդյունքը միշտ էլ կախ-
ված է բախման (կոնֆլիկտի) մեջ գտնվող միտումների ուժից, որոնք էլ 
տարբերվում են ոչ միայն իրենց ուժով, այլև իրենց գիտակցվածության 
աստիճանով:  

Իսկ ինչպե՞ս է գործում ազատության կառուցակարգը ժողովուրդնե-
րի ինքնորոշման ապահովման ընթացքում: 

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր զարգացման ձևերն ու ուղիները 
ազատորեն ընտրելու իրավունք, և այդ իրավունքն արտացոլված է ազ-
գերի ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքի մեջ: Եթե իրա-
վահավասարությունը ժողովուրդների համար այս կամ այն սոցիալ-քա-
ղաքական հանրությունում հավասար իրավունքներ ունենալն է՝ ինքնա-
վարություն, դաշնություն, համաշխարահային հանրություն, ապա ինքնո-
րոշումը ժողովրդի կամ էթնիկական խմբի իրավունքն է ինքնուրույն որո-
շել իր սոցիալ-քաղաքական կյանքի ձևերի հետ կապված հարցը: Ժողո-
վուրդները ունեն իրավունքներ, որոնք պաշտպանված են պետության 
միջամտությունից: Ժողովորդներն ունեն ազատություններ՝ գոյության 
իրավունք, ինքնորոշման իրավունք, զարգացման իրավունք, բնական 
հարստությունների և բնական պաշարների նկատմամբ անօտարելի 
ինքնիշխանության իրավունք, այլ ժողովուրդների հետ հավասարության 
իրավունք: Այս իրավունքները պարտավորեցնող են և ամրագրված են 
միջազգային իրավունքում: Մեր հետազոտության նպատակը չէ վերլուծել 
միջազգային իրավունքի դրույթները և մեկնաբանությունները, սակայն 
ազատության հոգեբանության և ինքնորոշման հոգեբանական ասպեկտ-
ների վերլուծության համար անհրաժեշտ է դրանց անդրադառնալ որպես 
իրավունքի նորմերի:  

1952 թ. դեկտեմբերի 20-ի 637 (VII) բանաձևի մեջ ՄԱԿ–ի վեհաժո-
ղովը հայտարարեց. «Ժողովուրդների և ազգերի ինքնորոշման իրա-
վունքը նախադրյալ է մարդու բոլոր հիմնարար ազատությունները 
վայելելու համար»: Կարող ենք ասել, որ ինքնորոշման իրավունքի իրա-
կանացումից է նաև մեծապես կախված մարդու հոգեբանական զարգա-
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ցումը և ազատության կիրառման հոգեբանական ներդաշնակությունը: 
Մարդը համարվում է ինքնավար (ավտոնոմ), եթե նա գործում է որպես 
սուբյեկտ՝ ելակետ ընդունելով իր խորքային ընկալումը: Լինել ինքնա-
վար, ըստ այդմ, նշանակում է լինել ինքնանախաձեռնող և ինքնակար-
գավորվող՝ ի տարբերություն հարկադրանքի և գայթակղության վիճակ-
ների, երբ գործողությունները ծագում են խորքային ես-ից [6]: Իսկ արդ-
յո՞ք ժողովուրդների ինքնորոշումն այն հիմնարար ելակետը չէ, որը հնա-
րավորություն է տալիս այդ հանրույթում զարգացող սուբյեկտներին 
իրացնելու իրենց իրավունքները և ազատությունները:  

«Բոլոր ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք: Ըստ այդմ՝ 
նրանք են որոշում իրենց քաղաքական կարգավիճակը և ազատորեն հե-
տամուտ են լինում իրենց տնտեսական, հասարակական և մշակութային 
զարգացմանը» [2]:  

Համաձայն «Միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին» հռչա-
կագրի՝ պետությունների գործողություններում «ոչինչ չպետք է մեկնա-
բանվի որպես արտոնող կամ խրախուսող ցանկացած գործողություն-
ներ, որոնք կհանգեցնեին մասնատման, կամ ինքնիշխան և անկախ պե-
տությունների տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական 
միասնության մասնակի կամ ամբողջական խախտման, որոնք իրենց 
գործողություններում պահպանում են ժողովուրդների իրավահավասա-
րության և ինքնորոշման սկզբունքը»: Այս մեկնաբանությամբ եզրակա-
ցություն է արվում, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը կի-
րառելի չէ այն պետությունների նկատմամբ, որոնք չեն ապահովում այն-
տեղ ապրող ժողովուրդների իրավահավասարությունը և թույլ չեն տալիս 
այդ ժողովուրդների ազատ ինքնորոշումը: 

Չմտնելով իրավական հիմնավորումների ու մեկնաբանությունների 
տիրույթ՝ այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է հասկանալ երևույթի հոգեբա-
նական առանձնահատկությունները: Ի՞նչ է նշանակում չապահովել ազ-
գերի իրավահավասարությունը և ազատությունները և ի՞նչ հոգեբանա-
կան հետևանքների է դա հանգեցնում: Կենսակերպը, որը պայմանավոր-
ված է տնտեսական, քաղաքական համակարգերի առանձնահատկութ-
յուններով, դառնում է այն հիմնարար գործոնը, որը որոշում է ոչ միայն 
մարդու բնավորությունը, այլև երկարաժամկետ տիրույթում այդ համա-
կարգում համագործակցության նրա պատրաստակամությունը, քանի որ 
ինքնապահպանման պահանջմունքը նրան ստիպում է ընդունել այն 
պայմանները, որոնցում նա ստիպված է ապրել: Սակայն դա բոլորովին 
չի նշանակում, որ մարդը չի կարող մյուսների հետ միասին չձգտել 
տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունների (Է. Ֆրոմ): Իրավունքի 
իրականացման հոգեբանական առումով այստեղ առանցքային է 
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«ստիպված լինելու» հասկացությունը: Ցանկացած համակարգում ցան-
կացած հարկադրանք (հատկապես եթե պայմանավորված է էթնիկ 
պատկանելության խտրականությամբ) կարճաժամկետ հեռանկարում 
արդյունքի է հասնում ինքնապահպանման պահանջմունքի վրա հենվե-
լով՝ ինքն իրեն դատապարտելով երկարաժամկետ հեռանկարում օտար-
ման որպես օտար մարմին, քանի որ հարկադրանքը բացառում է ազա-
տությունը: Ինքնորոշումը ժողովուրդների համար ազատությունների վե-
րականգնման և իրավունքների իրացման միակ գրավականն է դառնում 
Իսկ ազատությունը ամենաթողություն չէ, պլանի և նպատակի բացակա-
յություն չէ: Դա կոշտ դոկտրին չէ, այն չի կարելի ձևակերպել որոշակի 
դիրքերով, դա ինչ-որ կենդանի, փոփոխվող բան է: Ընդհանուր առմամբ՝ 
ազատությունը մարդու ընդունակությունն է կառավարել իր զարգացումը, 
ինչը սերտորեն կապված է ինքնագիտակցության, ճկունության, փոփո-
խությունների հանդեպ պատրաստակամության, բաց լինելու հետ: Ինք-
նագիտակցության զարգացմանը զուգահեռ մեծանում է մարդու ընտ-
րության շրջանակը և ազատությունը: Իհարկե, վերլուծությունը Մեյը 
տվել է անհատական ինքնագիտակցության և ազատության համատեքս-
տում, սակայն, կարծում ենք, որ այս կառուցակարգով հնարավոր է նաև 
բացատրել ազգային ինքնագիտակցության՝ որպես ինքնորոշման հիմ-
նական հոգեբանական հենարանի կառուցակարգերի մասին: Կարծում 
ենք, բոլոր այն պետությունները, որոնք չեն պատրաստվում ապահովել 
ժողովուրդների իրավահավասարությունը, չեն ապահովում ժողովուրդ-
ների իրավունքների և ազատությունների իրականացման համար ան-
հրաժեշտ պայմանները, միտում ունեն պահպանելու ազգային ինքնագի-
տակցության ցածր շեմը, իսկ ինքնագիտակցության ցածր շեմը մղում է 
անազատության «ընտրության», իսկ հարկադրանքի և ահաբեկման կա-
ռուցակարգերը լեգիտիմության պատրանք են ստեղծում: Բայց հարկադ-
րանքը ժողովուրդների ներքին մղումների ակկումուլյացիա է դառնում 
բոլոր այն դեպքերում, երբ այն վտանգի է ենթարկում նաև մարդու (ժո-
ղովրդի) ֆիզիկական գոյությունը: Այդ է պատճառը, որ այն երկրներում, 
որտեղ ֆիզիկական ոչնչացման վտանգ է եղել, ժողովուրդների ինքնորո-
շումը ոչ միայն միջազգային իրավունքի նորմի իրականացում է, այլև այդ 
իրավունքի իրականացումով տեսակի փրկության հնարավորություն, ասել 
է, թե անհատի բնական և անօտարելի իրավունքի իրականացման բա-
ցառիկ հնարավորություն՝ «որո՞նք են հոգեբանական այն պայմանները, 
որոնք դրդում են ժողովուրդներին դիմելու իրենց ինքնորոշման իրավուն-
քին: Արդյո՞ք պետության կողմից ժողովուրդների իրավահավասարութ-
յան խախտումը կարող է դիտվել ինքնորոշման անհրաժեշտության միակ 
հոգեբանական պայման: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրդապատճառ-
ները, որոնք մղում են ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը:  
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«Ըստ իրավահավասարության և ժողովուրդների ինքնորոշման 
սկզբունքի», որը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության 
կանոնակարգի մեջ, բոլոր ժողովուրդներն էլ իրավունք ունեն ազատո-
րեն, առանց արտաքին միջամտության որոշել իրենց քաղաքական կար-
գավիճակը, հետամուտ լինել իրենց տնտեսական, հասարակական և մ-
շակութային զարգացմանը, և ամեն պետութուն, համաձայն կանոնա-
կարգի դրույթների, պարտավոր է հարգել սույն իրավունքը» [2]: Կարծում 
ենք, այստեղ առանցքային է ազատորեն գործելու գաղափարը: Կարծում 
ենք, ցանկացած ընտրության լիակատար իրականացման հենքն ազա-
տությունն է: Առանց ազատության ընտրություն չկա, և չկա ու չի կարող 
լինել ընտրություն այնտեղ, որտեղ չկա ազատություն:  

 Ազատությունն սկսվում է այնտեղ, որտեղ մենք ընդունում ենք ինչ-
որ իրողություններ, սակայն ոչ թե կույր անհրաժեշտությունից դրդված, 
այլ սեփական ընտրության հիման վրա (Ռ.Մեj): Կարծում ենք, հենց այս-
տեղ էլ թաքնված է ազատության կառուցողական պարադոքսը: Եթե 
ազատությունը հնարավորություն է փոխելու այն, ինչ կա, ապա կա՞ 
արդյոք այլ կառուցակարգ հանրույթի ազատ զարգացման, եթե ոչ ինք-
նորոշումը: Կատարելով ազատ ընտրություն՝ մեր գիտակցության մեջ 
մենք միաժամանակ համադրում ենք տարբեր հնարավորություններ, ընդ 
որում՝ սկզբում դեռևս հայտնի չէ, թե մենք ինչ ուղի ենք ընտրելու և ինչ-
պես ենք գործելու: Կարծում ենք, անհայտներն ավելի արագ են դառնում 
հայտնի, եթե վտանգվում է անվտանգության պահանջմունքը: Այո՛, ազա-
տությունը միշտ գործ ունի սկզբունքորեն հնարավորի հետ: Եվ հենց սա 
էլ ազատության էությունն է. այն հնարավորը դարձնում է իրական շնոր-
հիվ այն բանի, որ տվյալ պահին ընդունելով իրականության սահմաննե-
րը՝ հիմնականում գործ ունի հնարավորի իրողությունների հետ: Ազա-
տության հակադրությունն է ավտոմատ կոնֆորմիզմը: Ինչպես նշում էր 
Ռ. Մեյը, ազատությունն անքակտելի է տագնապից, որոնք ուղեկցում են 
նոր հնարավորությունները, մարդկանցից շատերը երազում են, որ 
նրանց ասեն, որ ազատությունը պատրանք է, և պետք չէ դրա վրա գլուխ 
կոտրել: Կարծում ենք, երբ միջազգային իրավունքում ամրագրվում է այն 
նորմը, որ պետությունները պարտավոր են ապահովել ժողովուրդների ի-
րավահավասարությունը, ապա այդ պարտականության նպատակն է ա-
պահովել այնպիսի վիճակ, երբ ժողովուրդները զգում են իրենց ազա-
տությունը ընտրելու իրենց կենսակերպը, ազատությունը անելու այն, ինչ 
թույլատրված է բոլոր ժողովուրդներին, որն էլ կառաջացնի պատրաս-
տակամություն ընդունելու իրավիճակը այն չափով, որ չափով այն ան-
խուսափելի է, և ինչ-որ բան փոխելու այն չափով, որ չափով որ այն իրա-
տեսորեն հնարավոր է փոխել: Այսինքն՝ կան անհրաժեշտ պայմաններ, 
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որոնք ծնում են պոզիտիվ համակեցություն: Միայն պետությունների գոր-
ծելակերպից է կախված, թե իրենց տարածքում քանի ժողովրդի մեջ կա-
ռաջանա ինքնորոշման իրավունքից օգտվելու ցանկություն, թե ազա-
տությունը ի՛նչ ուղղվածություն, ի՛նչ իմաստ և ի՛նչ բովանդակություն 
կստանա: Այստեղ ի նկատի ունենք ազատության տարբերակումները՝ 
«ազատություն հանուն» և «ազատություն ինչից»: Պետությունների կող-
մից ժողովուրդներին սահմանափակումներից ազատելը դեռևս բավա-
րար չէ, որպեսզի ազատությունը չվերածվի կայամայականության, դրա 
համար, կարծում ենք, անհրաժեշտ է ազատության արժեքային-բովան-
դակային հիմնավորումը: 

Երբ պահպանվում է միջազգային իրավունքում ամրագրված իրա-
վահավասարության սկզբունքը, ժողովուրդների ազատությունն ունի 
«հանուն» միտումը՝ հանուն ինքնաիրականացման, հանուն այն պետութ-
յան զարգացման, որի տարածքում և աջակցությամբ է զարգանում այդ 
ժողովուրդը: Իրավահավասարության սկզբունքի չպահպանման դեպքե-
րում, երբ հատկապես առկա են պատմական տևականության մեջ զար-
գացումներ և բնական և անօտարելի իրավունքների փաստացի խախ-
տումները կամ խախտման միտումները, ապա, միտումը դառնում է ազա-
տություն «ինչից»՝ որպես անվտանգության բացակայության հետևանք, 
ինքնորոշումը դառնում է գիտակցված ընտրություն հետևանքների պա-
տասխանատվությամբ, իսկ գիտակցված պատասխանատվությունն այն 
կարևորագույն հենքն է, որը ազատությունը դարձնում է պոզիտիվ՝ «ազա-
տություն հանուն», և բնականաբար, ինքնորոշման սկզբունքը պետք է և 
գերակա է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի նկատմամբ, քա-
նի որ ինքնորոշումն այդ ժողովուրդների համար բնական ու անօտարելի 
իրավունքների իրականացման միակ իրավական հնարավորությունն է:  
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ՆԱՐԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ1  
Երևանի պետական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածը նվիրված է կառավարման միջին օղակի ղեկավարնե-
րի վարքային ռազմավարությունները պայմանավորող անձնային 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը: Այն ներառում է 
փորձարարական մաս, որում վեր է հանվել միջին օղակի քոփինգ 
վարքի ընտրության և անձնային առանձնահատկությունների միջև 
կապը, որը զուգակցվում է նաև զբաղեցրած պաշտոնի և աշխա-
տանքային փորձի հետ: 

Հիմնաբառեր․ քոփինգ, կառավարում, սթրես, վարք, ինքնավե-
րահսկում: 

 
Արդյունավետ ղեկավարման հիմնախնդիրն ուսուսմնասիրվում է գի-

տության տարբեր բնագավառներում: Տարբեր ուղղություններ ներկայաց-
նող առաջատար գիտնականներ ուսումնասիրում են գործոններ, որոնք 
պայմանավորում են ղեկավարի վարքային ռազմավարությունները: 

Ղեկավարի աշխատանքային պայմանները, աշխատանքային 
խնդիրների բովանդակությունը պահանջում է մտավոր, ինտելեկտուալ և 
հուզական ոլորտների համակարգում: Ժամանակակից աշխարհում, հա-
ղորդակցական և տեղեկատվական հոսքի զգալի մեծացումը հանգեցրել 
է սթրեսային վիճակների և իրավիճակների աճին, ինչը պահանջում է 
հրատապ ուսումնասիրություն: Բացասական ներգործությունների հնա-
րավոր հաղթահարման համար ղեկավարների կողմից օգտագործվում 
են տարբեր վարքային ռազմավարություններ: Այդ ռազմավարություննե-
րից գրականության մեջ առանձնացվում է քոփինգ ռազմավարությունը:  

 «Coping» եզրույթն անգլերեն «cope» բառից է, որը նշանակում է 
հաղթահարել: Գիտական գրականությունում «coping» եզրույթը լայն 
իմաստով ներառում է իր մեջ սուբյեկտի փոխազդեցության բոլոր ձևերը՝ 
ներքին և արտաքին բնույթ կրող խնդիրների հետ, իսկ առավել նեղ 
իմաստով՝ անձի գործողության ռազմավարություն, որն ուղղված է իրա-
վիճակի պայմաններին հարմարվելուն [3, с. 113]: Թեմայի ուսումնասիր-
ման արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ մենեջմենթի 

1 e-mail: nare_karapetyan@ysu.am 
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ոլորտի զարգացման ժամանակակից փուլում անցում է կատարվում դե-
պի կառավարման նոր մակարդակ, ուր անհրաժեշտ է դուրս բերել ղեկա-
վարող միջին օղակի գործունեության արդյունավետությունը պայմանա-
վորող գործոնները: Դրա հետ մեկտեղ, ղեկավարի գործունության մեջ 
քոփինգ ռազմավարությունների կիրառության հանդեպ հետաքրքրութ-
յունը պայմանավորված է Հայաստանում հոգեբանների կողմից հիմ-
նախնդրի ոչ բավարար ուսումնասիրմամբ: Ղեկավարների մեծ մասը՝ 
անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, ակտիվ օգտագործում են քոփինգ ռազ-
մավարություններ՝ պլանավորման, սթրեսային իրավիճակի դրական 
մեկնաբանման և այլն: 

Տվյալ հիմնախնդրով մասնագիտացված հետազոտողները եկել են 
այն հանգման, որ աշխատանքային գործունեության գործընթացում ան-
ձը «դիմում է ոչ թե մեկ քոփինգի, այլ ինքնավերահսկման ձևերի (տեխ-
նիկաների) մի ողջ փաթեթի», որը օգնում է նրան հաղթահարել դժվա-
րությունները: Համապատասխան հետազոտությունները փաստում են, 
որ «վերին օղակի ղեկավարների քոփինգ ռազմավարություներն ավելի 
բարդ են և ձևավորված առավել համալիր կերպով, քան միջին օղակի 
ղեկավարներինը››[6]:  

Քոփինգի նկատմամբ հետաքրքրությունը հոգեբանների մոտ վեր-
ջերս է առաջացել և նրանք կարծում են, որ դժվարությունները կառավա-
րելու և հաղթահարելու ֆենոմենը բարդ է հետազոտել: Գոյություն ունի 
քոփինգի տարբեր դասակարգումներ: Քննարկենք դրանցից մի քանիսը: 
Տեսական գրականության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս առանձնացնել 
Է. Կոպլիկի, Ս. Ֆոլկմանի և Ռ. Լազարուսի և այլ գիտնականների դա-
սակարգումներ: Է. Կոպլիկն առաջարկում է կոգնիտիվ քոփինգ ռազմա-
վարությունների երկբևեռ դասակարգումը, որի մեջ մտնում է փնտրման 
ռազմավարությունը և տեղեկատվության նկատմամբ փակ լինելու ռազ-
մավարությունը [4, p. 71-75]:  

Ս. Ֆոլկմանը և Ռ. Լազարուսն առաջարկել են քոփինգի դասակար-
գումը՝ համաձայն հուզական և խնդրային կենտրոնացման [5, p. 9-43] 
(R.S.Lasarus, 2006): Չափազանց կարևոր է իմանալ, որ քոփինգ վարքը 
անկախ գիտակցվածության աստիճանից, բովանդակային պլանում, նե-
րառում է իր մեջ հուզական ռազմավարություններ: Ի տարբերություն 
մյուս հեղինակների՝ Ե. Հեյմը (E. Heim, 1988) առանձնացնում է հոգեկա-
նի երեք ոլորտ (հուզական, կոգնիտիվ, վարքային), որտեղ կիրառվում են 
քոփինգ ռազմավարությունները: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ 
ղեկավարի մոտ կարող է դրսևորվել հարմարվող, մասամբ հարմարվող 
և ոչ հարմարվողական վարք: 
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Մյուս ուշագրավ մոտեցումը պատկանում է Պ. Վիտալիանոյին, ով 
առաջարկել է հուզական կենտրոնացմամբ ռազմավարություններ՝ ինք-
նամեղադրանք, փախուստ, նախընտրելի մեկնաբանություն: Գ. Վեբերը 
շեշտը դրել է հոգեբանական հաղթահարման վրա: Նա առաջարկում է 
ութ ռազմավարություն՝ «խնդրի (վարքային կամ կոգնիտիվ) իրական լու-
ծում, հասարակական օգնության փնտրտուք, իրավիճակի մեկնաբա-
նություն իր օգտին, պաշտպանություն և խնդրի մերժում, խղճահարութ-
յուն սեփական անձի նկատմամբ, դիմադրություն և փախուստ, ինքնագ-
նահատականի ցածրացում, հուզական էքսպրեսիա» [7, с. 13-16.]:  

Փորձառու ղեկավարների գործունեության ուսումնասիրման հիման 
վրա Ս. Բրաունը (S. Brown et al., 2005) իր գործընկերների հետ ցույց է 
տվել, որ քոփինգ ռազմավարությունները համարվում են գործունեութ-
յան արդունավետությունը հուզական բացասական ներազդությունից 
պաշտպանող պատնեշներ: Մասնավորապես՝ բացասական հույզերի 
լիցքաթափումն այլ մարդկանց վրա բարձրացնում է բացասական հույզե-
րի քանակը:  

Համաձայն Ս. Կ. Նարտովայի աշխատանքների վերլուծության՝ 
առավել անարդյունավետ են համարվում փախուստը և ինքնամեղադ-
րանքը, դրանք սահմանափակում են մարդկային հնարավորությունների 
քանակը: Հարաբերական գործող են համարվում՝ իրավիճակի իրական 
մեկնաբանումը կամ դրա գերագնահատումը: Հեղինակը նշում է, որ 
հաղթահարման հուզական-արտահայտչական ձևը ոչ միանշանակ է 
գնահատվում, քանի որ սթրեսի հաղթահարման գործում հույզերի արտա-
հայտումն արդյունավետ միջոց է, բացառությամբ՝ նախահարձակման 
(ագրեսիայի) կամ հակասոցիալական վարքի արտահայտման ձևերը [2, с. 25]:  

Չ. Կարվերի [Carver et al., 1989], Է. Ֆրայդենբերգի և Ե. Լյուիսի 
[Frydenberg, Lewis, 2000], քոփինգի լայնածավալ դասակարգման վրա 
հիմնվելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ առավել հարմարվող քոփինգ ռազ-
մավարություն է համարվում այն ռազմավարությունը, որն ուղղված է 
խնդրահարույց իրավիճակի լուծմանը: Քոփինգ ռազմավարությունների 
մյուս խումբը կապված չէ ակտիվ քոփինգի հետ, սակայն նույնպես կա-
րող է նպաստել մարդու հարմարմանը սթրեսային իրավիճակին: Ինքնա-
վերահսկման այդպիսի ռազմավարությունների շարքին է դասվում՝ «սո-
ցիալական հուզական աջակցության փնտրտուքը - շրջապատի կողմից 
կարեկցանքի և հասկացված լինելու ցանկություն, «մրցակցող գործու-
նեության ճնշում՝ ակտիվության նվազեցումն այլ աշխատանքներում և 
կենտրոնացում սթրեսի աղբյուրի վրա», «զսպում»՝ խնդրի լուծման հա-
մար առավել բարենպաստ պայմանների սպասում իմպուլսիվ գործո-
ղությունների փոխարեն և «հումորը» որպես իրավիճակի լուծման միջոց 
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կատակների և ծիծաղի միջոցով: Եվ վերջապես, քոփինգ ռազմավարութ-
յունների երրորդ խմբի մեջ են մտնում այն ռազմավարությունները, 
որոնք չեն նպաստում հարմարմանը, սակայն որոշ դեպքերում օգնում են 
մարդուն հարմարվել սթրեսային իրավիճակին և լուծել այն: Հետազո-
տությունները ցույց են տալիս, որ տարբեր քոփինգ ռազմավարություն-
ների կիրառությունը կարող է օգնել սթրեսի հաղթահարմանը: Ըստ Մակ 
Քրայի, որքան հաճախ են ղեկավարները օգտագործում քոփինգ ռազ-
մավարություններ, այնքան քիչ է սուբյեկտիվ սթրեսի առաջացման հա-
վանականությունը: «Անհայտ է մնում, արդյոք դա պայմանավորված չէ 
այդ արդյունքը նրանով, որ առավել ակտիվ մարդկանց խնդրի լուծման 
հավանականությունը ավելի մեծ է, կամ այն համոզմամբ, որ օրինակ 
դրական տրամադրվածությամբ մարդկանց ակտիվ քոփինգ ռազմավա-
րությունների օգտագործումը գործունության մեջ շատ է [8]:  

Դասակարգումները և մոտեցումները բազմազան են, սակայն նրանցում 
կա ընդհանուր օրինաչափություն. քոփինգն առավել հաճախ դիտարկվում է 
որպես գործունեության արդյունավետությանը նպաստող գործիք:  

Ներկայում առանձնացնում են «քոփինգ» հասկացության երեք հիմ-
նական մեթոդաբանական մոտեցում: Մի շարք հեղինակներ կարծում 
են, որ քոփինգը հոգեբանական պաշտպանության միջոց է: Երկրորդ մո-
տեցման համաձայն՝ քոփինգը բնորոշվում է որպես սթրեսային իրավի-
ճակին համարժեք պատասխան տալու հարաբերականորեն մշտական 
նախատրամադրվածություն: Քանի որ կառավարման ոլորտում կայու-
նությունն անչափելի է, այս մոտեցումը նույնպես մեծ տարածում չունի: 
Համաձայն երրորդ մոտեցման՝ քոփինգը պետք է ընկալել որպես դինա-
միկ գործընթաց, որի յուրահատկությունն որոշվում է ոչ միայն իրավիճա-
կով, այլև ներաշխարհի հետ սուբյետի բախումով» [1, с. 21–28]:  

Քանի որ ուսումնասիրում ենք ղեկավարի վարքը պայմանավորող 
քոփինգ ռազմավարություններն անձնային որակների տեսանկյունից, 
առավել նախընտրելի ենք համարում երրորդ մոտեցումը: Հիմնվելով 
հենց այդ մոտեցման վրա՝ կազմվել է հատուկ հարցարան, որն ուղղված 
է միջին օղակի ղեկավարների մոտ տարածված քոփինգ ռազմավարութ-
յան բացահայտմանը: Հարցմանը մասնակցել են միջին օղակի քսան ղե-
կավարներ, որոնց աշխատանքային փորձը հինգ տարուց ավել է: Նշենք, 
որ հարցմանը մասնակցող ղեկավարներն ունեն բարձր մասնագիտա-
կան որակավորումներ և հաջողություններ զբաղեցրած պաշտոնում 
Հարցման արդյունքում բացահայտվել է, որ միջին օղակի ղեկավարներն 
առավել հաճախ կիրառում են կոգնիտիվ, ակտիվ, հարմարվող և հուզա-
կան-արտահայտչական ռազմավարությունները: Դա բացատրվում է 
առաջին հերթին այդ դասի ղեկավարների հոգեբանական բնութագրիչ-
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ներով: Փորձարարական խմբի հարցումը ցույց է տալիս, որ տեղեկատ-
վական-հաղորդակցական պլանում գերծանրաբեռնված լինելով, ղեկա-
վարների այս կատեգորիան առավել մոտիվացված է գործիքներով, քան 
ներգրավվածությամբ, այն առումով, որ կապող օղակ է հանդիսանում 
կառավարչական գործունեության մեջ, նախընտրում են սթրեսային իրա-
վիճակներում առանձնացված ռազմավարորթյունները:  
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ԱՐՄԱՆ ԲԵԳՈՅԱՆ 
«Հիլֆման» հոգեբանական ծառայության գլխավոր 

մասնագետ, Խ․Աբովյանի անվ․հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանի դասախոս 

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀՈԳԵԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԽՄԲՈՒՄ. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ 
ՈՒ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԿՈՆՑԵՊՏՈՒԱԼ 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  

Հոդվածում ներկայացված են հետազոտության արդյունքները, որի 
նպատակն էր բացահայտել իմաստային տարբերակչի կիրառության 
արդյունավետությունը՝ բանկի աշխատակիցների ընտրության, գնա-
հատման և տեղաբաշխման մեջ։ Հետազոտության ընթացքում ստաց-
ված տվյալները ցույց տվեցին, որ կոնցեպտուալ համատեղելիության 
սկզբունքով ձևավորված խմբերն ավելի արդյունավետ են, քան այն 
խմբերը, որոնք ձևավորված են խառնվածքային և/կամ ինտելեկտուալ 
համատեղելիության սկզբունքներով։ 

Հիմնաբառեր. թիմ, կոնցեպտուալ համատեղելիություն, իմաս-
տային տարբերակիչ։  

 

Աշխատակազմի ընտրության, գնահատման և տեղաբաշխման գոր-
ծընթացն առօրյայում երբեմն իրականացվում է՝ հաշվի չառնելով թեկնա-
ծուների և/կամ աշխատակիցների հոգեբանական առանձնահատկութ-
յունները` հիմնվելով վերջիններիս զուտ մասնագիտական կոմպետեն-
տության և փորձի գնահատման վրա։ Սա երբեմն պայմանավորված է լի-
նում որոշ կազմակերպություններում մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարմամբ զբաղվող մասնագետները, թիմ ձևավորելու անհրաժեշտութ-
յունը չտեսնելով, իրականացնում են պարզապես առանձին անձանց մե-
խանիկական ընտրություն՝ միևնույն ժամանակ-տարածության մեջ աշ-
խատելու համար։ Եվ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ թիմի ձևավորման 
անհրաժեշտությունը գիտակցվում է, այնուամենայնիվ գնահատման, 
ընտրության և տեղաբաշխման գործընթացում կիրառվող հոգեբանական 
մեթոդների մեծ մասը նախատեսված են թեկնածուների խառնվածքային1 

1 Խառնվածքային համատեղելիություն ասելով նկատի ունենք մասնակիցների 
խառնվածքային առանձնահատկությունների (ինտրա- և էքստրավերսիա, նեյրոտիցիզմ, 
փսիխոտիզմ) նմանությունը, որի չափման համար կիրառվել է Այզենկի խառնվածքային 
(անձնային) հարցարանը։  
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(անձնային) և ինտելեկտուալ1 առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 
դրանց հիման վրա համատեղելիության բացահայտման համար։ Այնինչ 
նշված համատեղելիությունները պարտադիր կերպով չեն հանդիսանում 
միջանձնային հարաբերություններում մարդկանց միավորող և կապերն 
ամրապնդող գործոններ [1]։ Մարդկանց միավորում և հարաբերություն-
ներն ամրապնդում են հոգեիմաստաբանական գործոնները, ինչպիսիք 
են՝ կենսական պլանները, նպատակներն ու աշխարհայացքը, աշխարհըն-
կալումը, այլ ոչ թե արտաքին ակտիվության անհատական առանձնա-
հատկությունները։ Բնականաբար, խառնվածքային և ինտելեկտուալ ա-
ռանձնահատկությունների և դրանցով պայմանավորված համատեղե-
լիության բացահայտմանն ուղղված մեթոդներն իրենք իրենցով արժեքա-
վոր են, սակայն քիչ արդյունավետ. պատճառը վերջիններիս բովանդակա-
յին և գործընթացային սահմանափակությունների մեջ է2 [3]։ Եվ քանի որ 
աշխատակազմի ընտրության, գնահատման և տեղաբաշխման գործընթա-
ցի հիմնական նպատակներից մեկը թիմի ստեղծումն է, որում անդամները 
կկարողանան գործել համակարգված և հնարավորինս արդյունավետ, ա-
պա վերջինիս հիմնական սկզբունքներից մեկը պետք է լինի թեկնածունե-
րի/աշխատակիցների «կոնեցեպտուալ համատեղելիությունը3»։  

Աշխատանքային միջավայրում թիմ ձևավորելու անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է ոլորտի վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում 
կուտակված հետազոտահեն տվյալներով։ Այն է, որ համատեղ գործու-
նեություն, աշխատանքային գործընթաց ենթադրող բնագավառներում, 
արդյունավետության տեսանկյունից, թիմն (Team) առավել նախընտրելի 
սոցիալական/խմբային միավոր է, քան աշխատանքային խումբը 
(Working Group) [8, 9, 10, 13]: 

Եվ հենց այս դրույթն ստուգելու համար էլ իրականացվել է սույն հե-
տազոտությունը, որի վարկածն այն էր, որ  

1 Ինտելեկտւալ համատեղելիություն ասելով նկատի ունենք մասնակիցների 
ինտելեկտուալ առանձնահատկությունների նմանությունն ու վերջինիս քանակական 
ցուցանիշների մոտ լինելը։ Վերջինիս չափման համար կիրառվել են Ռավենի պրոգրեսիվ 
մատրիցաները։ 

2 Ցուցանիշների վերացարկվածությունն ու հարաբերականությունը (օրինակ IQ-ի 
դեպքում), հնանալը (ստիմուլային նյութի, ստացված չոր տվյալների հաշվարկման ալգո-
րիթմի հիմքում դրված նորմաների և այլն), պերցեպտիվ և հոգեկան միամոդալությունը 
(վերբալ թեստեր, վիզուալ թեստեր, խորքային հոգեկան կառույցները հաշվի չառնող 
թեստեր, և այլն) և այլն։ 

3 Կոնցեպտուալ համատեղելիությունը միջանձնային հարաբերությունների հիմնա-
կան հոգեիմաստաբանական դետերմինանտներից է: Այն ենթադրում միջանձնային 
հարաբերություններում ներգրավված և հաղորդակցվող կողմերի մոտ միմյանց համար-
ժեք կամ կոհերենտության բարձր մակարդակն ունեցող կոնցեպտների առկայություն [1]։ 
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• միջանձնային հարաբերությունների1 ընթացքը և արդյունքը մե-
ծապես կախված են մասնակիցների կոնցեպտուալ համատեղելիությու-
նից,  

• թիմ ձևավորելու համար (ի տարբերություն աշխատանքային խմբի) 
անհրաժեշտ պայման է անդամների կոնցեպտուալ համատեղելիությունը, 

• իսկ վերջինիս հիման վրա կազմավորված թիմն առավել արդյու-
նավետ է գործում քան խառնվածքային և կամ ինտելեկտուալ համատե-
ղելիության հիման վրա կազմավորված աշխատանքային խումբը: 

Որպես գործունեության արդյունավետության ցուցանիշ, տվյալ հետա-
զոտության շրջանակներում, դիտարկվել է մասնակիցների բավարարվա-
ծության մակարդակը։ Վերջինիս, որպես արդյունավետության ցուցանիշ 
դիտարկելը հիմնավորվում է Ջ.Հաքմանի կողմից առանձնացված` թիմի 
գործունեության արդյունավետության գնահատման չափորոշիչներով, որ-
տեղ մասնակիցների բավարարվածությունը (Member Satisfaction) մաս է 
կազմում ինտերնալ չափորոշիչների (Internal Criteria) [7]. 

Հետազոտության ընտրանքը։ Հետազոտվողների խումբը բաղկա-
ցած է եղել` 22-34 տարեկան` հայկական երկու բանկերի վարկային բա-
ժիններում թափուր հաստիքներին հավակնող 51 թեկնածուներից (39 
կին և 12 տղամարդ): Խմբերի մասնակիցների թիվը, սեռային կազմն ու 
միջին տարիքը ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում։  

Բոլոր թեկնածուներից ձևավորվել է 4 ստուգիչ խումբ, որոնք կազ-
մավորված էին խառնվածքային և ինտելեկտուալ համատեղելիության 
սկզբունքներով, և 4 փորձարարական խումբ կազմավորված կոնցեպ-
տուալ համատեղելիության սկզբունքով (Աղյուսակներ 1, 2, 3 և 5): Ընդ 
որում՝ փորձարարական խմբերում թեկնածուների տեղաբաշխումն իրա-
կանացվել է այնպես, որպեսզի խմբերի անդամներն ունենան խառնված-
քային և ինտելեկտուալ տարբեր բնութագրիչներ: Նշված բոլոր 8 խմբերը 
45 օր աշխատել են բանկերի վարկային բաժիններում:  

Մեթոդները։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են՝ 
Այզենկի խառնվածքային (անձնային) հարցարանը, որը նախա-

տեսված է էքստրա-ինտրավերսիայի, նեյրոտիցիզմի և փսիխոտիզմի 
գնահատման համար [6]: Հարցարանը բաղկացած է 101 հարցից, որոնցից 
յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է տալ «այո/+» կամ «ոչ/-» պատասխանը։ 

1 Այստեղ միջանձնային հարաբերությունները, գործունեության հետ մեկտեղ, 
դիտարկվում են որպես մեկ գործընթացի երկու կողմեր են, որոնց միջև գոյություն ունեն 
շատ անցումներ և փոխակերպումներ [4, էջ 242-271]։ Քանի որ հարաբերությունների 
առարկան կարող են լինել գործունեության ամենատարբեր ձևերը [5, էջ 24-26], ինչպես 
նաև ցանկացած գործունեություն ենթադրում է մարդու ներգրավումը որոշակի 
հասարակական հարաբերությունների մեջ [2, էջ 110]:  
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Աղյուսակ 1  
Խմբերի մասնակիցների թիվը, սեռային կազմն ու միջին տարիքը 

 1 2 3 4 
1 խումբ կին  տղամարդ միջին տարիքը 
2 ՀԽ11 6 1 28,6 
3 ՀԽ2 6 1 28,3 
4 ՀԽ3 7 2 25,5 
5 ՀԽ4 3 2 25,2 
6 ՍԽ12 5 1 23,7 
7 ՍԽ2 4 2 24,7 
8 ՍԽ3 4 1 26,0 
9 ՍԽ4 4 1 26,6 

 
Օսգուդի իմաստային տարբերակիչը, որն անհատական կամ 

խմբային իմաստաբանական (սեմանտիկ) տարածությունների կառուց-
ման համար նախատեսված մեթոդ է [11]: Հետազոտության շրջանակնե-
րում գնահատման ներկայացվել են հետևյալ 6 կոնցեպտները` «պատաս-
խանատվություն», «աշխատասիրություն», «նպատակասլացություն», 
«բարություն», «ղեկավարություն», «կոլեկտիվ»:  

Ռավենի պրոգրեսիվ մատրիցաները, որոնք բաղկացած են թվով 
60 պատկերային խնդիրներից (մատրիցաներից) և նախատեսված են 
ինտելեկտի գործակիցը գնահատելու համար [12]։ Գնահատման ընթաց-
քում, հետազոտվողին ներկայացվում են տարաբնույթ պատկերներ, ո-
րոնք միմյանցից որոշակի տրամաբանական կախվածության մեջ են 
գտնվում: Պատկերի ստորին հատվածում բերված են 6-8 հատ այլ պատ-
կերներ, որոնցից մեկը միայն պետք է ընտրի հետազոտողը` հիմնական 
պատկերի ընդհանուր տրամաբանությունը բացահայտելուց հետո: 

Բավարարվածության գնահատման յոթկետանի հարցաթերթիկը 
(այսուհետ՝ ԲԳՀ), որում անհրաժեշտ էր կատարել գնատահատում 10 
բալանոց համակարգով (1 - ընդհանրապես բավարարված չեմ, 10՝ լիո-
վին բավարարված եմ)։ Վերջինս բաղկացած էր հետևյալ կետերից՝  
1) հուզական և բարոյական բավարարվածությունն աշխատանքից,  
2) բավարարվածությունը խմբում միջանձնային հարաբերություններից, 
3) բավարարվածությունը խմբային աշխատանքի արդյունքներից,  
4) բավարարվածությունը խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտից,  
5) բավարարվածությունը խմբի անդամների մասնագիտական կոմպե-
տենտությունից, 6) բավարարվածությունը ղեկավարության վերաբեր-
մունքից, 7) բավարարվածությունը աշխատանքային պայմաններից: 

1 Հետազոտական խումբ 
2 Ստուգիչ խումբ 
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Բոլոր մասնակիցները գիտափորձից առաջ լրացրել են Այզենկի 
խառնվածքային հարցարանը և Օսգուդի իմաստային տարբերակիչը, 
ինչպես նաև գնահատվել են Ռավենի պրոգրեսիվ մատրիցաներով: Գի-
տափորձից հետո միայն, 45 օր համատեղ աշխատանքային գործու-
նեությունից հետո, լրացրել են ԲԳՀ-ն:  

Հետազոտության արդյունքները։ Հետազոտության սկզբում ման-
սակիցների գնահատման և թեստավորման արդյունքների հիման վրա 
(տե՛ս Աղյուսակ 2, 3 և 4) կազմավորվել են 4 հետազոտական խումբ` 
կոնցեպտուալ համատեղելիության և 4 ստուգիչ խումբ` խառնվածքային 
և ինտելետուալ համատեղելիության հիման վրա (տե՛ս Աղյուսակ 6): 
Կոնցեպտուալ համատեղելիության ցուցանիշները, այսինքն խմբի մաս-
նակիցների միևույն կոնցեպտների միջև եղած միջին հեռավորություննե-
րը, ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում: Հետազոտության վերջին փուլում, 
համատեղ աշխատանքային գործունեության 45 օրվանից հետո, անց է 
կացվել իմաստային տարբերակիչը: Աղյուսակ 6-ում ներկայացված են 
բոլոր խմբերի ընդհանուր ցուցանիշները։ 

Աղյուսակ 2 
Ինտելեկտի գործակիցը. բոլոր խմբերի ցուցանիշները՝ ըստ Ռավենի 

պրոգրեսիվ մատրիցաների 
 1 2 3 4 
1 խումբ ամենացածր 

ցուցանիշը 
խմբում 

ամենաբարձր 
ցուցանիշը 

խմբում 

միջին 
ցուցանիշը 

խմբում 
2 ՀԽ1 9 39 21.16 
3 ՀԽ2 9 47 21.66 
4 ՀԽ3 22 49 29.28 
5 ՀԽ4 35 55 39.57 
6 ՍԽ11 8 18 12.30 
7 ՍԽ2 19 34 26.50 
8 ՍԽ3 35 50 43.00 
9 ՍԽ4 10 40 22.71 

 

1 Ստուգիչ խումբ 
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Աղյուսակ 3 
Խառնվածքային ցուցանիշները. բոլոր խմբերի արդյունքները՝ 

ըստ Այզենկի անձնային հարցարանի 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

խ
ու

մբ
 

Էկստրավերսիա-
ինտրավերսիա Նեյրոտիցիզմ Փսիխոտիզմ 

2 
ա

մե
նա

ցա
ծր

 
ցո

ւց
ա

նի
շը

 խ
մբ

ու
մ 

ա
մե

նա
բա

րձ
ր 

ցո
ւց

ա
նի

շը
 խ

մբ
ու

մ 

մի
ջի

ն 
ցո

ւց
ա

նի
շը

 
խ

մբ
ու

մ 

ա
մե

նա
ցա

ծր
 

ցո
ւց

ա
նի

շը
 խ

մբ
ու

մ 

ա
մե

նա
բա

րձ
ր 

ցո
ւց

ա
նի

շը
 խ

մբ
ու

մ 

մի
ջի

ն 
ցո

ւց
ա

նի
շը

 
խ

մբ
ու

մ 

ա
մե

նա
ցա

ծր
 

ցո
ւց

ա
նի

շը
 խ

մբ
ու

մ 

ա
մե

նա
բա

րձ
ր 

ցո
ւց

ա
նի

շը
 խ

մբ
ու

մ 

մի
ջի

ն 
ցո

ւց
ա

նի
շը

 
խ

մբ
ու

մ 

3 ՀԽ1 2 22 11.16 1 20 10.50 2 15 7.00 
4 ՀԽ2 3 21 10.66 2 21 12.16 4 17 8.16 
5 ՀԽ3 3 19 9.71 3 19 10.00 5 10 7.14 
6 ՀԽ4 4 20 11.85 4 16 10.00 5 12 8.14 
7 ՍԽ1 2 6 3.50 1 7 3.66 1 5 3.00 
8 ՍԽ2 16 22 18.66 8 16 11.66 5 10 7.33 
9 ՍԽ3 17 21 19.33 17 22 19.33 11 14 11.66 
10 ՍԽ4 7 15 10.85 8 18 12.00 5 10 7.14 

 
 

Աղյուսակ 4 
Կոնցեպտների միջև եղած հեռավորությունների միջին ցուցանիշները. 

բոլոր խմբերի արդյունքներն ըստ իմաստային տարբերակիչի 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

խ
ու

մբ
 

«պ
ա

տ
ա

սխ
ա

-
նա

տ
վո

ւթ
յո

ւն
» 

ԿՀ
Մ

Ց
1   

«ա
շխ

ա
տ

ա
սի

-
րո

ւթ
յո

ւն
» 

ԿՀ
Մ

Ց
 

«ն
պ

ա
տ

ա
կա

-
սլ

ա
ցո

ւթ
յո

ւն
» 

ԿՀ
Մ

Ց
 

«բ
ա

րո
ւթ

յո
ւն

» 
ԿՀ

Մ
Ց

 

«ղ
եկ

ա
վա

րո
ւ-

թ
յո

ւն
» 

ԿՀ
Մ

Ց
 

«կ
ոլ

եկ
տ

իվ
» 

ԿՀ
Մ

Ց
 

բո
լո

ր 
ԿՀ

Մ
Ց

 

2 ՀԽ1 0.459 0.400 0.366 0.404 0.240 0.500 0.394 
3 ՀԽ2 0.590 0.404 0.400 0.240 0.366 0.629 0.438 
4 ՀԽ3 0.629 0.240 0.366 0.366 0.404 0.590 0.833 
5 ՀԽ4 0.366 0.404 0.240 0.459 0.590 0.459 0.419 
6 ՍԽ1 0.909 0.855 1.372 1.345 1.217 1.018 1.119 
7 ՍԽ2 1.372  1.484  1.561 1.911 1.617 1.648 1.539 
8 ՍԽ3 2.113 2.085 2.946 1.834 1.924 3.333 2.372 
9 ՍԽ4 3.756 3.333 3.866 2.597 3.098 2.946 3.266 

 

1 կոնցեպտների միջև հեռավորությունների միջին ցուցանիշը 
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Աղյուսակ 5 
Բավարարվածության ցուցանիշները. բոլոր խմբերի 

արդյունքները՝ ըստ ԲԳՀ-ի 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

խ
ու

մբ
 

1-
ին

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

1   

2-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

3-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

4-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

5-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

6-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

7-
րդ

 կ
ետ

ով
 

Մ
Ց

 

բո
լո

ր 
կե

տ
ով

 Մ
Ց

 

Մ
Ց
  

2 ՀԽ1 9.60 10.00 9.60 8.83 7.83 7.33 7.16 8.62 86% 
3 ՀԽ2 8.83 9.83 8.50 8.16 7.50 7.50 7.66 8.28 82% 
4 ՀԽ3 8.14 9.42 7.85 8.42 7.42 7.71 7.14 8.01 80% 
5 ՀԽ4 9.14 8.14 8.71 9.28 6.42 6.57 6.84 7.87 78% 
6 ՍԽ1 7.50 7.83 8.83 7.33 6.83 7.00 6.66 7.42 74% 
7 ՍԽ2 4.16 3.33 4.33 3.50 6.50 6.33 5.00 4.73 47% 
8 ՍԽ3 4.33 3.50 3.33 4.16 6.00 6.50 7.00 4.97 49% 
9 ՍԽ4 1.42 1.14 1.28 1.57 1.85 2.00 3.00  1.75 17% 

 
Աղյուսակ 6 

Խմբերի ընդհանուր ցուցանիշները 
 1 2 3 5 6 7 

1 

խ
ու

մբ
 

ին
տ

ել
եկ

տ
ի 

գո
րծ

ա
կի

ցը
 

«է
կս

տ
րա

-
վե

րս
իա

-
ին

տ
րա

-
վե

րս
իա

» 

«ն
եյ

րո
տ

ի-
ցի

զմ
» 

«փ
սի

խ
ո-

տ
իզ

մ»
 

Կ
ոն

ցե
պ

-
տ

ու
ա

լ 
հա

մա
տ

ե-
ղե

լի
ու

թյ
ու

ն 
2 ՀԽ1 ՄՑ և ՄԲ2 Ի, Է և Ա3 ՀԿ և ՀՄԿ4  ցածր և միջին 

մակարդակներ 
շատ բարձր 

3 ՀԽ2 ՄՑ, Մ և ՄԲ Ի, Է 
 

ՀԿ, ՀՄԿ և Ն  բարձր 
4 ՀԽ3  ցածր, միջին և 

բարձր 
մակարդակներ 

5 ՀԽ4 Մ և ՄԲ Է, Ա ՀԿ և ՀՄԿ ցածր և միջին 
մակարդակներ 

շատ բարձր 

6 ՍԽ1 ՄՑ և Մ Ի ՀԿ  ցածր մակարդակ ցածր 
 7 ՍԽ2 Մ Է 

 
ՀՄԿ  միջին մակարդակ 

8 ՍԽ3 Մ և ՄԲ Ն բարձր 
մակարդակ 

շատ ցածր 

9 ՍԽ4 ՄՑ և Մ Ա ՀՄԿ  ցածր մակարդակ 

 

1 միջին ցուցանիշը խմբում 
2 ՄՑ - միջինից ցածր, Մ - միջին, ՄԲ - միջինից բարձր 
3 Ի-ինտրավերսիա, Է- էկստրավերսիա, Ա-ամբիվերսիա (էկստրավերսիա-ինտրա-

վերսիայի միջին մակարդակը) 
4 ՀԿ-հուզական կայունություն, ՀՄԿ-միջին կայունություն, Ն-նեյրոտիցիզմ (հուզա-

կան անկայունություն) 
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Աղյուսակ 7 
Կորելյացիոն (Bivariate) վերլուծության արդյունքները (միջին խմբային 
ցուցանիշներ). Ռավենի թեստի արդյունքների և բավարարվածության 

աստիճանի 
 1 2 3 4 
1   Բավարարվածությունը M, % Ռավեն  

2 Բավարարվա-
ծությունը M, % 
(Աղ. 4` սյուն. 10) 

Պիրսոնի կորելյացիան 1 -,111 
3 Վիճ. նշանակալիություն   ,794 
4 N 8 8 
5 Ռավեն 

(Աղ. 1` սյուն. 4) 
Պիրսոնի կորելյացիան -,111 1 

6 Վիճ. նշանակալիություն ,794  
7 N 8 8 

 
Աղյուսակ 8 

Կորելյացիոն (Bivariate) վերլուծության արդյունքները (միջին խմբային 
ցուցանիշներ). Այզենկի խառնվածքային հարցարանի արդյունքների 

և բավարարվածության աստիճանի 
 1 2 3 4 5 
1   «էքստրա-

վերսիա-
ինտրավերսիա» 
(Աղ. 2` սյուն. 4) 

«նեյրոտի-
ցիզմ» (Աղ. 
2` սյուն. 7) 

«փսիխո-
տիզմ» 
(Աղ. 2` 

սյուն. 10) 
2 Բավարարվա-

ծությունը M, % 
(Աղ. 4` սյուն. 
10) 

Պիրսոնի կորելյացիան -,392 -,383 -,209 
3 Վիճ. նշանակալիություն ,337 ,349 ,619 
4 N 8 8 8 

 
Աղյուսակ 9 

Կորելյացիոն (Bivariate) վերլուծության արդյունքները` բոլոր 
կոնցեպտների միջև եղած հեռավորությունների թվաբանական 

միջինի (տե՛ս Աղյուսակ 3 և 4) 
 1 2 3 4 

1   Բավարարվածու-
թյունը M, %  

Բոլոր կոնցեպտների 
միջև եղած հեռավորու-
թյունների M  

2 Բավարարվածու-
թյունը (m, %) 
(Աղյ. 4` սյուն. 10) 

Պիրսոնի կորելյացիան 1 -,959** 

3 Վիճ. նշանակալիություն  ,000 

4 N 8 8 

5 Բոլոր կոնցեպտ-
ների միջև եղած  
Հեռավորություն-
ները (m) 

Պիրսոնի կորելյացիան -,959** 1 

6 Վիճ. նշանակալիություն  ,000  

7 N 8 8 

8 **. Կորելյացիան նշանակալի է 0.01 մակարդակում 
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Արդյունքների քննարկումը։ Հետազոտության արդյունքները թույլ են 
տալիս ենթադրելու, որ վարկածն այն է, որ կոնցեպտուալ համատեղե-
լիության սկզբունքով կազմված խմբերն ավելի արդյունավետ են քան 
խառնվածքային և կամ ինտելեկտուալ համատեղելության սկզբունքով 
կազմված խմբերը, կենսակայուն է, քանի որ բավարարվածության բարձր 
ցուցանիշներ են (70%-ից բարձր) գրանցվել բոլոր հետազոտական խմբե-
րում և միայն մեկ ստուգիչ խմբում (Աղյուսակ 5` տողեր 2-ից 6 ներառյալ): 
Բացի այդ, ստուգիչ երկու խմբերում արձանագրվել են բավարարվածութ-
յան ցածր ցուցանիշներ (50%-ից ցածր) (Աղյուսակ 5` տողեր 7 և 8), իսկ 
չորրորդ ստուգիչ խմբում` բավարարվածության շատ ցածր ցուցանիշներ 
(20%-ից ցածր) (Աղյուսակ 5` տող 9): 

Բացի այդ կորելյացիոն վերլուծության արդյունքում չի հատնաբերվել 
կապ ո՛չ խմբերի անդամների ինտելեկտի մակարդակի և բավարարվա-
ծության աստիճանի միջև (Աղյուսակ 7), ո՛չ էլ խմբերի անդամների խառն-
վածքային առաձնահատկությունների և բավարարվածության աստիճանի 
միջև (Աղյուսակ 8): Սակայն այլ է պատկերը խմբերի անդամների կոն-
ցեպտների միջև եղած հեռավորությունների և բավարարվածության աս-
տիճանի կորելյացիան վերլուծության դեպքում (Աղյուսակ 9): Վերջինիս 
արդյունքում բացահայտվել է ուժեղ բացասական կապ` բարձր վիճակագ-
րական նշանակալիությամբ: Դրանից հետևում է, որ առկա է ուժեղ կապ 
խմբի անդամների կոնցեպտուալ համատեղելիության և համատեղ գոր-
ծունեությունից բավարարվածության միջև, ընդ որում որքան ցածր է կոն-
ցեպտուալ համատեղելիության մակարդակը, այլ կերպ ասած, որքան 
բարձր է կոնցեպտների միջև եղած հեռավորությունը (թվային նիշը, ար-
տահայտումը) այնքան ցածր է համատեղ գործունեությունից ստացված 
բավարարվածության աստիճանը: 

Հիմնվելով ստացված արդյունքների վերլուծության վրա՝ կարելի է 
եզրակացնել, որ աշխատանքային խմբերում` ա) անդամների խառն-
վածքային համատեղելիության և բավարարվածության միջև նշանակալի 
կապ գոյություն չունի, բ) անդամների ինտելեկտուալ համատեղելիութ-
յան և բավարարվածության միջև նշանակալի կապ գոյություն չունի, գ) 
անդամների կոնցեպտուալ համատեղելիության և բավարարվածության 
միջև գոյություն ունի ուժեղ բացասական կապ` բարձր վիճակագրական 
նշանակալիությամբ (կորելյացիան նշանակալի է 0.01 մակարդակում): 

Հիմնվելով եզրակացությունների վրա` առաջարկում ենք աշխա-
տանքային խմբեր/թիմեր կազմելիս, այսինքն՝ աշխատակազմի ընտրութ-
յուն, գնահատում և տեղաբաշխում իրականացնելիս առաջնորդվել ան-
դամների կոնցեպտուալ համատեղելիության սկզբունքով: Ավելի հստակ` 
1) թեկնածուների գնահատման փուլում իրականացնել նաև հոգեիմաս-
տաբանական գնահատում, 2) նոր խմբեր կազմելիս միևնույն խմբում 
ներգրավել կոնցեպտուալ տեսանկյունից միմյանց հետ համատեղե-
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լիության հնարավորինս բարձր մակարդակ ունեցող թեկնածուներին,  
3) արդեն իսկ գոյություն ունեցող աշխատանքային խմբերում նոր աշխա-
տակիցների տեղաբաշխումն իրականացնելիս կատարել գոյություն ունե-
ցող խմբերի անդամների հոգեիմաստաբանական գնահատում նույնպես` 
նոր անդամներին կոնցեպտուալ համատեղելիության առավել բարձր 
խմբում տեղաբաշխելու նպատակով:  
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ: ПОДБОР, ОЦЕНКА И РАССТАНОВКА 

ПЕРСОНАЛА ПО КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

В статье представлены результаты исследования эффективности 
подбора, оценки и расстановки персонала банка методом семанти-
ческого дифференциала. Полученные в ходе эксперимента данные 
выявили наличие более высокого уровня эффективности групп состав-
ленных по принципу концептуальной совместимости по сравнению с 
группами составленными по характерологическому принципу и 
принципу интеллектуальной совместимости.  

Ключевые слова: команда, концептуальная совместимость, 
семантический дифференциал.  
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PSYCHOSEMANTIC STUDY OF INTERPERSONAL RELATIONS IN A 
GROUP: THE SELECTION, ASSESSMENT AND ARRANGEMENT OF A 

PERSONNEL BY CONCEPTUAL COMPATIBILITY 
This article presents the results of the investigation which dedicated to 

clarification of the effectiveness of selection, assessment and arrangement 
of bank’s personnel by the method of Semantic Differential. The data 
received during experiment shows that the groups organized by the 
conceptual compatibility principle demonstrates more effectiveness than 
the groups organized by the characterological and intellectual compatibility 
principles. 
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ1 
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 
ԱԼԻՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ2  

ԵՊՀ անձի և մասնագիտական գործունեության 
հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող 

ՄԱՍՆԱԳԻԱՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

(Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 
կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ 15T-5AO78 ծածկագրով 

գիտական թեմայի շրջանակներում) 

Այսօր մասնագետների քանակը գերազանցում է աշխատաշու-
կայի պահանջարկը: Տեղեկատվության լայնածավալ և ոչ համա-
կարգված հոսքը լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում մասնա-
գիտական ինքնորոշման և ընտրության համար: Ապագա մասնա-
գետի պատկերացումներում արդիական և պահանջված են մասնա-
գիտական աշխատանքից ձեռքբերման սպասումները սոցիալական 
միջավայրից` որպես արտաքին սպասումներ, և սեփական հնարա-
վորությունների ու նախաձեռնողության գիտակցումը` որպես ներքին 
պահանջ: Հոդվածում կարևորվում են մասնագիտական ինքնուրույ-
նության, ձեռներեցության և նախաձեռնողական այլ որակները` 
դրանք դիտարկելով որպես կոմպետենտության նախապայմաններ:  

Հիմնաբառեր. մասնագիտական կոմպետենտություն, ինքնու-
րույնություն, ձեռներեցություն, կրթություն, մասնագիտության ընտ-
րություն, տեղեկացվածություն: 

 
Մասնագիտական կոմպետենտության խնդիրը բոլոր ժամանակնե-

րում էլ ունեցել է իր դժվարություններն ու մասնակի լուծումները: Այն նաև 
բխում է դեռևս պատանեկան տարիքի մասնագիտական կողմնորոշման 
դժվարություններից: Տեղեկատվության լայնածավալ և չհամակարգված 
հոսքի ներքո դժվար է կողմնորոշվել, գտնել առանցքային տեղեկություն-
ներ այս կամ այն խնդրի առնչությամբ: Ձևավորվող հասարակարգի 
պայմաններում թիրախային է ընտրությունը թե՛ երիտասարդ, թե՛ ավելի 
վաղ տարիքի համար: Շատ հաճախ ընտրության խնդիրը հանգում է ոչ 
էական, երկրորդային գործոնների ազդեցությանը, ինչը «թուլացնում է» 
վերջնարդյունքը: 

1 vpapoyan@ysu.am 
2 alina.galsyan@ysu.am 
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Կրթության և աշխատանքային գործունեության համապատասխա-
նությունը, որպես հասարակարգից բխող սոցիալ-տնտեսական պա-
հանջ, երիտասարդ մասնագետների առջև մասնագիտական կարողութ-
յունների նոր ուղիներ է բացում, որոնց հիմքում ընկած են ոչ միայն 
կրթության որակի ապահովման, ապագա մասնագետի անհատական 
առաձնահատկությունների ադեկվատ գնահատման հարցերը, այլ նաև 
նրա ինքնուրույնության և նախաձեռնողության հնարավորությունները: 

Նախորդ տարիներին մեր կողմից կատարված տեսական և հետա-
զոտական ամփոփիչ տվյալները, որոնք վերաբերում էին ապագա մաս-
նագետների ինքնորոշմանը և կայացմանը, բացահայտեցին այն սահմա-
նափակումները, որոնք առաջ էին բերում դժվարություններ մասնագի-
տական կարողությունների դրսևորման և հմտությունների ձեռքբերման 
ճանապարհին [1]: Մասնավորապես, որպես սահմանափակում կարող 
ենք նշել, որ շրջանավարտների և ուսանողների մոտ այնքան էլ ձևավոր-
ված չեն ապագա մասնագիտական գործունեության համար անհրա-
ժեշտ այնպիսի կիրառական որակներ, որոնք կապված են սեփական 
անձի ինքնուրույնության, ակտիվության, նախաձեռնողության և ձեռնե-
րեցության գործոնների հետ: Այդ իսկ պատճառով, ապագա մասնագե-
տի մոտ կրթությունն ստանալու արդյունքում ավելի արդիական և պա-
հանջված են մասնագիտական աշխատանքի ձեռքբերման սպասումները 
սոցիալական միջավայրից (էքստերնալ սպասումներ), քան սեփական 
հնարավորությունների և նախաձեռնողության գիտակցումը (ինտերնալ 
սպասումներ) մասնագիտական գործունեության իրականացման գոր-
ծընթացում: Նաև, կասկած չի հարուցում, որ հասարակության մեջ մաս-
նագետների քանակը գերազանցում է աշխատաշուկայի պահանջարկը, 
չկա համապատասխանություն մասնագիտական պատրաստվածության 
և բնագավառային պահանջարկի միջև: Սա ընդհանուր խնդիր է ներկա-
յում ձևավորված հասարակարգի համար, որի մասնակի լուծումները 
մասնագիտական կոմպետենտության ենթատեքստում կարող են ապա-
հովել արդյունավետություն մասնագիտություն-հասարակություն-պահան-
ջարկ համակարգում: 

Չտիրապետելով մասնագիտական գործունեության մասին տեղե-
կատվությանը` պրոֆեսիոգրամային, չկարողանալով ադեկվատ գնահա-
տել ներքին հնարավորություններն ու կարողություններն ապագա մաս-
նագետի տեսանկյունից, անձը շատ հաճախ կարևորում է միայն ձեռք-
բերված գիտելիքի որակը և «կորչում» աշխատաշուկայի պահանջարկի 
բազմազանության մեջ:  

Մասնագիտության մեջ ճիշտ կողմնորոշումը ձեռքբերված գիտելիք-
ների և հմտությունների հիման վրա, հետագայում նպաստում է աշխա-
տանքի բնականոն ընտրությանը: Մասնագիտական կողմնորոշման ելա-
կետ է հանդիսանում մասնագիտական ինքնորոշումը: Ըստ Պրյաժնիկովի 
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մասնագիտական ինքնորոշման՝ բովանդակությունը կազմում են հասա-
րակարգի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական ուղղվածությունը և հասարա-
կության մեջ աշխատանքի պիտանելիության արժեքի և մասնագիտա-
կան պատրաստվածության գիտակցումը: Ինքնորոշման կարևորագույն 
մաս է կազմում նաև անձի կենսական նպատակների հստակեցումը, որը 
հետագայում համադրվում է մասնագիտական գործունեության մեջ 
առաջխաղացման ներքին և արտաքին դրդապատճառների հետ [2], [3]: 
Մասնագիտական ինքնորոշումը, անշուշտ, պայմանավորված է նաև անձի 
առանձնահատկություններով և սոցիալական այն պայմաններով, որոնք 
խթանում կամ խոչընդոտում են նրա զարգացման ընթացքը: Այս առու-
մով մասնագիտական ինքնորոշմանը կարելի է մոտենալ որոշակի հիե-
րարխիայով. մանկական տարիքի խաղային գործունեության առանձնա-
հատկություններից` թե ուր են ուղղված եղել հետաքրքրությունները (ինչ-
պիսի դերեր, հերոսներ, կերպարներ և այլ), մինչև հասուն տարիքում` 
ընդունակություններով պայմանավորված` մասնագիտության ընտրութ-
յուն և իրականացում: Հիերարխիայի յուրաքանչյուր շերտ «պատասխա-
նատու է» տարիքային այս կամ այն փուլի համար: Այսպես. դեռահասի 
պատկերացումներն ու երազանքները որոշակի համակրանք, կամ նույ-
նիսկ հրապուրանքն են ձևավորում կոնկրետ մասնագիտության հան-
դեպ, իսկ արդեն պատանեկան տարիքում դրանք նախահիմք են դառ-
նում արժեհամակարգի համար: Ապագա մասնագետը կայացնում է իր 
որոշումը, ընտրում է մասնագիտությունն ու ծավալում սկզբում ուսումնա-
կան, այնուհետև մասնագիտական գործունեությունը: 

Մասնագիտական ինքնորոշման և ապագա աշխատանքի ընտրության 
գործընթացների համար կարևորվում են հետևյալ նախապայմանները. 

 կրթություն, որն ապահովում է համապատասխան գիտելիքներ, 
 պատկերացումներ ապագա մասնագիտական բնագավառի մասին, 
 պատկերացումներ աշխատաշուկայում հնարավոր մասնագիտա-

կան գործունեության մասին, 
 սեփական հնարավորությունների և կարողությունների գիտակ-

ցում` կապված մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման հետ, 
 տեղեկություններ մասնագիտական կադրերի պահանջարկի մասին,  
 մասնագիտական աճի հեռանկարների և ներքին ռեսուրսների 

գնահատում: 
Ինքնորոշումը չի ավարտվում մասնագիտական ընտրությամբ և աշ-

խատանքի ապահովմամբ: Հարկ է նշել, որ որոշիչ դեր կարող է խաղալ 
ինքնուրույնությունը, որին նպաստում են մի շարք ուղղորդիչներ: Մաս-
նագիտական ինքնուրույնություն ասելով հասկանում ենք անձի այնպիսի 
որակների առկայությունը, ինչպիսիք են ճկունությունը, աշխատանքային 
դժվարություններում ազատ կողմնորշվելը, նորամուծություններին ընդա-
ռաջ գնալը, նոր առաջարկություններով հանդես գալը և այլն: Մասնագի-
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տական գործունեության մեջ կարևոր դեր է խաղում այն, որ ինքնուրույ-
նությունը նպաստում է նոր խնդիրների ձևակերպմանը, այլ տեսակետ-
ներով հանդես գալուն, ինչն էլ խթանում է պատասխանատվության 
բարձրացմանը, այլ հնարավորությունների ընդլայնմանը [4]:  

Երիտասարդների և պատանիների շրջանում ինքնուրույնության 
խթանման ընդհանուր գործընթացը, որը մեր կողմից մշակվել է մասնա-
գիտական խմբերին տրամադրելու նպատակով, ունի տեղեկացվածութ-
յան հետևյալ ուղիները. 

 երիտասարդների/պատանիների հնարավորությունների, կարո-
ղությունների և հետաքրքրությունների բացահայտում, 

 հետագա պլանների համապատասխանեցում վերոնշյալի հետ, 
 ապագա մասնագիտության մասին իմացություն, որպես ապագա 

մասնագետի պիտանելիության գնահատում, 
 մասնագիտական կոմպետենտության գիտակցում սեփական 

հնարավորությունների և կարողությունների գնահատման արդյունքում, 
 ապագա մասնագիտության արդիականության և պահանջարկի 

մասին տեղեկացվածություն, 
 երիտասարդների կողմից աշխատաշուկայի հետազոտում, 
 նոր գաղափարների առաջադրում, ներկայացում, 
 գաղափարի իրականացման համար քայլերի պլանավորում, 
 մրցակցության դաշտի գնահատում և իրականացման քայլերի 

հստակեցում, 
 մասնագիտական և ֆինանսական համագործակցության հնարա-

վոր ուղիների մասին պատկերացում: 
Վերոնշյալի համար որպես նախադրյալներ հանդես են գալու անձ-

նային այնպիսի որակները և կարողությունները, որոնցով պետք է օժտ-
ված լինեն ապագա մասնագետները: Մասնավորապես կարող ենք նշել 
աշխատանքի պլանավորման և քայլերի հստակեցման ընդունակությու-
նը՝ ինչպես ձևաչափ պահանջող, այնպես էլ արտասովոր և անսպասելի 
իրավիճակներում, նախաձեռնողականությունը, կազմակերպչական վար-
քը և արդյունավետ հաղորդակցումը, աշխատանքն ավարտին հասցնելու 
ներքին պահանջմունքը, նվաճման պահանջմունքը, արդյունավետ աշ-
խատանքի համար անհրաժեշտ հիմնարար կարողությունները և ընդու-
նակությունները, հաջողության հավակնության ընդունակությունը, աշխա-
տանքային տարբեր իրավիճակներում վարքի կառավարումը, կամային 
անձնային որակները, որոնք կապահովեն աշխատանքի արդյունավե-
տությունը, մասնագիտական և նեղ մասնագիտական գիտելիքներն և 
հմտությունները, ճկուն, ստեղծարար (կրեատիվ) մտածողությունը, բարձր 
պատասխանատվությունը և բարեխղճությունը: 

Անձնային և մասնագիտական կարողությունների այս հագեցված 
շարքը կարող ենք խմբավորել մի քանի ենթախմբով. մտավոր կարո-
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ղություններ, հաղորդակցման հմտություններ, ինքնակառավարման և 
հուզակամային որակներ: Մտավոր կարողություններն ապահովում են 
որակյալ և մնայուն գիտելիքի ձեռքբերմանն ու կիրառությանը, հասուն 
հաղորդակցական և կազմակերպչական որակները նպաստում են ա-
զատ շփումներին ու համագործակցությանը, իսկ ինքնատիրապետման 
կարողություններն ու հուզական հասունությունը նպաստում են աշխա-
տանքային մոտիվների ձևավորմանը և հաջողության ձգտմանը:  

Մինչ այժմ մեր կողմից կատարվել են ոչ միայն տեսական, այլև հե-
տազոտական վերլուծություններ, որոնք ուղղված են եղել մասնագիտութ-
յան ընտրության, պատրաստվածության և հոգեբանական ուղղորդման 
հարցերին [1]: Ներկայում հետազոտություններն ընդգրկում են այլ 
բնույթ, անցկացվել են հարցումներ և քննարկումներ ֆոկուս-խմբերի 
հետ, որոնց արդյունքներն ենթարկվում են քանակական և որակական 
վերլուծությունների:  

Կարծում ենք, որ տարբեր բնագավառներում մասնագիտական 
կոմպետենտության և ինքնուրույնության գործոնների հստակեցման տե-
սական-վերլուծական, կազմակերպչական ու հետազոտական աշխա-
տանքները, որոնք կատարվում են մեր կողմից իրագործվող նախագծի 
շրջանակներում, կամփոփեն կոմպետենտության հիմնական բաղադրիչ-
ները, լրացնելով դրանք այսօրվա մասնագետին ներկայացվող ինքնու-
րույնության, ձեռներեցության և նախաձեռնողական այլ որակների հոգե-
բանական նկարագրումներով:  
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