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ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ.,  
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դատարանի նախագահ 
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Ի.գ.դ., պրոֆ., 
ՀՀ սփյուռքի նախարար 
ՄԱՆՎԵԼ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Տ.գ.թ., ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության խորհրդի 
նախագահ 
ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս, Հայաստանի 
պետական տնտ. համալսարան 
ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ Նախագահի 
աշխատակազմի կադրերի 
վարչության պետ 
ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Եևանի 
պետական համալսարան 
ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Ի.գ.դ., պրոֆ., 
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ԱՂԱՍԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Հայաստանի 
պետական տնտեսագիտական 
համալսարան 
ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Տնտեսագի-
տության և կառավարման 
ինստիտուտի տնօրեն 
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ԳԱՐԻԿ ՔԵՌՅԱՆ 
Ք.գ.դ., Երևանի պետական 
համալսարան  
ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան 
ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 
Հ.գ.թ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա 
ՖՐԱՆԿ ՎՌԱՄ ԾԵՐՈՒՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Հարավային 
Կալիֆորնիայի համալսարանի 
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Ի.գ.դ., պրոֆ., Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատա-
րանի դատավոր Հայաստանից, 
Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա 
ԱԼԱՆ ՄԱՍԼՈՎ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի Կարլտոն 
համալսարանի հանրային քաղա-
քականության և կառավարման 
դպրոց, Օտտավա, Կանադա  

ՓՈԼ ԲՐԱՈՒՆ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի 
Դալհաուսի համալսարանի 
պետական կառավարման 
դպրոց, Հալիֆաքս, Կանադա  

ԼԵՍԼԻ ՓԱԼ 
Փ.գ.դ., պրոֆ.,Կանադայի 
Կարլտոն համալսարանի 
հանրային քաղաքականության 
և կառավարման դպրոց, 
Օտտավա, Կանադա 
 

ԱՆԱՏՈԼԻ ԺՈՒՐԱՎԼՅՈՎ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Ռուսաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
հոգեբանության ինստիտուտ, 
ՌԳԱ իսկական անդամ, ՌԿԱ 
ակադեմիկոս, Մոսկվա, ՌԴ 
ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄԵՆԿՈ 
Պետ. կառ. դոկ., պրոֆ., 
Ուկրաինայի մունիցիպալ 
կառավարման ակադեմիա, 
Կիև, Ուկրաինա 
ՎԱԼԵՐԻ ՏԵՐՏԻՉԿԱ 
Պետ. կառ. դոկ, պրոֆ., 
Ուկրաինայի Նախագահին 
առընթեր պետական 
կառավարման ազգային 
ակադեմիա, Կիև, Ուկրաինա 
ՎԻՏԱԼԻ ՆԵԿՐԱՍՈՎ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԴ Նախագահին 
առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիա, Հարավ-
ռուսաստանյան ինստիտուտ-
մասնաճյուղ, Դոնի Ռոստով, ՌԴ  
ԻԳՈՐ ԳԱՆՉԵՐԵՆՈԿ 
Ֆիզմաթ. գ.դ., պրոֆ., 
Բելառուսի ազգային 
ակադեմիայի գիտական 
կադրերի պատրաստման 
ինստիտուտ, Մինսկ, Բելառուս  
ՍԵՐԳԵՅ ԿԱԼԵՆՋՅԱՆ  
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԴ Նախագահին 
առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիայի կորպորատիվ 
կառավարման բարձրագույն 
դպրոց, Մոսկվա, ՌԴ  
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Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  

 

ԱՇՈՏ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ՀՀ ՊՆ ռազմարդյունաբերության պետական 

կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ,  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐՆ ՈՒ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Ռազմարդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսու-
թյան դինամիկորեն զարգացող ճյուղերից մեկն է: Ինչպես ռազ-
մարդյունաբերության, այնպես էլ տնտեսության այլ ոլորտնե-
րում կարևոր նշանակություն ունի կառավարման ավտոմա-
տացված համակարգի ներդնումը: Հոդվածում վերլուծվել և 
հիմնավորվել է ՀՀ ռազմաարդյունաբերական համալիրում կա-
ռավարման ավտոմատացված համակարգի ներդրման անհրա-
ժեշտությունը, դերն ու նշանակությունը, խնդիրները, բաղադրիչ-
ները, համակարգին ներկայացվող պահանջները:  

Հիմնաբառեր. ռազմարդյունաբերություն, կառավարման 
ավտոմատացված համակարգ: 

 
Ռազմարդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության դինա-

միկորեն զարգացող ճյուղերից մեկն է:  
«Ռազմարդյունաբերական համալիր» հասկացությունն առաջին ան-

գամ օգտագործվել է ԱՄՆ նախագահ (1953-1961 թթ.) Դուայտ Դ. Էյզեն-
հաուերի կողմից, ռազմական շրջանակների, պետական հիմնարկների և 
ռազմական արդյունաբերության հետ կապված կորպորացիաների հզոր 
միավորումների սահմանման համար [1]: 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետում ռազմարդյունաբերական համալիրը 
սահմանված է որպես գիտական, գիտաարտադրական, արտադրական և 
այլ բնույթի կազմակերպությունների ու պետական մարմինների համա-
կարգ, որի գործունեությունն ուղղված է պետության ռազմատեխնիկական 
քաղաքականության կենսագործմանը [2, 2-րդ հոդված, 1-ին մաս, 1-ին 
ենթակետ]: 
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Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին ամբողջական տեղեկա-
տվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա բովան-
դակային կողմը, այդ թվում պարզել ռազմարդյունաբերական համալիրի 
սուբյեկտները և դրանց փոխհարաբերությունների համակարգը, գործա-
ռութային դերը, կազմակերպական կառուցվածքի առանձնահատկութ-
յունները, ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների կազմը, ռազ-
մարդյունաբերական համալիրի տեղը ռազմական և ազգային տնտեսութ-
յան համակարգում, պետության դերը ռազմարդյունաբերական համալիրի 
գործունեության մեջ և պետական պաշտպանական պատվերի ծավալը: 

ՀՀ ռազմարդյունաբերական համալիրում չկա միասնական կառա-
վարման ավտոմատացված համակարգ և սուբյեկտների միջև տեղեկատ-
վության փոխանակումը, ինչպես նաև փաստաթղթաշրջանառությունը 
կատարվում է թղթային եղանակով՝ նվազեցնելով համալիրի կառավար-
ման օպերատիվությունը: 

Կարող ենք սահմանել, որ կառավարման ավտոմատացված համա-
կարգը կառավարվող օբյեկտի կազմհաստիքային կառուցվածքին հա-
մանման կառուցվածք ունեցող տարածքային հիերարխիկ բազմաօբյեկտ 
ավտոմատացված համակարգ է, որի օբյեկտները զինված են համակարգ-
չային և կապի ժամանակակից միջոցներով ու իրար հետ իրականացնում 
են տեղեկատվության փոխանակում:  

Այս տեսանկյունից կարևոր ենք համարում ՀՀ ռազմարդյունաբերա-
կան համալիրում ներդնել ռազմարդյունաբերական համալիրի սուբյեկտ-
ների կառավարման ավտոմատացված համակարգ: Որպես համակարգի 
նպատակ՝ կարող ենք նշել ռազմարդյունաբերական համալիրի գործու-
նեության սուբյեկտների զարգացման բարենպաստ պայմանների ստեղծ-
ման համար պետական պատասխանատվությունը, կատարողի նկատ-
մամբ հսկողության իրականացնումը, ռազմական ապրանքի և գույքի մա-
տակարարման համար հատկացված բյուջետային միջոցների նպատա-
կային և արդյունավետ օգտագործումը, ընթացիկ աշխատանքների օպե-
րատիվ կազմակերպումը և տեղեկատվության արագ հասանելիության 
ապահովումը: 

Համակարգը պետք է ունենա հետևյալ խնդիրները` 
• ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտնե-

րի զարգացման պետական պատասխանատվության ապահովումը, 
• նյութական, ֆինանսական, աշխատանքային միջոցների և բնա-

կան պաշարների արդյունավետ օգտագործման հսկողությունը, 
• ֆինանսական, իրավական, գույքային, տեղեկատվական, խորհր-

դատվական ապահովումը, 
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• ռազմական պատվեր կատարող ընկերության կողմից իրականաց-
վող ծախսերի հիմնավորվածության գնահատման գործընթացի անընդ-
հատության ապահովումը, 

• ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտնե-
րի գործունեության և գործունեության արդյունքների հաշվառման տվյալ-
ների կենտրոնացման ապահովումը, 

• արտադրական կոոպերացիայի ստեղծման հիմքերի ապահովումը 
և այլն: 

Ռազմարդյունաբերության համալիրի սուբյեկտների կառավարման 
ավտոմատացված համակարգի ներդնմամբ պետք է նախատեսվի ռազ-
մարդյունաբերական համալիրի կազմակերպություններում ներդնել հաշ-
վառման միասնական համակարգ՝ մեկ միավոր արտադրանքի ինքնար-
ժեքի ավտոմատացված հաշվարկների կատարման հնարավորությամբ: 
Համակարգը հնարավորություն կընձեռի վերլուծել ընկերության իրացվե-
լիության մակարդակը, կատարել շրջանառելիության վերլուծություն, շա-
հութաբերության մակարդակի վերլուծություն, կարողանա ղեկավարութ-
յանը տրամադրել պաշարների պատվերի օպտիմալ քանակի հաշվարկ, 
վերահսկել հումքի և պատրաստի արտադրանքի շարժը, կազմել ֆինան-
սական հաշվետվություններ, թույլ կտա ռազմարդյունաբերական համա-
լիրի կազմակերպություններին վարելու կադրերի մանրամասն հաշվա-
ռում, էլեկտրոնային գործավարություն, ինչպես նաև կապահովի զորահա-
վաքային նախապատրաստության վերաբերյալ ընկերության գործա-
ռույթների արդյունավետ կատարումը:  

Ռազմարդյունաբերության համալիրի սուբյեկտների կառավարման 
ավտոմատացված համակարգի տեղեկատվական փոխանակման համա-
կարգը պետք է լինի համացանցային պաշտպանված և գաղտնիացված 
ցանց, որը կապահովի փաստաթղթաշրջանառության օպերատիվ կազ-
մակերպում, տվյալների արագ փոխանակություն, կառավարման արդյու-
նավետության բարձրացում, ինչպես նաև վերահսկողության ապահովում: 

Համակարգը պետք է մշակվի հաշվապահական հաշվառման ստան-
դարտների և ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծության հիման վրա: Ել-
քային տվյալները պետք է համապատասխանեն նորմատիվ իրավական 
ակտերի պահանջներին: 

Նշենք նաև համակարգի հիմնական բաղադրիչները` 
• հաշվապահական հաշվառում, 
• կառավարչական հաշվառում, ներառյալ մեկ միավոր արտադրան-

քի գնահաշվարկի կատարման ավտոմատացումը, 
• ֆինանսական գործունեության վերլուծություն, 
• կադրերի հաշվառում, 
• էլեկտրոնային գործավարություն, 
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• զորահավաքային նախապատրաստություն, 
• արտադրական միջոցների (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) կյանքի պար-

բերաշրջանի հաշվառում, 
• ռազմարդյունաբերական համալիրի սուբյեկտների ամփոփ ցու-

ցակների և քարտագրման համակարգի (ավտոմատացված) վարում, 
• գիտական և գիտաարտադրական ձեռքբերումների արդյունքների 

հաշվառում: 
• պետական պահուստում կուտակման ենթակա` ռազմարդյունաբե-

րական համալիրում օգտագործվող, նյութական արժեքների ցանկի մշա-
կում և վարում: 

Համակարգին պետք է պատվիրատուի կողմից ներկայացվեն հետև-
յալ պահանջները` 

• տվյալների գաղտնիության ապահովումը, այդ թվում' ըստ օգտա-
տերերի գաղտնիության թույլտվության, 

• տվյալների և գործառույթների հասանելիության տարանջատումը, 
• տվյալների մուտքի և հաստատման գործառույթների տարանջա-

տումը ըստ օգտատերերի, 
• ելքային փաստաթղթերը արագ արտապատկերումը, 
• կրկնակի աշխատանքի բացառումը, 
• տվյալների արխիվացման հնարավորությունը, արխիվային կրիչ-

ների հաշվառումը, 
• տվյալների կորստի բացառումը, 
• շահագործման ընթացքում համակարգի և օգտատերերի գործո-

ղությունների գրանցումը, 
• պահեստային համակարգի զուգահեռ աշխատանքի հնարավո-

րությունը, 
• հիմնական համակարգի աշխատանքի խափանման դեպքում պա-

հեստային համակարգի արագ ակտիվացման հնարավորությունը, 
• համակարգի աշխատանքի խափանումների տեղեկատվությունը 

համակարգից անկախ միջոցներով: 
Նշված ավտոմատացված համակարգը պետք է հավաքի արտադրա-

տեսակների մշակման, արտադրության և հետագա սպասարկման պար-
բերաշրջանի ավտոմատացված հաշվառման և գնային քաղաքականու-
թյան արժանահավատորեն կառավարման մի ողջ խնդիրների լուծումներ, 
որոնցից առաջարկվում են` 

 արտադրության կառավարման համակարգ: Կարևոր տեղեկատ-
վական համակարգ է, որը հնարավորություն կընձեռի թողարկվող ար-
տադրանքի ինքնարժեքի ժամանակին և հավաստի ստացման, նյութա-
կան ծախսումների կրճատման շնորհիվ ինքնարժեքի նվազման և ռացիո-
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նալ օգտագործման ապահովման համար: Մեծամասշտաբ արտադրութ-
յան մեջ հնարավորություն է ստեղծվում ռեսուրսների արագորեն պլանա-
վորման, երբ հումք-նյութերը ձեռք չեն բերվում ժամանակին, մատակա-
րարները նախատեսված ժամկետում չեն առաքում համալրող մասերը 
կամ պատվիրատուն արտադրության ֆինանսավորումը կատարում է 
ուշացումով, որը խոչընդոտում է կատարողի հետ ժամանակին պայմա-
նագրերի կնքմանը: Համակարգը թույլ կտա օպերատիվ պլանավորել պա-
շարները, ժամանակին և որակով թողարկել պատրաստի արտադրանքը, 
ինչպես նաև հնարավորինս կկանխվի սարքավորումների և անձնակազմի 
պարապուրդում գտնվելը: Իրականում նման պլանավորումը կատարվում 
է մի քանի ամիսների ընթացքում, սակայն ավտոմատացված համակար-
գի ներդրմամբ արտադրության կառավարումն իրագործվում է մի քանի 
ժամվա ընթացքում: 

 Ռազմական պատվերների շրջանակներում թողարկվող արտա-
դրանքի գնագոյացման ավտոմատացված համակարգ: Գնագոյացման 
ավտոմատացված համակարգը հնարավորություն կընձեռի պատվիրա-
տուին և կատարողին բանակցել միևնույն լեզվով: Այդպիսի համակարգը 
որոշում է արտադրանքի պլանային ինքնարժեքը ճշգրտորեն, այնուհետև 
հաշվի առնելով շահութաբերության նորմատիվը` պատվիրատուի հետ 
համաձայնեցնել պատրաստի արտադրանքի գինը: Հատկապես կարևոր 
է, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել նոր տեսակի 
սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի վերաբերյալ սերիական ար-
տադրության գնագոյացման հաշվարկ: 

Ամփոփելով և մեկ անգամ ևս կարևորելով կառավարման ավտոմա-
տացված համակարգի նշանակությունը՝ կարծում ենք, որ դրա ներդնումը 
ՀՀ ռազմարդյունաբերության համալիրում, ոլորտի բարեփոխումների 
գործընթացում կունենա իր դրական ազդեցությունը, նպաստելով համա-
լիրի զարգացմանը: 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РА  

 
Военная промышленность является одной из динамично раз-

вивающихся отраслей мировой экономики. Инвестиция автоматизи-
рованной системы управления очень важна как в военно-промыш-
ленной сфере, также в других сферах экономики. Необходимость 
инвестиции автоматизированной системы управления в военно-
промышленной системы РА, его роль и значение, задачи, компоненты, 
и требования от системы анализируются и доказаны в статье. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF AUTOMATIC MANAGEMENT 
SYSTEM IN THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RA 

 
The military industry is one of the dynamically developing branches of 

the world economy. The investment of automated management systems is 
very important in the military-industrial sphere as well as in other spheres of 
the economy. The necessity of investment of automated management 
system in the military-industrial system of the RA, its role and significance, 
objectives, components, and requirements from the system are analized and 
proved in the article. 

Keywords: military industry, automated management system, 
production management system. 
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ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 Ռուս-հայկական համալսարանի 

ֆիզիկական դաստիարակության և առողջ 
ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԶՄԱԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԲՈՒՀԱԿԱՆ  
ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման ձևաչափերի 
վերլուծությունը փաստում է, որ այդ գործընթացի կառավարման հա-
մակարգային ցանցի կառուցումը ենթադրում է մի կողմից կառավար-
ման նոր մոտեցումների, նորարարական լուծումների հաշվառում և 
դրանց համադրում բուհի ուսումնական գործընթացի համալիր տրա-
մաբանության հետ: Հետազոտության նպատակը նախատեսում էր 
ուսումնասիրել բուհում ֆիզիկական դաստիարակության համակար-
գի կազմակերպման արդի առանձնահատկությունները, հիմնավորել 
և մշակել այդ գործընթացի կառավարման բազմագործառական 
ձևաչափի տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Աշխատանքում ամ-
փոփված է ֆիզիկական դաստիարակության բուհական կառավար-
ման գործընթացի համակարգային կազմակերպման յուրօրինակ 
փորձը: 

Հիմնաբառեր. ձևաչափ, գործառական, բուհ, ֆիզիկական դաս-
տիարակություն, համալիր, կազմակերպում, կառավարում, համակարգ:  

 
Ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման ձևաչափերի վերլու-

ծությունը ցույց է տալիս, որ ֆիզիկական դաստիարակության կառավար-
ման համակարգային ցանցի կառուցումը ենթադրում է մի կողմից կառա-
վարման նոր մոտեցումների, նորարարական լուծումների հաշվառում, մյուս 
կողմից՝ անձակենտրոն կրթություն, մասնավորապես ֆիզիկական դաս-
տիարակության գրագետ կազմակերպված գործընթաց, ինչպես նաև ֆի-
զիկական կրթության ազգային յուրահատկությունների վրա հիմնված 
կրթական բարեփոխում՝ Բոլոնյան գործընթացի համատեքստում: 

Հետազոտության նպատակը ենթադրում է ուսումնասիրել բուհում ֆի-
զիկական դաստիարակության համակարգի կազմակերպման արդի 
առանձնահատկությունները, հիմնավորել և մշակել այդ գործընթացի կա-
ռավարման ձևաչափի տեսամեթոդաբանական հիմքերը: 

Միաժամանակ, պետք է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել բուհերի ինքնու-
րույնության և ինքնավարության հարցերին՝ պահպանել միջազգային մի-
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տումների հետ ամբողջացման հիմնախնդիրը, համագործակցել ՀՀ բու-
հերի, խնդրին քաջատեղյակ և շահագրգիռ հասարակական կազմակեր-
պությունների ու ֆեդերացիաների հետ, կարևորել կամավորական շար-
ժումը սպորտում և ֆիզիկական ակտիվությունում, ապահովել ազգային 
ակունքների վերածնունդը, չանտեսել արժեքային կողմնորոշումների և 
ավանդույթների փոխակերպումները (սպառողական հասարակություն), 
որոնք պայմանավորված են կոնկրետ բուհի մատուցած ծառայությունների 
մատչելիությամբ: 

ՀՀ-ում գործող ԲՈՒՀ-երի ցանկը կարելի է տարանջատել երկու խմբի` 
Երևանում և մայրաքաղաքից դուրս գտնվող քաղաքներում գրանցված 
համալսարաններ և ինստիտուտներ: Վերոհիշյալ բուհերի պաշտոնական 
կայքերում նավարկելիս (փնտրելիս) բացահայտեցինք յուրօրինակ պատ-
կեր: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի 
(այսուհետև՝ ՖԿՀՊԻ) մասնագիտացված ուսումնական հաստատությու-
նից հետո՝ կարելի է նշել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսա-
րան (այսուհետև՝ ՀԱԱՀ) կայքի գլխավոր էջը, որտեղ առկա էր սպորտ և 
մշակույթ բաժինը: Վերջինս ընդգրկում էր հետևյալ երեք ենթաբաժին` 
շախմատի թանգարան, ինքնագործ խումբ և սպորտի բաժին: Օրինակ՝ 
դիտարկված երրորդ` «սպորտի բաժին» խորագրով ենթաբաժնում և 
ՀԱԱՀ պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետում գործող ֆիզի-
կական կուլտուրայի ամբիոնի կայքում հիմնականում ներկայացված են 
համալսարանի և, մասնավորապես, հիշյալ ամբիոնի մարզական միջոցա-
ռումների և մարզական խմբակների ու ավանդույթների կայացման պատ-
մությունը, իսկ վալեոլոգիայի մասին որևէ տեղեկատվություն առկա չէ [9]: 
ՀԱԱՀ-ից և ՖԿՀՊԻ-ից զատ՝ ՀՀ բուհերի ցանկում ֆիզիկական դաստիա-
րակությանը, առողջ ապրելակերպին և ուսանողական սպորտին կողմնո-
րոշված առավել արդյունավետ որոնողական արդյունքներ բացահայտվե-
ցին նաև Ռուս-հայկական համալսարանում (այսուհետև՝ ՀՌՀ), առավել 
մեծ քանակություն առկա էր ՌԴ բուհերում, և դրան գրեթե համարժեք էր 
մեր կողմից պատահականության սկզբունքով ընտրված բուհերի օրինա-
կը: Այսպիսով, դեպի ֆիզիկական դաստիարակություն և ֆիզիկական ակ-
տիվություն ուսանողների իրազեկվածության և նրանց դրդապատճառնե-
րի վրա ազդող այսպիսի հետազոտություն անցկացրեցինք և փաստեցինք 
այսպիսի պատկեր: 

Հանրապետությունում ուսանողական սպորտի լայն տարածման, մեծ 
թվով ուսանողների ներգրավման, առողջ ապրելակերպի իրազեկման, 
մրցումների արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ տարվում են 
որոշակի աշխատանքներ (ուսումնամարզական միջոցառումներ): Ինչպես 
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հանրապետական ուսանողական ֆեդերացիան, այնպես էլ առանձին բու-
հեր յուրաքանչյուր տարվա համար մշակում են մարզական միջոցառում-
ների օրացուցային ծրագրեր: Ելնելով համաշխարհային ուսանողական 
օլիմպիադաների ծրագրերից և դրանցում ներառված մարզաձևերից՝ 
հանրապետական ուսանողական ֆեդերացիան կազմակերպում և 
անցկացնում է հանրապետական ուսանողական խաղեր, որտեղ ընդգրկ-
ված են ութ մարզաձևեր: 

ՀՌՀ-ում ուսանողների մարզական առօրյան հագեցնելու նպատակով 
լայնածավալ մարզական միջոցառումներ են ծրագրվում և անցկացվում: 
Նշված միջոցառումների շրջանակն ընդգրկում է ընդհանուր թվով հինգ 
մարզաձև: Նմանատիպ մարզական միջոցառումներ անցկացվում են նաև 
հանրապետության այլ բուհերում: 

Բուհի մարզական առօրյան ավելի հագեցնելու, առողջ ապրելակեր-
պը պրոպագանդելու միտումով առաջարկում ենք. 

1. բուհում ավելացնել մարզական միջոցառումների քանակը՝ ընդ-
գրկելով ավելի մեծ թվով ուսանողների, 

2. բուհում բացել կամ ավելացնել մարզական խմբակների քանակը՝ 
ելնելով բուհի ընձեռաց հնարավորություններից, 

3. ամրապնդել հանրապետական ուսանողական ֆեդերացիայում 
բուհերի մարզական գործընթացը ներկայացնող ուսանողական խոր-
հուրդների միջև կապը: 

Վերլուծությունը ի հայտ են բերվել նաև սպորտի բնագավառում կա-
մավորներին ներգրավելու հայեցակարգի վերաբերյալ հետազոտություն-
ներ: Այսպես, կամավորների հոժարակամ գործունեությունն ունի մասնա-
գիտական ակտիվություն ծավալելու բոլոր նախանշանները, հետևաբար, 
կամավորների պատրաստությունը անհրաժեշտ է իրականացնել մասնա-
գիտական պատրաստության գիտականորեն հիմնավորված ալգորիթմ-
ների համապատասխան [7, էջ 57]: 

Բազմաթիվ երկրներում կամավորներն ակտիվորեն մասնակցում են 
մարզական մրցումների և միջոցառումների կազմակերպմանն ու անց-
կացմանը, դրանով իսկ կատարելով հասարակայնորեն նշանակալից 
գործունեություն: Մարզական մրցումներում իրականացվող կամավորա-
կան գործունեությանը մասնագիտացված ֆիզիկական դաստիարակութ-
յան օգնությամբ ուսանողներին նախապատրաստելու հնարավորությունն 
ունի գործնական նշանակություն և իր մեջ բովանդակում է գիտական նո-
րարարության տարրեր [8, էջ 132]: 

18 



Հանրային կառավարում 

 

Այս փաստերը վկայում են, որ ուսանողների կամավորական գործա-
ռույթը կարելի է օգտագործել նաև ֆիզիկական դաստիարակության կա-
ռավարման տարրերը կատարելագործելու համար, քանզի նրանք համա-
գործակցելով ֆեդերացիայի, և մասնավորաբար` ուսանողական սպորտի 
ֆեդերացիայի հետ, կարող են նպաստել երիտասարդ ուսանողների ակ-
տիվության բարձրացմանն ընդհանրապես: 

Ուսանողների առողջության և առողջ կենսակերպի ձևավորման 
ձևաչափերը մշակելուց առաջ ուսումնասիրվել է «Բարձրագույն կրթութ-
յան մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ Բոլոնյան հռչակագրին միանալու հիմնական 
դրույթները, ինչպես նաև ուսումնասիրվող խնդրին վերաբերող «Ֆիզիկա-
կան կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքը, «Մանկապատանեկան 
սպորտի մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ նախագահի և ՀՀ կառավարության 
որոշումներն ու կարգադրագրերը: 

Է. Գ. Բուլիչն առաջարկում է առողջության ձևաչափ, որում ֆիզիկա-
կան և շարժողական պատրաստվածությունը, ինչպես և ինտելեկտի, հո-
գեկանի զարգացման մակարդակը կազմում են առողջության երկու կար-
ևոր բաղադրամասեր [5]: 

Վերջին տարիներին լայնորեն տարածում ստացած ֆիզիկական վար-
ժություններով լրացուցիչ պարապմունքների ձևը, որը ժողովրդականութ-
յուն է վայելում ուսանող երիտասարդների շրջանում, մարզաառողջարա-
րական վճարովի ծառայություններն են: Իբրև օրինակ՝ կարող ենք հղում 
կատարել Ն. Լ. Գուսևին և Վ. Գ. Շիլկոյին [4], ովքեր նշում են, որ հենց 
այդ նպատակներով ռուսաստանյան համալսարաններից մեկում բացված 
վճարովի ծառայություններ մատուցող «ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր-
տի «Универспорт» կենտրոն» կառուցվածքային ստորաբաժանումը ֆիզի-
կական դաստիարակության հիմնական խնդիրների իրականացումից 
զատ կարողացել է մարզական-ֆիզկուլտուրային գործունեության միջոց-
ների ապահովման հարցում ծանրակշիռ նյութական օժանդակություն ցու-
ցաբերել համալսարանին: 

Կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման մեջ հարկավոր է կիրառել 
լոգիստիկական և համակարգային մոտեցման որոշ տարրեր: Տ. Վ. Ալե-
սինսկայան առաջարկում է լոգիստիկա հասկացության մի քանի տասն-
յակ բնորոշումներ ինչպես տնտեսական գործունեության, այնպես էլ գի-
տական կառավարման այլ ճյուղերի համար [3, էջ 34-36]: Լոգիստիկայի 
առավել լայն մեկնաբանության ներքո հեղինակը հասկանում է տնտեսա-
կան համակարգերում գոյություն ունեցող բոլոր տեսակի հոսանքների 
(նյութական, մարդկային, էներգետիկ, ֆինանսական և այլն) կառավարու-
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մը: Ցանկացած օբյեկտի կառավարումը ենթադրում է նախ որոշման ըն-
դունում, ապա դրա իրականացում: Մեր խնդիրներին համապատասխա-
նողն ու առավել գրավիչն այն է, որ լոգիստիկական մոտեցումը թույլ է 
տալիս ծրագրել, վերահսկել և կառավարել գործընթացները, ինչը որոշ 
չափով վերաբերում է նաև սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության 
կառավարման գործընթացին, իսկ տվյալ դեպքում՝ դրա իրականացմանը 
կրթական միջավայրում: 

Վերլուծելով կառավարման և դրա տնտեսական տարրերի հիմնախն-
դիրներին նվիրված բազմաթիվ, այդ թվում նաև հայրենական տնտեսա-
գետների աշխատանքները [1,] [2]` մենք հանգեցինք, որ լոգիստիկական 
խնդիրների լուծման և ռացիոնալ կառավարման ներդրման անհրաժեշ-
տություն առաջանում է գրեթե միշտ: 

Ռուս մասնագետների կողմից դիտարկվել է գործարարության-գործըն-
թացները նկարագրելիս կիրառվող ավելի բարդ գործիք, որը կոչվում է հո-
րիզոնական նկարագրություն: Այսպես, ըստ Ս. և Վ. Կովալևների, կառա-
վարման գործընթացի կառուցման, կազմակերպական նախագծման, գոր-
ծառական և ռազմավարական մեթոդների ներդրման հետազոտություննե-
րը նախատեսում են լոգիստիկայի տարրերի օգտագործում [6, էջ 26]: 

Կառավարման գործընթացի իրականացման բաղադրիչների ցան-
ցում ներդրված մոտեցումը և լոգիստիկական կապերի տրամաբանությու-
նը հանդիսանում է ուսանողի ֆիզիկական դաստիարակության համա-
կարգի կառավարման մեր կողմից առաջարկվող ձևաչափի մշակման 
հիմքերից մեկը: Այսպիսով, փոխարինելով որոշ բաղադրիչների անվա-
նումները և կապերի ուղղությունները կառուցվեց համակարգային 
ձևաչափ, որում միավորվեցին գործընթացների ծառի և ցանցի հատկա-
նիշներն ու կապերը: 

Ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման լոգիստիկական 
արդյունավետ կապերի վրա հիմնված մշակված համալիր բազմագործա-
ռական ձևաչափը ներառում է արտաքին և ներքին ներդաշնակ բազմա-
գործառական կապեր: Ներկայացված հիերարխիկ համակարգի կենտրո-
նում գտնվում է ուսանողի անձն իր ֆիզիկական և հոգեբանական առանձ-
նահատկություններով, որոնց համապատասխանությամբ էլ հենց կառուց-
վում ու իրականացվում է ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը: 
Լոգիստիկական ցանցի յուրաքանչուր բաղադրիչի գուրծառույթի արդյու-
նավետությունը կապված է ձևաչափում նշված կոնկրետ բաղադրիչի հետ: 
Այսպես, համալսարանի գործառույթներից մեկը՝ ուսանողի ֆիզիկական և 
հոգեբանական ներդաշնակ զարգացման ապահովումն է, որն անմիջա-
կան կապ ունի բուհի ֆիզիկական դաստիարակության հետ, իսկ վերջինս, 
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իր հերթին, կապված է ֆիզիկական դաստիարակության նպատակահար-
մար ձևերի հետ, որոնց ներդրման համար անմիջական պատասխանատ-
վություն է կրում տվյալ համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության 
ամբիոնը: 

Այսպիսով, ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման լոգիս-
տիկական արդյունավետ կապերի վրա հիմնված համալիր բազմագործա-
ռական ձևաչափն իր մեջ բովանդակեց և շեշտադրեց սերունդների (ման-
կապարտեզի սան, աշակերտ, ուսանող), ազգային և մշակութային ավան-
դույթների (մշակութային տարրերի ընդգրկմամբ ազգային շարժախա-
ղեր), ընտանիքի, մակրոմիջավայրի հաստատությունների (գերատես-
չություններ, ինստիտուտներ և համալսարաններ), միկրոմիջավայրի են-
թակառուցվածքների ու ենթաբաժինների (մասնագիտացված ֆակուլ-
տետներ և ամբիոններ), ֆիզիկական զբաղվածության պարտադիր և կա-
մավոր ձևերի (ակադեմիական պարապմունքներ, մարզական ակումբ-
ներ, սիրողական մարզական խմբեր), տեսական (ֆիզիկական դաստիա-
րակության տեսություն և մեթոդիկա, առողջ կենսակերպ և վալեոլոգիա) 
և գործնական (ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքներ) դասընթաց-
ների միջև դրսևորվող արտաքին և ներքին համաչափ կապեր: Հիշյալ բո-
լոր կապերի առանձնահատկությունները ու բովանդակությունը դիտարկ-
վել ու վերլուծվել են կատարված տեսական և փորձարարական հետազո-
տության համապատասխան գլուխներում: 

Հիմնավորվեց, որ ֆիզիկական կուլտուրայի և մարզական ակտիվութ-
յան արժեքների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորումը և այդ 
գործընթացում ներգրավվածության աստիճանը պայմանավորված է կա-
ռավարման ուղղորդված բազմագործառական համակարգով, որը հիմն-
ված է ներքին և արտաքին համաչափ կապերի (լոգիստիկակական) վրա 
և գործում է բուհի ինքնավարության համատեքստում: Այդ առումով արդ-
յունավետ կառավարումը ենթադրում է վերաբերմունքի և ժամանակի ար-
ժեքների, գիտելիքների և պայմանների արժեքների, ազգային ավան-
դույթների և դրվածքի հետ կապված արժեքների համալիր դիտարկումը: 

Ժամանակակից բուհի ֆիզկուլտուրային կրթության և դաստիարա-
կության կառավարման գործընթացի գիտամանկավարժական հիմնավո-
րումը հանդիասանում է նորագույն կերտվածքի մասնագետների պատ-
րաստությանը օժանդակող, տարբեր բնագավառներում մասնագիտա-
կան գործունեությանը պատրաստ ուսանողի անձի ֆիզիկական կուլտու-
րայի ձևավորումը: 

 
  

21 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2017  
 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ  

 

1. Ղանթարջյան Ս. Լ., Մասնագիտության արդիական հիմնա-
խնդիրները (Ինովացիոն կառավարում): Ուսում. ձեռնարկ, Եր.: ԵՊՀ 
հրատ., 2014, 152 Էջ: 

2. Սուվարյան Յու. Մ., Մենեջմենթ, Եր.: Տնտեսագետ, 2009. 607 էջ: 

3. Алесинская Т. В. Основы логистики. Общие вопросы 
логистического управления. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 121с. 

4. Гусева Н. Л., Шилько В. Г. Физкультурно-спортивная 
деятельность в вузе как средство приобщения студентов к здоровому 
образу жизни/Физическая культура, здравоохранение и 
образование/https://refdb.ru/look/2313026-pall.html 

5. Капитанов С. Н., Кабачкова А. В. Уровень физического 
развития и общей физической подготовленности студентов-
первокурсников/Физическая культура, здравоохранение и 
образование/https://refdb.ru/look/2313026-pall.html 

6. Ковалев С. М., Ковалев В. М. Описание бизнес-процессов к 
вершинам мастерства // Журнал "Консультант директора", № 10, 2004, 
с.25-26 

7. Кружков Д. А., Коренева М. В. Концепция привлечения 
волонтеров для обслуживания Олимпийских и Параолимпийских игр по 
направлению «Сервис» // Физическая культура, спорт - наука и 
практика, 2012, № 2, с. 56-59. 

8. Осипов А. Ю., Белов A. B., Кадомцева Е. М., Раковецкий А. И. 
Подготовка студентов к волонтерской деятельности на спортивных 
мероприятиях с помощью специализированного физического воспита-
ния // Вестник Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева, № 1 (31), 2015, с. 131-134. 

9. http://anau.am/hy/study-prosecc/2011-07-06-08-15-25/212-2011-07-
31-12-34-39 

 

  

22 

https://refdb.ru/look/2313026-pall.html
https://refdb.ru/look/2313026-pall.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-p-astafieva
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-p-astafieva


Հանրային կառավարում 

 

 

АРМЕН ГРИГОРЯН 
Российско-Армянский университет 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВУЗОВСКОЙ МОДЕЛИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Всесторонний анализ различных моделей управления и организа-

ции процесса физического воспитания студентов предполагает внед-
рение современных подходов и методов решения управленческих 
задач. Цель работы заключалась в исследовании современных особен-
ностей организации процесса физического воспитания в вузе и 
разработке теоретико-методологических основ модели его управления. 
Представлен оригинальный опыт системной организации процесса 
управления физическим воспитанием в вузе. 
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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 )  

 

ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀՀ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ների (այսուհետև՝ ՕՈՒՆ) նշանակությունը տնտեսական աճի և 
առևտրային հաշվեկշռի բացասական մնացորդի ֆինանսավորման 
գործում՝ հիմնավորելով դրանց դերը որպես մակրոտնտեսական կա-
յունության ապահովման անհրաժեշտ պայման: Իրականացվել է 
դրանց դինամիկայի վերլուծություն, հետազոտվել է Եվրասիական 
տնտեսական միության (այսուհետև՝ ԵԱՏՄ) անդամակցությամբ 
պայմանավորված դրանց կառուցվածքի փոփոխությունը: 

Հիմնաբառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, մակրո-
տնտեսական կայունություն, տնտեսական աճ, առևտրային հաշվե-
կշիռ, ԵԱՏՄ, արտաքին տնտեսական ցնցումներ: 

 
ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության հաստատման և տնտեսական 

աճի խթանման կարևոր պայման է ներդրումների, իսկ ազգային խնայո-
ղությունների սղության դեպքում օտարերկրյա ներդրումների զգալի հոս-
քերի ներգրավումը: Դրա կարևորությունը հիմնավորվում է զարգացման 
արդի փուլի առանձնահատկություններով՝ անբավարար մասնավոր խնա-
յողություններով, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման, նոր աշխատա-
տեղերի ստեղծման, արտագաղթի սահմանափակման, ինչպես նաև հա-
մաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելու, գործընկեր երկրների ու 
կորպորացիաների կատարելագործված բարձր տեխնոլոգիական ար-
տադրական գործընթացների և կառավարման մշակույթի ներդրման 
անհրաժեշտությամբ: 

ՀՀ տնտեսությունում ևս ներդրումային գործընթացի ակտիվացման 
տեսանկյունից կարևորվում է կապիտալի ներհոսքի ապահովումը, ինչը 
հնարավորություն կտա վերոհիշյալ խնդիրների լուծման հետ միասին 
նպաստելու ներմուծման հնարավոր մասի փոխարինմանը հայրենական 
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արտադրությամբ և միաժամանակ արտահանման ծավալների ավելաց-
մանը: Կապիտալի ներհոսքը կապահովի տնտեսական աճ և կնպաստի 
մակրոտնտեսական կայունության հաստատմանը:  

ՕՈՒՆ-երը կապիտալի միջազգային հոսքերի եղանակներից են և 
գնալով աճում է դրանց դերն ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող 
երկրների արտադրության ֆինանսավորման գործում: Միաժամանակ 
կարելի է նշել, որ ՕՈՒՆ-երը համեմատաբար ավելի կայուն են և քիչ խո-
ցելի, քան ներդրումների մյուս տեսակները [1, p. 2-3]: 

Գծապատկեր 1: Օտարերկրյա ներդրումների կառուցվածքը,  
2003-2015թթ. մլն ԱՄՆ դոլար [2] 

Ինչպես հայտնի է, օտարերկրյա ներդրումները վճարային հաշվեկշռի 
ֆինանսական հաշվում դասակարգվում են ուղղակի ներդրումների, 
պորտֆելային ներդրումների, այլ ներդրումների [3, էջ 63]: 

ՀՀ ներհոսող օտարերկրյա ներդրումների հիմնական բաղադրիչներն 
են ուղղակի ներդրումները և այլ ներդրումները: Այլ ներդրումների մեծ ծա-
վալներն ապահովում են արտաքին վարկերը՝ արտաքին պարտքը: Նա-
խաճգնաժամային շրջանում ՕՈՒՆ-երը կայուն աճի միտում են ունեցել՝ 
պետական պարտքի գրեթե կայուն մակարդակի պայմաններում: Սա-
կայն, 2009 թվականին կառավարության իրականացրած հակապարբե-
րաշրջանային խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդ-
յունքում արտաքին վարկերի ներհոսքը կտրուկ աճեց՝ հասնելով մոտ 1,6 
մլրդ. դոլարի: ՕՈՒՆ-երը և արտաքին վարկերը միտված են տնտեսական 
աճ ստեղծելուն: Սակայն դրանք իրենց դրական հատկանիշների հետ 
մեկտեղ ունեն նաև բացասական կողմեր, որոնք կապված են կապիտալի 
արտահոսքի, վատ կառավարման, մակրոտնտեսական անկայունության, 
կոռուպցիայի, արտահանման թույլ պոտենցիալի և այլ խնդիրների հետ: 
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ՕՈՒՆ-երի ներգրավման վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ 
տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, տեխնոլոգիական, բնապահ-
պանական, օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և այլ, սակայն առավել 
կարևոր են ընդունող երկրի ներդրումային բարենպաստ միջավայրն ու 
վստահությունը երկրի տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ:  

Հետչի, Ռազարի և Շինարի 2002 թվականին հրապարակված համա-
տեղ աշխատությունում ներկայացվել են 64 զարգացող երկրներում կա-
տարված էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքները, որոնք ցույց են 
տվել, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներդրումը տնտեսական 
աճի մեջ ավելի բարձր է, քան պորտֆելային ներդրումներինը և 44 զար-
գացող երկրների օրինակով բացահայտվել է, որ ՕՈՒՆ-երը տնտեսական 
աճը խթանում են առավել նշանակալի չափով, քան պարտքային կապի-
տալը [4, p. 10-15]: 

ՀՀ տնտեսությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) 
կարող են էական նախադրյալներ ստեղծել տնտեսական աճի ապահով-
ման տեսանկյունից:  

Հարկ է փաստել, որ այսօր էլ մասնագիտական գրականության մեջ 
բանավեճ կա այն հարցի շուրջ, թե որքանով են ՕՈՒՆ-երը նպաստում 
տնտեսական աճին: Մի շարք էմպիրիկ վերլուծությունները ցույց են տալիս, 
որ կայուն վիճակագրորեն նշանակալի օրինաչափություն չկա, ըստ որի 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ ներդրումների, մասնավորապես ՕՈՒՆ-երի առավել 
բարձր մակարդակը բերում է տնտեսական աճի տեմպերի ավելացման [5, 
p. 34-35] [6, p. 23-25]: Եթե անգամ գոյություն ունի պատճառահետևանքա-
յին կապ, ապա ավելի շուտ այն ունի հակառակ բնույթ՝ ՀՆԱ-ի իրական 
ծավալի աճի առավել բարձր տեմպերը բերում են ազգային տնտեսությու-
նում ներդրումների մակարդակի ավելացման: 

Գծապատկեր 2: Իրական ՀՆԱ-ի և ՕՈՒՆ-երի աճի դասիչները  
ՀՀ-ում 2003-2015թթ., 2003=100% [7] 
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Վերջին տարիներին ՀՆԱ-ի իրական աճի և ներդրումների դինամի-
կայի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսությունում նույն-
պես ՕՈՒՆ-երի աճի կամ նվազման ուղղակի ազդեցությունները տնտե-
սական աճի վրա նշանակալի չեն: 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են իրական ՀՆԱ աճի և ՕՈՒՆ-երի 
աճի դասիչները 2003-2015 թթ.: Տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ ՕՈՒՆ-երի ծավալի նվազման պատճառով դրանց մասնակ-
ցությունը տնտեսական աճին նվազել է: Հետևաբար, ՕՈՒՆ-երի դերակա-
տարումը նպատակահարմար է դիտարկել վճարային հաշվեկշռի բացա-
սական մնացորդը ֆինանսավորելու տեսանկյունից: 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի մնացորդը բացասական 
է: Գծապատկեր 3-ի տվյալներից երևում է, որ 2008-2009 թվականներին 
ՀՀ-ում ներմուծումը մոտ երեք անգամ գերազանցել է արտահանմանը: 
Հետճգնաժամային տարիներին առևտրային հաշվեկշռի մնացորդի ցու-
ցանիշը դրսևորել է հարաբերական կայունություն և փոքր-ինչ բարելավ-
վել է 2015 թվականին: 

 

Գծապատկեր 3: ՀՀ ապրանքների և ծառայություների արտաքին 
առևտուրը, մլն ԱՄՆ դոլար, 2003-2015թթ. [2] 

Ինչպես հայտնի է, առևտրային հաշվի բացասական մնացորդը են-
թադրում է, որ երկրից արտարժույթն ավելի շատ արտահոսում է, քան՝ 
ներհոսում երկիր: Առաջանում է արտարժութային պաշարների պակաս, 
երկիրը ստիպված է լինում վարկային միջոցներ ներգրավել կամ օգտա-
գործել արտաքին պահուստները՝ արտաքին տնտեսական գործունեութ-
յունը ֆինանսավորելու համար: 

ՕՈՒՆ-երը (ֆինանսական հաշվի հիմնական բաղադրիչը) առևտրա-
յին հաշվեկշռի բացասական մնացորդի ֆինանսավորման հիմնական 
տարրն են:  
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ՀՀ տնտեսությունում օտարերկրյա ուղղակի զուտ ներդրումները 
2015-ին կազմել են 167,7 մլն ԱՄՆ դոլար, կամ ՀՆԱ-ի 1.6%-ը: Դրանք ավե-
լի նշանակալի են առևտրային հաշեկշռի բացասական մնացորդի ֆինան-
սավորման տեսանկյունից և 2015 թվականին կազմել են մնացորդի 13,1 
տոկոսը (տես` Գծապատկեր 4): 

Հետճգնաժամային ժամանակահատվածում ՀՀ-ում ՕՈՒՆ-երի դինա-
միկան դրական չէ: Մասնավորապես, 2008 թվականին դրանց ծավալը 
կազմել է 943 մլն ԱՄՆ դոլար, այնուհետև, աստիճանաբար նվազելով, 
2015 թվականին հասել է 178,5 մլն ԱՄՆ դոլար: Միևնույն ժամանակ նվա-
զել է նաև ՕՈՒՆ-երի կշիռը առևտրային հաշվի մնացորդի համեմատութ-
յամբ՝ 2008-ին 30,2 տոկոսից 2015-ին հասնելով 13,9%-ի: 

Գծապատկեր 4: ՕՈՒՆ-երը, դրանց տեսակարար կշիռը  
ՀՆԱ-ում և առևտրային հաշվեկշռի մնացորդում [7] 

2015 թվականին ՕՈՒՆ-երի ներհոսքի աշխարհագրական կառուց-
վածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռն է ունեցել Շվեյցարիան, որտեղից 
ուղղակի ներդրումները կազմել են շուրջ 86 մլն ԱՄՆ դոլար: Երկրորդ 
տեղում է Ուսաստանը՝ 75 մլն ԱՄՆ դոլար ներդրումներով, իսկ երրորդը՝ 
Լյուքսեմբուրգը՝ 60 մլն դոլար ներդրումների ծավալով: 

ՕՈՒՆ-երը 2015 թվականին հիմնականում իրականացվել են էներգե-
տիկայի, հանքարդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, 
որոնց ծավալները կազմել են համապատասխանաբար 119 մլն., 55 մլն. և 
26 մլն. ԱՄՆ դոլար: 

Սովորաբար միջազգային ինտեգրման արդյունքում ներդրողների 
շրջանում լրացուցիչ հետաքրքրություններ են առաջանում ինտեգրվող 
երկրի նկատմամբ, ինչը դրական ազդեցություն է ունենում ազգային տնտե-
սություններում կատարվող ներդրումների ծավալի և կառուցվածքի վրա:  

Արտաքին ցնցումերի և գործոնների ազդեցությունն ազգային տնտե-
սության վրա պայմանականորեն կարելի է բաժանել գլոբալ գործոնների 

28 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

կողմից ազդեցության և արտաքին տնտեսական գործընկեր-երկրների 
տնտեսությունների կողմից ազդեցության: Իսկ երբ երկիրն ընդգրկվում 
(ՀՀ-ի դեպքում ԵԱՏՄ) կամ դուրս է գալիս որևէ քաղաքական-տնտեսա-
կան միավորման կազմից, ապա վերոնշյալ երկու ազդեցություններն իրա-
վամբ զուգակցվում են և ինստիտուցիոնալ բնույթի արտաքին շոկը 
տրանսմիսիոն տարբեր ուղիներով ներթափանցում է երկրի տնտեսութ-
յուն: Արդյունքում փոխվում են ընդունող երկրի մակրոտնտեսական գրեթե 
բոլոր ցուցանիշները: 

 Մասնավորապես, Ռումինիայի և Բուլղարիայի Եվրամիությանն անդա-
մակցության միայն իսկ սպասումները նպաստել են, որ այդ երկրները ներ-
գրավեն լրացուցիչ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներում [8, p. 77-103]:  

Կարճաժամկետ կտրվածքով արված վերլուծությունները ցույց են տա-
լիս, որ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից ՀՀ ան-
դամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը դրական տեղա-
շարժ չի ապահովել Հայաստանի համար: 

Դիտարկելով ՀՀ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին որպես արտաքին 
դրական ցնցում (ինստիտուցիոնալ), կարելի է վերլուծել, թե այն կարճա-
ժամկետում ինչ ազդեցություն է ունեցել ԵԱՏՄ-ում ՀՀ հիմնական գործըն-
կեր-երկրից՝ ՌԴ-ից ՀՀ տնտեսություն հոսող ՕՈՒՆ-երի ծավալների վրա 
(տես` Գծապատկեր 5): 

Գծապատկեր 5: ՕՈՒՆ-երի զուտ ներհոսքը Հայաստանի 
Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնության կշիռը [9] 

 
2008 թվականի համեմատ 2015-ին զգալիորեն նվազել են ՀՀ տնտե-

սության իրական հատվածում կատարված ՕՈՒՆ-երի զուտ հոսքերը՝ այդ 
թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից կատարված ներդրումները: 

29 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2017  
 

Չնայած 2013 թվականից ՕՈՒՆ-երի կառուցվածքում աճել է Ռուսաստա-
նից կատարվող ներդրումների տեսակարար կշիռը, այնուամենայնիվ 
2015-ին այն 20 տոկոսային կետով ավելի ցածր է, քան 2008-ին: Դա բա-
ցատրվում է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունում միջազգային 
ասպարեզմում ծավալվող քաղաքական զարգացումներով պայմանավոր-
ված խիստ անբարենպաստ երևույթներով, որոնք տնտեսական, քաղա-
քական ու աշխարհաքաղաքական արտաքին շոկերի ձևով անդրադառ-
նում են նաև Հայաստանի տնտեսության և, մասնավորապես, ՌԴ-ից ՀՀ 
տնտեսություն հոսող ՕՈՒՆ-երի վրա: 

Տնտեսագետներն ու միջազգային տնտեսական կառույցները կարևո-
րում են դրական ներդրումային միջավայրի ստեղծումը՝ որպես ազգային 
տնտեսություններում և´ ներքին, և´ օտարերկրյա ներդրումների անընդ-
հատության ապահովման գրավական: Սակայն, գլոբալ տնտեսության 
արդի ժամանակահատվածում համաշխարհային ներդրումային ռեսուրս-
ներից օգտվելու հնարավորությունները, մի կողմից, ընդլայնում են, մյուս 
կողմից խորացնում են մրցակցությունը ներդրում ստացող ազգային 
տնտեսությունների միջև: 

Ամփոփելով` կարող ենք նշել, որ ՕՈՒՆ-երի ծավալների փոփոխութ-
յան ազդեցությունը տնտեսական աճի տեմպերի վրա մեծ չէ, այսինքն՝ 
ՕՈՒՆ-երին ծավալը նվազել է, սակայն տնտեսական աճ, այնուամենայ-
նիվ գրանցվել է: Միաժամանակ, իրականացված վերլուծությունների 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ դրանք մեծ դեր են խաղացել առևտրա-
յին հաշվեկշռի բացասական մնացորդի ֆինանսավորման և մակրոտն-
տեսական կայունության ապահովման գործում: ԵԱՏՄ անդամակցությու-
նը հնարավորություն է տալիս մեղմելու ներդրումների ներգրավման հիմ-
նախնդիրներից մեկը` փոքր ներքին շուկայի առկայությունը, սակայն 
ներդրումների ծավալների վրա դրական ազդեցություն դեռևս չի նկատ-
վում: Ուստի, առավել ևս կարևորվում է օրենսդրական նախաձեռնություն-
ների ճանապարհով արտաքին ներդրումների գործընթացի կարգավորու-
մը, քանի որ կապիտալի յուրաքանչյուր ներդրում որոշակի անորոշություն-
ներով ուղեկցվող որոշման արդյունք է: Հետևաբար, եթե ցանկանում ենք ա-
վելացնել արտաքին ներդրումների ծավալները, անհրաժեշտ է դրա համար 
ստեղծել առավել բարենպաստ պայմաններ, քան ունեն մրցակիցները: 
Ներդրումային միջավայրի բարելավման և ՕՈՒՆ-երի ներգրավմանն  
ուղղված գործողությունները կարող ենք պայմանականորեն ներկայացնել 
հետևյալ խմբերով. 

• օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում, որոնցից կարող 
են հանդիսանալ հարկային արտոնությունների տրամադրումը կամ օտա-
րերկրյա կազմակերպությունների համար «հարկային կայունացման» կի-
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րառումը, ինչը ենթադրում է ֆիսկալ ռեժիմի մասնակի կամ ամբողջութ-
յամբ «սառեցում», այնպես որ լիցենզիայի տրամադրումից կամ պայմա-
նագրի կնքումից հետո օրենքում արված փոփոխությունները որևէ կերպ 
չազդեն այն ընկերությունների վրա, որոնց վրա տարածվում է կայունաց-
ման դրույթը, 

• գործունեության ծավալման սկզբնական փուլում կազմակերպութ-
յուններին պետական աջակցության տրամադրումը՝ լրահատկացումների, 
դրամաշնորհների կամ պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակ-
ցության միջոցով, 

• փոխառու կապիտալի շուկայի զարգացումը, ինչը կազմակերպութ-
յուններին հնարավորություն կտա ավելի մատչելի ֆինանսական միջոցներ 
ներգրավել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին աղբյուրներից: 
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ԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  

համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ՝  
Ֆ. ԹՐՈՄՓԵՆԱԱՐՍԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ 

Ժամանակակից գործարարությունը գլոբալ բնույթ է կրում. բազ-
մազգ կազմակերպություններն արտադրում և վաճառում են ապ-
րանքներ ու ծառայություններ միջազգայնացման հիմքի վրա և դի-
տարկում են աշխարհը որպես մեկ շուկայական տարածք: Շատ ըն-
կերություններ սկսել են դուստր ձեռնարկություններ և մասնաճյուղեր 
բացել իրենց երկրի սահմաններից դուրս: Միջազգային գործարա-
րության ներգրավածության աճը պահանջում է կառավարիչներից 
բոլորովին նոր գիտելիքներ և ունակություններ, որոնք կապված են 
գործընկեր երկրների այլ մշակութային առաջնահերթություններ 
ունեցող կառավարիչներից: Այդ իսկ պատճառով արդիական է ազ-
գային գործարարական մշակույթների ուսումնասիրությունը:   

Հոդվածում ուսումնասիրել և բացահայտել ենք հայկական գոր-
ծարարական մշակույթի առանձնահատկությունները՝ Ֆ. Թրոմփե-
նաարսի մեթոդաբանությամբ: 

Հիմնաբառեր. ազգային գործարարական մշակույթ, բնության և 
ժամանակի նկատմամբ կողմնորոշում, համալիր կամ մասնավոր, 
զգայուն կամ չեզոք, առանձնացված կամ ընդհանուր մշակույթ: 

 
Ազգային մշակույթի յուրահատկությունները գործարարության բնա-

գավառում հստակորեն ազդում են գործարար մշակույթի վրա: Մշակույթ-
ների միջև տարբերությունները ու նմանությունները բնորոշում են դրանց 
փոխներգործունեության արդյունքները և անդրադառնում են գործու-
նեության արդյունավետության վրա: Աշխարհում հաշվարկվում են բազ-
մաթիվ մշակույթներ և նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրահատկութ-
յունները: Մշակույթների մեծ մասն ունեն որոշակի ընդհանրություններ, 
դրա համար դրանք կարելի է միավորել խմբերի մեջ: Գիտնականների մի 
մասը փորձել են դասակարգել երկրի և մշակույթի հիմնական հատկա-
նիշները, որը թույլ կտար համադրել դրանց նմանությունները և տարբե-
րությունները: Ավելի վաղ տարբեր երկրների ազգային մշակույթների հե-
տազոտությունները հիմնված են եղել որոշակի իրավիճակում հաճախակի 
կրկնվող վարքագծի օրինակների յուրահատկությունների բացահայտման 
վրա. հետազոտողները ստացել են իրենց տվյալները դիտումների միջո-
ցով: Հետագայում, երբ հնարավորություն ստեղծվեց օգտագործել ֆորմալ 
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մեթոդները, գիտական հետազոտությունները ձեռք բերեցին ավելի հա-
մակարգային բնույթ, արդյունքում իրականացվել է նաև սոցիոլոգիական 
տեղեկատվության համակարգում, դրա մաթեմատիկական մշակում և վի-
ճակագրական վերլուծություն [1, c 42-44]: 

Ներկայում գոյություն ունեն ազգային մշակույթի ուսումնասիրման և 
չափման բազմաթիվ մոտեցումներ: Աշխարհում առավել հայտնի կիրա-
ռական մոտեցումներից է հոլանդացի գիտնական Ֆոնսա Թրոմփենաար-
սի ուսումնասիրությունները: Տեսականորեն այն հիմնված է արժեքային և 
հարաբերությունների կողմնորոշումների վրա, որը նկարագրված է հայտ-
նի սոցիոլոգ Թոլկատ Պարսոնսի կողմից: Էմպիրիկ հետազոտության բա-
զա է եղել տասնամյա ուսումնասիրությունները, որոնց արդյունքները 
հրատարակվել են 1994 թվականին: 28 երկրի 15 հազար կառավարիչներ 
լրացրել են մշակված հարցաթերթիկը: Յուրաքանչյուր երկրին 500 և ավել 
հարցաթերթիկ է տրամադրվել, որոնք կիրառվել են վերլուծությունների 
համար: Այդ հարցաթերթիկը ընդգրկում է 7 հարց, որը հնարավորություն 
է տալիս բացահայտել Թրոմփենաարսի կողմից մշակված չափանիշները, 
որից 5 մշակութային չափանիշներ կարող են դիտարկվել որպես Գ. Հոֆս-
թեդի ցուցանիշների համադրություն: Իսկ մյուս երկուսը վերաբերում են 
ժամանակի և շրջակա միջավայրի կողմնորոշմանը: Նրա հետազոտութ-
յունները տեղեկություն է տվել այն մասին, թե ինչպես պետք է գործարա-
րություն վարել տարբեր երկրներում [2, p. 4-9]: 

Փորձենք ներկայացնել Ֆ. Թրոմփենաարսի ազգային մշակույթի բնո-
րոշման չափանիշների բնորոշ հատկանիշները և դրանց հաշվակը 
Հայաստանի համար: Հայաստանում Թրոմփենաարսի չափանիշների 
ցուցանիշների հաշվարկման համար հարցումն է իրականացվել Շիրակի 
մարզի առևտրային կազմակերպություններում, որին մասնակցել են մի-
ջին օղակի ղեկավարները: Հարցմանը մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 
85 կառավարիչ: Հարցվածների տարիքը 30-ից 69 է: Բոլորը ծնվել են 
Հայաստանում, հայ են և հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ: 
Հարցվածների 27% ունեցել է 6-10 տարվա աշխատանքային փորձը, իսկ 
30.6%՝ 8-15 տարվա ղեկավարի աշխատանքային փորձ: Հարցման մաս-
նակիցների 48.2% ղեկավարել են 6-15 հոգու: Հարցման արդյունքներն 
ամփոփելով՝ ներկայացնենք յուրաքանչյուր չափանիշի համար հաշա-
վարկված ցուցանիշների արդյունքները և դրանց հետևությունները: 

 Համալիր կամ մասնավոր: Համալիր մշակույթը նշանակում է, որ 
գաղափարները և փորձը կարող է օգտագործվել ցանկացած վայրում՝ 
առանց որևէ փոփոխության: Այս չափանիշի բարձր ցուցանիշ ունեցող 
մշակույթներում մարդիկ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են ավելի 
շատ ֆորմալ կանոնների, իսկ ցածր ցուցանիշը՝ մարդկային հարաբերութ-
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յունների վրա: Նման մշակույթներում պայմանագրերը հաճախ փոփոխ-
վում են, քանի որ գործընկերները իրար լավ են ճանաչում, որի հիման վրա 
հաճախ հանգամանքներին համապատասխան փոփոխվում է արդյունք-
ների հասնելու միջոցները: Իր վաղ հետազոտություններում Թրոմփե-
նաարսը բացահայտել է, որ ԱՄՆ-ն, Ավստրալիան, Գերմանիան, 
Շվեդիան և Մեծ Բրիտանիան համալիրային բարձր ցուցանիշ ունեցող 
երկրներ են, իսկ Վենեսուելան և ԱՊՀ երկրները, Ինդոնեզիան և Չինաս-
տանը՝ ցածր:  

Համալիր և մասնավոր մշակույթ չափանիշի ցուցանիշի հաշվարկը 
ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գերակշռում է համալիր մշակույթը (40%), 
որը ընդունում է մասնավոր մշակույթին բնորոշ հարաբերությունները: 
Հաշվի առնելով հետազոտության ոլորտը՝ ակնհայտ է, որը մենք պետք է 
ստանայինք նման պատասխան, քանի որ բանկերում, բջջային օպերա-
տորների կազմակերպություններում կարևորվում են պայմանագրերը: 

 Անհատականություն կամ հավաքականություն: Անհատականութ-
յան գերակշռող մշակույթներում, մարդիկ ավելի են կարևորվում, քան 
խմբերը: Մարդկանց համար կարևոր է սեփական ազատությունը և նա-
խաձեռնությունը, անհատական որոշումների կայացումը, անձնական հա-
ջողությունների համար պատասխանատվությունը և պարգևատրումները: 
Յուրաքանչյուրը պետք է ընդունի իր սեփական որոշումը և հոգ տանի իր 
անձի մասին: Հավաքականությունը գերաշկռող մշակույթներում խումբը 
համարվում է ավելի կարևոր, քան մարդը: 

Թրոմփենաարսի համար անհատականություն եզրույթը վերաբերում 
է այն մարդկանց, ովքեր իրենց զգում են յուրօրինակ անձնավորություն: 
Իսկ հավաքականությունը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց 
համարում են խմբի մի մաս: Թրոմփենաարսի հետազոտության համա-
ձայն անհատականության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրների շարքում 
են ԱՄՆ, Մեքսիկան, Արգենտինան, ԱՊՀ երկրները: Պետք է նշենք, որ 
որոշ երկրների համար ստացած արդյունքների միջև կա տարբերություն-
ներ: Ֆ. Լյութենսի և Ջ. Դոհի «Միջազգային մենեջմենթ գրքում» առա-
ջարկվում է այն ենթադրությունը, որ այդ տարբերությունը պայմանավոր-
ված է մշակույթների դինամիկայի հետ և մի քանի տարիների ընթացքում 
երկրում կարող է հավաքականության չափանիշի գերակշռումը փախա-
րինվի անհատականության: Չպետք է բացառել, որ ժամանակի ընթաց-
քում մշակույթի չափանիշների հանգամանքները կարող են փոփոխվել: 
Սակայն նաև պետք է նշել, որ արժեհամակարգի էական փոփոխություն-
ների համար անհրաժեշտ է սերնդափոխություն [3, p. 5-8]: Էական տար-
բերություն է նկատվում նաև տարբեր էմպիրիկ հետազոտությունների ժա-
մանակը, որը մասամբ կարելի է բացատրել ընտրանքի կազման մեթոդա-
կան խնդիրներով: Օրինակ 90-ական թթ. կեսերին իմաստ չկար ԱՊՀ-ն 
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դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն: Մյուս կողմից հայտնի, որ Ռուսաս-
տանում և ԱՊՀ մյուս երկրներում նոր ստեղծված ձեռնարկությունների 
կառուցվածքը տարբերվել է խորհրդային արմատներից: Այսինքն՝ անցու-
մային շրջանում գտնվող ԱՊՀ երկների համար պետք է կարևորել նաև 
ազգային մշակույթների առկայությունը, ինչպես որ բազմազգ պետութ-
յուններում: Իսկ Թրոմփենաարսը ԱՊԸ երկրները համարել է նախկին հա-
վաքակական չափանիշը գերակշռող երկրներ, դիտարկել է այն ամբող-
ջություն և համարել է, որ այդ երկրներում դեռևս պահպանվել է հավաքա-
կանությունը [4, p. 52-68]:  

Անհատականություն կամ հավաքականություն չափանիշի ցուցանիշի 
հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գերակշռում է հավաքակա-
նությունը (41.3%): Սակայն պետք է նշենք, որ խմբային աշխատանքները 
դեռևս իրենց արդյունավետությունը չեն կարողանում ապահովել և հավա-
քականությունը հիմնականում գերակշռում է հասարակությունում որոշա-
կի իրավիճակների ժամանակ: 

 Զգայուն կամ չեզոք մշակույթ: Չեզոք մշակույթներում մարդիկ կար-
ծում են, որ նրանք պետք է միշտ վերահսկեն իրենց զգացմունքները, իսկ 
նրանց գործողությունները հիմնականում հիմնված է բանականության 
վրա: Չեզոք մշակույթը բնորոշ է Մեծ Բրիտանիային և Ճապոնիային: Այս 
մշակույթների ներկայացուցիչները չեն ցուցադրում իրենց զգացմունքնե-
րը և դժվարությունները ինքնուրույն են հաղթահարում: Իսկ զգայուն մշա-
կույթներում մարդիկ իրավունք ունեն աշխատանքի վայրում արտահայ-
տելու իրենց զգացմունքները ինքնաբերաբար, եթե նույնիսկ դա ազդի 
նրանց որոշման վրա: Նրանք հաճախ աղմկոտ և զրուցասեր են: Ըստ 
Թրոմփենաարսի՝ զգայուն մշակույթը բնորոշ է Մեքսիկային, Նիդերլանդ-
ներին, Շվեյցարիային [4, p. 69-80]: 

Զգայուն կամ չեզոք մշակույթ չափանիշի ցուցանիշի հաշվարկը ցույց 
է տալիս, որ Հայաստանում գերակշռում է զգայուն մշակույթը (49.3%): Սա 
նշանակում է, որ մարդիկ կարևորում են շփման կամ հաղորդակցման ժա-
մանակ մարմնի լեզուն և չեն կարողանում կառավարել իրենց զգացմունք-
ները: 

 Առանձնացված կամ ընդհանուր մշակույթ: Առանձացված մշա-
կույթն ենթադրում է հանրային և մասնավոր տարածքի հստակ տարան-
ջատում: Առանձնացված մշակույթի ներկայացուցիչները ձգտում են իրենց 
հանրային տարածքի մեծացմանը, նրանք պատրաստակամ են այն կիսել 
ուրիշների հետ և հեշտ են սկսում զրույցը: Միևնույն ժամանակ նրանք 
խստորեն պահպանում են իրենց անձնական կյանքը: Ընդհանուր մշա-
կույթին բնորոշ է հանրային և մասնավոր տարածքի համադրումը: Ըստ 
այդմ՝ այս մշակույթի ներկայացուցիչները խստորեն հետևում են իրենց 
հանրային տարածքին, քանի որ այն հասանելի է դարձնում անհատի 
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մասնավոր կյանքը: Էմպիրիկ հետազոտությունների հիման վրա առանձ-
նացված մշակույթին են վերաբերում Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ, Շվեյցա-
րիան, իսկ Վենեսուելայում, Չինաստանում, Իսպանիայում, Ռուսաստանում, 
Հնդկաստանում գերակշռել է ընդհանուր մշակույթը [4, p. 69-80]:  

 Առանձնացված կամ ընդհանուր մշակույթ չափանիշի ցուցանիշի 
հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գերակշռում է ընդհանուր 
մշակույթը (48%): Սա նշանակում է հանրային և մասնավոր տարածքի հա-
մադրում: Այսինքն՝ հայերը խստորեն հետևում են իրենց հանրային տա-
րածքին, քանի որ այն հասանելի է դարձնում իրենց մասնավոր կյանքը, 
ինչպես նաև Հայաստանում գոյություն չունի հանրային և մասնավոր 
կյանքի հստակ տարանջատում: 

 Հաջողությունների (ձեռք բերած) կամ խմբին պատկանելու (ստա-
ցած) մշակույթ: Խմբին պատկանելու (ստացած) մշակույթի գերակշռման 
դեպքում հասարակությունն ինքնաշխատ վերագրում է անհատին կար-
գավիճակ, անկախ տվյալ մարդուց, երկրորդ դեպքում կարգավիճակը 
բնորոշվում է մարդու սեփական ջանքերից և արժանիքներից: Հետազո-
տության արդյունքները ցույց են տվել, որ անգլախոս երկրներում մարդիկ 
առաջին հերթին բնորոշվում են սեփական որակներով և արարքներով, 
իսկ Արևելքի և Հարավային Եվրոպայի երկրներին բնորոշ է հակառակը: 
Այս երկրներում մարդու կարգավիճակը հաճախ չեն կապում նրա գործո-
ղությունների և արարքների, այլ ՝ ընտանիքի կարգավիճակի հետ: 

Հաջողությունների վրա հիմնված մշակույթում մարդկանց արժանիք-
ները գնահատվում են իրենց գործողություններով, առաջխաղացումնե-
րով, սոցիալական և մասնագիտական կարգավիճակներով: Թրոմփե-
նաարսն այս մշակույթին է վերագրում Ավստրիային, ԱՄՆ-ին, Մեծ Բրի-
տանիային, Շվեյցարիային, Մեքսիկային, Գերմանիան, իսկ խմբին պատ-
կանելու մշակույթին է վերագրում Վենեսուելային, Ինդոնեզիային, Չիլիին, 
ԱՊՀ երկրներին [5]: 

Հաջողությունների(ձեռք բերած) կամ խմբին պատկանելու(ստացած) 
մշակույթ չափանիշի ցուցանիշի հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստա-
նում գերակշռում է խմբին պատկանելու կամ ստացած կարգավիճակի 
մշակույթը (36%): Սա նշանակում է, որ Հայաստանում մարդիկ կարևորում 
են մարդու կարգավիճակը, ինքնաշխատ վերագրում են անհատին կար-
գավիճակ, անկախ տվյալ մարդու ջանքերից և արժանիքներից: 

 Ժամանակի նկատմամբ վերաբերմունք: Բացի նշված գործոնների 
հիման վրա մշակույթների տարբերակումներից, կարևոր է ժամանակի 
ըմբռնումը և նրա նկատմամբ վերաբերմունքը: Թրոմփենաարսն առանձ-
նացնում է երկու մոտեցում՝ հաջորդական և միաժամանակյա: Մշակույթ-
ներում, որտեղ գերակշռում է հաջորդականությունը, մարդիկ ձգտում են 
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մի գործն անել որոշակի ժամանակահատվածում, հստակ հետևել նշա-
նակված գործնական հանդիպումների ժամանակին և օրակարգին: Իսկ 
միաժամանակյա մոտեցումը գերակշռող մշակույթներում, որպես կանոն, 
անում են մի քանի գործ միաժամանակ և կարող են հանգամանքերից 
կախված փոփոխել: Այս մշակույթի ներկայացուցիչները կարող են ընդհա-
տել գործը, որպեսզի խոսեն ծանոթի հետ: 

Ժամանակի հետ կապված մշակույթների մյուս տարբերակումը հա-
մարվում է անցյալի, ներկայի կամ ապագայի նկատմամբ կողմնորոշումը: 
ԱՄՆ-ում, Իտալիայում կամ Գերմանիայում ապագան կարևոր է անցյալից 
և ներկայից, իսկ Վենեսուելայում, Ինդոնեզիայում կամ Իսպանիայում 
մարդիկ կարևորում են այն, ինչ կա ներկա պահին: Ֆրանսիայում երեքն 
էլ կարևոր են որոշում կայացնելու ժամանակ: 

Ժամանակի նկատմամբ տարբեր վերաբերմունք ունեցող մշակույթ-
ներ չափանիշի ցուցանիշի հաշվարկը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում 
գերակշռում է միաժամանակյա կողմնորոշումը (38.7%):Սա նշանակում է, 
որ հայերը կարող են փոխել օրակարգը, չունեն հստակ ժամանակի պլա-
նավորում: 

 Բնության նկատմամբ վերաբերմունք: Ինչ վերաբերում է շրջակա 
միջավայրին, ապա Թրոմփենաարսը մշակույթը բաժանում է ներքին և 
արտաքին կառավարման: Այստեղ խոսքն այն է, թե մարդիկ ինչ մակար-
դակով են փորձում վերահսկել իրենց միջավայրը: Մի կողմից մարդիկ 
մտածում են, որ մշակույթը բարդ կառուցակարգ է, բայց այն հնարավոր է 
վերահսկել,եթե ունես փորձ: Նրանք գտնում են, որ մարդիկ կարող են և 
իրավունք ունեն գերակայություն ունենալ մշակույթի նկատմամբ:Այս 
մտածողությունը վերաբերում է ոչ միայն մշակույթին, այլ նաև թե մարդիկ 
ինչպես են աշխատում խմբերում և կազմակերպության ներսում, ինչպես 
նաև, թե ինչպես ենք վերաբերվում այլ մարդկանց:  

Մշակույթի երկրորդ տեսակին պատկանող մարդիկ գտնում են, որ 
իրադարձությունները ընթանում են իրենց ընթացքով և դրան պետք է 
հարմարվել: Այլ կերպ ասած ՝մարդը իրեն համարում է բնության մասնիկ 
և հետևաբար պետք է ապրի այլ մարդկանց և շրջակա միջավայրի հետ 
դաշնությամբ: Դրա համար մարդիկ համարում են, որ նրանք պետք է 
ավելի շուտ հարմարվեն արտաքին հանգամանքներին և աշխատեն միա-
սին դրված նպատակներին հասնելու համար:  

Առաջին տեսակին են վերաբերում ԱՄՆ, Շվեյացարիան, Ավստրիան, 
Բելգիան, Ինդոնեզիան, Հունաստանը, իսկ երկրորդին՝ Չինաստանը, 
Ճապոնիան, Սինգապուրը [5]: 

Բնության նկատմամբ տարբեր վերաբերմունք ունեցող մշակույթներ 
չափանիշի ցուցանիշի հաշվարկը փաստում է, որ Հայաստանում գերա-
կշռում է արտաքին կառավարման մշակույթը (42.7%), որը ենթադրում է 
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նպատակին հասնելու համար կոշտ միջոցների կիրառում: Կառավարիչ-
ները ղեկավարվում են սեփական հայացքներով կամ կողմնորոշվում են 
շրջապատի կարծիքով: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ Թրոմփենաարսի յոթ չափանիշների 
ցուցանիշների հաշվարկը Հայաստանի համար ցույց է տալիս, որ հայերը 
զգացմունքային, միաժամանակյա կողմնորոշում ունեցող, հավաքական 
ազգ են, ովքեր կարևորում են հարաբերություններն ու կանոնները, հան-
րային կարծիքը և տվյալ մարդու կարգավիճակը: 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКОЙ БИЗНЕС КУЛЬТУРЫ 

ПО МЕТОДОЛОГИИ Ф. ТРОМПЕНААРСА 
Современный бизнес имеет глобальный характер: многонацио-

нальные фирмы производят и продают продукты и услуги на 
интернациональной основе и рассматривают весь мир как единое 
рыночное пространство. Повсеместной практикой стало учреждение 
многими фирмами своих дочерних предприятий и филиалов за 
пределами государственных границ. Все большее вовлечение фирм и 
отдельных предпринимателей в международные операции требует от 
менеджеров совершенно новых знаний и навыков, связанных с 
осуществлением стратегий взаимодействия с лицами и компаниями, 
чье поведение определяется иными культурными приоритетами. 
Поэтому актуальным становится изучение национальной бизнес 
культуры. В этом статье мы изучили и выявили особенности армянской 
бизнес культуры по методологии Ф. Тромпенаарса.  

Ключевые слова: национальная деловая культура, универсализм 
или специализация, нейтральные или эмоциональные культуры, 
конкретность или диффузность, отношение ко времени и к природе. 
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IDENTIFICATION OF FEATURES OF ARMENIAN BUSINESS CULTURE 
BY F. TROMPENAARS METHODOLOGY 

Modern business is global: multinational firms produce and sell products 
and services on an international basis, and consider the whole world as a 
one market space. Common practice was the establishment of many 
businesses of its subsidiaries and affiliates outside the state borders. The 
increasing involvement of companies and individual entrepreneurs in 
international operations requires that managers must have completely new 
knowledge and skills related to the implementation of strategies of interaction 
with individuals and companies, whose behavior is determined by other 
cultural priorities. Therefore the study of the national business culture 
becomes relevant. In this article, we have explored and revealed the features 
of the Armenian business culture by F. Trompenaars methodology. 

Keywords: national business culture, universalism vs. particularism, 
neutral vs. emotional, specific vs. diffuse, time and environment orientation. 
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Զարգացող տնտեսությամբ երկրներում շուկայական տնտեսութ-
յան ձևավորմանն ուղղված վերափոխումների արդյունքներն անխու-
սափելիորեն կապված են վերափոխումների ռազմավարության 
մշակման և արդյունավետ իրագործման հետ: Դրանից ելնելով՝ հոդ-
վածում փորձ է արվել գործոնային վերլուծության գործիքակազմի 
կիրառմամբ ուսումնասիրել ու վերլուծել զարգացվածության տարբեր 
մակարդակ ունեցող երկրներում վերափոխումների ռազմավարութ-
յան առանձնահատկությունները, բացահայտել վերափոխումների 
չափանմուշային երկիրը և գնահատել դրանից մյուս երկրների տար-
բերությունները, որը բնութագրում է տնտեսական վերափոխումների 
«հետամնացության» չափը: 

Հիմնաբառեր. վերափոխումներ, գործոնային վերլուծություն, 
զարգացող տնտեսությամբ երկրներ, վերափոխումների ռազմավա-
րություն:  

 
Շուկայական տնտեսակարգի ձևավորման գործընթացում առանցքա-

յին դեր է վերապահվում պետությանը, որի կողմից վերափոխումների 
իրատեսական քաղաքականության մշակումը և հետևողական կենսա-
գործումը տնտեսության համակարգային զարգացման նախապայմանն է: 
Վերափոխումների կուտակված փորձի քննական վերլուծությունը հիմք է 
տալիս եզրակացնելու, որ պետական քաղաքականությունը հաճախ ինք-
նանպատակ իրավիճակային գործելակերպի արդյունք է: Ավելին, զարգա-
ցող տնտեսությամբ երկրների մեծամասնությունում վերափոխումները 
իրականացվում են միջազգային կառույցների հանձնարարականների 
պարզունակ տեղայնացմամբ: Այնինչ, վերափոխումների քաղաքակա-
նության հիմքում պետք է դրվի որոշակի տնտեսական մոդել՝ հստակ 
նպատակադրումներով և իրականացվելիք միջոցառումներով, որն էլ, 
ըստ էության, կկանխորոշի երկրի զարգացման հեռանկարը:  

Ուստի, այս հոդվածում փորձ է արվել մանրակրկիտ ուսումնասիրել ու 
վերլուծել զարգացող տնտեսությամբ երկրներում վերափոխումների 
մոդելները, բացահայտել վերափոխումների չափանմուշային մոդելը և 
գնահատվել այդ մոդելից տարբերությունները առանձին երկրներում:  
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Այդ նպատակով կիրառել ենք գործոնային վերլուծության գործիքա-
կազմը, որը հնարավորություն է տալիս դուրս բերել ներկայացված վերափո-
խումների ցուցանիշներում անբացահայտ բնութագրիչները, վեր հանել 
վերափոխումների իրականացման հիմնական ուղղվածությունը և զար-
գացման առանձնահատկությունները: Գործոնային վերլուծությունը հնա-
րավորություն է տալիս վեր հանել դիտարկվող ցուցանիշներում առկա ան-
բացահայտ գործոնները, որոնցից յուրաքանչյուրը մեր հետազոտության 
շրջանակներում կարող ենք համարել վերափոխումների առանձին մոդել  
[1, с. 154]: Հետևապես, գործոնային վերլուծության գործիքակազմի կիրա-
ռումը կարող է օժանդակել վերափոխումների բնութագրող ցուցանիշների 
լայն հավաքածուի հիման վրա զարգացող տնտեսությամբ երկրների վե-
րափոխումների տնտեսական մոդելների բացահայտման հարցում:  

Ելնելով վերոնշյալ մոտեցումից՝ ստորև ներկայացնում ենք գործոնա-
յին վերլուծության արդյունքները, որոնք ստացվել են Բերթելսման հիմնա-
դրամի վերափոխումների ընդհանրական գնահատականի՝ 100 երկրների 
համար գնահատված 17 բաղադրիչների արժեքների հիման վրա:  

Գործոնային վերլուծության հիմքում ընկած են Բերթելսման հիմնա-
դրամի վերափոխումների հետևյալ 17 ցուցանիշները՝ պետականությունը, 
քաղաքական մասնակցությունը, իրավունքի գերակայությունը, ժողովր-
դավարական ինստիտուտների կայունությունը, քաղաքական և սոցիալա-
կան ինտեգրումը, սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը, շու-
կան և մրցակցությունը, արժութային և գնային կայունությունը, սեփակա-
նության իրավունքի պահպանումը, բարեկեցության մակարդակը, տնտե-
սության նկարագիրը, կայունությունը, վերափոխումների կառավարման 
բարդության աստիճանը, կառավարման ներուժը, ռեսուրսների արդյու-
նավետ օգտագործումը, համաձայնության ձեռքբերումը և միջազգային 
համագործակցությունը: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում գործոնային վերլուծությունն 
իրականացվել է SPSS ծրագրային փաթեթի օգտագործմամբ: Գործոննե-
րի դուրսբերումը կատարվել է գլխավոր բաղադրիչների եղանակով:  

Գործոնային վերլուծության ելակետային պահը ընդհանրություններ 
ցուցանիշների դիտարկումն է: Դրանք ցույց են տալիս, թե վերլուծության 
մեջ ներառված փոփոխականների դիսպերսիայի որ մասն է նկարագրում 
առաջարկվող գործոնային մոդելը: Ըստ այդմ՝ ընդհանրությունների մեծ 
արժեք արձանագրած ցուցանիշները ստացված մոդելային կառույցում ու-
նեն էական, իսկ համապատասխանաբար փոքր արժեքներ արձանագ-
րած ցուցանիշները՝ ոչ էական դերակատարում [2, էջ 83]: Ավելի պարզ 
ձևակերպմամբ՝ ընդհանրություններ աղյուսակում ամփոփված արժեքնե-
րը, ընդհանուր առմամբ, բնութագրում են 2003թ., 2006թ., 2008թ., 
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2010թ., 2012թ., 2014թ. և 2016թ.-ի (այսուհետև՝ դիտարկվող ժամանակա-
հատված) համար վերլուծությունում ընդգրկված ցուցանիշների հարաբե-
րական կարևորությունը, ստացված մոդելային կառուցվածքում դրանց 
մասնակցության աստիճանը (տե՛ս Աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
 Ընդհանրություններ ցուցանիշները դիտարկվող  

ժամանակահատվածում 
Ցուցանիշը Սկզբնական  Դուրսբերում 
Պետականություն 1,000 0,635 
Քաղաքական մասնակցություն 1,000 0,893 
Իրավունքի գերակայություն 1,000 0,917 
Ժողովրդավարական ինստիտուտների 
կայունություն 1,000 0,910 

Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում 1,000 0,840 
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ 1,000 0,835 
Շուկա և մրցակցություն 1,000 0,822 
Արժութային և գնային կայունություն 1,000 0,655 
Սեփականության իրավունքի պահպանում 1,000 0,773 
Բարեկեցության մակարդակ 1,000 0,886 
Տնտեսության նկարագիր 1,000 0,557 
Կայունություն 1,000 0,888 
Վերափոխումների կառավարման բարդության 
աստիճան 1,000 0,875 

Կառավարման ներուժ 1,000 0,884 
Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 1,000 0,846 
Համաձայնության ձեռքբերում 1,000 0,923 
Միջազգային համագործակցություն 1,000 0,789 

Հատկանշական է, որ ընդհանրությունների ամենամեծ արժեք 
գրանցվել է համաձայնությունների ձեռքբերում ելակետային ցուցանիշի 
դեպքում, որը կազմել է 0.923: Սա նշանակում է, որ համաձայնություննե-
րի ձեռքբերում ցուցանիշի վարիացիայի 92.3 տոկոսը նկարագրվում է կա-
ռուցված մոդելի շրջանակներում: 

Ընդհանուր առմամբ, մեր կողմից դիտարկվող երկրներում վերափո-
խումների ցուցանիշների համակարգում անբացահայտ բնութագրիչների 
դուրսբերման համար առավել կարևոր նշանակություն ունեն համաձայ-
նությունների ձեռքբերում, իրավունքի գերակայություն, ժողովրդավարա-
կան ինստիտուտների կայունություն ցուցանիշները: Աղյուսակ 1-ի տվյալ-
ները ցույց են տալիս, որ վերլուծության մեջ ընդգրկված ցուցանիշների 
գերակշիռ մասը էական դերակատարում ունի ձևավորված մոդելում: 
Ուշագրավ է, որ այս առումով, բացառություն են կազմում տնտեսության 
նկարագիր, պետականություն, արժութային և գնային կայունություն ցու-
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ցանիշները, որոնց տատանումները նկարագրվում են համապատասխա-
նաբար 55.7, 63.5 և 65.5 տոկոսի չափով: Չնայած դրանց նշանակալիութ-
յունն անտեսելու համար, այդ ցուցանիշների արժեքները ցածր չեն, այնո-
ւամենայնիվ, նկատելիորեն զիջում են մյուս ցուցանիշներին: Ուշագրավ է 
նաև, որ եթե 2003-2016թթ.-ին բարեկեցության մակարդակ, սեփակա-
նության իրավունքի պահպանում ցուցանիշները մոդելում ունեցել են 
աճող դերակատարություն, ապա տնտեսության նկարագիր ցուցանիշի 
դեպքում հակառակ միտումն է նկատվել: 

Գործոնային վերլուծության շրջանակներում գործոնների թիվը որոշ-
վում է բացատրվող վարիացիայի միջոցով: 

Որպես կանոն, մասնագիտական գրականությունում կիրառվում է 
հետևյալ մոտեցումը. ընտրված գործոններով պետք է բացատրվի ելակե-
տային ցուցանիշների վարիացիայի առնվազն 60-70 տոկոսը: Մեր հաշ-
վարկներում ընդամենը 2 գործոնով կարելի է բացատրել վերլուծության 
մեջ ներառված վերափոխումների բոլոր 17 ցուցանիշներով պայմանավոր-
ված վարիացիայի ավելի 82 տոկոսը: Հետևաբար, այս երկու գործոնների 
ընտրության դեպքում մենք կունենանք ցանկալի արդյունք: Այս առումով, 
վերոնշյալ երկու գործոնների պաշտաճ մեկնաբանությունը հնարավո-
րություն կտա բացահայտել առանձին երկրներում վերափոխումների հիմ-
նական ուղղվածությունը:  

Աղյուսակ 2  
Դուրս բերված գործոնների բովանդակությունը՝  

ըստ ելակետային ցուցանիշների 

Ցուցանիշը 
Գործոնը 

1 2 
Քաղաքական մասնակցություն 0,92 0,21 
Ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունություն 0,92 0,26 
Համաձայնության ձեռքբերում 0,87 0,40 
Իրավունքի գերակայություն 0,83 0,47 
Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում 0,83 0,40 
Միջազգային համագործակցություն 0,82 0,35 
Կառավարման ներուժ 0,80 0,50 
Սեփականության իրավունքի պահպանում 0,60 0,64 
Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 0,59 0,71 
Արժութային և գնային կայունություն 0,56 0,59 
Շուկա և մրցակցություն 0,56 0,72 
Կայունություն 0,35 0,88 
Պետականություն 0,34 0,72 
Բարեկեցության մակարդակ 0,33 0,88 
Տնտեսության նկարագիր 0,28 0,69 
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ 0,20 0,89 
Վերափոխումների կառավարման բարդության աստիճան -0,35 -0,87 
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Այդ իմաստով, գործոնային վերլուծության կարևորագույն տեղեկատ-
վություն է պարունակում շրջված մատրիցայի աղյուսակը (տե՛ս Աղյուսակ 
2): Մատրիցայի վանդակներում ամփոփված են գործոնային ծանրաբեռն-
վածության ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են դուրս բերված գործոն-
ների հետ ելակետային ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի վիճակագրական 
կապի ուժգնությունը: Այսինքն՝ ըստ էության, շրջված մատրիցան նկա-
րագրում է յուրաքանչյուր գործոնի կառուցվածքը:  

Գործոնների, վերը նկարագրված առանձնահատկություններից ելնե-
լով, դրանցից յուրաքանչյուրը պայմանականորեն կարելի է համարել որ-
պես վերափոխումների առանձին մոդել, ինչը տեղավորվում է վերուծութ-
յան ընդհանուր տնտեսագիտական տրամաբանության շրջանակներում: 

Այսպիսով, գործոնային վերլուծության արդյունքներից կարելի է եզրա-
կացնել, որ առաջին գործոնը նկարագրում է վերափոխումների այնպիսի 
մոդել, որտեղ գերակա է ինստիտուցիոնալ ձևափոխությունները, և մեծ 
կարևորություն է տրվում քաղաքական մասնակցություն, ժողովրդավարա-
կան ինստիտուտների կայունություն, համաձայնության ձեռքբերում, իրա-
վունքի գերակայություն, քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում, միջազ-
գային համագործակցություն, կառավարման ներուժ բաղադրիչներին:  

Վերափոխումների երկրորդ մոդելի պարագայում վերափոխումների 
առանցքում սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ, տնտեսության 
նկարագիր, բարեկեցության մակարդակ, պետականություն, կայունութ-
յուն, շուկա և մրցակցություն, սեփականության իրավունքի պահպանութ-
յուն, արժութային ու գնային կայունություն հենասյուներն են:  

Այսպիսով, գործոնների առանձնահատկություններից ելնելով, դրան-
ցից յուրաքանչյուրին կարելի է տալ պայմանական բնորոշում: Այսպես, 
առաջին գործոնը կարելի է բնութագրել որպես «ինստիտուցիոնալ վերա-
փոխումներ», երկրորդը՝ «տնտեսական վերափոխումներ»: 

Հարկ է նկատել, որ առաջին գործոնը, որը մեր բնորոշմամբ, բնու-
թագրում է երկրի քաղաքացիների ազատությունը և իրավունքների 
պաշտպանվածությունը, դատական համակարգի անկախությունը, հա-
սարակական տարբեր խմբերի շահերի համաձայնեցումը վերափոխում-
ների վերաբերյալ, կենսունակ ժողովրդավարական ինստիտուտների առ-
կայությունը, երկրի քաղաքացիների վերաբերմունքը ժողովրդավարա-
կան նորմերի նկատմամբ, առավել մեծ արժեքներ է արձանագրել հիմնա-
կանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համեմատաբար ցածր մա-
կարդակ ունեցող այնպիսի երկրների համար, ինչպիսիք են՝ Ուրուգվայը, 
Չիլին, Սենեգալը, Կոստա Ռիկան, Բոտսվանան, Նիգերը, Էլ-Սալվադորը, 
Նամիբիան, Բենին: Հատկանշական է, որ, ըստ ստացված գնահատա-
կանների, Վրաստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Մոլդովան ևս հետևում 
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են ինստիտուցիոնալ վերափոխումների մոդելին՝ չնայած գործոնի ցածր 
արժեքին:  

Երկրորդ գործոնը՝ «տնտեսական վերափոխումների» մոդելը, որն 
առավելապես արտահայտում է երկրում աղքատության մակարդակը և 
անհավասարությունը, սոցիալական ռիսկերի փոխհատուցման համա-
կարգը, հասարակության անդամների հնարավորությունների հավասա-
րությունը, բնապահպանական հետևողական քաղաքականությունը, 
կրթական համակարգի որակը, հիմնականում բնորոշ է բարեկեցության 
բարձր մակարդակ ունեցող այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են՝ Սինգա-
պուրը, Սլովենիան, Հունգարիան, Չեխիան, Սլովակիան, Հարավային 
Կորեան, Չինաստանը, Ռումինիան:  

Վերը նշվածով հանդերձ՝ «տնտեսական վերափոխումներ» մոդելի 
շրջանակներում ընդգծված առաջատարը Սինգապուրն է, որը վերափո-
խումների տեսանկյունից կարելի է համարել չափանմուշային, իսկ գործո-
նի համապատասխան արժեքը՝ վերափոխումների առավելագույն գնա-
հատական: Այս տրամաբանությամբ, մյուս երկրների համար գործոնի 
ստացված արժեքները համեմատելով չափանմուշային երկրի՝ գործոնի 
արժեքի հետ, կարելի է դուրս բերել այդ երկրների «տնտեսական վերա-
փոխումների» հետամնացության չափը: Բացի այդ, այստեղ կիրառելով 
կլաստերային վերլուծության գործիքակազմը, կարելի է գտնել չափանմու-
շային երկրից մյուս երկրների հեռավորությունները, ինչը ևս կլինի չա-
փանմուշից կամ առավելագույն մակարդակից տվյալ երկրի վերափոխում-
ների արդյունքների տարբերության չափի գնահատական:  

Հարկ է նշել, որ երկրների միջև հեռավորությունների հաշվարկման 
եղանակներից գործնական առավել լայն կիրառություն ունի Էվկլիդյան 
հեռավորությունը, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
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որտեղ` dij – i և j երկրների միջև հեռավորությունն է, m – ը մասնակի 
ցուցանիշների թիվն է, որոնցով նկարագրվում են երկրները, xik, xjk – ը 
համապատասխանաբար i-րդ և j-րդ երկրների k-րդ մասնակի ցուցանիշի 
արժեքներն են: 

Ստորև ներկայացված է զարգացող տնտեսությամբ երկրների Էվկ-
լիդյան հեռավորությունը չափանմուշային համարվող երկրից՝ Սինգապու-
րից (տե՛ս Աղյուսակ 3):  
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Աղյուսակ 3 
Վերափոխումների արդյունքների տարբերությունները 

չափանմուշային երկրից (Սինգապուր) 

Երկիրը Հեռավ. Երկիրը Հեռավ. Երկիրը Հեռավ. Երկիրը Հեռավ. 

Էստոնիա 1,54 Շրի Լանկա 8,08 Մոլդովա 9,87 Մադագասկար 12,88 

Լիտվա 1,83 Կոլումբիա 8,11 Հայաստան 9,98 Կամբոջա 12,99 

Հվ.Կորեա 1,91 Վիետնամ 8,38 Ուգանդա 10 Գվինեա 13,16 

Լեհաստան 2,3 Էլ-Սալվադոր 8,47 Ալժիր 10,27 Վենեսուելա 13,18 

Չեխիա 2,66 Նամիբիա 8,53 Բելառուս 10,29 Բուրկինա Ֆասո 13,36 

Սլովակիա 2,7 Մեքսիկա 8,54 Նիկարագուա 10,55 Սիերա Լեոնե 13,41 

Ուրուգվայ 2,7 Մոնղոլիա 8,68 Ղրղըզստան 10,65 Կոտ դ’ Իվուար 13,43 

Չիլի 3,15 Ղազախստան 8,69 Հոնդուրաս 11,07 Տաջիկստան 13,56 

Սլովենիա 3,25 Հնդկաստան 8,75 Ուկրաինա 11,07 Ուզբեկստան 13,67 

Լատվիա 3,38 Գանա 8,77 Ադրբեջան 11,16 Մալի 13,68 

Կոստա 
Ռիկա 4,47 Արգենտինա 8,77 Բանգլադեշ 11,21 Թուրքմենստան 13,91 

Ռումինիա 4,5 Բահրեյն 8,77 Մարոկկո 11,21 Նիգերիա 14,02 

Հունգարիա 4,89 Ֆիլիպիններ 8,79 Քենիա 11,26 Նիգեր 14,02 

Մալայզիա 5,21 Ռուանդա 8,89 Լիբանան 11,28 Նեպալ 14,09 

Խորվաթիա 5,24 Վրաստան 8,99 Զամբիա 11,42 Բուրունդի 14,17 

Բոտսվանա 5,53 Թաիլանդ 9,09 Սենեգալ 11,78 Պակիստան 14,59 

Բուլղարիա 5,62 Ռուսաստան 9,11 Գվատեմալա 11,87 Զիմբաբվե 14,82 

Բրազիլիա 6,06 Էկվադոր 9,17 Եգիպտոս 11,93 Չադ 15,18 

Սերբիա 6,08 Ինդոնեզիա 9,19 Լաոս 11,97 Իրան 15,75 

Թուրքիա 6,6 Բոսնիա և 
Հերցոգովինա 9,28 Բենին 12,07 Կոնգո 17,26 

Մակեդոնիա 6,98 Բոլիվիա 9,43 Տանզանիա 12,13 Աֆղանստան 17,27 

Չինաստան 7,2 Հորդանան 9,47 Մալավի 12,53 
Կենտր. Աֆրիկ. 
Հանրապետ. 18,1 

ՀԱՀ 7,58 Պարագվայ 9,57 Կամերուն 12,54 Սուդան 18,28 

Պերու 7,78 Դոմինիկյան 
Հանրապետություն 

9,61 Տոգո 12,63 
   

Ալբանիա 7,91 Սաուդյան 
Արաբիա 9,79 Մոզամբիկ 12,68 

   

Աղյուսակ 3-ում ամփոփված արդյունքներից երևում է, որ Հայաստա-
նը վերափոխումների արդյունքներով նկատելիորեն հեռու է չափանմու-
շային երկրից՝ Սինգապուրից: Ընդհանուր առմամբ, «տնտեսական վերա-
փոխումների» հետամնացության այս ցուցանիշով Հայաստանը Սինգա-
պուրին ավելի մոտ է, քան օրինակ՝ Ադրբեջանը, Իրանը, Ղազախստանը, 
սակայն ավելի հեռու, քան՝ Ռուսաստանը, Վրաստանը և Թուրքիան:  

47 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2017  
 

Ընդհանրացնելով՝ ընդգծենք, որ մեր կողմից ստացված արդյունքներն 
առանցքային նշանակություն ունեն զարգացող տնտեսությամբ և զար-
գացման ցածր մակարդակ ունեցող երկրների համար սոցիալ-տնտեսա-
կան վերափոխումների գերակայությունների փոփոխության, ինչպես նաև 
ներուժային հնարավորությունների յուրացման տեսանկյունից:  

 
 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի պրոֆեսոր 

ԵԼԻԶԱՎԵՏԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՆՈՐՄԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Տնտեսական աճի տեմպի ավելացման հիմնահարցը կարևորվում 
է Հայաստանի Հանրապետության համար: Օրինակ՝ 2016 թվակա-
նին ՀՆԱ-ի աճը նախորդ տարվա նկատմամբ կազմել է 0.2 %, ինչը 
հանրապետության առջև ծառացած խնդիրների լուծման տեսանկյու-
նից անբավարար է: Այդ պատճառով էլ ներկայումս ՀՀ կառավա-
րությունն առաջնահերթ նշանակություն է տալիս ներդրումների 
ընդգրկմանը և դրանց ծավալների ավելացմանը: 

Հոդվածում ուսումնասիրվել և բացահայտվել են տնտեսական 
աճի և կուտակման նորմայի միջև եղած կապը, ինչպես նաև ներ-
դրումների ավելացման նոր աղբյուրներն ու ուղղությունները: 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, կուտակման նորմա, հիմնական 
կապիտալ, մարդկային կապիտալ, ներդրումների աղբյուր, խնայո-
ղություններ: 

 
Տնտեսական աճի 2017-2020 թվականների համաշխարհային ցուցա-

նիշները գերազացնելու սոցիալ-տնտեսական կարևոր հնչեղություն և 
նշանակություն ունեցող խնդիրը ներկայումս դրված է ՀՀ կառավարութ-
յան կողմից: Այդ խնդրի լուծման նման մոտեցումը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ հանրապետության տնտեսության զարգացման և 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման մայրուղին տնտեսական 
աճի բարձր տեմպերն են, որը նաև երկրի առջև կանգնած բազմաթիվ 
«հիվանդությունների» բուժման համադարմանն է: Իսկ ի՞նչ ճանապարհ-
ներով և միջոցներով է հնարավոր հասնել առաջադրված նպատակին: Այս 
խնդիրը ներկայումս գտնվում է և առաջիկայում էլ գտնվելու է ոչ միայն 
քաղաքագետների, ժողովրդագիրների և մյուս մասնագետների ուշադ-
րության կենտրոնում, այլև, առաջին հերթին, դարձել է տնտեսագետների 
ուսումնասիրությունների հիմնական թեման: Ինչպես ողջ հանրությունը, 
այնպես էլ ՀՀ կառավարությունը նրանցից սպասում է կոնկրետ և առար-
կայական առաջարկություններ զարգացման կարճաժամկետ և երկարա-
ժամկետ հատվածների համար: 
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Տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովման հիմնական (իսկ 
հաճախ նաև՝ միակ) ուղին, երկրի զարգացման մոդելից անկախ (նույնիսկ 
անկախ այն հանգամանքից՝ երկիրը զարգացող է, թե զարգացած, բռնա-
պետություն է, թե ժողովրդավարական), այն է, թե ինչպես և ինչպիսի 
արագությամբ կհաջողվի արագացնել ներդրումների աճը առաջին հեր-
թին տնտեսության հիմքը կազմող նրա հիմնական «բջիջներում»` ձեռնար-
կությունների և կազմակերպությունների հիմնական և մարդկային կապի-
տալներում: Սրանք երկրի տնտեսության այն «հանգույցներն» են կամ տե-
ղամասերը, որոնք կարող են ապահովել տնտեսական աճը, այն լոկոմո-
տիվներն են կամ շղթայի հիմնական օղակները, որոնք կարող են շարժել 
և առաջ մղել երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: Այլ կերպ ասած՝ 
ներդրումները ձեռնարկություններում և մարդկային կապիտալում այն 
հենման կետերն են, որոնք ամբողջապես կարող են փոփոխել իրերի վի-
ճակը ինչպես տնտեսությունում, այնպես էլ հասարակության բոլոր շերտե-
րում՝ դրանով իսկ հանրության և նրա յուրաքանչյուր անդամի մեջ 
առաջացնելով դրական սպասումներ և ակնկալիքներ, ինչն այնքան կար-
ևոր է իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներին և գոր-
ծողություններին հուսալու և հավատալու համար: Սա թերևս կարևոր է 
հատկապես այն տեսանկյունից, որ մարդկանց որոշակի շերտեր լքում են 
երկիրը և աշխատանք փնտրում «օտար ափերում»: Դրա փոխարեն 
նրանք և նրանց ընտանիքները՝ մնալով հանրապետությունում, կպահպա-
նեն շուկայի գնողունակությունը՝ նպաստելով դրա ծավալների պահ-
պանմանը, իսկ մյուս կողմից, իրենց դրամական միջոցները թողնելով 
հանրապետությունում, կստեղծեն ներդրումների լրացուցիչ հնարավո-
րություններ, ինչը կարևոր է ներդրումային դաշտի պահպանման և զար-
գացման տեսանկյունից: Նկատենք նաև, որ երկրի ներսում (անկախ այն 
բանից՝ այն արտադրական, թե սոցիալական բնույթի կամ նշանակության 
ոլորտում է կատարվում) ծախսված յուրաքանչյուր դոլարի կամ դրամի 
ներդրումը բազմարկիչի (մուլտիպլիկատորի) էֆեկտի հաշվին բազմա-
պատկելու է ներդրումների ազդեցությունը երկրի և նրա քաղաքացիների 
կյանքի բոլոր բնագավառների վրա: 

Ինչպես հայտնի է, ներդրումների աղբյուրը խնայողություններն են, 
իսկ վերջիններիս համար կարևոր է, որ հասարակությունն ավելի շատ 
կուտակի: Կուտակային միջոցների դերը երկրի զարգացման գործում կա-
րելի է համեմատել այն ներուժի հետ, որը երկիրն առաջ է տանում զար-
գացման ճանապարհով: Ըստ որում, որքան մեծ են երկրի կուտակման 
հնարավորությունները ինչպես բացարձակ արժեքով, այնպես էլ հարաբե-
րական ցուցանիշների մեծությամբ (հիմնական ցուցանիշը համախառն 
կուտակման մեծության հարաբերությունն է ՀՆԱ-ի մեծությանը, որը 
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հայտնի է «կուտակման նորմա» անվանումով), այնքան մեծ են տնտեսա-
կան աճի արագացման հնարավորությունները: Վիճակագրական տվյալնե-
րի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում կուտակման նորման 2004-ին 
կազմել է 21.9% (474.6 մլրդ դրամ), 2005-ին` 30.5% (683.3 մլրդ դրամ), 
2006-ին` 35.0% (953.7 մլրդ դրամ), 2007-ին` 37.8% (1189.9 մլրդ դրամ)  
[5, էջ 16], 2008-ին` 40.9% (1458.9 մլրդ դրամ), 2009-ին` 34.7% (1089.2 
մլրդ դրամ), 2010-ին` 32.9% (1137.3 մլրդ դրամ), 2011-ին` 27.3% (1030.6 
մլրդ դրամ) [3, էջ 17], 2012-ին` 25.3% (1080.6 մլրդ դրամ), 2013-ին` 22.3% 
(1014.9 մլրդ դրամ), 2014-ին` 20.9% (1007.8 մլրդ դրամ), 2015-ին` 20.8% 
(1049.5 մլրդ դրամ) [1, էջ 15] (տե՛ս Գծանկար 1-ը): 

Բերված տվյալներից հետևում է, որ ՀՀ-ում համախառն կուտակման 
նորման 2004-2015 թվականներին իր գագաթնակետին է հասել 2008-ին` 
կազմելով 40.9% (1458.9 մլրդ դրամ), որից հետո այն ունեցել է անկման 
միտում` նվազելով շուրջ երկու անգամ և 2015-ին կազմելով 20.8% կամ 
1007.8 մլրդ դրամ: 

Այլ կերպ ասած՝ համախառն կուտակման նորմայի աճը նկատելիորեն 
հետ է մնացել ՀՆԱ-ի աճի տեմպից, ինչն էլ հանգեցրել է համախառն կու-
տակման նորմայի նվազեցմանը:  

 

 
Աղբյուրը` [1], [3], [5]: 

Գծանկար 1. ՀՀ համախառն կուտակման նորման  
2004-2015 թթ. 

 
Կազմենք նաև ՀՀ ՀՆԱ-ի և համախառն կուտակման նորմայի աճի 

տեմպերը և այդ աճին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի աճի տեմպը ներկայացնող 
աղյուսակը:  
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ ՀՆԱ-ի և համախառն կուտակման նորմայի աճի տեմպերի հարաբերակցությունը  

2005-2015թթ. 

N Ցուցանիշները 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Շ
ղթ

ա
յա

կա
պ

 
հա

մա
թ

իվ
ը 

20
05

-2
01

5թ
թ

. 

1 ՀՆԱ-ի աճը նախորդ 
տարվա նկատմամբ, 
% 

113.9 113.2 113.7 106.8 85.9 102.1 104.7 107.2 103.3 103.6 103.0 169.9 

2 Համախառն 
կուտակման աճը 
նախորդ տարվա 
նկատմամբ, % 

144.0 139.6 124.8 122.6 74.7 104.4 90.6 104.9 93.9 99.4 103.8 220.9 

3 Տնտեսական 1% աճին 
բաժին ընկնող համա-
խառն կուտակման 
չափը, գործակից (2:1) 

1.26 1.23 1.10 1.18 0.87 1.02 0.87 0.98 0.91 0.96 1.01 1.30 

Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է` [5, էջ 16-19], [3, էջ 15-18], [1, էջ 15-18]: 
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Աղյուսակ 1-ի տվյալներից հետևում է, որ 2005-2008 թթ. (մինչև հա-
մաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ընկած ժամանակա-
հատվածը, որը ՀՀ-ում իր ազդեցության գագաթնակետին հասավ 
2009 թվականին (ՀՆԱ-ն նվազեց 14.1%-ով)) ՀՆԱ-ի 1% աճի ապահովման 
համախառն կուտակման գործակիցը եղել է բավական բարձր և, որպես 
կանոն (2005թ., 2006թ., 2007թ.), ապահովել է ՀՆԱ-ի բավական բարձր 
աճի տեմպ (թեև 2008-ի համախառն կուտակման աճը նախորդ տարվա 
համեմատ եղել է բավական բարձր՝ 122.6%), սակայն 2008-ի սկզբներից 
սկսված համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն սկսել է իր 
բացասական ազդեցությունը թողնել ՀՀ տնտեսության վրա: Վերը նշված 
ճգնաժամի ազդեցությունը շարունակվել է հաջորդ տարիներին, ինչը 
դրսևորվել է համախառն կուտակման գործակցի ցածր մակարդակով, ինչ-
պես նաև 2011-2014 թթ. այդ գործակցի 1-ից ցածր մեծությամբ: 

Ու թեև 2015 թվականին այդ գործակիցը նախորդ տարվա նկատ-
մամբ աճել է, սակայն այդ աճը եղել է աննշան: Ընդհանուր առմամբ, 
2005-2015 թվականներին ՀՆԱ-ի շղթայակապ համաթվի մեծությունը 
կազմել է 169.9%, համախառն կուտակման աճինը` 220.9%, ինչը նշանա-
կում է, որ նշված ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի 1%-ն ապահովվել է հա-
մախառն կուտակման 1.3 գործակցով: 

Երկրի բանկային համակարգում բնակչության ավանդները նույնպես 
որոշակի պատկերացում են տալիս բնակչության խնայողությունների չա-
փերի և դրանց շարժի վերաբերյալ: Ակներև է, որ այսօրվա խնայողութ-
յունները վաղվա ներդրումներն են, և խնայողություններն են որոշում 
ապագա ներդրումների ծավալներն ու դրա օգտագործման կամ ծախս-
ման ուղղությունները: Ժամանակին համընթաց՝ ավելացել է ՀՀ բնակչութ-
յան ավանդների գումարը: Այսպես, 2005 թ. այն կազմել է 96 273 մլն 
դրամ, ավանդի միջին չափը` 144 554 դրամ, իսկ ավանդի միջին չափը 
բնակչության մեկ շնչի հաշվով` 29 922 դրամ: Այդ ցուցանիշները  
2008-ին կազմել են համապատասխանաբար` 201 939 մլն դրամ, 209 480 
դրամ, 62 365 դրամ [4, էջ 86], 2011-ին՝ համապատասխանաբար 483 592 
մլն դրամ, 375 460 դրամ, 160 056 դրամ, 2015-ին՝ համապատասխանա-
բար 1 005 959 մլն դրամ, 447 093 դրամ, 33 476 դրամ [1, էջ 98]: Այսինքն՝ 
2005-2015թթ. այդ ցուցանիշներն ավելացել են համապատասխանաբար 
1044.9%-ով, 309.3%-ով, 1121.2%-ով: Նկատենք նաև, որ եթե 2005 թվակա-
նին բանկային համակարգում ՀՀ բնակչության ավանդները կազմել են 
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ՀՆԱ-ի 4.3%-ը (2242.9 մլրդ դրամ), ապա 2008-ին՝ 5.5%, համապատաս-
խանաբար (3646.1 մլրդ դրամ) [5, էջ 16], 2011թ.-ին` 12.8%, (3779 մլրդ 
դրամ) [3, էջ 17], 2015-ին` 20.0% (5032.1 մլրդ դրամ) [1, էջ 15]: 

Ինչպես տեսնում ենք, բանկային համակարգում բնակչության 
ավանդներն զգալի են և ինչը զարգացման կարևոր գործոն է: Ըստ էութ-
յան, 2015 թվականին բնակչության ավանդների (1005.0 մլրդ դրամ) և 
երկրի համախառն կուտակման (1045.9 մլրդ դրամ) մեծությունները գրե-
թե հավասարվել են: 

Այս ամենով հանդերձ, հատկապես վերջին տարիներին ներդրում-
ները հիմնական կապիտալում և մարդկային կապիտալում նվազել են՝ 
2008թ. 50.5%-ից 2015թ. հասնելով ՀՆԱ-ի 33.1%-ի: Ըստ որում, հիմնա-
կան կապիտալի բաժինը ՀՆԱ-ի մեջ 2008-ին կազմել է 39.8%, 2015-ին` 
20.8%, իսկ մարդկային կապիտալինը՝ համապատասխանաբար 10.7% և 
12.3%: Վիճակագրական տվյալների [1, էջ 247-248, 3, էջ 251-252, 4, էջ 
251-252, 6, էջ 226-227, 7, էջ 424, 483, 8, էջ 16, 254-255, 457, 9, էջ 462, 
507] վերլուծությունից հետևում է, որ 1999-2015թթ. ընթացքում ՀՀ ՀՆԱ-ն 
ավելացել է 509.6%-ով, վերջնական սպառման ծախսերը` 429.3%-ով` 
1999թ. 108.2%-ից (ինչն աննախադեպ երևույթ է, քանի որ այդ թվականին 
հանրապետությունը 8.2%-ով ավելի շատ է սպառել, քան ստեղծվել է ՀՆԱ, 
և այդ միտումը շարունակվել է նաև 2000 թվականին (8.9%), 2001-ին 
(4.8%), իսկ 2015-ին հասել է 91.2%-ի, որը համաշխարհային համանման 
ցուցանիշների համեմատությամբ (70-75%, իսկ Չինաստանում՝ ընդհուպ 
60%) զգալիորեն մեծ տեսակարար կշիռ է: Վերջնական սպառման ծախսերի 
կշիռը ՀՆԱ-ում 1999-2008թթ. աստիճանաբար նվազել է և 2008-ին հասել 
է իր նվազագույն մեծությանը (81.8%), որից հետո` 2009-2013թթ., այն նո-
րից սկսել է ավելանալ և իր գագաթնակետին է հասել 2013 թ. (99.0%), 
իսկ 2014 թվականից կրկին նվազել է՝ 2015-ին հասնելով 91.2%-ի: Պետք է 
նկատել, որ վերջնական սպառման ծախսերի առյուծի բաժինը ձևավորել 
են տնային տնտեսությունները, որոնց բաժինը 1999-ի 96.0%-ից 2015-ին 
հասել է 73.7%-ի: Ըստ որում, 1999-2008 թվականներին այն ունեցել է 
նվազման միտում (2008-ին կազմել է 71.4%), իսկ 2009-2013թթ.՝ աճել է 
(2013-ին հասել է  86.7%-ի): Վերջնական սպառման ծախսերի կազմում 
զգալի են նաև պետական հիմնարկների ծախսերը, որոնք 1999-2008 թվա-
կաններինին 11.9%-ից հասել են 10.3%-ի, իսկ այնուհետև սկսել են բարձ-
րանալ և 2015-ին հասել են 13.1%-ի: 

55 



 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2017  
 

1999-2015 թվականներին համախառն կուտակման ծախսերն ավելա-
ցել են 577.2%-ով, այսինքն՝ ավելի արագ տեմպով, քան ՀՆԱ-ն: Համա-
խառն կուտակման բաժինը 1999-2008թթ. աճել է` 18.3%-ից հասնելով 
40.9%-ի (բարձրագույն կետը), որից հետո այն սկսել է նվազել և 2015-ին 
հասել է 20.8%-ի, ինչն ավելի մոտ է 2001 թվականի ցուցանիշին: Համա-
խառն կուտակման միջոցներն օգտագործվում են հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակման և նյութական շրջանառու միջոցների պաշարնե-
րի ֆինանսավորման համար: 1999-2008 թթ. հիմնական կապիտալի հա-
մախառն կուտակումը 16.4%-ից (շարքի ամենացածր ցուցանիշն է) 2008-ին 
հասել է 39.8%-ի (շարքի ամենաբարձր ցուցանիշն է), որից հետո այն գրե-
թե երկու անգամ «անկում» է ապրել և 2015-ին հասել է 20.8%-ի՝ դրանով 
իսկ ռեսուրսներ չթողնելով նյութական շրջանառու միջոցների պաշարնե-
րի ավելացման համար և զրկելով կազմակերպություններին գործունեութ-
յան համար անհրաժեշտ շրջանառու միջոցներից:  

ՀՀ ՀՆԱ-ի օգտագործման ցուցանիշների վրա զգալի ազդեցություն է 
թողնում ապրանքների և ծառայությունների զուտ արտահանումը, որը 
1999 թվականի 29.0%-ից 2005-ին հասել է 14.4%-ի (անկումը կազմել է 
ավելի քան երկու անգամ): 2007-ից այն սկսել է աճել և 2009-ին հասել է 
27.5%-ի: Սկսած 2010 թվականից՝ այն նվազել է և 2015-ին հասել է 12.2%-ի 
(անկումը կազմել է ավելի քան 225.4% (տե՛ս նաև Գծանկար 2-ը)): 

Այսպիսով, ՀՀ ՀՆԱ-ի փոքր ծավալը, այդ ծավալի կառուցվածքում 
վերջնական սպառման ծախսերի բարձր տեսակարար կշիռը, ապրանք-
ների և ծառայությունների զուտ արտահանման բացասական մեծությունը 
լուրջ, երկարաժամկետ սահմանափակումներ են համախառն կուտակ-
ման և, հետևաբար, կուտակման նորմայի մակարդակը բարձրացնելու 
ճանապարհին: Նման պայմաններում անխուսափելի է դառնում հանրա-
պետությունում ընդլայնված վերարտադրության ապահովման համար 
արտաքին փոխառությունների ձեռքբերումը, ինչը, սակայն, երկրորդ 
պլան չի մղում երկրի ներքին հնարավորությունների օգտագործումը և ակ-
տիվների օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը:  
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 Աղբյուրը` [10, էջ 280], [8, էջ 259], [5, էջ 231], [3, էջ 250], [2, էջ 247], [1, էջ 250]: 

 
Գծանկար 2. ՀՀ համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման կառուցվածքը (ընթացիկ գներով)  

ՀՆԱ-ի նկատմամբ, %-ով 
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Ապրանքների և ծառայություններիի զուտ արտահանում Վիճագրական շեղում
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ В  

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
Проблема увеличения темпов экономического роста наиболее остро 

стоит в Республике Армения. К примеру, в 2016 году рост ВВП по 
сравнению с предыдущим годом составил всего 0.2%, который не 
удовлетворяет решению проблем экономического роста. Принимая во 
внимание данные обстоятельства Правительство РА важнейшее значе-
ние придает привлечению новых инвестиций и увеличению их бъёмов.  

Авторы изучили и выявили причинно-следственную связь между 
экономическим ростом и нормой сбережений, в статье также предла-
гаются новые источники и направления привлечения инвестиций и 
увеличения их объёмов.  
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ECONOMIC GROWTH AND NORMS OF SAVINGS IN THE  
REPUBLIC OF ARMENIA 

The problem of economic growth is most critical in the Republic of 
Armenia. For example, the GDP growth in 2016 in comparison with the 
previous year was only 0.2%, which is not satisfying to solve economic 
growth problems. The Government of the RA attaches the highest priority to 
attracting new investments and increasing the volume of investments. 

The authors studied and revealed the causal relationship between 
economic growth and the savings rate, the article also suggests new sources 
and directions for attracting investments and increasing their volumes. 

Keywords: economic growth, saving rate, fixed capital, human capital, 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ ԵՎ 
ԴՐԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՍՈՑԻԱԼ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ (ՌԵՑԵՊՑԻԱ), ԹԵ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄ 

Հայաստանում 1990 թ. մինչև 2005 թ. պետաիրավական բարեփո-
խումները՝ ուղղված արդիականացմանը, ազատականացմանը և ժո-
ղովրդավարացմանը, կարելի է գնահատել որպես պետության արևմ-
տաեվրոպական ձևաչափի ընդօրինակում, որը վերածվեց մեխանի-
կական պատճենահանման: Սահմանադրական բարեփոխումները 
խարսխվեցին եվրոպական սոցիալական-իրավական պետության 
հայեցակարգի վրա՝ անտեսելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի, աշ-
խարհաքաղաքական միջավայրի առանձնահատկությունները: Դրանց 
հաշվառման դեպքում կառուցվող պետականությունը կլիներ ուժեղ ոչ 
միայն ժողովրդավարական, իրավական բնութագրերով, այլև պաշտ-
պանունակ:  

Հիմնաբառեր. արդիականացում, ժողովրդավարացում, անցումա-
գիտություն, բարեփոխումների գործոններ, ձևաչափի ընդօրինակում, 
սահմանադրություն, խելամիտ տեղայնացում, աշխարհաքաղաքա-
կան կացություն, Հայ դատ, պաշտպանունակ պետություն: 

 
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակումն հայ ժողորդի 

պատմության մեջ ազդարարեց նոր փուլ, որի առաջին և հիմնական 
առանձնահատկությունն ազգային անկախ պետականությունն էր: Ինքնո-
րոշված հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց անկախ պետականություն, սակայն 
պատմական զարգացման այդ փուլը նշանավոր էր նաև նրանով, որ 
Հայաստանն որդեգրում էր արդիականացման և ժողովրդավարականաց-
ման քաղաքականություն: Ինքնորոշված հայ ժողովուրդը ի՞նքն էր որդեգ-
րելու իր պատմական զարգացման վեկտորը, թե՞ ոչ, որո՞նք էին այն գոր-
ծոնները, որ ազդելու էին այդ ընտրության վրա:  

Եթե տարիների հեռվից վերլուծենք տեղի ունեցած գործընթացները, 
ապա ակնհայտ է մի բան. զարգացման վեկտորը կախված չէր ժողովրդի 
կամքից, քանի որ համամիասնական (գլոբալ) քաղաքականության արդի 
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դարաշրջանում այդ ուղղությունն ավելի շատ թելադրված էր դրսից, քան 
թե ներսից: Արդեն տասնամյակներ գոյություն ունեին քաղաքագիտութ-
յան մաս կազմող գիտական տեսություններն արդիականացման (մոդեռ-
նիզացիայի) և ժողովրդավարական անցումագիտության (տրանզիտոլո-
գիայի) մասին: «Քաղաքական զարգացման» տեսությունը կամ «քաղա-
քական մոդեռնիզացման» տեսությունը ձևավորվել է արևմտյան աշխար-
հի քաղաքագիտական դպրոցներում XX դարի 50-ական թվականներին: 
Այդ տեսության ձևավորման անմիջական նախադրյալն ապագաղութա-
կանացման գործընթացն էր, որը հիմք տվեց արևմտյան (անգլաամերիկ-
յան) հասարակության ու պետության ձևաչափը դիտարկելու որպես քա-
ղաքական զարգացման բարձունք, և այն տեղափոխելու ազատագրված 
երկրներ, որոնք կանգնած էին իրենց առաջընթացի ուղիների ընտրութ-
յան առջև: Ենթադրվում էր, որ արևմտյան ձևաչափի ընդօրինակումը 
հնարավորություն կտար այդ երկրներին հաղթահարելու հետամնացութ-
յունը [1, с. 453-491]: Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ մոդեռնիզացիայի 
տեսությունը սահմանափակ է և շատ ընդհանուր: Այս հողի վրա ձևավոր-
վեց նոր տեսություն՝ տրանզիտոլոգիան, որն ի տարբերություն մեխանի-
կական արդիականացման, փորձեց պատասխանել հետևյալ հարցերին: 
Առաջին՝ ինչպիսի՞ քաղաքական համակարգ պետք է հիմնել, որպեսզի 
այն ամենից արդյունավետ նպաստի տնտեսական, սոցիալական, մշակու-
թային առաջադիմությանը: Երկրորդ՝ ի՞նչ փոփոխություններ պետք է կա-
տարվեն քաղաքական կարգերում, որպեսզի ժողովրդավարական կառա-
վարման մեթոդներն արմատավորվեն հասարակության մեջ: Անցումագի-
տությունը, ըստ էության, գիտություն է ավանդական կամ սոցիալիստա-
կան հասարակություններից ժողովրդավարությանն անցնելու մասին  
[1, с. 491-571]: 

Այսպիսով, ՀՀ անկախության հռչակմամբ, ընդհուպ մինչև մեր օրերը, 
հասարակական-քաղաքական բարեփոխումներն ուղղորդեցին ժողովր-
դավարական արդիականացման և անցումագիտության, ինչպես նաև 
տվյալ պահին տարածաշրջանում թելադրող տերությունների խորհրդատ-
վական կողմնորոշիչները: 

Հիմնականում արևմտյան աշխարհում մշակված և արդեն տասնամ-
յակներ գոյություն ունեցող այդ տեսությունների պատմահամեմատական 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իրականում ամեն ինչ հարթ չի ընդհա-
նում, գոյություն ունեն սոցիալական ձևափոխությունների բազմաթիվ հիմ-
նախնդիրներ: Ամենագլխավոր եզրակացությունը, որին հանգել է այս տե-
սությունը այն է, որ ժողովրդավարացման համընդհանուր տեսություն 
հորինելու փորձերն անպտուղ են: 

Ժողովրդավարական անցման գործընթացում կարևոր դեր են խաղում 
դրա ռազմավարությունը և գործոնները: Անցման ռազմավարությունը որ-
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պես ժողովրդավարական կարգերի հիմքում ընկած ինստիտուտների և ըն-
թացակարգերի նպատակամղված ձևավորման գործընթաց, իրենում որ-
պես հիմնական տարրեր ներառում է ելակետային նախադրյալները, մեկ-
նարկային կետը, նպատակը, անցման գործընթացը և դրա արդյունքները 
[1, с. 532]: Բոլոր դեպքերում պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ռազմավա-
րությունը չի կարող ենթադրել լրիվ որոշակիություն, այնպես որ դրա տար-
րերից մեկն էլ ընթացակարգերի և նաև արդյունքների անորոշությունն է: 
Այդ անորոշությունը հիմք է տալիս արդեն անցման ընթացքում դիմելու 
ձևափոխումների զանազան տարբերակների, ճշգրտելու դրանք: Երկրներ 
կան, որոնք արդեն հարյուրամյակ և ավելի շատ գտնվում են անցումային 
փուլում: Այս առումով նրանց համար շատ կարևոր է իրենց իսկ կուտակած 
անցումային փորձը: Երկրների մյուս մասն էլ պատմության նոր և նորա-
գույն շրջանում արդեն մի քանի անգամ ձեռնարկել են ժողովրդավարական 
ձևափոխումների գործընթացներ1:  

Հայաստանն անշուշտ չուներ այդ փորձը, բացառությամբ Հայաստա-
նի առաջին հանրապետության պետական շինարարության փորձից, որը 
չնայած իր կարճաժամկետայնությանը, այնուամենայնիվ կարող էր որո-
շակի նշանակություն ունենալ: Սակայն տարօրինակությունն այն է, որ XX 
դարի վերջին, դարասկզբի հանրապետության պետական շինարարութ-
յան փորձի իմացությունը մեզանում շատ սակավ էր՝ պայմանավորված 
նրա պատմության «գաղտնիությամբ»: Այս պատճառով բարեփոխումնե-
րի միակ կողմնորոշիչ ուղին Հայաստանի համար դարձավ արևմտյան 
ձևաչափի ժողովրդավարության ու պետության ընդօրինակումը: Այդ ըն-
դօրինակումը շատ դեպքերում իրապես մեխանիկական էր կամ հասա-
րակ պատճենահանում: Ընդօրինակման նման գիծը բնութագրական էր 
ոչ միայն Հայաստանին, այլև հետկոմունիստական շատ երկրների: Մաս-
նավորապես, մասնագետները գնահատելով անցումային շրջանում Ռու-
սաստանի անցած ճանապարհը համարում են, որ «դեպքերի ճնշող մեծա-
մասնությամբ անցումային գործընթացներն արտացոլում են ցանկությու-
նը վերարտադրել այն մոդելները, որոնք երկար ժամանակ գործում են 
Արևմուտքի տնտեսապես զարգացած երկրներում (այդ դեպքում սակայն 
անխուսափելիորեն տեսադաշտից դուրս են մնում քաղաքական համա-
կարգերի բովանդակային տարբերությունները), ինչը հանգեցրեց նրան, 
որ հետինքակալական շատ երկրներում (եթե ոչ մեծամասնությունում) ժո-
ղովրդավարականացման նախագծերն իրականացվեցին անտեսելով 

1 Օրինակ՝ Ռուսաստանն այս երկրներից է: Անցումագետները (տրանզիտոլոգները), 
ամփոփելով նրա ձևափոխումների և արդիականացման պատմական փորձը գտնում են, 
որ դրանց ընթացքում Ռուսաստանին չի հաջողվել շաղկապել մի քանի գործոններ՝ 
արագությունը, էվոլուցիոնականությունը, բազմաառումայնությունը, օրինականությունը, 
առանձնահատկությունները և այլն: 
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մշակութային համատեքստը: Արդյունքում, «նոր ժողովրդավարություննե-
րի» տիպաբանական բազմազանությունն ընդամենը էտալոնային նմուշ-
ների մեխնիկական պատճենահանման արդյունքում ծագած քաղաքա-
կան համակարգերի անկատարության բազմազանությունն է, բայց ոչ ժո-
ղովրդավարական կառույցի ձևաչափի բազմազանություն: Արդիակա-
նացվող պետությունների շատ քիչ մասն է (հիմնականում Արևելյան և 
Հարավ Ասիական տարածաշրջաններում), որ գլխավոր ուշադրությունը 
կենտրոնացրեց իր երկրի կոնկրետ առանձնահատկություններով պայմա-
նավորված ժողովրդավարության նոր ձևաչափի վրա» [1, c. 562]: 

Այսպիսով, Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակմամբ մեր 
երկրում ընթացող արդիականացման գործընթացները տարվել և տարվում 
են արևմտյան ձևաչափի ընդօրինակման ուղղությամբ՝ տուրք տալով ան-
ցումագիտության համապատասխան համընդհանուր հայեցակարգին: 
Դրա ապացույցն անցումագետներից մեկի Ս. Հանթինգթոնի «տրանզիտի 
տեխնոլոգիական» հայեցակարգի և Հայաստանում XX դարի վերջին տաս-
նամյակում ընթացող գործընթացների լրիվ համընկնումն է: Արդիականաց-
ման գործընթացների իդեալական (հայեցակարգային) ձևաչափի քայլերը 
կրկնված են Հայաստանի իրական քաղաքական-իրավական ձևափոխում-
ներում: Այսպես, ըստ Ս. Հանթինգթոնի, անցումային գործընթացի կարևո-
րագույն հարցերի խմբերից մեկը ռազմավարական հիմնախնդիրներն են, 
որոնց ներքո նա հասկանում է նոր սահմանադրության և ընտրական 
օրենքների մշակումը, պետական համակարգի «մաքրումը» հներից, ժո-
ղովրդավարությանը չհամապատասխանող օրենքների վերացումը և մոդի-
ֆիկացիան, անվտանգության ծառայության արմատական բարեփոխումը, 
քաղաքացիական հասարակության կայացմանը նպաստելը, տնտեսական 
ռազմավարության ընտրությունը, զինվորականների քաղաքական ազդե-
ցության չեզոքացումը [2, c. 90]: 

Եթե դիտարկենք Հայաստանում 1990 թ. մինչև 2005 թ. ընթացած 
պետաիրավական բարեփոխումների գործընթացները և համեմատենք 
դրանք Ս. Հանթիգթոնի առաջադրած ռազմավարական խնդիրների հետ, 
ապա կհայտնաբերեք, որ դրանք մեծ մասամբ համընկնում են: Բացա-
ռություն է կազմում Սահմանադրության ընդունման հետաձգումը հինգ 
տարով՝ 1995 թ., որը սակայն քաղաքական իշխանության համար այդքան 
էլ մեծ խնդիր չէր, որովհետև ընդունված մի շարք սահմանադրական 
օրենքներ սահմանել էին ընթացիկ օրենքների գերակայություն սահմադ-
րության նկատմամբ [3, էջ 3-16]:  

Սոցիալ-իրավական և ժողովրդավարական պետության եվրոպական 
ձևաչափի ընդօրինակման գործընթացում շատ էր կարևորվում դրա խե-
լամիտ տեղայնացման խնդիրը, որպեսզի ընդօրինակումը չվերածվեր մե-
խանիկական պատճենահանման: Դա նշանակում է, որ սահմանադրա-
կան բարեփոխումների հիմնական ոգին ու սկզբունքները պետք է 
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խարսխվեին ոչ միայն արևմտյան սոցիալական-իրավական պետության 
հայեցակարգի վրա, այլ նաև Հայաստանի և հայ ժողովրդի առանձնա-
հատկությունների վրա, ինչը հնարավորություն կտար կառուցել այդ 
առանձնահատկություններին ու աշխարհաքաղաքական միջավայրին 
ադեկվատ համապատասխան պետականություն, որը կլիներ ուժեղ ոչ 
միայն ժողովրդավարությամբ ու իրավականությամբ, այլ նաև իր պաշտ-
պանունակությամբ: Սակայն սահմանադրական բարեփոխումների ան-
ցած ուղին ցույց է տալիս, որ մենք չենք փորձել այդ տեսանկյունից խորը 
վերլուծել հայաստանյան իրականությունը և այն համապատասխանորեն 
արտացոլել սահմանադրական կարգավորումներում:  

Հայ ժողովրդի կամ հայոց երրորդ պետության առանձնահատկութ-
յունների հարցը բարձրացվել է դեռևս 1990-ական թթ. սահմանադրական 
բարեփոխումների ընթացքում: Սակայն այն ժամանակվա սահմանադրա-
կան մտքի հիմնական ուղղվածությունն այն էր, որ դրանց միջև չկա որևէ 
կապ: Հեղինակներից միայն պրոֆ․ Վլ. Նազարյանը, քննարկելով սահ-
մանադրության և ժողովրդի առանձնահատկությունների միջև կապի 
հարցը, հանգեց եզրակացության, որ ըստ էության, հայ ժողովուրդ ունի 
առանձնահատկություն, այն է՝ նրա աշխարհասփյուռ վիճակը: Սակայն 
սահմանադրական կարգավորման առաջին ձևաչափում (1995 թ.) այդ ա-
ռանձնահատկությունը չուներ որևէ ինստիտուցիոնալ դրսևորում, բացի 
ազգությամբ հայերի պարզեցված կարգով քաղաքացիություն ստանալու 
հնարավարությունից:  

Ժողովրդի առանձնահատկությունների և սահմանադրության մեջ 
դրանք արտացոլելու անհրաժեշտությունը բավականին բարդ հիմնա-
հարց է: Եթե Սահմանադրությունը պետության և հասարակության հիմ-
նական օրենքն է, յուրօրինակ հասարակական դաշինք, ապա ակնհայտ 
է, որ այն հիմք է այդ պետության ու հասարակության ապագա կառուցման 
համար, իսկ այդ կառույցը չի կարող հաշվի չնստել իր իսկ գոյության ոչ 
միայն ներքին, այլև արտաքին պայմանների հետ, որոնք էլ հենց նրա կե-
ցության առանձնահատկություններն են: Ներքին պայմանները մի կողմ 
թողնելով՝ կանգ առնենք արտաքին պայմանների վրա: Դրանցից, մեր 
կարծիքով, կարևորներն են՝ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կա-
ցությունը, ինչպես նաև ղարաբաղյան գործընթացների արդյունքում ԼՂՀ 
գոյության իրական փաստը: Բացի այս երկու կարևորագույն գործոննե-
րից, առանձնահատկությունների շարքում պետք է նշել հայ դատի խնդի-
րը, որը 1990-ական թթ. սահմանադրական բարեփոխումները փորձեցին 
անտեսել, սակայն տարիները ցույց տվեցին, որ դա ժամանակավոր հե-
տաձգում էր, որովհետև հետագա շրջանում հայ դատի խնդիրը դարձավ 
ազգային-պետական քաղաքականության բաղադրատարր: Հայ դատի 
խնդիրը հարցերի համալիր է: Դրան թղթակցող խնդիրներ են նաև ազ-
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գային մի շարք առանձնահատկությունները, որոնք մասամբ չիմաստա-
վորվեցին կամ անտեսվեցին 1995 թ. սահմանադրական բարեփոխումնե-
րում, սակայն գլուխ բարձրացրեցին սահմանադրական նորամուծություն-
ների հետագա շրջափուլերում: Դրանք են հայ ժողովրդի աշխարհասփյուռ 
վիճակը և հայապահպանության հարցերը, այլ պետությունների տարած-
քում գտնվող հայ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության 
խնդիրը:  

Այս հիմնահարցերը, որպես հայ ժողովրդի առանձնահատկություն-
ներ, այն էական գործոններն էին, որոնք պետք է ազդեին արևմտյան սո-
ցիալ-իրավական պետության ձևաչափի տեղայնացման գործընթացների 
վրա: Դա նշանակում է, որ ժողովրդավարացման ու ազատականացման 
սկզբունքներով պայմանավորված պահանջներից բացի, մենք պետք է 
մշակեինք հայոց պետականությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջ-
ներ և սկզբունքներ, որպեսզի ընդօրինակվող ձևաչափը դառնար ադեկ-
վատ մեր կացությանը, վիճակին, խնդիրներին: 

Այսպիսով, Հայաստանում 1990 թ. մինչև 2005 թ. պետաիրավական 
բարեփոխումները, ուղղված արդիականացմանը, ազատականացմանը և 
ժողովրդավարացմանը, կարելի է գնահատել որպես պետության արևմ-
տաեվրոպական ձևաչափի ընդօրինակում, որը վերածվեց մեխանիկա-
կան պատճենահանման: Սահմանադրական բարեփոխումները խարսխ-
վեցին եվրոպական սոցիալական-իրավական պետության հայեցակարգի 
վրա՝ անտեսելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի, աշխարհաքաղաքական 
միջավայրի առանձնահատկությունները: Դրանց հաշվառման դեպքում 
կառուցվող պետականությունը կլիներ ուժեղ ոչ միայն ժողովրդավարա-
կան, իրավական բնութագրերով, այլ նաև պաշտպանունակ:  
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НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
Проводимые в Армении с 1990 г. по 2005 г. государственно-право-

вые реформы направленные на модернизацию, либерализацию и де-
мократизацию, можно охарактеризовать как механическое копирование 
модели западноевропейского государства. Конституционные реформы 
были основаны на концепции европейского социльно-правового госу-
дарства, игнорируя особенностей Армении и армянского народа, геопо-
литического окружения. Учет этих факторов позволял бы государству и 
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обороноспособным.  
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In Armenia in 1990 until 2005 the legal reforms directed to moder-
nization, liberalization and democracy can be regarded as imitating the 
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Constitutional reforms remained on the concept of European social 
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ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավախորհրդատու, 

Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 

Սույն հոդվածում ներկայացվում են ժամանակի ընթացքում գի-
տակցության և հատկապես իրավագիտակցության մակարդակից 
կախված հասարակությունում տեղի ունեցող զարգացումները: Սա-
կայն զարգացումների հետ մեկտեղ տեղի են ունենում նաև սոցիա-
լական բացասական երևույթներ՝ այդ թվում սահմանադրական իրա-
վահարաբերությունների մակարդակով: Ուստի այդ խնդիրները 
հաղթահարելու նպատակով առաջարկվում է համակարգային սահ-
մանադրական մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրումը, որը 
կհանգեցնի նաև իրավագիտակցության ավելի բարձր մակարդակի 
հաստատմանը: 

Հիմնաբառեր. իրավագիտակցություն, սահմանադրական իրա-
վահարաբերություններ, արժեհամակարգ, սահմանադրական մշտա-
դիտարկում: 

 
Ժամանակակից հասարակությունը, ինչպես հաճախ ընդունված է 

ասել, բաց համակարգ է, քանի որ վերջինիս զարգացման համար անհրա-
ժեշտ են այլ համակարգերից ռեսուրսների ներթափանցումը [1]: Այդպիսի 
համակարգեր կարող են լինել առաջին հերթին բնությունը, իսկ հետո 
միայն մարդու անհատական աշխարհը: Հասարակությունը նաև դինամիկ 
համակարգ է, որպիսի հանգամանքը նշանակում է, որ այն անընդհատ 
փոփոխվում է, հինը փոխարինում է նորին, և ինչքան անցնում է ժամա-
նակը այդ տեմպերը ավելի և ավելի են արագանում:  

Հասարակությունն առավել բարդ համակարգ է, այդ դրսևորվում է մի 
քանի չափանիշներով՝ ա. փոփոխությունների բարձր դինամիկա [2],  
բ. բազմաշերտություն, գ. տարբեր հանգույցներ, կապեր, հարաբերութ-
յուններ հասարակության ենթահամակարգերի և տարրերի միջև, դ. հա-
սարակության տարրեր՝ մարդիկ, ովքեր զինված են կամքով, ազատութ-
յամբ, ընտրությամբ, որպիսիք վերջիններիս վարքագիծը դարձնում են 
անկանխատեսելի: Հասարակությունը թեև ինքնաբավ չէ, այդուհանդերձ 
այն գոյություն ունեցող բարդ համակարգերից գրեթե ամենաինքնակար-
գավորվողն է: Այդ հանգամանքը պայմանավորված է նաև նրանով, որ 
համակարգի մեջ գործում են մարդիկ՝ որոնք օժտված են գիտակցութ-
յամբ, որն էլ նրանց թույլ է տալիս ընկալել նրանց գործողությունները, 
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իմաստավորել նպատակները, կանխատեսել արդյունքները՝ այդ գործա-
ռություններն էլ հենց պայմանավորում են ինքնակարգավորման էությունը:  

Եթե փորձենք կիրառել սիներգետիկայի լեզուն, ապա կարելի է փաս-
տել, որ ինչպես յուրաքանչյուր համակարգում, այնպես էլ հասարակութ-
յան մեջ կան կայուն զարգացման որոշակի ժամանակահատվածներ, 
որոնք փոխարկվում են քաոսի տարրերով [3]: Այդուհանդերձ, այն հան-
գամանքը, որ մարդիկ օժտված են գիտակցությամբ, թույլ է տալիս վե-
րահսկել քաոսը, ուղղորդել անորոշությունը որոշակիության [4]:  

Ինքնակարգավորման կարևորագույն ոլորտ է համարվում քաղաքա-
կան դաշտը: Առհասարակ, պետությունն այդ օրինակն է, որի գործա-
ռույթն էլ ուղղված է հասարակական տարբեր խմբավորումների կառա-
վարմանը: Հարկ է նկատել, որ կան նաև ոչ պետական ինքնակարգավոր-
ման ձևեր, օրինակ՝ տնտեսագիտության մեջ (Սմիթի անտեսանելի ձեռ-
քը), բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պետության դերը 
հասարակության ինքնակարգավորող ուժ մնում է ամենաարդյունավետը, 
իսկ ինքնակարգավորող գործիք հանդիսանում է իրավունքը: Այն պահից 
սկսած, երբ մարդկությունը դուրս եկավ բնության վայրի վիճակից, մարդիկ 
այլևս չեն բավարարվում փոխհարաբերությունների բնական կարգավո-
րումներով: Այդ հանգամանքը առաջ է քաշում պահանջներ՝ ստեղծել նոր 
վարքագծի կանոններ: Տեղի է ունենում առաջընթաց:  

Այդուհանդերձ, տեխնիկական միջոցների զարգացումը, բազմաթիվ 
ոլորտների ավտոմատացումը թեև բերում են դրական առաջընթացի, 
միևնույն ժամանակ դրանք ճակատագրական են ազդում այլ ոլորտների 
վրա՝ բնապահպանական աղետներ, բարոյահոգեբանական դեգրադա-
ցիա: Վերը նշվածից ենթադրվում է, որ մարդկության պատմությունը զար-
գանում է ալիքաձև՝ վերելքները, հաջողությունները փոխարկվում են 
լճացմամբ և բարոյահոգեբանական անկմամբ [5]:  

Նշված նրբությունները բազմաթիվ մտավորականներին ստիպել են 
ժամանակին անդրադառնալ համապարփակ առաջընթացի չափանիշե-
րին: Որոշները այդպիսի առաջընթացը տեսնում էին գիտատեխնիկական 
առաջընթացում, իսկ ահա հայտնի ֆրանսիական, անգլիական լուսավո-
րիչներն այդպիսի առաջընթացը տեսնում էին ռացիոնալ տարրերի ներ-
թափանցումը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ: Ինչպես 
ցույց է տալիս պատմությունը, թե մեկը, թե մյուսը՝ հասարակական կյան-
քում առավել արագորեն զարգանում են ոչ ռացիոնալ տարրերը:  

Գերմանացի փիլիսոփա Շելլինգի համաձայն՝ հասարակական հարա-
բերությունների համընդհանուր առաջընթացի չափանիշ է հանդիսանում 
բարոյականության աճը: Ասվածը իր լայն պատկերն է գտնում XX դարում, 
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որը հռչակվեց բարոյական դեգրադացիայով: Ընդ որում՝ բազմաթիվ հա-
սարակություններում մեծ նորմատիվ իրավական ակտերի դաշտի առկա-
յությունը հանգեցրել է ոչ թե գիտակցության ամրապնդմանը, այլ ընդհա-
կառակը՝ դրա քայքայմանը: Զուր չէ հիշատակել ևս մեկ գերմանացի փի-
լիսոփա Հեգելին, որն ասում էր. «Առաջընթացն առկա է այն դեպքում, երբ 
հասարակությունն ամեն հաջորդող ժամանակագրական փուլում (սերն-
դափոխության ժամանակ) ունակ է անհատին տրամադրել առավել շատ 
ազատություն, քան նախկին փուլում»: Ըստ էության՝ այդ խոսքերով Հեգելն 
անդրադառնում է քաղաքացիական հասարակության տեսությանը:  

Ամփոփելով՝ կարելի է եզրահանգել, որ ժամանակակից հասարա-
կության առջև դրված են բազմաթիվ մարտահրավերներ: Այդ մարտահ-
րավերները կարող են հաղթահարվել միայն այն դեպքում, երբ ընկալվում, 
վերհանվում են առկա խնդիրները, մշակվում են համապատասխան կա-
ռուցակարգեր խնդիրների լուծման վերաբերյալ, կանխատեսվում են հնա-
րավոր արդյունքները և զսպվում են հնարավոր վատթարացման ռիսկերը: 
Վերը նկարագրված խնդիրներն առաջ են քաշում ամբողջովին նոր պա-
հանջներ՝ մշակելու և ներդնելու որակապես նոր ամբողջական համա-
կարգ, որը կոչված կլինի իրականացնել սահմանադրական ախտորոշում 
և սահմանադրության մշտադիտարկում, որպիսիք թույլ կտան գտնել, 
գնահատել, վերականգնել խախտված սահմանադրական հավասարակշ-
ռությունը, ինչպես նաև ապահովել կայունությունը և հասարակության 
զարգացման դինամիկան [6]:  

Իրական կյանքի զարգացումները ցույց են տալիս, որ ներկայում սահ-
մանադրական ախտորոշման և մշտադիտարկման կառուցակարգերը 
բացակայում են, մինչդեռ առկա սահմանադրական վերահսկողության և 
արդարադատության համակարգը ի զորու չէ դիմակայել ժամանակակից 
մարտահրավերներին: Սահմանադրության ներկայիս կարգավիճակի, 
դերի, կարգավորվող ոլորտների և, ամենակարևորը, էության շուրջ պատ-
կերացումները հասարակության կողմից թողնում են բավականին խե-
ղաթյուրված պատկեր: Պատճառները կարող են լինել տարբեր՝ սոցիալա-
կան անապահովվածությունից մինչև արտագաղթ, որակյալ կրթություն 
ստացած և այդ գիտելիքները կիրառող մտքի արտահոսք և այլն: Այդու-
հանդերձ, վերը նշված խնդիրների վերհանումը, ինչպես նաև լուծումների 
առաջադրումը նույնպես բերում են հենց այն գործառույթի իրականացմա-
նը, որպիսին հանդիսանում է սահմանադրական մշտադիտարկումը: 
Խնդիրն այն է, որ թե՛ հանրային կառավարչական լիազորություններով 
օժտված սուբյեկտները, թե՛ դատական իշխանության մարմինները, թե՛ 
օրինաստեղծ և օրենքը կիրառող պետական և ոչ պետական մարմինները 
իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնեն ՀՀ Սահմանադրությամբ 
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հռչակված արժեքներին, ընկալելով այն դրույթները, որոնք ներառում են գա-
ղափարներ և շարժվեն այդ գաղափարներով:  

Նշված գաղափարների և իրականության միջև հակասությունների 
բացահայտումը հանդիսանում է սահմանադրական մշտադիտարկման 
կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Այն պարզում է, թե որքանով է գործում 
Սահմանադրությունը, կան արդյո՞ք հռչակագրային բնույթ ունեցող նոր-
մեր, թե՞ ոչ, ինչպես են սահմանադրության փոփոխություններն ազդում 
մարդկանց իրավագիտակցության վրա: Վերջինիս մակարդակը խոսում է 
պետության արժեքների, գաղափարախոսության, իրավունքների և ազա-
տությունների պաշտպանության, պահպանման սահմանաչափերի մա-
սին: Գիտակցությունը՝ բացառապես մարդու կողմից աշխարհի իմաստա-
վորման և այդ աշխարհում իր կողմնորոշման միջոցն է: XX դարի փիլիսո-
փայական միտքը բախվել էր անհատական գիտակցության և հասարա-
կական գիտակցության հարաբերակցությանը: Ֆրանսիացի մտավորա-
կան Է. Դյուրքգեյմը եկել էր այն եզրահանգման, որ անհատական գիտակ-
ցությունը պարունակում է հասարակական գիտակցության երկու մակար-
դակ՝ զուտ անհատական գիտակցություն և այն մակարդակը, որը ներա-
ռում է այլ մարդկանց գիտակցության տարրեր, մասնավորապես, գաղա-
փարներ, արժեքներ, բարոյական նորմեր և այլն:  

Հասարակական գիտակցությունը դրսևորվում է տարբեր ձևերով: 
Այդպիսի ձևերից մեկն է նաև իրավագիտակցությունը: Հարկ է նշել, որ 
սահմանադրության մշտադիտարկման ինստիտուտի ներդրման խնդիր-
ները պայմանավորված են որոշ գործառնական և ինստիտուցիոնալ լու-
ծումներով: Գործառական խնդիրներից մեկն է՝ ապահովել սահմանադ-
րության սահմանադրականությունը: Սահմանադրությունը կարող է իրա-
կանացնել իր առջև դրված պատվիրանը միայն այն դեպքում, երբ հիմնա-
րար սահմանադրական արժեքներն ու սկզբունքներն արտացոլում են հա-
սարակության արժեհամակարգը, նրանց պատկերացումները և իրավա-
գիտակցության մակարդակը: Ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից առաջնա-
հերթ է սահմանել սահմանադրական մշտադիտարկման սուբյեկտների 
կազմը, որտեղ առավել կարևոր տեղ զբաղեցնում է պետության գլուխը: 
Այսպես` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2015 
թվականի փոփոխություններով) 123-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստա-
նի Հանրապետության Նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահ-
պանմանը [7]: Նմանատիպ դրույթներ նախատեսվում են նաև այլ պե-
տությունների հիմնական օրենքներում (Պորտուգալիա, Լեհաստան, 
Ֆրանսիա): Հետաքրքիր է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրութ-
յան 80-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որի համաձայն՝ նախագահը ոչ միայն 

70 



Իրավագիտություն 
 

 

սահմանադրության երաշխավորն է, այլ նաև մարդու և քաղաքացու իրա-
վունքների և ազատությունների [8]: Պատահական չէ, որ պետությունների 
մեծ մասում հիմնական օրենքի երաշխավոր են հանդիսանում հենց պե-
տությունների գլուխները: Այդ երկրներում սահմանադրության պահպան-
մանը հետևող անձն էլ, կարելի է ենթադրել, իրականացնում է սահմա-
նադրության մշտադիտարկում: Մշտադիտարկման իրականացման արդ-
յունքներն էլ, ըստ էության, կարող են արտահայտվել հանրաքվեի միջո-
ցով, սահմանադրական դատարան դիմելու միջոցով և այլն: Նման պա-
րագայում հանրապետության նախագահը ձեռք է բերում սկզբունքային 
գործառույթ անընդհատ իրականացնելով սահմանադրության մշտադի-
տարկում [3, էջ 81]:  

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ սահմանադրա-
կան մշտադիտարկում չիրականացնելու պայմաններում, սահմանադ-
րության պահպանմանը հետևելու գործառույթը ինչպես արդարացիորեն 
ընդգծում է պրոֆ. Գ. Գ. Հարությունյանը, կրում է ձևական բնույթ: Ուստի, 
զարգացնելով իրավական մշակույթը, անհրաժեշտ է ժամանակի ընթաց-
քում կարգավորել նաև հնարավոր բացթողումները՝ հաշվի առնելով ժա-
մանակակից աշխարհի բացասական հետևանքները: Որպես տվյալ 
խնդրի լուծում առաջարկվում է պոզիտիվ կարգավորմամբ ներդնել սահ-
մանադրական մշտադիտարկման գործառույթը, որն ի զորու կլինի հաղ-
թահարել սահմանադրականության բացը և բարձրացնել հասարակութ-
յան իրավագիտակցությունը և հաստատել վերջինիս բավարար մակար-
դակը: Ելնելով վերոգրյալից՝ անհրաժեշտ է սահմանադրորեն նախատե-
սել նախագահի լիազորությունը մշտական սահմանադրական ախտորո-
շում իրականացնելու առումով` հաշվի առնելով նաև իշխանության այլ 
ինստիտուտների գործառութային լիազորությունները [9]: Այդ կերպ 
մշտադիտարկման գործառույթը բացահայտում է մշտադիտարկում իրա-
կանացնող սուբյեկտների լիազորությունների իրական բովանադակութ-
յունը, իսկ դրա հետևանքները առերևույթ ներազդում են հասարակական 
զարգացումներին՝ վերհանելով առկա խնդիրները, ծրագրելով համապա-
տասխան լուծումները, կառուցակարգերը, իրագործման ձևաչափերը, իսկ 
որոշ ժամանակ անց կնպաստեն իրավագիտակցության մի նոր մակար-
դակի և հեգելյան դիալեկտիկայի շնորհիվ դուրս կգան նոր զարգացման 
և անընդհատ կատարելագործվող փուլ:  
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В данной статье представляются происходящие со временем 
социальные изменения, зависящие от сознание и в особенности 
правосознания. Однако с этими изменениями происходят также 
отрицательные явления в том числе на уровне конституционных 
правоотношений. Следовательно с целью преодоления этих проблем 
предлагается внедрение системного института конституционного 
мониторинга, который повлечет утверждению более высокого уровня 
правосознания.  
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ПРАВО НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СВОБОДУ В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены теоретические основы права на морфо-

логическую свободу, а также морально-этические подходы. В юри-
дической науке всей юридической средой были досконально 
рассмотрены буквально все виды прав человека, однако, долгое 
время не обсуждался вопрос прав человека по отношению к своему 
телу. Право на распоряжение своим телом – это не только 
проблема юриспруденции. Данная проблема рассматривается и в 
рамках морально-этических предписаний. В данной работе пред-
ставлены также личные суждения и подходы автора, а также 
предлагается ввести соответствующие изменения в законода-
тельство Республики Армения.  

Ключевые слова: морфологическая свобода, соматические 
права, модификация тела, трансгуманизм, пластическая хирургия. 

 
Основополагающая идея и фундамент юриспруденции – это теория 

прав человека. Юристы всех времен пытались дать ответ на то, что 
такое право и кому оно принадлежит. Историческое всемирное 
развитие социума отражало сущность права и место права в контексте 
конкретных периодизаций и типологий государств. Были времена, когда 
права человека не были столь обсуждаемыми, так как сам институт 
прав человека был несформированным и непризнанным. Юридической 
науке известна классификация прав человека по трем поколениям. 
Первое поколение прав человека включает в себя личные и 
политические права, второе поколение прав человека включает в себя 
социально-экономические и культурные права и третье поколение прав 
человека – это коллективные права. Однако для правосознания 
человека двадцать первого века, данная классификация прав человека 
не является исчерпывающей. В наше время многими юристами было 
предложено выделить четвертое поколение прав человека. 
Относительное четвертое поколение прав человека - это соматические 
или личностные права. На фоне научно-технического прогресса стало 
нетрудно подвергать манипуляции телесную субстанцию человека. И в 
правовом поле возник вопрос о том, каков юридический статус 
человеческого тела и какие права имеет человек по отношению к 
своему телу при жизни и после смерти.  

А какое определение личностных или соматических прав человека 
предлагается большинством ученых-юристов? Личностные или сомати-
ческие права – это права человека на распоряжение своим телом и 
своей жизнью [1]. Само слово соматический происходит от греческого 
слова «soma» и означает тело. Сам вопрос о правовом режиме тела 
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человека рассматривается по нескольким направлениям. Предлагается 
классифицировать правовые вопросы о теле, органов и тканей 
человека на следующие группы:  

1. Вопросы о правовом режиме тела человека как единого целого 
при его жизни.  

2. Вопросы правового положения тела человека после его смерти.  
3. Правовые проблемы в связи с физическим отделением от тела 

живого человека отдельных частей (органов и тканей). 
4. Правовой статус искусственных органов (и других частей), 

имплантированных в человеческий организм.  
5. Вопросы в связи с установлением пределов морфологической 

свободы или признание права на морфологическую свободу. 
Концепция соматических прав человека в наше время более чем 

актуальна, так как без соматических прав правовой статус современ-
ного человека не воспринимается в полном объеме, в частности, 
происходит расширение возможностей человека по распоряжению 
своим телом как объектом собственности [2]. Сложность данной кон-
цепции заключается в том, что она рассматривается не только через 
призму права, но и с точки зрения морали, религии, биоэтики и 
безопасности. С точки зрения безопасности признание, соблюдение и 
защита соматических прав человека должна иметь свои пределы, так 
как реализация соматических прав в полном объеме носит в себе 
биологические, социальные и моральные угрозы. Так, например, реа-
лизация права на репродуктивное клонирование человека позволит 
появиться на свет организмов, отличающихся от людей (очевидны 
опасения «франкенштейнского фактора»), легализация права на заня-
тие проституцией грубо нарушит морально-духовное благополучие 
общества и христианские предписания, запрещающие блуд. Суть 
социальных угроз заключается в опасении появления и признания таких 
субкультур, которые будут отходить от общечеловеческих 
естественных и природных явлений. Такие ситуации поставят под 
угрозу существование всего человечества.  

Итак, в рамках международного права были подписаны и приняты 
не малое количество международных договоров и деклараций, которые 
устанавливают базовые правовые регулировки для определения, 
признания, запрещения, ограничения и защиты соматических прав в 
национальном законодательстве различных государств. Принятая  
11-го ноября 1997 года Всеобщая декларация о геноме человека и 
правах человека провозгласила геном человека основой изначальной 
общности всех представителей человеческого рода, а также основой их 
неотъемлемого достоинства и разнообразия [3]. А Всеобщая декла-
рация о биоэтике и правах человека, принятая 19-го октября 2005 года, 
закрепила норму о защите будущих поколений, согласно которой 
государствам следует уделять должное внимание воздействию наук о 
жизни на будущие поколения, в том числе и на их генетические 
характеристики [4]. Целью данных деклараций было обратить внимание 
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государств на важнейший фактор существования человечества – 
генофонд. Такой подход послужил основанием для многих государств в 
вопросе пересмотра своего национального законодательства о генети-
ческой безопасности. Однако принятие таких деклараций, а также 
подписание и ратификация Конвенции о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медицины 
недостаточны для формирования стойкой и надлежащей правовой 
базы по соматическим правам. Соматические права нуждаются в 
определении их достойного места как в системе прав человека, так и в 
системе национального права РА.  

Как уже было сказано выше, соматические права не имеют своего 
определенного места в системе прав человека. И это послужила 
причиной того, что многие соматические права, которые должны 
отражаться в форме материальных правовых закреплений, так и 
остались лишь теоретическими вопросами, неурегулированными 
национальным законодательством.  

В 1993 году английский философ и сторонник трансгуманизма Макс 
Мор заявил о своей сенсационной идее. Идея его касалась 
взаимоотношения человека с собой и своим телом. Максом Мором 
было сформировано совершенно новое для правосознания юристов 
всех времен понимание тела человека и отношения к нему. Саму идею 
Мор назвал «морфологической свободой» (отсюда и право на 
морфологическую свободу). Согласно М. Мору морфологическая 
свобода есть не что иное, как право или возможность изменять свое 
тело по собственному желанию посредством таких технологий как 
хирургия, генная инженерия, нанотехнология и загрузка сознания [5]. 
Позже его последователь Андрес Сандберг определил термин морфо-
логическая свобода как «расширение прав человека на собственное 
тело, не только на владение им, но и на его изменение по собственному 
желанию» [6]. Право на владение своим телом – это естественное 
право человека. Спорным же тут является право на изменение своего 
тела. Биологические и физические изменения тела, нарушающие 
сложившуюся структуру тела, путем хирургической, генетической, 
пластической, биологической коррекции, именуют модификацией тела. 
Модификация тела – это ядро права на морфологическую свободу, так 
как последнее будучи абстрактным продуктом трансгуманизма приз-
вана декларировать именно возможность свободной модификации 
тела. Об этом же говорил Carrico Dale, утверждая, что морфологическая 
свобода – это дискурс, который обозначает и развивает идею о том, что 
люди имеют право либо оставлять неизменным, либо модифицировать 
собственное тело [7]. Так в чем же актуальность и необходимость 
обсуждения такого современного права как право на морфологическую 
свободу? Необходимость в установлении подлежащих правовых норм 
обусловлена, во-первых, тем, что мировая статистика о росте числа 
модификации тел имеет высокие показатели. В частности, по 
показателям Международного общества эстетической пластической 
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хирургии такие страны как США, Китай, Россия и другие лидируют по 
числу пластических операций [8]. В рамках данной статистики лидирует 
рост числа эстетических пластических операций. Пластическая 
хирургия – это одна из основных и широко применимых методов 
модификации тела. Она бывает двух видов: реконструктивные 
пластические операции и эстетические пластические операции. Если 
при реконструктивных операций удаляются дефекты или деформации 
органов и тканей человека, а также восстанавливаются их функции, то 
при эстетических операций целью является лишь улучшение 
внешности. Реконструктивные пластические операции удостоились 
положительной оценке как со стороны научного мира, так и со стороны 
духовенства, исходя из того, что ее основная цель – удалить 
деформацию органа или ткани и привести ее к нормальному 
функционированию. Спорным вопросом является эстетическая пласти-
ческая хирургия. Хотя и Библия не содержит конкретных христианских 
предписаний касательно эстетической хирургии, но анализ основных 
христианских идей позволяет открыть отношение христианской религии 
к такого вида медицине. Библейское писание говорит. «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете 
вы от Бога и вы не свои?» (1 Кор. 6:19) [9]. В том же послании говорится. 
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; 
а этот храм – вы» (1 Кор. 3:17) [10]. Соответственно, с точки зрения 
христианства тело человека – это храм Божий, который принадлежит 
Богу. Изменения собственного тела явление неестественное, и всегда 
существует риск побочных эффектов, как физических, так и 
психологических. Однако даже такое осуждение со стороны морально-
духовного мира не останавливает людей в обращении к пластической 
хирургии. Конституция РА с изменениями 6-го декабря 2015 года, 
признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой 
Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа 
(статья 18). Считаю важным предусмотреть некоторые ограничения к 
праву на морфологическую свободу личности в связи с их 
несоответствием к христианским религиозным предписаниям. В 
частности, предусмотреть запрет на реализацию некоторых видов 
модификации человеческого тела, которые на самом деле приводят к 
обезображиванию природной естественной формы тела. Как уже было 
сказано выше, данные типы модификации и изменения тела грубо 
осуждаются со стороны представителей христианской религии, так как 
христианские положения о человеческом теле изложенные в 
христианском священном сборнике – Библии, провозглашают тело 
человека храмом Бога. Правовые запреты и дозволения в сфере права 
на морфологическую свободу необходимы предусмотреть на уровне 
закона.  

Как уже было сказано выше, в рамках внутренней и внешней моди-
фикации тела человека пластическая хирургия занимает центральное 
место, но это не единственный способ модификации тела. Известны и 
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широко применимы такие типы, как тоннели, татуировки, шрамиро-
вание, вытягивание шеи, искусственная деформация черепа, подве-
шивание, пирсинг и так далее. Известны имена людей, которые 
подвергли свое тело модификации в полном объеме, то есть изменили 
свое тело до неузнаваемости и отошли от природной естественной 
формы человеческого тела. Рик Дженест – канадская модель из 
Монреаля, больше известен как «Парень-зомби» благодаря модифика-
ции своего тела. Деннис Авнер – американский программист, больше 
известен как «Человек-кот» благодаря многочисленным пластическим 
операциям превратил свое лицо похожим на кота. Пит Бернс, Владимир 
Франц, Джулия Гнусе, Синди Джексон, Энигма, Эрик Спрэг и много 
других людей, которые изменили свое тело до неузнаваемости 
посредством пластических операций и иных методов модификации 
тела. Очевидно, что список людей, подвергших свое тело модификации 
и изменивших свое тело до неузнаваемости не такой уж маленький. 
Однако все также остается неразрешенным этико-моральный и 
правовой вопрос права на морфологическую свободу или права изме-
нять свое тело. Конечно же можно заменять паспорта людей, которые 
подвергли свое тело и лицо модификации, в связи с изменением их 
внешности. Но даже для действия такого правового режима в отноше-
нии таких лиц, необходима соответствующая правовая платформа. 
Необходимо установить конкретные правовые регулировки в сфере 
морфологической свободы, установить порядок и условия реализации 
права на морфологическую свободу, а также установить ограничения 
данного права. В частности, ограничить право на морфологическую 
свободу в том случае, если личность подвергает свое тело такой 
модификации, которая меняет естественный образ человека.  

Спорным является вопрос о том, что можно ли включить право на 
изменение пола в содержание права на морфологическую свободу. 
Ведь право на изменение пола – это ни что иное, как изменение своего 
тела посредством медицинского вмешательства. О праве на изменение 
пола есть прецедент Европейского суда по правам человека от 25 
марта 1992 года (Б. против Франции), согласно которому государство 
не должно ущемлять права лиц, изменивших свой пол, в частности 
отказывать им в внесении изменений в свидетельства, паспорта и иные 
документы, где указывается пол человека. Такой прецедент отражает 
отношение Европейского суда по правам человека к праву на 
изменение пола. Получается, что право на изменение пола не 
противоречит Европейской конвенции по правам человека, принятого  
4-го ноября 1950 года. Но, с другой стороны, такое Постановление 
ЕСПЧ направлено лишь на запрет дискриминации. Европейская 
конвенция по правам человека такого права, как право на изменение 
пола или право на морфологическую свободу не содержит.  

Считаю важным обратить внимание на то, что в Конституции РА с 
изменениями 6-го декабря 2015 года, установлено такое право лич-
ности, как право на физическую и психическую неприкосновенность 
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(статья 25). Содержанием же данного права является запрет на прове-
дение евгенических опытов, запрет на репродуктивное клонирование 
человека и запрет на превращение органов и тканей человека в 
источник прибыли. Однако, исходя из того, что официального толко-
вания Конституции РА с изменениями 6-го декабря 2015 года нынче нет, 
следует отметить, что право на морфологическую свободу может 
рассматриваться как составной компонент права на физическую и 
психическую неприкосновенность. Более того, статья 25 Конституции 
РА может включать в себя и правовые положения об ограничении мор-
фологической свободы, так как в содержании данной конституционной 
нормы указаны ограничения права на физическую и психическую 
неприкосновенность. Такое толкование статьи 25 Конституции РА озна-
чает, что право на морфологическую свободу может ограничиваться 
законом на основании конституционной нормы. Но, с другой стороны, 
право на физическую и психическую неприкосновенность – это всего 
лишь конституционно-правовая гарантия для запрещения всякого 
вмешательства со стороны государства, иных органов и организаций 
или лиц в физическую и психическую целостность личности. С этой 
точки зрения конституционное право на физическую и психическую 
неприкосновенность не включает в себя право на распоряжение своим 
телом и право на изменение своего тела. И для того, чтобы избежать 
двойственного толкования статьи 25 Конституции РА, в дальнейшем, 
когда будут готовиться конституционные изменения необходимо будет 
дополнить Конституцию РА правовой нормой о морфологической 
свободе.  

Таким образом, основываясь на вышесказанное, предлагаю в главе 
Основных права и свободы человека и гражданина Конституции РА 
предусмотреть следующую норму:  

1. Каждый имеет право на морфологическую свободу.  
2. Право на морфологическую свободу может быть ограничено 

только законом в целях государственной безопасности, пресечения или 
раскрытия преступлений, защиты общественного порядка, здоровья и 
нравственности или основных прав и свобод других лиц.  
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ԻՆՆԱ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտ  

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված են մորֆոլոգիական ազատության իրա-
վունքի տեսական հիմունքները, նաև բարոյաէթիկական տեսանկյունը: Ի-
րավագիտությունը լիովին ուսումնասիրել է մարդու իրավունքների բոլոր 
տեսակները, սակայն քիչ են քննարկվել մարդու իրավունքները սեփական 
անձը տնօրինելու հարցի վերաբերյալ: Սեփական անձը տնօրինելու իրա-
վունքը դիտարկվում է ոչ միայն իրավագիտության տեսանկյունից, այլ 
նաև բարոյաէթիկական նորմերի տեսանկյունից: Հոդվածում ներկայաց-
ված են նաև հեղինակի անձնական մոտեցումները մորֆոլոգիական ազա-
տության իրավունքի հարցի շուրջ և առաջարկվում են համապատասխան 
իրավական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդ-
րությունում:  

Հիմնաբառեր. մորֆոլոգիական ազատություն, սոմատիկ իրավունք-
ներ, տրանսհումանիզմ, մարմնի վերափոխություն (մոդիֆիկացիա), պլաս-
տիկ վիրաբուժություն:  

 
INNA NERSESYAN  

Master’s Program Student of the Public 
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THE RIGHT TO MORPHOLOGICAL FREEDOM IN THE LEGAL  

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The article we consider the theoretical basis of the right to morphological 
freedom, as well as moral and ethical approaches. In legal science, the entire 
legal environment thoroughly examined all types of human rights, however, 
for a long time, the issue of human rights with respect to one's body was not 
discussed. The right to use your body is not just a matter of jurisprudence. 
This problem is also considered in the framework of moral and ethical 
precepts. In this paper, personal opinions and approaches of the author are 
also presented, and it is also proposed to introduce corresponding changes 
in the legislation of the Republic of Armenia. 

Keywords: Morphological freedom, Somatic rights, Body modification, 
Transhumanism, plastic surgery. 
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ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հանրային ծառայողի իրավունքների ամբողջական համալիրը 
նախատեսվում է հանրային ծառայության օրենսդրությամբ: Հետևա-
բար «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական 
խնդիրներից մեկն էլ ծառայողների իրավունքների ու պարտականու-
թյունների հստակ սահմանումն է, պայմանների ապահովումը՝ 
նրանց գործունեության սոցալական և իրավական պաշտպանութ-
յան համար: 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում հանրային ծառայողի հիմ-
նական իրավունքներին ու պարտականություններին, վերլուծության 
ենթարկվում դրանց յուրաքնչյուր տեսակի առանձնահատկություն-
ները: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայողի իրավունքներ, հանրային ծա-
ռայողի պարտականություններ, հանրային ծառայողների իրավական 
վիճակ, հանրային ծառայողների իրավական պաշտպանություն: 

 
Ի տարբերություն այլ անձանց, հանրային ծառայողներ համարվող 

քաղաքացիներին իրավունքներն անհրաժեշտ են զբաղեցրած պաշտոնից 
բխող գործունեությունը իրագործելու համար [6, с. 6]: 

Հանրային ծառայողի իրավունքները դրանք պետության կողմից 
սահմանված և երաշխավորված միջոցառումների հատուկ տեսակ են, 
որոնք կոչված են ապահովելու պետական-ծառայողական հարաբերու-
թյունների ոլորտում նրանց հնարավոր և պաշտոնական վարքագիծը: 
Միաժամանակ, պետք է տարանջատել, առաջին հերթին, պաշտոնական 
իրավունքները, որոնք որոշում են կոնկրետ պաշտոնական լիազորու-
թյունները, և երկրորդ` ընդհանուր իրավունքները, որոնք ունեն բոլոր 
հանրային ծառայողները՝ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից: 

Հեղինակավոր տեսաբան Դ.Մ. Օվսյանկոն հանրային ծառայողների 
ընդհանուր իրավունքների վերաբերյալ նշել է, որ ընդհանուր իրավունք-
ներ են հանդիսանում բոլոր այն իրավունքները, որոնք արտացոլում են ոչ 
թե զբաղեցրած պաշտոնից բխող լիազորությունները, այլ՝ պետական ծա-
ռայողների գործունեության և վարքագծի ընդհանուր կանոնները, կազ-
մակերպական բնույթի պայմանները, որոնցով ապահովում են պաշտո-
նական լիազորությունների իրականացումը [5, с. 113]: 
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Հանրային ծառայության օրենսդրությամբ սահմանվում են հանրային 
ծառայողի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները: Այս-
պես, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի հա-
մաձայն` հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքներն են`  

1) Զբաղեցրած պաշտոնում իր լիազորությունները սահմանող իրավա-
կան ակտերին ծանոթանալը: Այս իրավունքը հնարավորություն է տալիս 
ծանոթանալ այն իրավական ակտերին, որոնք սահմանում են նրա իրա-
վունքները, պարտականությունները, աշխատանքի որակը և ծառայողա-
կան առաջընթացը:  

2) Իր անձնական գործի նյութերին, իր գործունեության գնահատա-
կաններին և ծառայողական գործունեության վերաբերյալ այլ փաստա-
թղթերին ծանոթանալը և բացատրություններ տալը: «Անձնական գործի 
նյութեր» հասկացությունը աշխատանքային իրավունքին բնորոշ կատե-
գորիա է, հետևաբար աշխատանքին վերաբերող ցանկացած տվյալ բոլոր 
դեպքերում կարող է համարվել անձնական և դրան ծանոթանալը կամ այլ 
կերպ առնչվելը, դիտվել, որպես կարևորագույն իրավունք, իսկ դրան այս 
կամ այն կերպ միջամտելը՝ անթույլատրելիություն: 

Պետք է նշել, որ հանրային ծառայողի կողմից իր անձնական գործին 
ծանոթանալու իրավունքն անձնական իրավունք է, հետևաբար այն չի կա-
րող փոխանցվել հանրային ծառայողի ազգակիցներին: Պետական մար-
մինների ղեկավարները պարտավոր են ապահովել անհրաժեշտ պայման-
ներ` այդ իրավունքի իրականացման համար: Հանրային ծառայողների 
անձնական և անհատական տվյալների պահպանությունը իրականաց-
վում է օրենքով և սահմանված կարգը խախտող անձինք օրենքով սահ-
մանված կարգով ենթակա են պատասխանատվության:  

3) Ծառայողական պարտականությունների կատարման համար սահ-
մանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստանալը: Այս 
իրավունքի իրականացման համար հանրային ծառայողը կարող է ստա-
նալ անհրաժեշտ տեղեկություններ, օգտվել ժամանակակից գիտական և 
կազմակերպատեխնիկական միջոցներից նրա պաշտպանության և վե-
րամշակման համար, ինչպես նաև այդ միջոցներն օգտագործել իր ծառա-
յողական գործունեության իրականացման համար: 

4) Սահմանված կարգով որոշումներ ընդունելը: Յուրաքանչյուր հան-
րային ծառայող, իր իրավասության շրջանակներում, իրավունք ունի մաս-
նակցել պետական մարմնի գործունեության հարցերի կապակցությամբ 
որոշումների քննարկմանն ու կայացմանը, ներկայացնել առաջարկութ-
յուններ, մասնակցել անհատական որոշումների կայացման գործընթա-
ցին: Մեր կարծիքով, սույն իրավունքի իրականացմամբ է հնարավոր 
միայն ապահովել տվյալ հանրային ծառայողի գործառութային արդյունա-
վետությունը: 
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5) Աշխատանքի համար համարժեք վարձատրություն ստանալը: Այս 
իրավունքը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր հանրային ծառայող պետութ-
յունից կարող է պահանջել իր աշխատանքի համար նախատեսված հա-
մարժեք վարձատրություն: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր հանրային ծառայող՝ 
անկախ ռասայական, սեռային կամ այլ խտրականությունից կամ անկախ 
ցանկացած հանգամանքից, իրավունք ունի նույն աշխատանքի համար 
ստանալ հավասարաչափ համարժեք աշխատավարձ: Այս դրույթը ամ-
րագրված է նաև Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, 
որի 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք, առանց որևէ խտրա-
կանության, հավասար աշխատանքի դիմաց ունի հավասար վարձատ-
րության իրավունք»:  

6) Իր խախտված իրավունքները սահմանված կարգով բողոքարկելը: 
Իր իրավունքների պաշտպանության համար հանրային ծառայողը իրա-
վունք ունի դիմել ինչպես վերադաս մարմիններին, այսինքն՝ իր իրավունք-
ները պաշտպանել վարչական կարգով, այնպես էլ դրանց պաշտպանութ-
յունն իրականացնել դատարան դիմելու միջոցով: Պետք է նշել, որ բողոքը 
կարող է ներկայացվել ցանկացած իրավախախտման դեպքում, այդ 
թվում՝ անհատական որոշումների և որակավորման քննությունների ու 
ատեստավորման արդյունքների կապակցությամբ: 

7) Աշխատանքի, առողջության պաշտպանության, անվտանգ և անհ-
րաժեշտ աշխատանքային պայմանների ապահովվածությունը: Ցանկա-
ցած պետական մարմին պարտավոր է ապահովել յուրաքանչյուր ծառա-
յողի համար առողջությանը չվնասող, բարենպաստ աշխատանքային 
պայմաններ: Աշխատանքի անվտանգ և անհրաժեշտ պայմանների ապա-
հովումը կամ աշխատանքի պաշտպանությունը աշխատանքային իրա-
վունքի կարևոր սկբունքներից մեկն Է։ Այն ունի ինչպես սահմանադրա-
կան, այնպես Էլ միջազգային-իրավական ամրապնդում։ Մասնավորա-
պես, ՀՀ Սահմանադրությամբ (82-րդ հոդված) սահմանվում է, որ յուրա-
քանչյուր ոք, հետևաբար նաև հանրային ծառայող, ունի առողջ, ան-
վտանգ և արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների իրավունք։ Այս 
համատեքստում պետք է նշել, որ չնայած նրան, որ աշխատանքային իրա-
վունքը (օրենսդրությունը) կոչված է նպաստել աշխատանքի արտադրո-
ղականության աճին, աշխատանքի որակի բարելավմանը և աշխատան-
քային կարգապահության ամրապնդմամբ գործատուների տնտեսական 
հզորացմանը, այդուհանդերձ, իբրև գերխընդիր այն սահմանում Է աշխա-
տողների աշխատանքային իրավունքների, այդ թվում՝ աշխատողների 
առողջության ու աշխատունակության պահպանման համակարգային 
պաշտպանությունը։ Հետևաբար, հենց այս սկզբունքի կիրառմամբ պայ-
մանավորված, յուրաքանչյուր հանրային ծառայողի համար պետք է երաշ-
խավորված լինի պատշաճ, անվտանգ և առողջության համար անվնաս 
պայմաններ: Վերջինիս հետ կապված, առաջարկում ենք, որ պետական 
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իրավասու մարմինը, սահմանված ժամկետներում և կարգով, իրականաց-
նի աշխատանքի անվտանգության ու անհրաժեշտ աշխատանքային պայ-
մանների ապահովվածության պահանջների ու կանոնների կատարման 
նկատմամբ հսկողություն ու վերահսկողություն: 

8) Սոցիալական պաշտպանությունը և ապահովությունը: Սոցիալա-
կան պաշտպանությունը և սոցիալական ապահովությունը քաղաքացինե-
րի՝ օրենսդրորեն ամրագրված իրավական և սոցիալ-տնտեսական երաշ-
խիքների ամբողջություն է, որն ապահովում է ընդունելի կենսամակար-
դակ հանրային ծառայողի համար: Սոցիալական երաշխիքները նյութա-
կան և իրավական միջոցներ են, որոնք ապահովում են հասարակության 
անդամների սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական իրավունքների 
իրագործումը:  

9) Իրավական պաշտպանությունը, այդ թվում՝ քաղաքական հետա-
պնդումներից։ Այս դրույթը ենթադրում է, որ հանրային ծառայողն ունի 
օրենքով երաշխավորված իրավական պաշտպանության հնարավորու-
թյուն և նա չի կարող իր քաղաքական հայացքների կամ պատկերացում-
ների համար ենթարկվել քաղաքական ցանկացած տեսակի հետապնդման: 

ՀՀ Սահմանադրությունը երաշխավորում է յուրաքանչյուր քաղաքա-
ցու իրավունքների պաշտպանությունը: Իրավունքների արդյունավետ 
պաշտպանությունը երաշխավորող սահմանադրական դրույթը բխում է 
մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային փաստաթղթերի 
պահանջներից, ինչպիսիք են՝ «Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագիրը», «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության մասին» Եվրոպական համաձայնագիրը (կոնվենցիան): 
Պետությունը պարտավորվում է ոչ միայն ճանաչել, պահպանել և պաշտ-
պանել իրավունքներն ու ազատությունները, այլեւ ստեղծել պետական 
իրավական այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք արդյունավետ ձևով կարող 
են կանխել, վերացնել դրանց ցանկացած, այդ թվում` պետական մարմին-
ների և պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող խախտումները, վե-
րականգնել խախտված իրավունքներն ու ազատությունները: 

Խոսելով հանրային ծառայողների իրավունքների մասին՝ կարծում 
ենք ճիշտ կլինի, որ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածում որպես առանձին իրավունք մատնանշվի հանրային ծառայող-
ների՝ ապաքաղաքական (մասնագիտական) միություններին անդամակ-
ցելու իրավունքը՝ որպես այդ ծառայողների իրավունքների և օրինական 
շահերի պաշտպանության երաշխիք: Դա հնարավորություն կտա հանրա-
յին ծառայողներին իրենց հուզող հարցերը միասնաբար ու համակարգ-
ված բարձրացնել, քննարկել և հանդես գալ որոշակի առաջարկներով: 
Բացի այդ, հանրային ծառայողները, որոնք իրենց վերապահված լիազո-
րություներով իրականացնում են պետական կառավարման ու տեղական 
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ինքնակառավարման խնդիրներն ու գործառույթները, պետք է լինեն հա-
վուր պատշաճի պաշտպանված: Իսկ նման միասնական պաշտպանու-
թյուն կարող են իրականացնել մասնագիտական կամ ապաքաղաքական 
միությունները: 

Օրենքով սահմանված վերը նշված իրավունքները պայմանակա-
նորեն կարելի է բաժանել 3 խմբի` 

Ա) իրավունքներ, որոնք ապահովում են ծառայողներին հասկանալու 
իրենց իրավական վիճակը և իրավական պաշտպանությունը: Այս խմբի 
մեջ են մտնում զբաղեցրած պաշտոնում իր լիազորությունները սահմանող 
իրավական ակտերին ծանոթանալը, իր անձնական գործի նյութերին, իր 
գործունեության գնահատականներին և ծառայողական գործունեության 
վերաբերյալ այլ փաստաթղթերին ծանոթանալը ու բացատրություններ 
տալը, իր խախտված իրավունքները սահմանված կարգով բողոքարկելը, 
աշխատանքի, առողջության պաշտպանության, անվտանգ և անհրաժեշտ 
աշխատանքային պայմանների ապահովվածությունը, իրավական պաշտ-
պանությունը, 

Բ) իրավունքներ, որոնք աջակցում են ծառայողական պարտակա-
նությունների կատարմանը: Սույն խմբի մեջ են մտնում ծառայողական 
պարտականությունների կատարման համար սահմանված կարգով անհ-
րաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր ստանալը, սահմանված կարգով որո-
շումներ ընդունելը, 

Գ) իրավունքներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում իրականաց-
նելու իրենց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները, 
որոնք պետական ծառայողին ապահովում են սոցիալական երաշխիքներ: 
Դրանք են` աշխատանքի համար համարժեք վարձատրություն ստանալը, 
սոցիալական պաշտպանությունը և ապահովությունը: 

Պետք է նշել, որ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը սահ-
մանում է այն հիմնական իրավունքները, որոնցով օժտված են հանրային 
ծառայողներն ընդհանրապես՝ անկախ նրանից, թե հանրային ծառայութ-
յան ո՞ր տեսակում կամ ոլորտում են գործունեություն ծավալում: Միաժա-
մանակ, պետք է փաստել, որ կախված հանրային ծառայության տեսա-
կից, ծառայողներն ունեն նաև այլ իրավունքներ, որոնք սահմանված հան-
րային ծառայության հենց այդ տեսակը կարգավորող նորմատիվ իրավա-
կան ակտում: Մասնավորապես, քաղաքացիական ծառայողները, բացի 
վերը նշված և «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
ված իրավունքներից, ունեն նաև՝  

• քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի` սահման-
ված կարգով բարձրացնելու իրավունք. 

• պետական բյուջեի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված 
այլ միջոցների հաշվին վերապատրաստվելու իրավունք. 
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• մրցույթի և ատեստավորման արդյունքները բողոքարկելը իրա-
վունք, այդ թվում` դատական կարգով, 

• քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման ու կատարելա-
գործման հարցերի քննությանը մասնակցելու և առաջարկություններ ներ-
կայացնելու իրավունք [1]: 

Նշվածը հիմք է հանդիսանում փաստելու, որ հանրային ծառայության 
յուրաքանչյուր տեսակի հանրային ծառայող, բացի հիմնական իրավունք-
ներից, որոնք սահմանված են բոլոր հանրային ծառայողների համար, 
ունի իր ծառայության տեսակին հատուկ, այդ ոլորտի օրենքով կամ այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ ևս: Հետևաբար 
հանրային ծառայողների իրավունքները սահմանված են ինչպես «Հան-
րային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, այնպես էլ հանրային ծառայու-
թյան այս կամ այն տեսակը կարգավորող օրենքներով և իրավական մյուս 
ակտերով: Սրա հետ կապված պետք է ավելացնել միայն, որ իր իրավա-
կան վիճակի առանձնահատկություններով առանձնանում են հարկային 
ծառայողները, մաքսային ծառայողները և փրկարար ծառայողները, 
որոնց իրավունքները սահմանվում են կախված այդ մարմինների առջև 
դրված խնդիրներից: 

 Հանրային ծառայողները, բացի իրավունքներից ունեն մի շարք 
պարտականություններ: Պարտականությունը օրենքով սահմանված 
գլխավոր սկզբունքային գործողությունների շրջանակն է, որոնք դրված են 
պաշտոնատար անձի վրա և ենթակա են պարտադիր կատարման: 

Հանրային ծառայողների պարտականությունների մասով Ա.Ֆ. Նոզդ-
րաչյովը նշում է, որ «այդպիսի պարտականությունների ներքո անհրա-
ժեշտ է հասկանալ այնպիսիք, որոնք որոշված են Սահմանադրությամբ և 
օրենքով՝ պարտադիր և պարբերաբար ֆունկցիաների (հիմնական գոր-
ծողությունների) իրականացման համար, որոնք իրենց միասնության մեջ 
կազմում են հանրային ծառայության մարմինների լիազորությունների 
իրականացման ապահովման կապակցությամբ մասնագիտական գործո-
ղության էությունը [4, с. 22]: Գտնվելով հանրային ծառայության մեջ՝ հան-
րային ծառայողներն ընկնում են հատուկ իրավական ռեժիմի տակ, որը 
տարբերվում է իրավունքի ընդհանուր նորմերից: Դրա հետ մեկտեղ՝ հան-
րային ծառայողները որպես քաղաքացիներ, չեն կարող ազատված լինել 
Սահմանադրությամբ նախատեսված հասարակության առջև ընդհանուր 
քաղաքացիական պարտականություններից: Հետևաբար, ինչպես բոլոր 
քաղաքացիները, նրանք նույնպես պարտավոր են վճարել օրենքով սահ-
մանված հարկերն ու տուրքերը, մասնակցել հայրենիքի պաշտպանութ-
յանը և այլն» [4, с. 22]: 

Հանրային իրավունքի սուբյեկտի իրավունքներն ու պարտականու-
թյունները կապված են դրանց իրագործման յուրահատկությունների հետ: 
Ա.Պ. Ալյոխինը այդ բացատրում է հետևյալ կերպ. «Պետական ծառայողի 
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իրավունքներն ու պարտականությունները միասնական են, դա արտա-
հայտվում է նրանում, որ նրանց իրավունքները միաժամանակ հանդիսա-
նում են պարտականություններ, քանի որ դրանք պետք է իրականացվեն 
ի շահ ծառայության, իսկ պարտականությունները` իրավունքներ, քանի 
որ հակառակ դեպքում դրանք հնարավոր չէ իրագործել: Պաշտոնական 
պարտականությունները պարունակում են կոնկրետ պաշտոնին համա-
պատասխան պարտականություններ՝ կախված այդ պաշտոնի հիմնական 
ուղղվածությունից» [2, с. 145]: 

Հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքներն ու պարտականու-
թյունները որոշվում են նրա զբաղեցրած պաշտոնով: Պաշտոնը պետա-
կան մարմնի իրավասությունների բաշխումն է ֆիզիկական անձանց, որն 
իրենից ներկայացնում է իրավունքների ու պարտականությունների ամ-
բողջություն [3, с. 106]: 

Յուրաքանչյուր հանրային ծառայող պարտավոր է իր գործունեության 
ընթացքում պատշաճորեն կատարել օրենքով իր վրա դրված բոլոր պար-
տականությունները: Մասնավորապես, «Հանրային ծառայության մասին» 
ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանրային ծառայողը պարտավոր 
է կատարել հետևյալ հիմնական պարտականությունները՝ 

1) Սահմանադրության, օրենքների և այլ իրավական ակտերի պա-
հանջները կատարելը,  

2) մասնագիտական և ծառայողական պարտականությունների կա-
տարման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և կարողու-
թյուններ ապահովելը,  

3) օրենսդրությամբ իրեն վերապահված պարտականությունները 
ճշգրիտ ու ժամանակին կատարելը և հաշվետվություններ ներկայացնելը, 

4) վերադաս մարմինների և պաշտոնատար անձանց՝ սահմանված 
կարգով տված հանձնարարականները և ընդունած որոշումները կատարելը,  

5) օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքային կարգապահական 
ներքին կանոնները պահպանելը, 

6) սահմանված կարգով և ժամկետներում առաջարկություններ, դի-
մումներ և բողոքներ քննության առնելը և դրանց ընթացք տալը,  

7) պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտ-
նիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու՝ օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջները պահպանելը, այդ թվում՝ ծառայությունը դա-
դարեցնելուց հետո,  

8) հանրային ծառայողի էթիկայի կանոնները պահպանելը,  
9) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով շահերի հայտարարա-

գիր ներկայացնելը,  
10) սահմանված կարգով և ժամկետներում ատեստավորմանը և վե-

րապատրաստմանը մասնակցելը: 

88 



Իրավագիտություն 
 

 

Բացի վերը նշված պարտականություններից, հանրային ծառայու-
թյան այս կամ այն տեսակի ծառայողների համար կարող են սահմանվել 
նաև այլ պարտականություններ հանրային ծառայության կոնկրետ տեսա-
կը (քաղաքացիական ծառայություն, համայնքային ծառայություն, դատա-
կան ծառայություն և այլն) կարգավորող օրենքով և (կամ) այլ իրավական 
ակտերով: 

Յուրաքանչյուր պետական պաշտոնի հիմնական տարրը պարտակա-
նություններն են: Դա նրա գոյության իմաստն է: Իսկ պաշտոնական իրա-
վունքները միայն ուղիղ կամ արմատական պայմաններ են ստեղծում սահ-
մանված պարտականությունների կատարման համար: Բազմաթիվ պար-
տականությունները, որոնք դրված են հանրային ծառայողի առջև, կարելի 
է բաժանել երկու խմբի` 

ա) ընդհանուր-ծառայողական և բ) պաշտոնական: 
Ընդհանուր-ծառայողական պարտականությունները կարելի է բաժա-

նել ֆունկցիոնալ պարտականությունների և սահմանափակումների: 
Ֆունկցիոնալ պարտականությունները կապված են ծառայողական 
պարտքի կատարման հետ: Պետական ծառայողը իրեն տրված կարգադ-
րության իրավաչափության կասկածի դեպքում պետք է անհապաղ գրա-
վոր ձևով տեղյակ պահի իր անմիջական ղեկավարին, ով տվել է հրամա-
նը կամ նրա վերադասին: Եթե վերադաս ղեկավարը կամ նրա բացակա-
յությամբ ղեկավարը, ով տվել է հրամանը, գրավոր ձևով հաստատում են 
տրված կարգադրությունը, ապա ծառայողը պարտավոր է կատարել այն, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրա կատարումը հանդիսանում է վար-
չական կամ քրեական պատասխանատվությամբ իրավախախտում: 

Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ծառայողական սահմանափակումնե-
րին, ապա պետք է նշել, որ դրանք նույնպես պարտականություններ են: 
Դրանք իրենցից ներկայացնում են արգելք որոշակի գործունեության 
իրականացման համար: Վ.Ֆ. Խալիպովը, խոսելով ընդհանուր ծառայո-
ղական սահմանափակումների մասին, նշում է, որ գլխավորն այն է, որ 
դրանք (ծառայողական սահմանափակումները) սահմանափակում են քա-
ղաքացիների սահմանադրական իրավունքները: Այսպիսի սահմանափա-
կումներն անհրաժեշտ են ապահովելու պետական ծառայողների ճշգրիտ 
աշխատանքը, քաղաքացիների կողմից իշխանության նկատմամբ հավա-
տի բարձրացումը [7, p. 117]: 

 բ) Պաշտոնական պարտականությունների մասին խոսելիս, պետք է 
նշել, որ հանրային ծառայողը պարտավոր է պաշտոնին համապատաս-
խան կատարել օրենքով և այլ իրավական ակտերով իր վրա դրված պար-
տականությունը: Հանրային ծառայողի պաշտոնական պարտականութ-
յունները սահմանված են պաշտոնական հրահանգներում, ինչպես նաև 
այն մարմնի տեղական նորմատիվ ակտերում, որում ծառայության են 
անցնում հանրային ծառայողները: Հանրային ծառայողների կողմից 
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իրենց վրա դրված պարտականությունների չկատարումը կամ ոչ պատ-
շաճ կատարումը, նրանց կողմից սահմանված կանոնների խախտումը 
հանդիսանում է ոչ միայն օրենսդրական պահանջի խախտում, այլ նաև՝ 
քաղաքացիների հետ բախումների ծագման պատճառ: 

Ուսումնասիրելով հանրային ծառայողների պարտականությունների 
ոլորտում միջազգային փորձը՝ պետք է նշել, որ այս առումով առանձին 
հետաքրքրություն է ներկայացնում Ճապոնիայի հանրային ծառայության 
համակարգը: Այստեղ պարտականությունների բաշխման կարգն աչքի է 
ընկնում առանձնակի խստությամբ: Մասնավորապես, Ճապոնիայի 
օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ այն դեպքերում, երբ հանրային ծա-
ռայողը դիտավորությամբ չի կատարում իր պարտականությունները, 
որոնք վնասում և վտանգում են հասարակական կամ պետական շահը, 
ապա հանրային ծառայողը ոչ միայն հեռացվում է տվյալ ոլորտից ու կրում 
համապատասխան իրավական անբարենպաստ հետևանքները, այլ նաև՝ 
հետագայում իր ընտանիքի անդամները ևս չեն կարող իրականացնել 
հանրային ծառայության ոլորտում աշխատանքի անցնելու իրենց իրա-
վունքները [8, p. 227]: 
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
գիտական քարտուղար, իրավագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

ԳՈՀԱՐ ԽԱՌԱՏՅԱՆ 
 Իրավագիտության մագիստրոս 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են ձեռնարկատիրական գործու-
նեության իրավական երաշխիքները, դիտարկվում են տնտեսական 
գործունեության և ձեռնարկատիրական գործունեության հարաբե-
րակցության հիմնահարցերը՝ անդրադարձ կատարելով Սահմանադ-
րական դատարանի իրավական դիրքորոշմանը:  

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում ձեռնարկատիրական 
գործունեության և տնտեսական գործունեության հիմնական հատ-
կանիշներին, ներկայացվում «այլ տնտեսական գործունեություն» 
հասկացության վերաբերյալ սեփական մոտեցումը: 

Հիմնաբառեր. ձեռնարկատիրական գործունեություն, տնտեսա-
կան գործունեություն, տնտեսական գործունեության ազատություն, 
այլ տնտեսական գործունեություն, իրավական երաշխիքներ: 

 
Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու իրավունքի 

պաշտպանությունը և ձեռնարկատիրության ազատությունն ապահովվում 
են իրավունքի ընդհանուր և սահմանադրական սկզբունքներով, որոնք 
ընդհանուր առմամբ ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յան իրավական երաշխիքների համակարգը:  

Նախքան ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական երաշ-
խիքներին անդրադառնալը փորձենք բացահայտել «երաշխիք» տերմինը: 
Սովորաբար «երաշխիք» ասելով հասկանում ենք անհրաժեշտ բարեն-
պաստ պայմաններ, իսկ երաշխավոր՝ այդ գործունեությունը երաշխավո-
րող և համապատասխան պայմաններ ստեղծող սուբյեկտ: Ինչ-որ երևույ-
թի կամ գործընթացի ապահովումն ընդունված է պայմանավորել դրա 
իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններով, որոնք էլ հենց երաշ-
խիքներն են: 

«Երաշխավորել» կատեգորիայի փոխարեն իրավագիտության մեջ 
հաճախ օգտագործում են «ապահովել» կատեգորիան: Մասնավորապես, 
Ա. Ս. Մորդովեցն «ապահովում» տերմինը դիտարկում է որպես պետա-
կան մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, պաշտոնյա-
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ների և քաղաքացիների գործունեություն՝ ուղղված իրենց գործառույթնե-
րի, իրավասությունների, պարտավորությունների կատարմանը, իրավա-
կան կարգադրությունների անշեղ իրականացմանը, իրավունքների և 
ազատությունների օրինաչափ իրականացման համար լավագույն պայ-
մաններ ստեղծելուն [1, с. 85]: Իսկ Ա. Վ. Ստրեմոուխովի կարծիքով, 
գտնում էր, ապահովումը (իրավական պաշտպանության հետ մեկտեղ) 
մարդու իրավունքների իրականացման բաղադրիչ մասն է: Նա տվյալ կա-
տեգորիայի բովանդակությունը կապում է բարենպաստ պայմանների 
(երաշխիքների) ստեղծման հետ, ինչն անհրաժեշտ է մարդու իրավունք-
ների օրինաչափ և անշեղ իրականացման, իրավական պաշտպանության 
համար [2, с. 22-23]: Երաշխիքները որոշակի պայմանների ամբողջություն 
են, որոնք ծառայում են անձի իրավունքների իրականացմանը [3, էջ 114]: 

Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ իրավական երաշխիքներն ապահո-
վում են ձեռնարկատիրոջ հնարավորությունն օրենսդրությանը, հիմնա-
դիր պայմանագրերին և պայմանագրային պարտականություններին հա-
մապատասխան ինքնուրույն տնօրինել կազմակերպության գույքը, որոշել 
արտադրության ծավալները, արտադրանքի իրացման կարգն ու պայման-
ները, արտադրությունը զարգացնելու նպատակով եկամուտի բաշխումը, 
ձեռնարկատիրական ռիսկերն ապահովագրելու հնարավորությունը, շու-
կայում մենաշնորհ դիրքի անթույլատրելիությունը և անբարեխիղճ մրցակ-
ցության արգելքը:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական երաշխիքները 
ձեռնարկատիրական հարաբերությունների մասնակիցների պայմանագ-
րի ազատության, պարտականությունների կատարման պարտավորութ-
յան, ձեռնարկատիրոջ սեփականության անձեռնմխելիության, ինչպես 
նաև ձեռնարկատիրոջ գործերին երրորդ անձանց և պետության կամային 
միջամտությունից պաշտպանելուն ուղղված որոշակի միջոցներ են:  

Ձեռնարկատիրության երաշխիքներն իրենցից ներկայացնում են նաև 
ձեռնարկատերերի իրավունքների իրականացման ժամանակ պետության 
կազմակերպաիրավական միջոցների ամբողջություն, որոնք ընդգրկում են. 

 համապատասխան պետական մարմինների կողմից վերահսկո-
ղությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ օրենսդրութ-
յունը կիրառելիս,  

 օրինախախտների նկատմամբ հարկադրանքի միջոցների կիրառումը, 
 ձեռնարկատիրության նորմատիվային բազայի պարբերական 

թարմացում և կատարելագործում տնտեսական հարաբերությունների 
իրականությունը մշտապես արտացոլելու համար, 

 շուկայի անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի և այլ պայմանների 
ստեղծում, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսության բնականոն գործառնութ-
յան համար, 
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 ավելորդ վարչական և այլ խոչընդոտների վերացում ձեռնարկա-
տիրության զարգացման նպատակով, 

 պետության հստակ արդյունաբերական քաղաքականության առ-
կայություն, ինչը նշանակում է պետական նախապատվությունների որոշում 
ազգային տնտեսության այս կամ այն ճյուղը սատարելու նպատակով, 

 շուկայական գործունեության մեջ կայունության ապահովում, 
տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքների մեղմացում, 

 գերիշխող դիրքի չարաշահման և անբարեխիղճ մրցակցության 
արգելք, 

 ձեռնարկատիրական գործունեության տնտեսական, գիտատեխ-
նիկական և իրավական աջակցություն [4, էջ 140-142]: 

Դիտարկենք ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության սահմա-
նադրական երաշխիքների առանձնահատկությունները: 1995 թվականի 
Սահմանադրությամբ նախատեսվում էր պետության կողմից տնտեսա-
կան գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանությունը [5, 8-րդ հոդված]:  

2005 թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 
արդյունքում սահմանադրորեն ամրագրվեց տնտեսական գործունեութ-
յան ազատության և ազատ տնտեսական մրցակցության երաշխավորու-
մը, յուրաքանչյուրի՝ օրենքով չարգելված ձեռնարկատիրական գործու-
նեությամբ զբաղվելու իրավունքը: Արգելվեց շուկայում մենաշնորհ կամ 
գերիշխող դիրքի չարաշահումը և անբարեխիղճ մրցակցությունը: Մի 
շարք հարցեր Սահմանադրությամբ դրվեցին օրենքների կարգավորման 
վրա, մասնավորապես՝ մրցակցության սահմանափակումը, մենաշնորհի 
հնարավոր տեսակները և դրանց թույլատրելի չափերի սահմանումը, եթե 
դա անհրաժեշտ է հանրության շահերի պաշտպանության համար, ինչ-
պես նաև իրավաբանական անձանց, ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ հսկո-
ղություն ու վերահսկողություն (այդ թվում՝ ստուգում, ուսումնասիրություն, 
տեսչական ստուգում) իրականացնելու դեպքերը, պայմանները և կարգը 
[6, հոդվածներ 8, 33.1, 83.5]: 

Տնտեսական գործունեության ազատությունն ու ազատ տնտեսական 
մրցակցությունը, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 
զբաղվելու իրավունքը քաղաքացիական հասարակության գոյության 
կարևոր նախապայմանները և մարդու ազատության տնտեսական հիմքն 
են: Ըստ Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի մեկնաբանության՝ տնտե-
սական գործունեության ազատությունը սահմանադրորեն երաշխավոր-
ված հնարավորություն է՝ ազատորեն օգտագործելու սեփական ընդունա-
կություններն ու գույքը՝ օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեութ-
յուն, այսինքն՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հա-
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մար [7, էջ 121]: Փաստորեն հեղինակները «տնտեսական գործունեութ-
յուն» և «ձեռնարկատիրական գործունեություն» հասկացությունները նույ-
նացնում են:  

Տնտեսական գործունեության ազատությունը, սակայն, չի նշանա-
կում, թե պետությունը «խաղի կանոններ» չի սահմանում, և ազատութ-
յունն անսահմանափակ է: Պետությունը սահմանում է տնտեսական կյան-
քը կարգավորող իրավական նորմեր («Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը՝ ընդունված 2000 թ. նոյեմբերի  
6-ին), որոնց միջոցով վերահսկում է արտադրանքի որակը, պայքարում է 
շուկայում մենաշնորհների ձևավորման, «ստվերի» դեմ: Ազատ տնտեսա-
կան մրցակցությունը տնտեսական զարգացման արդյունքների և բնակ-
չության կենսամակարդակի բարձրացման հիմք է: Ըստ այդմ՝ պետությու-
նը վարում է հակամենաշնորհային քաղաքականություն: 

2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Սահմա-
նադրության 11-րդ հոդվածով սահմանվեց հետևյալ իրավակարգավորու-
մը. «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը սոցիա-
լական շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփա-
կանության, տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտե-
սական մրցակցության վրա և պետական քաղաքականության միջոցով 
ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բարեկեցությանը և սոցիալական ար-
դարությանը»: Իսկ 86-րդ հոդվածում ամրագրված տնտեսական, սոցիա-
լական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության 
հիմնական նպատակներից է գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռ-
նարկատիրության խթանումը:  

Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ 2015թ. փոփոխված Սահմա-
նադրությունը շատ ավելի հստակ է կարգավորում ոլորտը, ավելին՝ զար-
գացման որոշակի հեռանկարներ ապահովելու միտում ունի: Սահմանադ-
րության 59-րդ հոդվածը կարևոր անդրադարձ է կատարում նաև տնտե-
սական գործունեությանը. «Յուրաքանչյուր ոք ունի տնտեսական, ներառ-
յալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք: Այս 
իրավունքի իրականացման պայմանները և կարգը սահմանվում են օրեն-
քով»: Փաստորեն, իրավական պրակտիկան հանգեցրեց սահմանադրա-
կան մակարդակով նորմի ամրագրմանը և օրենսդրական մակարդակով 
կարգավորմանը: 

Տնտեսական գործունեության և ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յան հարաբերակցությունը մի շարք տարընկալումների տեղիք է տալիս: 
«Ձեռնարկատիրական գործունեություն» հասկացությունն ամրագրված է 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածում, այն է՝ «Ձեռնարկատի-
րական է համարվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գոր-
ծունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապ-
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րանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություն-
ներ մատուցելուց շահույթ ստանալն է»: Ինչ վերաբերում է «տնտեսական 
գործունեություն» հասկացությանը, ո՛չ ՀՀ Սահմանադրությամբ և ո՛չ ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքով տրված չէ տնտեսական գործունեության 
հասկացությունը: Միակ իրավական ակտը, որտեղ նկարագրվում է 
տնտեսական գործունեությունը, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ 
օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասն էր, որում ամրագրված էր. «Ձեռնարկա-
տիրական գործունեություն է համարվում շահույթ (եկամուտ) ստանալու 
նպատակով պարբերաբար իրականացվող տնտեսական գործունեությու-
նը, իսկ տնտեսական գործունեություն է համարվում ցանկացած գործու-
նեություն, որն իրականացվում է որևէ ձևով կատարվող հատուցման դի-
մաց»: Սակայն վերոնշյալ հոդվածը 19.12.2012թ. «Ավելացված արժեքի 
հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն-
ներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով ենթարկվեց փոփո-
խության, և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվա-
ծի 2-րդ մասն ուժը կորցրած համարվեց: 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25.11.2008թ. ՍԴՈ-780 որոշման 
մեջ նշված է, որ տնտեսական գործունեությունը և ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը հարաբերվում են ինչպես ընդհանուրն ու մասնավորը: 
Այս մեկնաբանությունից բխում է, որ ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յունը նաև տնտեսական գործունեություն է: Իսկ թե ինչպես է սահմանա-
զատվում ձեռնարկատիրական գործունեությունը տնտեսականից, մնում է 
չպարզաբանված: Այդ մասին է վկայում «ձեռնարկատիրական գործու-
նեություն» հասկացության վերաբերյալ դրույթների համադրված վերլու-
ծությունը, որտեղ նշվում են, ձեռնարկատիրական գործունության հատ-
կանիշները: Դրանք են. 

 այն տնտեսական գործունեություն է, 
 հետապնդում է շահույթ (եկամուտ) ստանալու նպատակ, 
 իրականացվում է որևէ ձևով կատարվող հատուցման դիմաց: 
ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր որոշման մեջ միևնույն ժամա-

նակ նշում է, որ ՀՀ Ազգային ժողովը, հաշվի առնելով նաև «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները, պետք է դատական պրակտի-
կան հաշվի առնելով առավել հստակություն մտցնի «ձեռնարկատիրական 
գործունեություն» և «տնտեսական գործունեություն» հասկացությունների՝ 
հատկապես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում առավել ամբողջական և 
միասնական օրենսդրական ձևակերպման հարցում՝ հնարավորինս բա-
ցառելով տարաբնույթ մեկնաբանություններն ու կոռուպցիոն ռիսկը: 

Այսպես, կատարված փոփոխությունից հետո «Ավելացված արժեքի 
հարկի մասին» ՀՀ օրենքում չի սահմանվում «ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեություն» և «տնտեսական գործունեություն» հասկացությունները: 
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Թերևս միակ դրույթը, որն անդրադառնում է տնտեսական գործունեութ-
յան բնորոշմանը, հետևյալն է. «Ապրանքի մատակարարում չի համարվում 
ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված (սպառողական 
նպատակներով օգտագործման ենթակա)` անձնական, ընտանեկան կամ 
տնային օգտագործման գույքի (այդ թվում` բնակարանի, առանձնատան 
(այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց), գյուղատնտեսական նշանակութ-
յան և բնակավայրերի հողերի, անձնական օգտագործման ավտոմեքենա-
յի) և ֆիզիկական անձանց կողմից գույքային իրավունքների օտարման 
տնտեսական գործունեություն համարվող գործարքը, եթե սույն հոդվա-
ծով այլ բան սահմանված չէ» [8, հոդված 6]: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության և տնտեսական գործունեութ-
յան տարանջատումը օրենսդրորեն կարգավորված չէ նաև ՌԴ-ում: ՌԴ 
գործող Սահմանադրությամբ ամրագրվում է հետևյալ դրույթը. «Յուրա-
քանչյուր ոք իրավունք ունի ազատ օգտագործելու իր ունակությունները 
գույքը ձեռնարկատիրական և այլ՝ օրենքով չարգելված տնտեսական գոր-
ծունեություն իրականացնելու համար» [9, հոդված 34]: Սահմանումից ուղ-
ղակիորեն բխում է, որ ՌԴ-ում տնտեսական և ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեությունները հարաբերվում են ինչպես ընդհանուրն ու մասնավորը: 
«Տնտեսական գործունեություն» եզրույթն օգտագործում է տարբեր իրա-
վական ակտերում, բայց օրենսդիրը մինչ օրս չի անդրադարձել համապա-
տասխան սահմանում ամրագրելուն: 

Գործնականում «ձեռնարկատիրական գործունեություն» և «տնտե-
սական գործունեություն» հասկացությունները հաճախ նույնացվում են: 
Տեսաբանները անդրադառնալով այս հարցին փորձում են հասկանալ, թե 
որն է տնտեսական գործունեությունն ընդհանուր առմամբ, սակայն 
հստակ չեն նշում այն հատկանիշները, որոնք սահմանազատում են ձեռ-
նարկատիրական գործունեությունը այլ տնտեսական գործունեությունից: 
Տնտեսական գործունեության բնորոշ հատկանիշներն են՝  

1. տնտեսական գործունեությունը նպատակաուղղված գործողութ-
յունների ամբողջություն է, 

2. տնտեսական գործունեության սուբյեկտ է հանդիսանում յուրա-
քանչյուր գործունակ անձ (ֆիզիկական և իրավաբանական), հանրային 
կազմավորում (պետություն, համայնքներ), կոլեկտիվ կազմավորումներ, 
որոնք իրավաբանական անձ չեն հանդիսանում (ընկերակցություններ, 
առանձնացված ստորաբաժանումներ և այլն), 

3. իրականացվում է տնտեսության ոլորտում,  
4. իրականացվում է նյութական և ոչ նյութական բարիքների ստեղծ-

ման, պահանջմունքների բավարարման նպատակներով, 
5. ստացված եկամուտը ծածկում է ծախսերը:  
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Մեր դիտարկմամբ, օրենքով չարգելված այլ տնտեսական գործու-
նեություն է համարվում ձեռնարկատիրական չհամարվող այն գործու-
նեությունը, երբ անձն ստանում է որոշակի եկամուտ, սակայն նրա նկատ-
մամբ չեն կիրառվում ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտը կար-
գավորող կանոնները: Ինչպես օրինակ՝ վստահության վրա հիմնված ըն-
կերակցության մասնակից ավանդատու (կոմանդիտիստ) լինելը, վարկա-
յին կամ խնայողական միության ավանդատու կամ անդամ լինելը, բան-
կում ավանդ, ապահովագրական կազմակերպությունում ապահովագրա-
կան պոլիս ունենալը, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված ար-
ժեթղթեր ունենալը, փոխառության դիմաց տոկոսներ և այլ հատուցում 
ստանալը:  
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում անկախ դատական իշխա-
նության կայացման հիմնախնդիրներին երկրում իրականացվող սահ-
մանադրաիրավական բարեփոխումների, մասնավորապես 2015 
թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ընդունված Սահմանադ-
րության նոր իրավակարգավորումների համատեքստում: Սահմա-
նադրական փոփոխությունները պարունակում են ակնհայտ արժեքա-
վոր հիմնադրույթներ, դատական իշխանության ոլորտում, այդ թվում՝ 
ամրապնդել դատական իշխանության և դատավորի արտաքին և 
ներքին անկախության երաշխիքները: Անդրադարձ է կատարվել դա-
տավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկե-
լու, էական կարգապահական խախտում կատարելու հիմքով դատա-
վորների լիազորությունների դադարեցմանը: Այս համատեքստում 
առկա որոշակի խնդիրների բազմակողմանի ուսումնասիրման արդ-
յունքում արվել են որոշակի կոնկրետ հետևություններ և առաջար-
կություններ որոնք միտված են անկախ, անկողմնակալ դատական իշ-
խանության կայացմանը: 

Հիմնաբառեր. սահմանադրություն, դատական իշխանություն, 
դատական օրենսգիրք, դատարաններ, դատավորներ, բարձրագույն 
դատական խորհուրդ, էական կարգապահական խախտում, իրավա-
կարգավորումներ, իրավական որոշակիության սկզբունք: 

 
Պետական կառավարման ցանկացած ձևի պարագայում կարևորա-

գույն խնդիրներից է դատական իշխանության անկախության ապահովու-
մը: Այդ խնդրի կարևորությունը պայմանավորված է առաջին հերթին այն 
հանգամանքով, որ նոր ժողովրդավարության երկրներում սահմանադրա-
կան ձևախեղումների բնորոշ գծերից մեկը դատական իշխանության ոչ 
բավարար անկախությունն է [1, էջ 474]: Հատկանշական է նաև, որ Վենե-
տիկի հանձնաժողովը, միաժամանակ արձանագրելով, որ ցանկացած 
կառավարման համակարգ կարելի է համապատասխանեցնել ժողովրդա-
վարական համակարգերին, առանձնացնում է դատական իշխանության 
անկախության ապահովումը՝ որպես կենտրոնական նշանակություն ունե-
ցող երեք խնդիրներից առաջինը [2. կետ 67]: 
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Իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների համատեքս-
տում դրական պետք է գնահատել այն, որ Հայաստանի Հանրապետութ-
յան սահմանադրությունում առաջին անգամ սահմանադրական մակար-
դակով ամրագրվեցին մի շարք դրույթներ, որոնք նախկինում սահման-
ված էին օրենքներով կամ ընդհանրապես նորամուծություններ էին հայ-
րենական իրավական համակարգում: Հատկանշական է և ուշադրության 
արժանի դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները: 
Ընդ որում՝ Սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի և Վե-
րաքննիչ ու Ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորների 
թեկնածուների համար սահմանված են տարբերակված պահանջներ: 

Սահմանադրական դատարանի դատավորների և Վճռաբեկ դատա-
րանի դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները հիմ-
նականում նույնական են: Այդ դատարանների դատավոր կարող է ընտր-
վել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնա-
գիտական որակներով և մասնագիտական աշխատանքի փորձառութ-
յամբ, բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը: Ներկայացվող պահանջնե-
րի տարբերությունը միայն նրանում է, որ Վճռաբեկ դատարանի դատա-
վոր կարող է նշանակվել մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասը 
տարվա փորձառություն ունեցող անձը (հոդ. 165, մաս 2), իսկ Սահմանադ-
րական դատարանի դատավոր ընտրվելու համար պահանջվում է առն-
վազն տասնհինգ տարվա փորձառություն (հոդ. 165, մաս 1): 

Ընդհանուր իրավասության դատավորների թեկնածուներին և վե-
րաքննիչ դատարանների դատավորների թեկնածուների ներկայացվող 
պահանջներն ամրագրված են Սահմանադրության 165-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասով, որի համաձայն՝ այդ դատարանների դատավոր կարող է նշանակ-
վել «միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, 
ընտրական իրավունք ունեցող, բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը»: 
Կարծում ենք ընդհանուր իրավասության և վերաքննիչ դատարանների 
դատավորների համար տարիքային և մասնագիտական աշխատանքային 
գործունեության ցենզեր չսահմանելով սահմանադրական մակարդակում 
ավելի է նվազեցվում նրանց դերը և նշանակությունը: Ստացվում է մի ի-
րավիճակ, որ առավել նվազ կարևորություն են ներկայացնում ընդհանուր 
իրավասության և վերաքննիչ դատարանների դատավորների նշանա-
կումն ու գործունեությունը: Այս պարագայում գտնում ենք, որ ճիշտ կլիներ 
ընդհանուր իրավասթույան և վերաքննիչ դատարանի դատավորների 
թեկնածուների համար ևս սահմանադրական մակարդակում սահման-
վեին մասնագիտական գործունեության ցենզեր:  
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Ցենզեր կարող են սահմանվել նաև դատական օրենսգրքով, քանի որ 
քննարկվող հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ «Դատավորների թեկնածու-
ների համար «Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքով և Դա-
տական օրենսգրքով կարող են սահմանվել լրացուցիչ պահանջներ»: 
Սահմանադրական այդպիսի ձևակերպումը չի բխում իրավական որոշա-
կիության սկզբունքից, քանի որ իրավական որոշակիության սկզբունքից 
է բխում հստակությունը: Այս պարագայում անհասկանալի է մնում՝ ինչպի-
սի լրացուցիչ պահանջներ կարող են սահմանվել այդ ակտերով: Դատա-
կան օրենսգիրքը և «Սահմանադրական դատարանի մասին» օրենքը 
պետք է կոնկրետացնեն սահմանադրորեն ամրագրված դրույթները: 

Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ամրագրվել են 
դատավորների, դատարանների նախագահների, ինչպես նաև Վճռաբեկ 
դատարանի պալատների նախագահների ընտրության տարբեր ընթա-
ցակարգեր: Այդպիսի նախևառաջ այն է, որ դատական համակարգի ձևա-
վորման լիազորությունների ամբողջ համակարգն այլևս կենտրոնացված 
չէ: Ընդ որում՝ այդ ընթացակարգերի առանձնահատկությունն այն է, որ 
կոնկրետ անձը չի կարող ընտրվել դատավոր կամ դատարանի (պալատի) 
նախագահ միայն մեկ պետական մարմնի կամարտահայտության արդ-
յունքում, կամ ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն է մեկնաբանում, սահ-
մանվել է նշանակման «խառը» համակարգ [3, կետ 164]: 

Պետք է հաշվի առնել, որ հատկապես դատական ատյանների կազ-
մավորման ընթացակարգերով է առավելապես պայմանավորված դատա-
կան իշխանության անկախության աստիճանը: Հատկանշական է, որ 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կոնկրետ գործերի 
քննության արդյունքում որպես դատական իշխանության անկախության 
չորս չափորոշիչներից մեկն առանձնացրել է դատավորների նշանակման 
կարգը [4, par.73]:  

Դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում դատավորնե-
րի և դատարանների նախագահների ընտրության սահմանադրական 
կարգավորման ոլորտում առկա է էական իրավական բաց. սահմանված 
չէ վարչական դատարանի դատավորների և դատարանի նախագահի 
նշանակման կամ ընտրության որևէ ընթացակարգ: Մինչդեռ Սահմանադ-
րության 163-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Վարչական դատարանն 
առաձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում դատական համակարգում և չի դաս-
վում ընդհանուր իրավասության կամ վերաքննիչ դատարանների թվում, 
իսկ գործնականում այն կարելի է դիտել որպես մասնագիտացված դա-
տարան: Ըստ էության այս հանգամանքը կարող ենք մեկնաբանել այս-
պես, որ վարչական դատարանի ձևավորման սկզբունքները նույնացվել 
են ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների և դատարանի 
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նախագահի ընտրությանը [5]: Սակայն համակարծիք լինելով այս տեսա-
կետի հետ՝ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է հիշյալ հոդվածը լրացնել նոր 
մասով որով կամրագրվեն վարչական դատարանի և դատարանի նախա-
գահի ընտրության կարգը: 

Սահմանադրությամբ ամրագրված դատական իշխանության դատա-
կան հատվածի կազմավորման ընթացակարգերի հետ կապված՝ առկա է 
նաև հատուկ քննարկման ենթական ևս մեկ հիմնախնդիր: Սահմանադ-
րության 166-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Սահմանադրական դա-
տարանի դատավորն ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից տասներկու 
տարի ժամկետով: Միևնուն անձը Սահմանադրական դատարանի դա-
տավոր կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ: Մինչդեռ ՄԻԵԴ-ի նախադի-
պային իրավունքով՝ պաշտոնավարման ժամկետը համարվում է դատա-
վորի անկախության երաշխիքներից մեկը [6, par.73]: Այս առումով 
քննարկվող դրույթի համապատասխանությունը ՄԻԵԴ-ի նախադիպային 
իրավունքին բավականին խնդրահարույց է, քանի որ դրանով իսկ կարող 
է կրճատվել Սահմանադրական դատարանի առանձին գործող անդամ-
ների պաշտոնավարման ժամկետը: 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 164-րդ հոդվա-
ծի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ «Դատավորը չի կարող պատասխա-
նատվության ենթարկվել արդարադատություն իրականացնելիս հայտ-
նած կարծիքի կամ կայացրած դատական ակտի համար, բացառությամբ 
երբ առկա են հանցագործության կամ կարգապահական խախտման 
հատկանիշներ»: Սահմանադրական այս դրույթից բխում է դատավորնե-
րի պատասխանատվության սահմանադրական կարգավորումը: Ինչը 
հանդիսանում է դատական իշխանության անկախության և դատավորնե-
րի իրավական կարգավիճակը բնութագրող հիմնական սկզբունքը:  

Դատավորի կողմից իր լիազորությունների իրականացման կապակ-
ցությամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն Բարձրա-
գույն դատական խորհրդի կամ Սահմանադրական դատարանի համա-
ձայնությամբ կարող է զրկվել ազատությունից միայն այն դեպքում, երբ 
բռնվել է հանցագործություն կատարելու պահին կամ անիմջապես դրա-
նից հետո: Սակայն այս դեպքում պետք է անհապաղ տեղյակ պահվի 
Սահմանադրական դատարանի նախագահը կամ Բարձրագույն դատա-
կան խորհրդի նախագահը: Մինչև 2015թ. սահմանադրական փոփոխութ-
յունները դատավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու համաձայնությունը 
տալիս էր հանրապետության նախագահը: Փոփոխված իրավակարգավո-
րումը կարող է առավելագույնս նպաստել դատական իշխանության ամ-
րապնդմանը և համապատասխանում է Վենետիկի հանձնաժողովի այն 
դիրքորոշմանը, որի համաձայն՝ դատավորին անձեռնմխելիությունից 
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զրկել պետք է հնարավոր լինի միայն դատական համակարգի մարմիննե-
րի կողմից[7, կետ 154]: 

Որոշակի խնդիրներ են առաջանում կարգապահական խախտում 
կատարելու հիմքով դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու և, 
մասնավորապես, նրա լիազորությունների դադարեցման պարագայում: 
Այս խնդիրը բարձրացնում են նաև տվյալ ոլորտի մասնագետներն իրենց 
աշխատություններում: Ինչևէ այս ոլորտի հարաբերություններն ընդհան-
րական ձևով կարգավորված են Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի  
9-րդ մասով, որի համաձայն «Սահմանադրական դատարանի դատա-
վորի լիազորությունները՝ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, իսկ 
դատավորի լիազորությունները՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշ-
մամբ, դադարեցվում են անհամատեղելիության պահանջները խախտե-
լու, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու, առողջական վիճակի 
պատճառով պաշտոնավարման անհնարինության, էական կարգապա-
հական խախտում կատարելու դեպքում»: Այս պարագայում պետք է սահ-
մանվի այն սուբյեկտը, որը լիազորված է որոշելու համապատասխան 
հարցի իսկությունը: Այդ փաստերի հաստատման լիազորությունը պետք է 
վերապահվի ոչ թե Սահմանադրական դատարանին և համապատասխա-
նաբար Բարձրագույն դատական խորհրդին այլ ընդհանուր իրավասութ-
յան դատարանին: Այս տեսակետը հիմնավորվում է հետևյալով, որ առա-
ջին հերթին չեն ծանրաբեռնվի առանց այդ էլ ծանրաբեռնված Սահմա-
նադրական դատարանը և Բարձրագույն դատական խորհուրդը այլև այս 
լիազորությունը, ընդհանուր իրավասության դատարանին վերապահելով, 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվող դատավորները 
կստանան համապատասխան որոշումները վերաքննության և վճռաբե-
կության կարգով վերանայելու հնարավորություն, ինչը կնվազեցնի սխալ-
ների հնարավորությունը և կբարձրացնի այդ սխալների շտկման հնարա-
վորությունը: Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետը այս հարցի շուրջ այն 
է, որ նրանք առաջարկում էին դատավորի լիազորությունների դադրեց-
ման մասին «Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման դատական բո-
ղոքարկման հնարավորություն» [8, կետ 153]:  

Որոշակի խնդիրներ են առաջանում՝ կապված դատավորի լիազո-
րությունների դադարեցման վերջին հիմքի՝ «էական կարգապահական 
խախտում կատարելու դեպքում» ձևակերպման հետ: Կարծում ենք, որ 
այդպիսի ընդհանրական ձևակերպումը, չի համապատասխանում իրա-
վական որոշակիության սկզբունքին: Այդ սկզբունքի էությունն այն է, որ 
պահանջվում է այնպիսի օրենք, որի փաստակազմը և իրավական հետ-
ևանքը բովանդակային տեսանկյունից այնքան որոշակի լինեն, որ հնա-
րավորություն տան հիմնական իրավունքի կրողին և հասցեատիրոջը 
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դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ: Միայն բավարար չափով որո-
շակի կարգավորումները կարող են հիմք դառնալ նաև դատական վե-
րահսկողության համար[9, Էջ 82]:  

Ամփոփելով՝ կարելի է արձանագրել, որ կիսանախագահական կա-
ռավարման համակարգի փոխարինումը խորհրդարանական կառավար-
ման ձևաչափով ինքնին բավականին լայն հնարավորություններ է ստեղ-
ծել Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության գործա-
ռության օբյեկտիվության, արդյունավետության և իշխանության այդ թևի 
անկախության մակարդակի որակական բարձրացման համար: Սահմա-
նադրությամբ արդեն ամրագրված են դրա համար անհրաժեշտ հիմքերը: 
Կարևոր է ընթացիկ օրենսդրությամբ, առաջին հերթին՝ «Սահմանադրա-
կան դատարանի մասին» օրենքում և Դատական օրենսգրքում, 
առավելագույնս իրականացնել այդ հնարավորությունները: 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕФЕРЕНДУМЕ 2015 ГОДА 
В статье затрагиваются проблемы становления независимой 

судебной власти в контексте осуществляемых в стране Конститу-
ционно-правовых реформ, в частности новых правовых урегулирований 
Конституции, принятой на референдуме 6 декабря 2015 года. 
Конституционные поправки содержат явно ценные положения в сфере 
судебной власти, в том числе, укрепляют гарантии внешней и внутрен-
ней независимости судебной власти и судьи. Затронуто привлечение 
судей к дисциплинарной ответственности, прекращение полномочий 
судей на основании совершения дисциплинарных нарушений. В этом 
контексте в результате всестороннего исследования некоторых проб-
лем сделаны некоторые конкретные заключения и предложения, наце-
ленные на становление независимой, беспристрастной судебной 
власти. 

Ключевые слова: Конституция, судебная власть, судебных кодекс, 
суды, судьи, высший судебный совет, существенное дисциплинарное 
нарушение, праворегулирование, принцип правовой определенности. 
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THE PROBLEMS OF THE ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT 
JUDICIARY IN THE CONTEXT OF THE CONSTITUTIONAL 

REFERENDUM ON 2015 
The article touches upon the problems of the establishment of an 

independent judiciary in the context of the Constitutional legal reforms in the 
country, in particular the new legal settlements of the Constitution adopted 
at the referendum on December 6, 2015. Constitutional amendments contain 
clearly valuable provisions in the sphere of the judiciary, including, they 
strengthen the guarantees of external and internal independence of the 
judiciary and the judge. The involvement of judges in disciplinary 
proceedings, the termination of the powers of judges on the basis of 
committing disciplinary violations were touched upon. In this context, as a 
result of a comprehensive study of some problems, certain specific 
conclusions and proposals have been made aimed at the establishment of 
an independent, impartial judiciary. 

Keywords: The Constitution, the judiciary, judicial codes, courts, 
judges, the highest judicial council, a significant disciplinary violation, law 
regulation, the principle of legal certainty 
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ԳԵՎՈՐԳ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների  

թեկնածու, դոցենտ 

«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում «հայեցողության ազա-
տություն» և «հայեցողության սահմաններ» եզրույթների լեզվաբա-
նական ստուգաբանությանը, դիտարկվում են նշված հասկացութ-
յունների սահմանման մասին տարբեր հեղինակների դիրքորոշում-
ները: Ուսումնասիրվում են «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ա-
զատությունների պաշտպանության մասին» Եվրոպական կոնվեն-
ցիայով նախատեսված հիմքերը, որոնք թույլ են տալիս պետություննե-
րին կոնկրետ դեպքերում սահմանափակել մարդու իրավունքների 
իրականացման փաստացի հնարավորությունները: 

Հոդվածում ներկայացվում է սեփական դիրքորոշումը «հայեցո-
ղության ազատություն» և «հայեցողության սահմաններ» եզրույթնե-
րի վերաբերյալ և բնութագրվում «հայեցողության սահմաններ» հաս-
կացությունը: 

Հիմնաբառեր. «հայեցողության ազատություն», «հայեցողութ-
յան սահմաններ», Կոնվենցիա, Դատարան, մարդու իրավունքներ, 
վերահսկողություն: 

 
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-

նության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետև՝ Կոնվենցիա) վա-
վերացման պահից պետությունները ստանձնում են որոշակի պարտավո-
րություններ, որոնք կիրառելի են տվյալ պետության կողմից` անկախ 
իրենց ներպետական կարգավորման առանձնահատկություններից: Այ-
նուամենայնիվ, նշված առանձնահատկությունների անխուսափելի գոյու-
թյունն ինքնին հանգեցրել է պետություների կողմից ոչ միայն Կոնվենցիա-
յի միատեսակ իմպլեմենտացման անհնարինության, այլև որոշակի փաս-
տերի դեպքում` կոնվենցիոն նորմերի կիրառման անթույլատրելիության:  

Ամրագրելով մարդու իրավունքները՝ Կոնվենցիայի մի շարք հոդված-
ներում միաժամանակ նախատեսվում են Կոնվենցիան ստորագրած պե-
տությունների կողմից համապատասխան պարտավորությունների կա-
տարումից ձեռնպահ մնալու որոշակի դեպքեր և հիմքեր [1]: Այսինքն՝ հաշ-
վի առնելով, որ մարդու իրավունքները չեն կարող լինել անսահմանա-
փակ, Կոնվենցիան նախատեսում է որոշակի հիմքեր և պայմաններ, 
որոնց առկայության դեպքում պետությունը, ըստ էության, ձեռք է բերում 
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այդ իրավունքներին միջամտելու իրավասություն կամ ազատվում է իր 
պոզիտիվ պարտականությունների կատարումից: Խոսքը վերաբերում է 
հետևյալին. մարդու յուրաքանչյուր իրավունք պետության համար առա-
ջացնում է համապատասխան պոզիտիվ պարտականություն` ստեղծելու 
պայմաններ, ինչպես նաև ձեռնարկելու անհրաժեշտ միջոցներ մարդու 
իրավունքների պատշաճ իրականացման հնարավորությունն ապահովե-
լու համար: Սակայն Կոնվենցիայով նախատեսված որոշակի հիմքերի առ-
կայության պայմաններում, պետությանն իրավունք է վերապահվում ոչ 
միայն ձեռնպահ մնալու այդ պարտականությունների կատարումից, այլև 
սահմանափակելու մարդու տվյալ իրավունքն իրականացնելու փաստացի 
հնարավորությունը: Մասնավորապես՝ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով 
սահմանված է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր անձնական ու ընտանեկան 
կյանքի, բնակարանի և նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրա-
վունք։ Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն այդ 
իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա նա-
խատեսված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարա-
կությունում` ի շահ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի 
կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, ինչպես նաև անկարգություն-
ների կամ հանցագործությունների կանխման, առողջության կամ բարո-
յականության պաշտպանության կամ այլ անձանց իրավունքների և ազա-
տությունների պաշտպանության նպատակով»: Նման սահմանափակման 
հիմքեր է նախատեսում նաև Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը, որում սահ-
մանված է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատորեն արտահայտվելու իրա-
վունք։ Այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, տեղե-
կություններ և գաղափարներ ստանալու և տարածելու ազատությունը՝ 
առանց պետական մարմինների միջամտության և անկախ սահմաննե-
րից։ Սույն հոդվածը չի խոչընդոտում պետություններին` սահմանելու ռա-
դիոհաղորդումների, հեռուստատեսային կամ կինեմատոգրաֆիական 
ձեռնարկությունների լիցենզավորում։ Այս ազատությունների իրականա-
ցումը, քանի որ այն կապված է պարտավորությունների և պատասխա-
նատվության հետ, կարող է պայմանավորվել այնպիսի ձևականություննե-
րով, պայմաններով, սահմանափակումներով կամ պատժամիջոցներով, 
որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են ժողովրդավարական 
հասարակությունում` ի շահ պետական անվտանգության, տարածքային 
ամբողջականության կամ հասարակության անվտանգության, անկար-
գությունները կամ հանցագործությունները կանխելու, առողջությունը կամ 
բարոյականությունը, ինչպես և այլ անձանց հեղինակությունը կամ իրա-
վունքները պաշտպանելու, խորհրդապահական պայմաններով ստացված 
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տեղեկատվության բացահայտումը կանխելու կամ արդարադատության 
հեղինակությունն ու անաչառությունը պահպանելու նպատակով»: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետև՝ Դա-
տարան) բազմաթիվ գործերով սահմանել է. «Որպես կանոն, պետություն-
ներն օգտվում են հայեցողության որոշակի ազատությամբ կիրառելու որո-
շակի սահմանափակումներ կամ ձեռնպահ մնալու որոշակի պարտավո-
րությունների կատարումից» [2]: Սակայն պետությունների այդ ազատութ-
յունը ևս պետք է լինի սահմանափակման առարկա, հակառակ դեպքում 
կհանգեցնի մարդու իրավունքների համակարգային ոտնահարումների: 
Կոնվենցիան պետություններին օժտում է որոշակի հայեցողությամբ՝ կի-
րառելու որոշակի սահմանափակումներ կամ ձեռնպահ մնալու որոշակի 
պարտավորությունների կատարումից՝ միաժամանակ սահմանելով 
հստակ հիմքեր և պայմաններ, որոնց առկայության դեպքում միայն պե-
տությունների կողմից պարտավորությունների չկատարումը կարող է հա-
մարվել ընդունելի:  

Հայեցողության ազատությունը բացարձակ չէ և ենթարկվում է վե-
րահսկողության Դատարան կողմից, այսինքն՝ Դատարանն իր որոշմամբ 
կարող է սահմանել, թե արդյոք պետության կողմից իր հայեցողությունից 
օգտվելը համապատասխանում է Կոնվենցիայով սահմանված պահանջ-
ներին: Նման վերահսկողության նպատակը ոչ թե համապատասխան 
ներպետական մարմինների դիրքորոշումը փոխելն է, այլև Կոնվենցիայի 
և ամբողջ գործի հանգամանքների լույսի ներքո ազգային դատարանների 
կողմից կայացված որոշումներն ստուգելը, որոնք նրանք կայացնում են՝ 
օգտագործելով իրենց հայեցողության իրավունքը [3]:  

Ինքնին պարզ է, որ պետությունների «հայեցողության ազատությունը» 
բավական բարդ և «զգայուն» ինստիտուտ է և կոչված է մի կողմից ապա-
հովելու պետությունների իրավական համակարգերի անկախությունն ու 
ինքնուրույնությունը, մյուս կողմից` պետությունների կողմից մարդու իրա-
վունքների իրականացումն ապահովող պատշաճ պայմանները: Հայեցո-
ղության ազատության կիրառումը թույլ է տալիս Կոնվենցիայի համակար-
գը դարձնել առավել ճկուն, սակայն, միաժամանակ, այն չպետք է հան-
գեցնի մարդու իրավունքների պաշտպանության ողջ կառուցակարգի ար-
ժեզրկմանը: 

Չնայած հայեցողության ազատության ինստիտուտի կարևորությանը՝ 
այն ամրագրված չէ ո՛չ Դատարանի կանոնակարգում, ո՛չ Կոնվենցիայում, 
այլ սահմանվում է բացառապես Դատարանի որոշումներով: Ընդ որում՝ 
նկատի ունենալով, որ Դատարանը բազմիցս իր որոշումներում ամրագրել 
է, որ Կոնվենցիան կենդանի օրգանիզմ է [4] հետևաբար, Դատարանի 
կողմից սահմանված չափանիշները ևս չեն կարող համարվել կայուն և 
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կանխատեսելի: Այսինքն՝ պետությունների հայեցողության պայմանները 
հաստատուն դրսևորում չունեն ու չեն կարող ունենալ, քանի որ Դատա-
րանի կողմից կոնվենցիոն դրույթների մեկնաբանությունները ինքնին 
կանխատեսելի և որոշակի են միայն որոշակի ժամանակահատվածում և 
որոշակի փաստերի առկայության դեպքում:  

Քննարկվող ինստիտուտի էությունը պարզելու համար չափազանց 
կարևոր է ճշգրտել դրա լեզվաբանական էությունը, քանի որ բացառապես 
այդ դեպքում հնարավորություն կընձեռվի պարզել դրա գործնական-կի-
րառական նշանակությունը:  

Անհրաժեշտ է նկատել, որ «հայեցողության ազատություն» եզրույթը 
դատարանի կողմից առաջին անգամ կիրառվել է անգլերեն՝ «margin of 
appreciation» և ֆրանսերեն` «marge d’appréciation»: Հենց այդ լեզուներով 
առաջին անգամ ձևակերպվեց վերլուծվող հասկացությունը, ուստի պետք 
է ոչ միայն ուսումնասիրել «հայեցողության ազատության» սկզբնական 
նշանակությունը բնօրինակի լեզվով, այլ նաև գնահատել տվյալ ինստի-
տուտի անվան հայերեն թարգմանության համարժեքության աստիճանը: 

Անգլերեն և ֆրանսերեն բացատրական, ինչպես նաև իրավաբանա-
կան բառարանները չեն պարունակում «margin of appreciation/marge 
d’appréciation» միասնական բառակապակցության իրավական սահմա-
նում, հետևաբար դիտարկվող հասկացության իմաստը պարզելու համար 
պետք է դիտարկել անգլերեն և ֆրանսերեն բացատրական բառարաննե-
րով առաջարկվող «margin/marge» և «appreciation/appréciation» բառերի 
առանձին բացատրությունները, այնուհետև այդ հասկացությունները դի-
տարկել համակցված ձևով: 

Այսպես օրինակ՝ անգլերենի բացատրական բառարանն առաջար-
կում է «margin» եզրույթի ընկալման մի շարք տարբերակներ, բայց խնդրո 
առարկայի իմաստով նշանակում է «եզրային սահման» [5]: 

Ֆրանսերենի բացատրական բառարանը «marge» եզրույթը ներկա-
յացնում են հիմնականում «տարածության կամ ժամանակի մեջ որոշակի 
ինտերվալ» [6]: 

Լատիներենից «margo» («marginis») թարգմանաբար նշանակում է 
«եզր» [7]: 

Ինչ վերաբերում է «appreciation/appréciation» եզրույթին, ապա այն 
հիմնականում բնորոշվում է որպես «գործողությունների ազատություն», 
«ազատ ընտրություն», «դատողություն», «դիտարկում», «վերլուծություն» 
[8]: Լատիներենից թարգմանաբար «appretiatio» («appretiare» - գնահա-
տել բայից) նշանակում է գնահատկան, գին [7]: 

Այստեղ կարևոր է պարզել, թե արդյոք նշված բառերի հայերեն թարգ-
մանությունները համարժե՞ք են սկզբնական «margin of 
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appreciation/marge d’appréciation» եզրույթների թարգմանությանը: 
«Margin» բառը հայերեն թարգմանվում է որպես «սահման», «շրջանակ», 
իսկ «appreciation» բառը՝ «արժևորում», «գնահատում» [9]:  

Ռուս տեսաբանների կողմից «margin of appreciation»-ը օգտագործ-
վում է և՛ «հայեցողության ազատություն», և՛ «հայեցողության սահման-
ներ» եզրույթներով [10]: Դատարանի որոշումների ռուսերեն թարգմա-
նություններում նույնպես «հայեցողության ազատության» հետ մեկտեղ 
հանդիպում է «հայեցողության սահմաններ» եզրույթը:  

Ըստ որոշ հեղինակների՝ «ազատություն» եզրույթն առավել լայն 
իմաստ ունի, քան «սահմաններ» եզրույթը և, ըստ էության, ընդգրկում է 
նաև «սահմանները», քանի որ վերջինս հանդիսանում է այն որոշակի 
իրավական տարածության մաս, որին Դատարանն անվանում է «հայեցո-
ղության ազատություն» [1]: 

Այսպիսով, որպեսզի պարզենք, թե գործնականում ինչ նկատի ունի 
Դատարանը՝ «հայեցողության ազատություն», թե՞ «հայեցողության սահ-
մաններ», անհրաժեշտ է ընդունել, որ «ազատություն» և «սահմաններ» 
հասկացություններն անխզելիորեն կապված են միմյանց: Այսինքն՝ այն 
ոլորտներում, որտեղ պետությանը տրված է ազատություն, անհրաժեշտո-
րեն գոյություն ունեն որոշակի սահմաններ: Ըստ էության, երբ մենք խո-
սում ենք պետության կողմից իր հայեցողության ազատությունը չպահպա-
նելու մասին, ապա նկատի ենք ունենում հայեցողության սահմանների 
չպահպանելը, որովհետև, վերջին հաշվով, հենց սահմանազանցումն է 
առաջացնում այս կամ այն իրավական հետևանքները:  

Անդրադառնանք հայեցողության ազատության իրավական իմաս-
տին: Տվյալ ինստիտուտի առաջացման անհրաժեշտությունը պայմանա-
վորված էր նրանով, որ պետություններին պետք էր տրամադրել կոնվեն-
ցիոն իրավունքների երաշխավորման, հետևաբար նաև դրանց իրակա-
նացումը սահմանափակելու անհրաժեշտության դեպքում կոնվենցիոն 
կարգավորումներից շեղվելու հնարավորություն: Հայեցողության որոշա-
կի ազատության տրամադրումն ազգային դատարաններին թույլ է տալիս 
ներպետական հարթությունում գործերը քննելիս արդյունավետություն 
ապահովել՝ դուրս չգալով Կոնվենցիայի շրջանակներից: Բացի այդ, տար-
բեր եվրոպական երկրների տեսակետները որոշ «զգայուն» հարցերի 
շուրջ շոշափում են ավելի շուտ երկրի բարոյական-պատմական, սովորու-
թային արժեքային հիմքերը, որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են, հետևա-
բար դրանց որոշումը կախված է տեղական իշխանությունների դիրքորո-
շումից: 

Այսպիսով՝ «հայեցողության ազատության» նպատակը լրացուցիչ 
իրավական դաշտի ստեղծումն է:  
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Փաստորեն կարող ենք նշել, որ հայեցողությունը պետությանը 
տրված հնարավորությունն է` միջամտելու մարդու այս կամ այն իրավունք-
ների իրականացմանը յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում, սակայն որպես-
զի պետությունը կամայականություն չդրսևորի հայեցողության կիրառման 
հարցում, Դատարանն իր մեկնաբանություններում յուրաքանչյուր դեպ-
քում քննարկման առարկա է դարձնում այն, թե արդյոք պետությունը 
պատշաճ սահմաններում է կիրառել իր հայեցողությունը: 

Որոշ հեղինակներ Դատարանի դերը դիտարկում են ոչ թե որպես հա-
յեցողության շրջանակները սահմանող, այլ պետության կողմից կիրառ-
ված հայեցողության շրջանակները վերահսկող սուբյեկտ: Այսինքն՝ հայե-
ցության շրջանակները որոշում է պետությունը, Դատարանը միայն վե-
րահսկողություն է իրականացնում դրանց նկատմամբ: Սակայն նման մո-
տեցումը քննադատելի է, քանի որ ի վերջո Դատարանն է որոշում, թե 
արդյոք պետությունը համաչափ և պատշաճ է կիրառել իր հայեցողությու-
նը, միաժամանակ ստեղծելով նախադեպ, որը, ըստ էության կկանխորոշի 
պետության հայեցողության շրջանակները՝ հետագայում նման գործեր 
քննելիս: 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ եթե Դատարանն է որոշում պե-
տության կողմից կիրառված հայեցողության անհրաժեշտությունն ու հա-
մաչափությունը, հետևաբար Դատարանն է, ըստ էության, որոշում այն 
սահմանները, որոնք կիրառելի են պետության կողմից: 

Այսինքն՝ իրականացրած լեզվաբանական և իրավական վերլուծութ-
յան արդյունքում կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ խնդրո ա-
ռարկա հասկացության հայերեն թարգմանությունը պետք է լինի ոչ թե 
«հայեցողության ազատություն», այլ «հայեցողության սահմաններ», քանի 
որ մեր դիտարկմամբ՝ հայեցողությունը պետությանը տրված իրավունք է, 
որի սահմանները որոշում է Դատարանը: Ինչպես նշվում է գիտական 
գրականության մեջ, ««Հայեցողության սահմաններ» եզրույթը վերաբե-
րում է որոշակի հնարավորությանը, որն ունի պետությունը մարդու իրա-
վունքների ոլորտում՝ փաստացի իրավիճակները գնահատելիս և միջազ-
գային պայմանագրերի նորմերը իրագործելիս» [11]: 

Այսպիսով, «հայեցողության սահմաններ» հասկացությունը մեր կող-
մից բնութագրվում է որպես անհատի և հասարակության շահերի հավա-
սարակշռության ապահովմանն ուղղված՝ պետության լիազորությունների 
համակցություն, որի սահմանները որոշվում են Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի կողմից: 
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В статье рассматривается этимология понятий «свобода усмот-
рения» и «пределы усмотрения», анализируются определения этих 
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В статье представлена личная позиция сущности понятий «свобода 
усмотрения» и «пределы усмотрения» и описан термин «пределы 
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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  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ1 

 Հոդվածում ուսումնասիրված է քաղաքական մշակույթը` որպես 
ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ և գաղափարական-աշխարհա-
յացքային ֆենոմեն: Այդ համատեքստում քաղաքական մշակույթը 
դիտարկված է որպես քաղաքական համակարգում դերակատարնե-
րի վարքագիծը սահմանող պատկերացումների, զգացումների, մո-
տեցումների այնպիսի ամբողջություն, որն իմաստավորում և կանո-
նակարգում է քաղաքական գործընթացը: Դա էլ համախմբում է հա-
սարակությանը իր անցյալով, ներկայով և ապագայով: Այս շրջա-
նակում քաղաքական մշակույթը դիտարկված է նաև որպես մարդա-
սիրական գիտակցության ամբողջություն՝ կարևորելով ազատա-
կան և ավանդական մշակութային արժեքների փոխներդաշնակման 
անհրաժեշտությունը: 

Մոտեցումը հիմնավորված է նկատի ունենալով, որ խորհրդարա-
նական կառավարման պայմաններում ՀՀ-ի քաղաքական մշակույթի 
ժողովրդավարացման գերակա հիմնախնդիր է անհատի քաղաքա-
կան սոցիալականացումը:  

ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման արդյունավետության 
ապահովման դիտանկյունից անհրաժեշտ է նվազեցնել PR և GR 
տեխնոլոգիանների մանիպուլյացիաները: Դա հոդվածի հեղինակի 
համոզմամբ կնպաստի խորհրդարանական մշակույթի զարգացմա-
նը: Այս պարագայում ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման 
արդյունավետության ապահովման նպատակով քաղաքական մշա-
կույթի Ժողովրդավարացման գերակա հիմնախնդիրն է ընտրանի-
ընտրազանգված քաղաքական դիսկուրսը, որի հետևանքով կնվազի 
քաղաքական համակարգի մարգինալության ռիսկայնությունը:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական մշակույթ, հումանիզմ, անձի սոցիա-
լականացում, խորհրդարանական կառավարում, քաղաքական ընտ-
րանի, խորհրդարանական մշակույթ, PR և GR տեխնոլոգիաններ, 
քաղաքական դիսկուրս: 

1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում: 
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Քաղաքականությունն արվեստ է, և որպես այդպիսին՝ այն ենթադ-

րում է տարբեր մակարդակներում գործող քաղաքականության դերակա-
տարների միջև առկա հարաբերություն, վերաբերմունք, գործողություն, 
կերպափոխվելու և արդիականանալու հնարավորություն։ Հետևաբար, 
քաղաքական մշակույթը դիրքորոշումների, համոզմունքների և զգաց-
մունքների համադրություն է, որը քաղաքական գործընթացին հաղորդե-
լով որոշակի արժեքաբանություն՝ ներկայացնում է վարքագծի ու քաղա-
քական համակարգի ղեկավարման հիմնարար սկզբունքներ և կանոն-
ներ:Այս ամենն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի 
գիտելիքներ, փոխանցված ավանդույթներ և ընդունված վարքի չափա-
նիշները կանոնակարգող գործելակերպ, այլ կերպ ասած՝ քաղաքական 
մշակույթ։ Դեռևս XVIII դարում գերմանացի փիլիսոփա Յոհան Հերդերը, 
առաջին անգամ օգտագործելով «քաղաքական մշակույթ» եզրույթը, գրել 
է. «...Հին հույն իմաստունների մեծամասնությունը զբաղեցնում էր հան-
րային պաշտոններ` որպես ժողովրդական առաջնորդներ, թագավորների 
խորհրդականներ, զորահրամանատարներ, քանի որ նման նշանավոր 
մարդկանցից, արիստոկրատներից կարող էր միայն սկիզբ առնել քաղա-
քական մշակույթը և գործուն կերպով ազդել ստորին խավի մարդկանց 
վրա» [1, էջ 368]:  

XX դարի 50-60-ականներին ամերիկացի քաղաքագետներ Գ. Ալմոն-
դը և Ս. Վերբան, համեմատության մեջ ուսումնասիրելով քաղաքակա-
նության դերակատարների վարքաբանությունը, գրեցին. «Երբ մենք խո-
սում ենք հասարակության քաղաքական մշակույթի մասին, մենք նկատի 
ենք ունենում քաղաքական համակարգը, որն արտացոլված է նրա ան-
դամների գիտելիքներում, զգացմունքներում և գնահատականներում»  
[2, Էջ 66-67]: Ելակետ ընդունելով այս մոտեցումը՝ հնարավորություն ենք 
ստանում փաստարկելու քաղաքական ընտրանու իրականացրած իշխա-
նության մշակույթը՝ համադրելով իրավական և ոգեղենական մշակութա-
յին այն նմուշները, որոնք ներառում են քաղաքական դերերը և նրանց 
փոխհարաբերությունները:  

 Վստահորեն կարող ենք պնդել, որ քաղաքական մշակույթը, որպես 
ընդհանրական մշակույթի բաղադրիչ և գաղափարական-աշխարհայաց-
քային ֆենոմեն, ներառում է անձի սոցիալականացումը և արժեքների ար-
դիականացումն այն բազմամակարդակ տարածությունում, որտեղ գոր-
ծունեություն է ծավալում քաղաքական ընտրանին: Քաղաքական մշակույ-
թը տվյալ երկրի հասարակական կյանքում մարդկանց վարքի կերպի այն 
ամբողջությունն է, որը, մարմնավորելով իրենց արժեքային պատկերա-
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ցումները քաղաքականության նպատակների մասին, պահպանում և մշա-
կում է ամրագրված նորմերն ու ավանդույթները պետության և հասարա-
կության փոխհարաբերություններում: Ակնհայտ է, որ քաղաքական մշա-
կույթն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես քաղաքական համակարգում դե-
րակատարների վարքագիծը սահմանող պատկերացումների, զգացում-
ների, մոտեցումների այնպիսի ամբողջություն, որն իմաստավորում և կա-
նոնակարգում է քաղաքական գործընթացը: Որպես այդպիսին՝ այն ոչ 
միայն քաղաքականության սուբյեկտիվ բովանդակության արտահայ-
տությունն է, այլև, վերածվելով հասարակական գիտակցության ձևի, իր 
արտահայտությունն է ստանում մտահայեցողությունում և վարքաբանութ-
յունում: Հենվելով ընդհանուր մշակույթի ոգեղեն կառուցակարգի վրա՝ այն 
հանրագումարում է այնպիսի արժեքային կողմնորոշումներ, որոնք կարող 
են մարգինալացնել, շահադրդել և սոցիալականացնել քաղաքացու վար-
քը: Որպես անձի քաղաքական կյանքի բաղկացուցիչ` քաղաքական ար-
ժեքների յուրացումը միաժամանակ պարտադիր կրում է հասարակական 
պահանջմունքների առանձնահատուկ ազդեցությունը: Նախևառաջ դա 
տեղի է ունենում քաղաքական համակարգի նորմերի ընկալման հիմքի 
վրա՝ ներառելով ոչ միայն ժամանակակից պահանջները, այլև ընդգրկե-
լով անցյալի փորձը, ինչպես նաև կառուցելով ապագայի տեսլականը: Այս 
ամենը, ժառանգորդություն ապահովելով անցյալի և ապագայի միջև, հա-
մախմբում է հասարակությանը որպես ամբողջական կենդանի օրգանիզմ` 
իր անցյալով, ներկայով և ապագայով: Որպես բարդ, բազմաշերտ հաս-
կացություն՝ այն ամփոփում է քաղաքական սովորույթներում ամրագրված 
անցյալը և ներկան՝ արտացոլված քաղաքական իրականությանը իր 
հենց մասնակցությունը բերող մարդկանց վարքաբանության մեջ, և հնա-
րավորի, ցանկալիի և արժանավորի հետ ներդաշնակ ապագան։ Քաղա-
քական մշակույթի այս ենթաշերտերը լրացնելով մեկը մյուսին էքստրոպո-
լացիայի են ենթարկում ապագայի չափումները, քանի որ առանց դրա 
հնարավոր չէ պատասխանել քաղաքական զարգացման մարտահրավեր-
ներին։ Այս եռաչափության օգնությամբ քաղաքական մշակույթը քաղա-
քականության դերակատարներին տալիս է անվտանգության զգացողու-
թյուն և հնարավորություն է ընձեռում հակազդելու քաղաքական գործըն-
թացների անկանխատեսելիությանը: Այս առումով ամերիկացի քաղաքա-
գետ Ռ. Ինգլհարթը նշել է, որ «նույնիսկ բռնապետական վարչակարգե-
րում կողմնորոշումների մակարդակով անցյալի յուրացումը կարող է կա-
տարվել միայն մտածողության ինչ-որ ձևերի և անցյալում ապրող սերունդ-
ների վարքի ազատ զարգացման հիմքի վրա: Բռնապետությունն ընդու-
նակ է վերահսկելու միայն վարքը, բայց ոչ միտքը, և դրա համար մշակույ-
թը վերահսկման ոչ մի կառուցակարգ չունի, բացի մարդու գիտակցության 
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սահմանափակումներից» [3, էջ 10-11]: Հենց դա էլ քաղաքական մշակույթը 
դարձնում է ինքնազարգացման, ինքնաիրացման և ինքնադրսևորման 
հզոր գործոն: Որպես այդպիսին` այն իրական ազդեցություն է գործում 
քաղաքական գործընթացի, պետական իշխանության ոլորտում փոփո-
խությունների դինամիկայի վրա` դրսևորվելով քաղաքակրթական չա-
փումներում, ինչպես նաև կրոնական, էթնո և սոցիո ենթամշակույթնե-
րում: Այդ իմաստով, որպես յուրաքանչյուր երկրի ընդհանուր (ազգային) 
մշակույթի օրգանական մաս` քաղաքական մշակույթը սահմանակարգում 
է համամշակութային արժեքները` հիմնավորելով քաղաքական համա-
կարգի բոլոր դերակատարների բնականոն արդիականացումը: Քաղա-
քական մշակույթի ժողովրդավարացման վրա ազդում են կրոնը, էթնո-
ազգային մտահայեցողությունը, գիտության և տեխնիկայի ձեռքբերումնե-
րի մակարդակը և այլն: Այլ կերպ ասած՝ մշակույթն ամբողջությամբ սո-
ցիալական տեքստ է, որի ներսում քաղաքական իրադարձությունների 
համակարգումը մարդու համար ստեղծում է ինքնորոշվելու հնարավո-
րություն: Այսպիսով, քաղաքականությունը հասարակության մշակութա-
յին լեզվի կեցության միջոց է, նրա իմաստային կառուցվածքների, ազգա-
յին ինքնության, ավանդույթների արտահայտություն: Համակարգելով ժո-
ղովրդի «գենետիկական ծրագիրը», նրա ոգին առասպելներում և խորհր-
դանիշներում` մշակույթը, նպաստելով հասարակության միասնությանը, 
ապահովելով ընտրանու, լիդերների և ընտրազանգվածների միջև հարա-
բերությունների ժառանգականությունը, երկխոսություն է ենթադրում: 
Քաղաքական մշակույթը, որպես տվյալ քաղաքական համակարգի դերա-
կատարների արժեքային կողմնորոշիչների սուբյեկտիվ ոլորտ, իմաստա-
վորում է քաղաքական գործունեության հիմքերը՝ հանրագումարելով. 

ա) քաղաքական փաստերի իմացության, հավաքման, վերլուծության 
և կանխատեսման արժեքաբանությունը, 

բ) քաղաքական գործընթացների իրատես գնահատումը՝ բացահայ-
տելով քաղաքական տարածության և ժամանակի մեջ «Ես»-ի ադապտա-
ցիայի իսկությունը,  

գ) որոշակիացված քաղաքական դիրքորոշումը, որն ենթադրում է 
ռացիոնալի և իռացիոնալի, ինչպես նաև ավանդական և արդիական ար-
ժեքների փոխներդաշնակում: Հետևաբար քաղաքական մշակույթը, փո-
խակերպելով քաղաքականության տեղեկատվության դաշտը դրսևորվում է. 

• որպես գլոբալ քաղաքակրթության ընդհանուր համակարգի կա-
ռուցվածքային բաղադրամաս, 

• որպես քաղաքացիների կողմից պետական քաղաքականության 
իմացություն և այն իրականացնելու ընդունակություն, 
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• որպես քաղաքական կյանքին մասնակցության ակտիվության աս-
տիճանի բնութագրում, 

• որպես մարդու իրավունքների ու պարտականությունների ըմբռն-
ման և գիտելիքների օգտագործման աստիճանի սահմանում,  

• որպես քաղաքական համակարգի արդիականացման և ժողովր-
դավարացման պայման [2, էջեր 94, 110, 119]։  

Կարծում ենք, որ քաղաքական մշակույթը կարելի է դիտարկել նաև 
որպես մարդասիրական գիտակցության արժեքային ամբողջություն: 
Այս մոտեցումը հիմնավորում ենք՝ նկատի ունենալով այն, որ այսօր կյանքի 
որակի և մակարդակի առումով զարգացած ու զարգացող երկրների միջև 
հսկայական տարբերություն կա։ Այժմ արդեն ցանցային կառավարման 
արժեքային համակարգի արդյունք «ոսկե միլիարդի» դեմ հանդիման աշ-
խարհի տարբեր մասերում կանգնած է մարդկության աղքատ, օտարված և 
մարգինալ մասը։ Դա ստիպում է խմբիշխանական վարք ունեցող հետ-
խորհրդային տարածքների նոր անկախացած երկրների կառավարող ընտ-
րանիներին ժողովրդավարացնել քաղաքական մշակույթի արժեքային հա-
մակարգը: Այլապես այդ երկրները կարող են դուրս չգալ քաղաքական 
զարգացման ճգնաժամերից՝ դառնալով «չհաջողված պետություններ»:  

Ըստ Գ. Ալմոնդի` քաղաքական մշակույթն ընդգրկում է քաղաքացի-
ների կողմնորոշումների երեք մակարդակով հանդես եկող վերաբեր-
մունք` քաղաքական համակարգի, քաղաքական կուրսի, քաղաքական 
կուրսի արդյունքների նկատմամբ [2, էջ 221]։ Այս համատեքստւմ ան-
հրաժեշտ է կարևորել, որ արևմտյան և արևելյան տիպի մշակույթները 
տարբեր կերպ են լուծում այս խնդիրները: Արևմտյան մշակույթը քաղա-
քականություն բերեց ազատ մասնակցության (laissez – faire) փիլիսոփա-
յությունը, որի համար իրավունքի գերակայությունը ձևավորում է կառա-
վարման ոճը, երաշխավորում անձի ինքնորոշումը, ազատ շուկայի զար-
գացումը, պետության չեզոքությունը քաղաքացիական հասարակության 
նկատմամբ: 

Արևելյան մշակույթը հենվում է համայնքային մարդու և իշխանության 
միջև միջնորդի` ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ ՈՒՍՈՒՑՉԻ անհրաժեշտության, ինչպես 
նաև քաղաքական իշխանությունը որպես աստվածային պարգև ընկալե-
լու վրա: Ակնհայտ է արևմտյան և արևելյան քաղաքական մշակույթների 
քաղաքակրթական հակադրությունը: Սակայն անհրաժեշտ է չանտեսել, 
որ արևմուտքի և արևելքի խիստ արդյունավետ այնպիսի փոխներգոր-
ծություն, ինչպիսին է՝ Ճապոնիան, որտեղ հետպատերազմյան օկուպա-
ցիայի հետևանքները վերացնելու նկատառումներով կառավարող ընտ-
րանին, աշխարհի առաջատար արդյունաբերական տեխնոլոգիական 
առաջընթացն օգտագործելով, ճապոնական ավանդական մշակույթը 

119 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2017 
 

 

կերպափոխեց ազատական-ժողովրդավարական արժեքների հիմքի վրա: 
Ձևավորված սինկրետ (հուն. synkretismos – միացում) մշակույթում ճապո-
նական կառավարող ընտրանին քաղաքացիների ակտիվ ու գիտակցված 
մասնակցությունն ապահովելու և արդյունավետ կառավարում իրականաց-
նելու նպատակով արևմտյան մշակույթների հիմքի վրա ստեղծված տեխ-
նոլոգիաները զուգակցեց ազգային ավանդականի հետ: 

 Վերոգրյալի տիրույթներում հարց է առաջանում. իսկ ինչպիսի՞ն 
պետք է լինի ժողովրդավարական անցումից համախմբում պայմաններում 
պարբերաբար ինստիտուցիոնալ դիզայնի մեջ կերպափոխվող ՀՀ-ի քա-
ղաքական մշակույթի արժեքաբանությունը։ Սահմանադրական բարեփո-
խումների փորձը ՀՀ-ում հավաստում է, որ ժողովրդավարական անցման 
որոշակի փուլում քաղաքական լեգիտիմության մշակութային հիմք կարող 
է լինել իշխանության ինստիտուցիոնալացված դիմակայությունը և բնակ-
չության օտարվածությունը։ Սակայն սահմանադրական փոփոխություն-
ներից հետո, երբ փոխվել է կառավարման ձևը, քաղաքական մշակույթի 
նման բնութագիրն անբավարար է։ Զարգացման բոլոր փուլերում քաղա-
քական մշակույթը կատարում է իր կարևորագույն գործառույթներից մե-
կը՝ անձի քաղաքական սոցիալականացումը։ Մարդու մուտքը քաղաքա-
կանություն, նրա նախապատրաստումը և ներառումը իշխանական հա-
րաբերություններում իրականացվում է իշխող մշակութային կողմնորոշիչ-
ների և նորմերի, քաղաքական վարքաբանության նմուշների և արժեքնե-
րի յուրացման գործընթացում։ 

Իր հերթին` ՀՀ քաղաքական կյանք նոր սերունդների մուտքն ապա-
հովում է քաղաքական սոցիալականացումը՝ կարևորելով հասարակութ-
յան քաղաքական զարգացման ժառանգականությունը: Դա երկխոսութ-
յան բազմամակարդակ հնարավորություն է ստեղծում պետության ինստի-
տուտի և քաղաքացու միջև, որն էլ, քաղաքական կայունություն երաշխա-
վորելով, հնարավորություն է տալիս կառավարող ընտրանուն հանդես 
գալու որպես ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի կրող և արա-
րող: Այդ առումով ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման գործընթա-
ցում առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում անձի սոցիա-
լականացման բազմաչափությունը: Եթե այս կառուցակարգը հաջողութ-
յամբ է գործում, ապա անհատը ձեռք է բերում ոչ միայն անհրաժեշտ 
կրթական և մասնագիտական պատրաստվածություն, այլև շահադրդող 
նպատակներ, ասոցիատիվ կապեր և արժեքներ, որոնք նույնականություն 
են ապահովում այս կամ այն սոցիալական խմբի հետ։ Ազատական ար-
ժեքների հաստատման հիմքի վրա ընթացող սոցիալականացման բազ-
մաչափ գործընթացի տրամաբանությունը ՀՀ-ում խախտված է, ավելի 
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ճիշտ՝ այն կատարվում է թերացումներով և հատվածայնորեն: Դա պատ-
ճառ է դառնում, որ անձը քաղաքականություն մտնի ոչ միայն տրոհված և 
իրարամերժ փոխբացառող արժեքային համակարգով, այլև օտարված, 
մարգինալացված քաղաքական իրականությունից, քանի որ անտեսված է 
ազատական և ավանդական մշակութային արժեքների փոխներդաշնակ-
ման անհրաժեշտությունը: 

Նման պարագայում խորհրդարանական կառավարման գործընթա-
ցում գտնվող ՀՀ-ում առկա է երկու հիմնախնդիր. 

1. սոցիալական անկայունության և սոցիալականացման փուլերի 
միջև անհամաձայնությունը սահմանափակում է քաղաքացիության, քա-
ղաքացիական դիրքորոշման և քաղաքացիական մշակույթի զարգացման 
հեռանկարը, որի հետևանքով անհատն անընդհատ մշակութային և գա-
ղափարական դեգերումների մեջ է, 

2. օտարվածության, մարգինալության, հիասթափության զգացումը 
թուլանում է, եթե արհեստավարժության, շահադրդող նպատակների և 
ասոցիատիվ կապերի զարգացման հիմքում դրվում է ժողովրդավարութ-
յան որակի բարձրացման խնդիրը։ Որպես այդ դժվարությունների հետ-
ևանք՝ ՀՀ-ի քաղաքական մշակույթում շարունակում է որոշակի տեղ գրա-
վել արժեքային անորոշությունը (կամ բևեռվածությունը)։ Դրան զուգահեռ 
խորհրդարանական կառավարման հաստատման գործընթացն ուղեկց-
վում է սոցիալական երկխոսության անարդյունավետությամբ, տրոհված 
արժեքային համակարգով, որն էլ չի նպաստում քաղաքացիական հասա-
րակության ֆունկցիոնալ զարգացմանը։ ՀՀ-ում քաղաքացիական հասա-
րակության ինստիտուցիոնալ, բայց ոչ ֆունկիոնալ զարգացածության 
պատճառով քաղաքականության դերակատարների վարքաբանությու-
նում այսօր սկսել են վճռորոշ դեր խաղալ և՛ ազգայնականությունը 
(նացիոնալիզմը), և՛ կոսմոպոլիտիզմը: Այս գործոնների միջոցով ՀՀ-ում 
կառավարող դասի առանձին խմբեր օգտագործում են մարգինալ շերտե-
րի անլիարժեքության բարդույթը և նրանց ներգրավում իրենց կուսակ-
ցությունների ու շարժումների գործունեության տիրույթում։ Դա տեղի է 
ունենում բնակչության հիմնական զանգվածի և քաղաքական որոշումնե-
րի ընդունման միջև սոցիալական ներկայացուցչության (ընտրական հա-
մակարգ և ճնշման խմբեր) համակարգի գործունեության ցածր արդյունա-
վետության պատճառով: Օգտվելով դրանից՝ հատկապես նորաստեղծ 
կուսակցական գործիչներն իրականացնում են տեղեկատվահաղորդակ-
ցական մանիպուլյատիվ գործառույթներ՝ շահարկելով սոցիալական ու 
ազգային ինքնության արդիականացման հրամայականները: ՀՀ սո-
ցիալական հիշողությունն արտացոլում է հայկական քաղաքակրթության 
արժեքային համակարգի հարաբերական անկախությունը և համարվում 
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է քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման առավել էա-
կան բաղադրիչներից մեկը: Այն դրսևորվում է մշակութային նորմերի մի-
ջոցով, որոնք հասարակության կողմից ոչ միշտ են անմիջականորեն գի-
տակցվում: Դարերով ձևավորված նորմերն ու արժեքները՝ ամրագրված 
լեզվում, գեղարվեստական գրականության մեջ, սովորույթներում, իրենց 
դրոշմն են դրել սոցիալական կապերի կառուցվածքի և մարդու ձևավո-
րման աստիճանի, ինչպես նաև ընտրանու իրականացրած իշխանության 
արժեքաբանության վրա:  
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ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассмотрена политическая культуры как часть общей 

культуры, а также идеологический и мировоззренческий феномен. В этом 
контексте политическая культура рассмотрена в качестве такой целост-
ности представлений, эмоций, менталитета и подходов, определяющих 
поведение акторов в политической системе, которая характеризует и 
систематизирует политический процесс. Это консолидирует общество в 
его прошлом, настоящем и будущем. С этой точки зрения политическая 
культура рассмотрена также как целостность гуманистического сознания, 
основанная на необходимости гармонизации традиционных и либераль-
ных культурных ценностей. 

Данный подход обоснован с учетом того, что в условиях парла-
ментского управления, приоритетной задачей демократизации полити-
ческой культуры РА является политическая социализация личности. 

Вместе с этим, с точки зрения обеспечния эффективности парла-
ментской формы правления в РА, необходимо снизить уровень манипу-
ляций PR и GR технологий. Автор убежден, что это поспособствует раз-
витию парламентской культуры. В этом контексте, с целью обеспечения 
эффективности парламентской формы правления в РА, приоритетной 
задачей демократизации политической культуры является политический 
дискурс элита-электорат, в результате чего снизится риск маргинализации 
политической системы. 

Ключевые слова: политическая культура, гуманизм, социализация 
личности, парламентская форма правления, политическая элита, парла-
ментская культура, PR и GR технологии, политический дискурс. 
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THE ISSUE OF DEMOCRATIZATION OF POLITICAL CULTURE  

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE PROCESS OF 
PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNANCE  

 
The article analyses political culture as a part of general culture, as well as 

an ideological and worldview phenomen. In this contex political culture is 
discussed as such integrity of perceptions, emotions, mentality and approaches, 
which determine behavior of actors in political system, as well as characterize 
and systemize the political process. This consolidates society in its past, 
present and future. From this point of view political culture is observed also as 
integrity of humanistic consciousness, which is based on the necessity of 
harmonization of traditional and liberal cultural values. 

This approach is proved taking into account the fact that in the process of 
parliamentary form of governance a priority of democratization of political culture 
in the RA is political socialization of individual. 

At the same time based on the necessity to provide efficiency of 
parliamentary form of governance in the RA, it is necessary to reduce the level 
of manipulations of PR and GR technologies. The author is convinced that this 
will foster the development of political culture. In this context aiming to provide 
efficiency of parliamentary form of governance in the RA, a priority for 
democratization of political culture is the elites-electorate political discourse. 
This will reduce risk of margiznalization of political system. 

Keywords: political culture, humanism, socialization of individual, 
parliamentary form of governance, political elite, parliamentary culture, PR and 
GR technologies, political discourse.  
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ՄԱՆԵ ԱԹԻԿՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ  
ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է լիդերության ինստիտուտի կա-
յացման և արդիականացման վարքաբանական դպրոցի արժեքային 
էվոլյուցիան: Այս դիտանկյունից հեղինակը փաստարկել է վարքա-
բանական և նոր վարքաբանական դպրոցների օգտագործման հիմ-
նախնդիրը կերպափոխվող հասարակություններում: Հիմնավորված 
է մոտեցում, որ իր բազմամակարդակ դրսևորման մեջ վարքաբանա-
կան դպրոցի օգնությամբ հնարավոր է համակարգված բացահայտել 
լիդերի նպատակադրվածությունը, մարդակենտրոնությունը և մաս-
նակցության արժեքային համակարգը: 

Հիմնաբառեր. լիդեր, լիդերություն, վարքաբանություն, արժե-
քային համակարգ, նպատակադրվածություն, մարդակենտրոնութ-
յուն, մասնակցություն, քաղաքական շուկա, արդիականացում: 

 
Կերպափոխվող հասարակություններում քաղաքական համակարգի 

բնականոն արդիականացման ապահովման և քաղաքացիական հասա-
րակության արդյունավետ գործառման համար գերակա նշանակություն 
ունի լիդերության վարքաբանական (բիհեյվորիզմ) դպրոցի ուսումնասիր-
ման հիմնախնդիրները: Քաղաքական գիտության մեջ «սառը պատե-
րազմ»-ի մեկնարկից հետո ԱՄՆ-ի Օհայոյի և Միչիգանի համալսարաննե-
րի կողմից լիդերության վերաբերյալ կատարված գիտական հետազո-
տությունները քաղաքական լիդերի կայացման գործընթացն ուսումնասի-
րեցին որպես համակարգային երևույթ՝ մերժելով զուտ հատկանիշների 
տեսությամբ լիդերության ինստիտուտի կայացումը: Ըստ այդ տեսության 
ներկայացուցիչների՝ Է. Բոգարդուսի, Յ. Ջենինգսի, Ռ. Ստոգդիլլի, լիդեր 
կարող են դառնալ նրանք, ովքեր ունեն հավասարակշիռ բնավորություն, 
կենսաէներգիա, դաստիարակություն, ինտելեկտ, հումորի զգացում, վեր-
լուծելու և կանխատեսելու ունակություն, հաճելի շարժուձև, ինքնավստա-
հություն և սրտացավություն շրջապատի հոգսերի նկատմամբ: Միաժա-
մանակ քննադատվեց քաղաքական լիդերի համար անցանկալի այնպիսի 
հատկանիշներ. ինչպիսիք են՝ ծառայամտությունը, ինքնության պակասը, 
անդեմությունը, մասսաներին դուր գալու նպատակով քաղաքական 
ճշմարտության աղավաղումը: Հետագա քաղաքական գործընթացներն 
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ապացուցում են, որ “The Great Man Theory”-ի մշակութային կարծրատի-
պը պահանջարկված է քաղաքական ժամանակի հրամայականներով: 
Ուստի փաստենք, որ լիդերության հատկանիշների տեսությունը ոչ թե 
մերժվեց, այլ քաղաքական լիդերի կայացման գործընթացում կարևորվեց 
նաև նրա վարքագծի հիմնախնդիրը: Այդ առումով ուշագրավ է Մ. Վեբերի 
ուսումնասիրությունները գերիշխանության (ավանդական, խարիզմա-
տիկ, ռացիոնալ-իրավական (լեգալ))` վերաբերյալ: Նա նպատակամետ 
հարցադրում է կատարում` նրանցից որի՞ն է պատկանում առավելագույն 
ուժը և ինչո՞ւ: Միանշանակ պատասխան չտալով` Մ. Վեբերը հանգեց այն 
եզրակացության, որ ռացիոնալ գերիշխանությունն առավել արդյունավետ 
կարելի է դարձնել՝ այն ամրապնդելով խարիզմայով և ավանդույթով: Վե-
բերը տարբերակում է գերիշխանության ձևերն ըստ իրենց աղբյուրի կամ 
հեղինակության: Ահա թե ինչ է գրում նա. «…հավերժ արժեքի հեղինա-
կություն, բարքերի հեղինակություն: Այնուհետև` անհատական հեղինա-
կություն, առաջնորդին լիարժեք անհատական նվիրվածություն և վստա-
հություն` նրա որակով, տեսակով` խարիզմով պայմանվորված: Եվ վերջա-
պես` ռացիոնալ կերպով ընդունված օրենքներով` պայմանավորված գեր-
իշխանությամբ, հիմնված բանիմացության, հավատի և հեղինակության 
վրա» [1, էջ 481]: 

 Վեբերյան մոտեցումը հիմք ընդունելով՝ լիդերության վարքաբանա-
կան հիմնախնդրի առաջին հետազոտողներից Ռ. Ստոգդիլը տեսական և 
կիրառական առումով մշակեց 120 հատկանիշներ, որոնց համակարգված 
ուսումնասիրելուց հետո, հանգեց այն եզրակացության, որ լիդերների մոտ 
հատկանիշների միասնական մոդել գոյություն չունի. «Անձը լիդեր չի դառ-
նում հատկանիշների որոշ համակցությունների շնորհիվ, այլ լիդերի բնա-
վորության գծերը պետք է համապատասխանեն նրանց համախոհների 
բնավորության գծերին, գործունեությանը և նպատակներին» [2, էջ 25, 
64]: Այսպիսով, Ստոգդիլը հիմնավորեց լիդերության ուսումնասիրման 
վարքաբանական անհրաժեշտությունը՝ շեշտադրելով դեռևս 1930-ական-
ների սկզբին, լիդերության զարգացման հեռանկարի փոփոխության 
շրջանակներում, առաջադրված «խմբային մոտեցման» գերակայությունը: 
Դրանից հետո սկսեցին լիդերությունը սահմանել որպես անձի՝ խմբում 
գործունեություն ծավալելու ակտիվ վարքագիծ, ինչպես նաև իշխելու փոր-
ձով պայմանավորված երևույթ [3, էջ 27-29]: Արդեն 1950-ականների վեր-
ջերին, երբ աֆրիկական երկրներում սկսվեց ազգային ազատագրական 
պայքար և այդ պայքարում ակտիվ մասնակցություն ունեցան եվրոպա-
կան կրթությամբ ցեղապետները և նրանց զավակները, կուսակցական լի-
դերի մոտեցումն առավել քան կարևորվեց: Այդ առումով ուշագրավ է 
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ավստրալիացի պրոֆեսոր Ս. Ա. Գիբի (1913-1994) մոտեցումները, ով լի-
դերությունը սահմանեց որպես խմբի ներսում որոշակի գործունեություն 
ծավալելու լիդերի հնարավորություն [4, էջ 267-284 ]: Գիբը տարբերակելով 
լիդերությունը և ղեկավարումը հիմնավորեց մոտեցում, որ լիդերությունը 
չհարկադրված հարաբերությունն է լիդերի և համախոհների միջև: 
Վարքաբանական մոտեցումը հիմնված է երկու հիմնական դրույթների 
վրա.  

1) լիդերները չեն ծնվում համապատասխան բնավորության գծերով և 
հատկանիշներով, 

2) լիդերները գործունեություն ծավալելիս պետք է կիրառեն սահմա-
նաչափ, արդյունավետ և հաջողված վարքագիծ: 

1950-1960-ական թվականներին ԱՄՆ-ի զորամասերում լիդերության 
վերաբերյալ վարքաբանների կողմից կատարված ուսումնասիրություննե-
րը կարևորեցին լիդերի նպատակադրվածությունը և մարդակենտրո-
նությունը: Առաջին դեպքում, հիմնավորվեց ենթակայի դերային կառուց-
վածքը, ստացած հրահանգները ճիշտ իրականացնելու հմտությունը և 
խմբային գործունեության բարձրացման արդյունավետությունը: Մարդա-
կենտրոն լիդերի վարքագծում ընդգծված է կարեկցանքը, հարգանքը, են-
թակաների բարեկեցության և խնդիրներին տեղյակ լինելու հարցերը: 
Նշված այս երկու հատկանիշները, Ստոգդիլի և այլոց կողմից ընդգրկվե-
ցին ներկայումս հայտնի Լիդերների վարքագծի նկարագրության հար-
ցաթերթի մեջ [5, էջ 1-5]: Այդ հարցաթերթը բաղկացած էր հարյուր հար-
ցից և ուսումնասիրում էր լիդերների վարքագիծը: 

Հետագայում Միչիգանի համալսարանի հոգեբան Ռ. Լիկերտի (1903-
1981) գլխավորած հետազոտողների խումբը, որն աշխատում էր ընդհան-
րապես մարդու վարքագծի խնդրի վրա առաջադրեց արդյունավետ լիդե-
րության երրորդ տեսակը՝ մասնակցային լիդերությունը: Այն հենվում է 
նպատակադրման և ռազմավարության մշակման ժողովրդավարական 
սկզբունքների և թիմային ակտիվ մասնակցության վրա [6, էջ 124-125]: 

Կարիբյան ճգնաժամից հետո [7, էջ 10-11] 1960-ական թվականների 
վերջերին, վարքաբանական դպրոցը լիդերությունը սահմանեց որպես 
նպատակադրված, մարդակենտրոն և մասնակցային վարքի դրսևոր-
ման միջոցով իշխանության հասնելու և իշխանական հարաբերութ-
յուններում լինելու գործողությունների համալիր ամբողջություն: Այս 
համատեքստում, վարքաբանական մոտեցման և շահադրդված կառա-
վարման կողմնակից Մ. Դուգլասը, հիմնավորեց իր տեսակետը X/Y կա-
ռավարման մոդելի մասին: Օգտագործելով կառավարման ոճերի վարքա-
բանական մոտեցումը և Մասլոուի պահանջմունքների հիերարխիկ բուր-
գը՝ նա հիմնավորեց դրույթ. ըստ որի՝ լիդերները պարտավոր են մտածել 
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այն մարդկանց մասին, ում հետ աշխատում են: Եթե X տեսությունը են-
թադրում է, որ մարդիկ իրականում ծույլ են և հակված են աշխատանքից 
խուսափելու և, հետևաբար, կարիք ունեն խիստ վերահսկողության և կա-
ռավարման ավտորիտար ոճի՝ խրախուսանքի և պատժի միջոցով, ապա 
Y գործոնը, ենթադրում է, որ մարդիկ ստեղծարար են և նրանց համար 
շարժիչ ուժ է է հանդիսանում աշխատանքում բարձր նշանակետեր սահ-
մանելը և դրանք հաղթահարելը: Այսպիսով, կառավարման նախընտրելի 
ոճն ավելի շատ մարդակենտրոն է: 

Վարքաբանական մոտեցումը շեշտը դնում է զարգացման և փորձի 
վրա, ուստի պնդում է այն տեսակետը, որ ներգործող լիդերության վար-
քագիծը կարող է ուսուցանվել: Վարքաբանական մոտեցումը փաստում է, 
որ լիդերները չեն ծնվում առաջնորդին հատուկ բնածին ընդունակություն-
ներով և հատկանիշներով, այլ ձեռք են բերում այդ հատկանիշները և 
դառնում լիդեր: Հետևաբար, լիդերությունն այնպիսի առանձնահատկութ-
յուն է, որը կարող է զարգանալ ժամանակի հրամայականներին համա-
հունչ՝ գործադրված ջանքերի և ռացիոնալ նպատակադրման արդյուն-
քում: Այս տեսության առավելությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս 
լիդերության հետազոտողներին ստեղծագործաբար վերարժևորել լիդեր-
ների ձևավորման գործընթացն ուսումնասիրող մեթոդները: 

Այս դիտանկյունից լիդերության տեսաբաններ Ջ. Կուզը և Բ. Պոզները 
հաստատեցին տիպային լիդերության հինգ ձևեր՝ մատնանշել ուղղութ-
յունը, խրախուսել ձևավորված տեսլականը, հաղթահարել արգելքները, 
թույլ տալ մյուսներին գործել, չհրաժարվել ինտուիցիայից [8, էջ 268]: 
Այս հիմքի վրա էլ Կուզը և Պոզները իրենց երկրորդ համատեղ աշխա-
տությունը գրելիս եզրակացրեցին, որ առաջարկված մոդելի կիրառումը չի 
նշանակում, որ անձը գիտի, թե ինչպես կիրառել այս տեսությունը տար-
բեր իրադրություններում: Այս մոդելի գլխավոր մարտահրավերը մնում է 
այն, թե հատկապես որ վարքագիծը պետք է կիրառել բազմամշակութա-
յին շրջանակներում: Կարևորվում է նաև անձի հեղինակությունն ու սո-
ցիալական դերը: Նրանք, այնուամենայնիվ, նշանակալի ուշադրության են 
արժանացրել լիդերության հմտություններին [9, էջ 112]: 

Վարքագծի ուսումնասիրության հարցում կարևորվում է քաղաքական 
շուկայում շրջանառվող արժեքային համակարգի արդիականացման կա-
ռուցակարգերը: Որպես համակարգային երևույթ քաղաքական շուկայի 
արդիականացման գործընթացը հիմնված է ընտրազանգվածի արդա-
րացի պահանջների բավարարման նպատակամետության վրա: Այն 
կարևորելով քաղաքական դերակատարների վարքագծի ժողովրդավա-
րացումը՝ ենթադրում է՝ նպատակադրում, կողմնորոշման հիմնավորում, 
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ծրագրային դրույթների կատարման կառուցակարգի մշակում, ինքնա-
կառավարման միջոցով գործընթացին մասնակցելու կամք [10, էջ 175]: 
Քաղաքական դերակատարների վարքաբանության համալիր ուսումնա-
սիրման նկատառումներով դիտարկվեց նրանց փոխհարաբերություննե-
րի դիցաբանական, խորհրդանշական և մտահայեցողական հիմքերը: 
Այս ամենը հնարավորություն ընձեռեց շահադրդել քաղաքացիների և 
ինստիտուտների միջև տեղի ունեցող փոխհարաբերությունները՝ հաշվա-
ռելով բախումների պատճառները, իշխանության համար պայքարը, ռե-
սուրսների տեղաբաշխումը և լիդեր դառնալու աժեքային համակարգը: 
Լիդերությունը ինքնանպատակ չէ, ուստի. քաղաքական լիդերներ են բո-
լոր նրանք, ովքեր ցանկանալով տեղ գրավել իշխանական հարաբերութ-
յուններում, առաջարկում և քննարկում են ծրագրեր, ընդունում որոշում-
ներ և ճանապարհներ մշակում դրանց իրականացման համար [11, էջ 3]: 
Իշխանությունը գաղափարի, կամքի և զգացմունքի հարաբերություն է, և 
ցանկալի է, որ քաղաքական լիդերը իր վարքաբանությամբ դրանք ներ-
դաշնակի իրականությանը: Բիհեյվիորիստներն իշխանությունը դիտար-
կում են որպես մարդկանց միջև առկա հաղորդակցական գործողություն-
ների հաստատման ընդունակություն-հնարավորություն [12, էջ 8]: Վար-
քաբանական դպրոցի ներկայացուցիչներն առանձնահատուկ ուշադրութ-
յան արժանացրին ոչ թե քաղաքական ինստիտուտներին, այլ իշխանութ-
յան իրականացման վարքաբանական կառուցակարգերին: Նրանց վեր-
լուծության առարկան քաղաքական վարքագիծն էր՝ անհատական և սո-
ցիալ-խմբային մակարդակում [13, էջ 25-30]: Վարքաբանների ուսումնա-
սիրության կենտրոնում քաղաքական վարքագծի տարբեր ուղղություններ 
էին (ընտրություններ, քաղաքական գործընթացներ, լիդերություն, շահա-
յին խմբերի և կուսակցությունների գործունեություն և այլն): Ինչպես նկա-
տում էր Դ. Իստոնը, «բիհեյվիորալիզմ» և «բիհեյվիորիզմ» տերմինները, 
չնայած որ ծագել են «behavior» անգլերենից, այնուամենայնիվ ունեն 
իմաստային տարբերություն, և չպետք է շփոթել այս երկու հասկացություն-
ները: «Բիհեյվիորիզմ»-ը վերաբերում է մարդու վարքագծի հոգեբանական 
դրսևորմանը: «Բիհեյվիորալիզմ»-ի և «բիհեյվիորիզմ»-ի հիմնական 
նմանությունը նրանում է, որ երկուսն էլ տեղեկատվություն են տրամադ-
րում մարդկային վարքագծի վերաբերյալ, սակայն ընդհանուր առմամբ 
նրանց միջև նմանությունները բավականին քիչ են: Բիհեյվիորիստական 
մոտեցման հետևորդները Չիկագոյի ամերիկյան քաղաքագիտության հա-
մալսարանի ներկայացուցիչներն էին: Նրանք էին Բ. Բերելսոնը, Պ. Լա-
զերսֆելդը, Գ. Լասուելը, Չ. Մերիամը, Լ. Ուայթը և այլք: Բիհեյվիորալիզ-
մի հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքներն էին՝ հետազոտություննե-
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րի միջոցով մարդկանց վարքագծերի ուսումնասիրությունները և եզրակա-
ցությունների էմպիրիկ ստուգումները: Ինչպես նշում է Դ. Իստոնը. Շատ 
բիհեյվիորիստներ ենթադրում էին, թե հետազոտության գործընթացում 
մեծ մասամբ կարելի է անջատվել ինչպես ինքնին գիտնականի, այնպես էլ 
ամբողջապես հասարակության արժեքներից: Համարվում էր, թե բարոյա-
գիտական գնահատականները և էմպիրիկ բացատրությունները հենվում 
են տարբեր ձևի եզրակացությունների վրա, որոնք անհրաժեշտ է հստակ 
տարբերել և տարբերակել միմյանցից վերլուծական պլաններում: Լիդերնե-
րը հոգեբանորեն տարբերվում են միմյանցից և հենց այդ սկզբունքով էլ 
կազմակերպում են իրենց կառավարման համակարգը: Այսպիսի տարբե-
րակումը պայմանավորված է ոչ միայն լիդերի ինքնագիտակցությամբ, այլ 
նաև պետության կառավարման օբյեկտիվ վիճակով: Այս ամենը մի ամբող-
ջականություն է, քանի որ պետական կառավարումը դինամիկ վիճակ է: 

Այնուամենայնիվ, բիհեյվիորիզմը զերծ չէր նաև որոշ թերություննե-
րից և վիճելի պահերից: Ամենից հաճախ այդ մեթոդաբանական ուղղութ-
յունները քննադատության էին ենթարկվում հետևյալ տիպաբանական 
առանձնահատկությունների պատճառով, որոնք առանձնացնում է Դ. Իս-
տոնը. [14, էջ 13-14] 

 1. քաղաքական իրականությունից որոշակի տարածության մեջ մնա-
լու, հատուկ պատասխանատվությունից ազատվելու՝ օգտագործելով 
գործնական գիտելիքները, որոնք տրվում են մասնագիտական գիտութ-
յամբ զբաղվելիս, 

2. գիտական գործընթացի հայեցակարգի և մեթոդների, որն ուսում-
նասիրողին հեռացնում է անհատի ուսումնասիրումից, նրա ընտրության 
կառուցակարգերից և շարժառիթներից (ներքին վարքից), պայմանների 
ուսումնասիրությունից, որոնք էլ ազդում են գործողությունների վրա 
(մարդկանց արտաքին վարք): Սա կարող էր հանգեցնել նրան, որ քաղա-
քական գիտությունը կվերածվեր (ոչ սուբյեկտիվ և անմարդկային) կանո-
նակարգի, որի շրջանակներում մարդկային մտադրությունների և նպա-
տակների ուսումնասիրումը բավականին համեստ տեղ էր զբաղեցնում, 

3. միամիտ ենթադրություն, որ միայն բիհեյվիորալ քաղաքական գի-
տությունն է, որ ազատ է գաղափարախոսական հղումներից, 

4. ոչ քննադատական ընկալումը դասական առումով, դրական վե-
րարտադրման գիտական իմաստավորման էությունը, չնայած, որ սկսած 
XIX դարից մեկ անգամ չէ, որ հնչել էին քննադատական արտահայտութ-
յուններ տվյալ գիտական ուղղվածության հասցեին, և միտք էր արտա-
հայտվում հումանիտար գիտելիքների էական առանձնահատկություննե-
րի առկայության վերաբերյալ, 
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5. քաղաքական հարաբերությունների արժեքավոր ասպեկտներ 
ուսումնասիրելու անկարողությունը, 

6. գիտելիքների հատվածների նկատմամբ առաջացող անտարբե-
րությունը՝ չնայած նրա օգտագործման անհրաժեշտությանը սոցիալական 
խնդիրների ամբողջության լուծման համար: 

Բացի վերոնշյալ թերություններից, անհրաժեշտ է նշել պատմամշա-
կութային բովանդակության անտեսումը և քաղաքական գործընթացների 
համակարգային հայացքների բացակայությունը: Բիհեյվիորիզմի նշված 
թերությունները, բազմաթիվ հարցերին պատասխանելու անկարողությու-
նը, քաղաքական իրադարձությունների գուշակելու հնարավորությունը 
ստեղծեցին այդ ուղղվածության ճգնաժամը և ժամանակի ընթացքում բի-
հեյվիորիզմի ավանդական տեսությունը վերափոխվեց նեոբիհեյվիորիզ-
մի: Ըստ նեոբիհեյվորիստների՝ Է. Ս. Թոլմանի և Բ. Ֆ. Սկինների, հոգե-
բանության առանցքային կետը պետք է լինի վարքագծի ուսումնասիրութ-
յունը, սակայն չմերժելով մարդկային մտքի տեսական և կիրառական 
առանձնահատկությունների մասին կուտակած փորձը [15, էջ 12]: Ի տար-
բերություն բիհեյվորիստների` նեոբիհեյվորիստները ձևակերպեցին լիդե-
րի վարքագիծը ձևավորող և դրսևորող կոնկրետ օրենքներ: Ըստ նրանց` 
գիտելիքը պետք է կառուցված լինի համապատասխան փորձի հիման 
վրա և ստուգված լինի կրկին փորձի միջոցով: Նեոբիվեյվորիզմը բնու-
թագրվում է հետևյալ հատկանիշներով. 

1. ոչ միայն այն տեսությունների ճանաչումը, որոնք ունեն էմպիրիկ 
ծագում, այլև մնացած տեսությունների, որոնք կպահպանեն ստուգումն 
ապահովող սկզբունք, 

2. կատարյալ ստուգումն ապահովող սկզբունքից հրաժարվելը և մաս-
նակի ստուգումն ապահովելու նշանակալիության ճանաչումը, 

3. կատարյալ տեխնիկական հնարքների բացակայությունը, պատմա-
կան մոտեցման և որակյալ վերլուծության մեթոդների օգտագործման 
հնարավորության ճանաչումը, 

4. կարևորության և անխուսափելիության արժեհամակարգային մո-
տեցման ճանաչումը (ուսումնասիրվող երևույթը գնահատելու հնարավո-
րություն):  

Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ լիդերությունը 
բարդ, բազմաշերտ երևույթ է: Որպես այդպիսին՝ այն համակարգային 
ուսումնասիրման կարիք ունի: Այդ շրջանակներում որոշիչ է լիդերության 
վարքաբանական դպրոցը, որի միջոցով հնարավոր է կերպափոխվող հա-
սարակություններում բացահայտել իրավիճակով թելադրված և իշխա-
նության ձգտող լիդերների վարքը:  
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ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՐՊԱՓՈԽՎՈՂ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

Հոդվածում ուսումնասիրված է կերպափոխվող հասարակություն-
ներում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների արժեքային 
համակարգի էությունն ու բնույթը: Հեղինակը համոզմունք է հայտ-
նում, որ քաղաքական փոփոխությունները իրենց հեղափոխական և 
բնաշրջային դրսևորումներով փոխպայմանավորված են և փոխկա-
պակցված հասարակության քաղաքական գիտակցությունից: Այս 
մոտեցման շրջանակներում քննարկված է Ս. Հանթինգթոնի մոտե-
ցումները քաղաքական փոփոխությունների 4 տիպերի վերաբերյալ: 
Հեղինակը համոզված է, որ այդ 4 տիպերի դիխոտոմիկ դրսևորումը 
կերպափոխվող հասարակություններին ձերբազատում է քաղաքա-
կան փոփոխությունների հեղափոխական ձևաչափի բացարձակա-
նացումից:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական փոփոխություն, հեղափոխություն, 
բնաշրջում, պետական հեղաշրջում,սահմանադրության վերանա-
յում, երկվություն:  

 
Փոփոխությունը, որպես հասարակական երևույթ, իր մեջ ներառում է 

արդեն գոյություն ունեցող, ինչպես նաև նոր ի հայտ եկող գործընթացնե-
րը: Փոփոխությունները քաղաքական գործընթացի գլխավոր բնորոշիչ-
ներն են: 

Դեռ անտիկ ժամանակաշրջանում պետությունների քաղաքական 
կայունության և վայրիվերումների խնդիրը գտնվել է Արիստոտելի աշխա-
տությունների դիտակետում: Իր «Պոլիտիկա» աշխատությունում առաջ 
քաշված 3 ճիշտ և 3 սխալ կառավարման ձևերի ներկայացումը նպատակ 
էր նաև հետապնդում նկարագրելու քաղաքական հնարավոր փոփոխութ-
յունների դինամիկան [1, с. 103-105]:  

Ժամանակակից քաղաքագիտության մեջ քաղաքական փոփոխութ-
յունների խնդիրն սկսվեց ակտիվորեն ուսումնասիրվել XX դարի 50-60-
ական թվականներին, ինչը պայմանավորված էր ապագաղութացման և 
«երրորդ աշխարհի» երկրների անկախացման գործընթացներով [2, с. 128]:  

Քաղաքական փոփոխությունը համակարգերի, գործընթացների կամ 
նպատակների փոխակերպում է, որն առնչվում է ինչ-որ հասարակության 
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կառավարմանն ուղղված իշխանական լիազորությունների բաշխմանը 
կամ իրականացմանը [3, с. 359]:  

Ա. Մելվիլը քաղաքական փոփոխության հիմնական իդեալական տի-
պերի մեջ առանձնացնում է քաղաքական բարեփոխումը, հեղափո-
խությունը, պետական հեղաշրջումը և սահմանադրության ամբողջա-
կան կամ մասնակի վերանայումը: 

Նշված իդեալական տիպերից քաղաքական բարեփոխումը ենթադ-
րում է ազգ-պետության շրջանակներում խաղաղ քաղաքական փոփո-
խությունը. այն առաջին հերթին ենթադրում է քաղաքական գործընթացի 
բնաշրջման և ոչ բռնի զարգացման բնույթ: Ալբերտ Հիրշմանը նշում է, որ 
«բարեփոխումը փոփոխություն է, որի ընթացքում մինչև այդ արտոնյալ-
ներ համարվող խմբերի իշխանությունը կրճատվում է, իսկ ոտնահարված 
խմբերի տնտեսական վիճակը և սոցիալական կարգավիճակը համապա-
տասխանաբար բարելավվում է» [4, p. 267]:  

Բարեփոխումները դիտարկենք քաղաքական և տնտեսական տե-
սանկյուններից: Ս. Հանթինգթոնի դիտարկմամբ` քաղաքական բարեփո-
խումները կարող են`  

 մեծացնել հեղափոխության հնարավորությունը, քանի որ դրանք 
մեծ ձեռքբերումների սպասումներ են ի հայտ բերում, ինչպես նաև ստի-
պում մտածել, որ գործող ռեժիմը թույլ է, 

 նվազեցնել հեղափոխության հնարավորությունը, եթե բարեփո-
խումները առնչվում են երկրի ղեկավարության կազմի փոփոխությանը:  

Ս. Հանթինգթոնը նաև կարևորում է փոփոխություն պահանջող սո-
ցիալական խմբերի ազդեցությունը բարեփոխումների վրա: Նրա դի-
տարկմամբ, այս առումով, երկու որոշիչ խմբերը գյուղացիությունն ու քա-
ղաքային մտավորականությունն են, որոնց պահանջները էականորեն 
տարբերվում են`  

1. քաղաքային միջին դասի պահանջների բավարարմանն ուղղված 
բարեփոխումները հեղափոխության խթան են դառնում, 

2. գյուղացիության պահանջների բավարարմանն ուղղված բարեփոխում-
ները հեղափոխության փոխարինողի դեր են կատարում [5, c. 364-365]:  

Հանթինգթոնյան արդիականացում-անկայունություն դիխոտոմիայի 
մոտեցմանը դեմ է Ֆ. Ֆուկույաման, որը նշում է, որ Ս. Հանթինգթոնը իր 
«Քաղաքական կարգն անցումային հասարակություններում» աշխատութ-
յունը հրապարակել է 1968-ին, իսկ համաշխարհային քաղաքականությու-
նում դրան հաջորդած միտումները հակառակն են վկայում: «Հանթինգ-
թոնը գտնում էր, որ ինչպես աղքատ, այնպես էլ զարգացած ավանդական 
հասարակությունները հակված են առավել կայուն մնալ: …Շատ հասարա-
կություններ արդիականացման փուլը հարաբերականորեն խաղաղ անցան, 
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և այսօր հաստատուն էմպիրիկ տվյալներ կան, որ առավել անկայուն են ամե-
նաաղքատ և ամենազարգացած հասարակությունները» [6]:  

Այժմ դիտարկենք տնտեսական բարեփոխումները և դրանց ազդե-
ցությունը քաղաքական փոփոխությունների վրա: Քաղաքագետների մի 
մասը զարգացած և զարգացող երկրներում քաղաքական փոփոխություն-
ների պատճառների և բնույթի ուսումնասիրման ժամանակ ուշադրություն 
են դարձնում սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության աստիճանին: 
Օրինակ` դեռ 1950-ական թվականների վերջերին Ս. Լիփսետը երկրի ժո-
ղովրդավարական ինստիտուտների կայացվածությունը պայմանավորում 
էր տնտեսական զարգացվածության մակարդակով և ինդուստրիալ աճի 
տեմպերով` միաժամանակ նշելով, որ «որքան ազգը տնտեսապես զար-
գացած է, այնքան ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ժողովրդավարա-
կան ազգ դառնալու համար» [7, p. 31]:  

Ս. Լիփսետի քաղաքական փոփոխությունների օրինակը վկայում է, 
որ տվյալ դեպքում տնտեսական բարեփոխումները և որպես դրա արդ-
յունք տնտեսական աճը հնարավորություն է ընձեռում երկրներին առանց 
հեղափոխական ցնցումների անցում կատարել ժողովրդավարության 
ավելի բարձր մակարդակի:  

Այս տեսակետը չի կիսում Ս. Հանթինգթոնը` նշելով, որ տնտեսական 
զարգացումը ինքնին ապակայունացնող գործընթաց է, և այն փոփոխութ-
յունները, որոնք անհրաժեշտ են ձգտումները բավարարելու համար, 
գործնականում հակված են ի հայտ բերել նոր մղումներ: Արագ տնտեսա-
կան աճը`  

• քանդում է ավանդական հասարակական միավորները (ընտանիք, 
դասակարգ, կաստա) և դրանով իսկ մեծացնում է «ապադասակարգային 
ինդիվիդների թիվը… որոնք այդ իսկ պատճառով հայտնվում են այնպիսի 
իրավիճակներում, որտեղ պարարտ հող կա հեղափոխական բողոքի ի 
հայտ գալու համար,  

• ծնում է նորահարուստների, որոնք վատ են հարմարվում գործող 
կարգին,  

• բարձրացնում է սոցիալական շարժունակությունը, ինչը նույնպես 
խարխլում է հասարակական կապերը, և մասնավորապես, նպաստում է 
գյուղական համայնքներից դեպի քաղաք արագացված միգրացիային և 
դրանով իսկ նպաստում է օտարացման և քաղաքական ծայրահեղակա-
նության աճին,  

• ավելացնում է այն մարդկանց թիվը, որոնց կենսամակարդակը 
նվազում է և դրանով իսկ կարող է մեծացնել և՛ աղքատների, և հարուստ-
ների միջև եղած անդունդը, 
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• մարդկանց որոշ մասի մոտ հանգեցնում է եկամտի բացարձակ, 
սակայն ոչ հարաբերական ավելացմանը` դրանով իսկ մեծացնելով նրանց 
դժգոհությունը գործող կարգից,  

• պահանջում է սպառման ընդհանրական սահմանափակում կապի-
տալի ներդրման ծավալներն ավելացնելու համար,  

• բարձրացնում է գրագիտության աստիճանը, կրթության մակար-
դակը, զանգվածային տեղեկատվությունն առավել հասանելի է դառնում, 
ինչը հանգեցնում է ձգտումների աճին` բարձր այն մակարդակից, որտեղ 
հնարավոր կլիներ նրանց բավարարվածությունը,  

• սրում է տարածաշրջանային և էթնիկ հակամարտությունները` 
ներդրումների և սպառման բաշխման պատճառով,  

• ընդլայնում է խմբային կազմակերպվածության հնարավորություն-
ները և դրանով իսկ պահանջների մասշտաբները, որոնք այդ խմբերը 
ներկայացնում են կառավարությանը մինչ այն աստիճանը, երբ կառավա-
րությունը անկարող է լինում դրանք բավարարել:  

Ս. Հանթինգթոնը եզրակացնում է, որ տնտեսական աճը բարձրաց-
նում է նյութական բարեկեցության մակարդակը, սակայն առավել բարձր 
տեմպերով աճում է սոցիալական անբավարարվածությունը [5, с. 66-67]:  

Ի հակադրություն Ս. Լիփսետի` Ս. Հանթինգթոնի բերված կետերից 
պարզ է դառնում, որ նրա դիտարկմամբ` տնտեսական աճը ոչ թե անցն-
ցում անցման երաշխիք է, այլ ընդհակառակը:  

Տնտեսական արագ զարգացման և անկայունության կապը նկարագ-
րել է նաև Ալեքսիս դե Թոքվիլը: Ֆրանսիական հեղափոխության իր մեկ-
նաբանությամբ ներկայացված աշխատությունում նա գրում է, որ «հեղա-
փոխությունից առաջ հասարակական բարեկեցությունն անասելի արա-
գությամբ աճում է» և «Ֆրանսիայի հենց այն շրջաններին, որտեղ նկատե-
լի էր առաջընթացը, վիճակված էր դառնալ հեղափոխության հիմնական 
օջախներ» [8, с. 138, 140-141]:  

Ա. Մելվիլի դիտարկմամբ` քաղաքական փոփոխության նույնիսկ 
իդեալական տիպերի շարքում հիմնական գործոնը հեղափոխությունն է:  

«Հեղափոխություն» եզրույթի համար քաղաքագիտական գրակա-
նությունում առկա մեկնաբանութունները խտացնելով՝ Օքսֆորդի բա-
ցատրական բառարանը հեղափոխությունը (անգլ. revolution) սահմա-
նում է որպես «հաստատված կարգի տապալում, որի հետևանքով պետա-
կան իշխանությունն առաջնորդների մի խմբից անցնում է մյուսին, և որի 
ժամանակ հնարավոր է հասարակական և տնտեսական հարաբերութ-
յունների արմատական վերակառուցում» [9, էջ 460]: Շ. Էյզենշտադտը ևս 
հեղափոխությունը դիտարկում է որպես քաղաքական փոփոխություն և 
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որպես այդ գործընթացին բնորոշ առանձնահատուկ գծեր առանձնաց-
նում է բռնությունը, նորամուծությունը և համընդհանուր վերափոխումնե-
րը: «Հեղափոխությունը բոլոր սոցիալական շարժումներից ամենաինտեն-
սիվ, բռնի և գիտակցված գործընթացն է» [10, с. 44, 226]:  

Ս. Հանթինգթոնը, հակադրելով բարեփոխիչներին և հեղափոխա-
կաններին, նշում է, որ իրականում բարեփոխիչ լինելն անհամեմատ բարդ 
է: Քաղաքագետի դիտարկմամբ` «հեղափոխականը պետք է կարողանա 
երկու մասի բաժանել հասարակությունը, բարեփոխիչը` մանիպուլյացիա-
յի ենթարկի այն» [5, с. 343-344]:  

Բարեփոխիչ լինելու դժվարության մասին Ս. Հանթինգթոնից հարյու-
րամյակներ առաջ նշել էր Ն. Մաքիավելին, որը գրում է, որ հին կարգերը 
նորերով փոխարինելը բարդ, վտանգավոր և միևնույն ժամանակ կասկա-
ծելի արդյունքով նախաձեռնություն է: «Ով էլ որ հանդես գա նմանօրինակ 
նախաձեռնությամբ, նրան սպասում է այն մարդկանց թշնամությունը, ում 
ձեռնտու էին հին կարգերը, և նրանց սառը վերաբերմունքը, ում ձեռնտու 
են նորերը։ Իսկ այդ սառնությունը մասամբ բացատրվում է այն հակառա-
կորդի նկատմամբ ունեցած երկյուղով, որի կողմն են օրենքները, մասամբ 
էլ՝ մարդկանց անվստահությամբ, ովքեր իրականում չեն հավատում նո-
րին, քանի դեռ այն չի ամրապնդվել երկարատև փորձով» [11, էջ 38-39]:  

Վերոնշյալ իդեալական տիպերի շարքում պետական հեղաշրջումը 
ոչ սահմանադրական ճանապարհով իշխանության հանկարծակի զավ-
թումն է և իշխող ընտրանու ոչ օրինական փոփոխությունը: Բոլոր պետա-
կան հեղաշրջումների ընդհանրական գիծը քաղաքական գործողության 
կոլեկտիվ և բռնի բնույթն է, ինչպես նաև քարոզչության միջոցով տեղի 
ունեցածին գաղափարական երանգ հաղորդելը: «Այն կարող է հանգեցնել 
ինչ-որ ձևի զինվորական կառավարման և պահանջում է քաղաքացիների, 
մասնավորապես` քաղաքացիական ծառայողների, մասնագետների, մի-
ջին դասի, համակիր քաղաքական գործիչների և կուսակցությունների, 
ինչպես նաև համքարավար խմբերի, օրինակ` գյուղացիների և արհմիութ-
յան ղեկավարների, որոշ համագործակցության» [9, էջ 132]: 

 Ինչ վերաբերում է սահմանադրության վերանայմանը, ապա եր-
բեմն նաև դիտարկում են որպես բարեփոխում: Մելվիլի դիտարկմամբ` 
ամեն դեպքում, այս երկու հասկացությունների տարբերութունն այն է, որ 
«հիմնական օրենքի վերանայումը որպես քաղաքաիրավական գործիք է 
ծառայում, որը նպաստում է իրեն սպառած ռեժիմի խաղաղ ճանապարհով 
փոփոխության գործընթացը սկսելու համար» [3, с. 381-382, 387-389]:  

Այժմ դիտարկենք, թե ինչպես են վերոնշյալ քաղաքական փոփոխութ-
յունները դրսևորվում անցումնային հասարակություններում:  
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Ուսումնասիրելով քաղաքական փոփոխությունները և որպես անցում-
նային փուլի երկիր դիտարկելով ԽՍՀՄ-ը` Խուան Ջ. Լինցը և Ալֆրեդ 
Ստեփանը պետութենականությանը և անցումային փուլին վերաբերող 
երեք սերտորեն շաղկապված փաստարկներ են առաջ քաշում. 

1. Խորհրդային Միությունում, որոշ փոփոխություններով` նաև 
Հարավսլավիայում և Չեխոսլովակիայում գոյություն ունեցող խորհրդային 
տիպի դաշնությանը բնորոշ ինստիտուտները և սկզբունքները խթանեցին 
և ստեղծեցին ռեսուրսների համախմբման հնարավորություններ էթնիկ 
պատկանելության քաղաքականացման համար,  

2. գորբաչովյան «գլասնոստ»-ի և «պերեստրոյկա»-ի քաղաքականու-
թյունը, հետամբողջատիրական կենտրոնական իշխանության ինստի-
տուտների ազատականացումը, սակայն ոչ ժողովրդավարացումը և ավելի 
շուտ` հանրապետական, քան միութենական մակարդակով անցկացված 
առաջին ոչ միակուսակցական մրցակցային ընտրությունները լուրջ կազ-
մաքանդող հետևանքներ ունեցան,  

3. ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդ պետությունը` Ռուսաստանը, բոլոր հետ-
կոմունիստական պետական կարգերի առջև ծառացած բնականոն 
խնդիրներից բացի, պետութենականության և քաղաքացիության հիմ-
նախնդիրների չափազանց յուրահատուկ և բարդ ժառանգություն է ստա-
ցել, որը մեծապես պետք է դժվարացներ անցումը դեպի ժողովրդավա-
րություն և դրա կայացումն անկախ այն բանից, թե ինչ ընտրություն է կա-
տարվել [12, էջ 481-482]:  

Քաղաքական փոփոխությունների բնույթը դրանց ինստիտուցիոնալ 
կառուցակարգերի վերլուծության միջոցով բացատրելու փորձ է կատարել 
Ս. Հանթինգթոնը` փաստելով, որ «ինստիտուցիոնալացումը գործընթաց 
է, որի միջոցով կազմակերպությունները և ընթացակարգերն արժեք և կա-
յունություն են ձեռքբերում»: Կերպափոխվող երկրներում քաղաքական 
ինստիտուցիոնալացման մակարդակի հասունությունը որոշելու նպատա-
կով Ս. Հանթինգթոնը շրջանառության մեջ դրեց 4 դիխոտոմ (երկճյուղ-
ված) հակադրությունների միջոցով քաղաքականության ինստիտուցիո-
նալացման չափանիշներ.  

1. հարմարվողականություն – կոշտություն. որքան ավելի հարմար-
վողական է կազմակերպությունը կամ ընթացակարգը, այնքան ավելի 
բարձր է նրա ինստիտուցիոնալացման մակարդակը. որքան քիչ այն հար-
մարվողական է և ավելի կոշտ, այնքան ավելի ցածր է նրա ինստիտուցիո-
նալացման մակարդակը, 
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2. բարդություն – պարզություն. որքան բարդ է կազմակերպությու-
նը, այնքան բարձր է նրա ինստիտուցիոնալացման մակարդակը: Պար-
զագույն քաղաքական համակարգի օրինակ է, երբ այն կախված է մեկ 
մարդուց. այն էլ հենց առավել անկայունն է, 

3. ինքնավարում – ենթարկում. բարձր զարգացվածությամբ քաղա-
քական համակարգում քաղաքական կազմակերպություններն օժտված են 
ինքնուրույնությամբ, ինչը բացակայում է առավել պակաս զարգացած հա-
մակարգերում, 

4. համախմբվածություն – մասնատվածություն. որքան համախմբ-
ված է կազմակերպությունը, այնքան բարձր է դրա ինստիտուցիոնալաց-
ման մակարդակը. որքան այն մասնատված է, այնքան ցածր է նրա ինս-
տիտուցիոնալացման մակարդակը [5, с. 31-37] :  

Վերոշարադրյալը մեզ հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ 
կերպափոխվող հասարակություններում փոփոխությունները քաղաքա-
կան զարգացման գործընթացի էությունն ու բնույթն են որոշում: Որպես 
քաղաքական զարգացման բաղադրիչ նպատակամետ փոփոխություննե-
րը կերպափոխվող հասարակություններում հնարավորություն են տալիս 
բարձրացնել բնաշրջման ճանապարհով արդիականացնել քաղաքական 
համակարգը: Այս բարդ և բազմաչափ գործընթացում որոշիչ նշանակութ-
յուն ունեն սահմանադրական բարեփոխումները:  
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evolutionary manifestations are interdependent and interrelated with the 
political consciousness of the society. As part of this approach 4 types of 
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ՀԱՅԿ ՄԱՄԻՋԱՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է քաղաքական արդիականացման 
գլխավոր դերակատարներից մեկի՝ երիտասարդության սոցիալակա-
նացման անհրաժեշտությունը։ Հեղինակի կարծիքով քաղաքական 
արդիականացման առաջին շրջանի ճգնաժամից հետո երիտասար-
դությանը հատուկ դերակատարում տրվեց, որպես մրցունակ, նորա-
րարություններին հակված, շահագրգիռ սոցիալական շերտ, որն ի վի-
ճակի է կառավարման արդյունավետության բարձրացման նկատա-
ռումներով՝ բերել նոր սերնդի արժեքաբանություն և կարևորել ավան-
դական ու արդի արժեքների զուգամիտման անհրաժեշտությունը։ 

Հիմնաբառեր. քաղաքական արդիականացում, դերակատար 
(ակտոր), երիտասարդություն, սոցիալականացում, համախմբում, 
կուսակցություն: 

 
Ժամանակակից քաղաքական գործընթացները ուսումնասիրելիս 

որոշակի են հասարակական ակտիվության ցանցային փոփոխություննե-
րը քաղաքական և հասարակական զարգացման գործընթացներում, տե-
ղեկատվության ընկալման միատարրությանը փոխարինել է բազմակար-
ծությունը և խաղարկման լայն դաշտը։ Տեղեկատվական դաշտի նոր ար-
ժեքաբանությունը փոխել է ամբողջ հասարակության և, մասնավորապես, 
երիտասարդության ընկալումները։ Երիտասարդությունն ակտիվություն է 
դրսևորում ոչ միայն քաղաքականության ոլորտում, այլ նաև սոցիալական 
արդարության ապահովման և հասարակական փոխակերպումների 
շրջանակներում մասնակցայնության ոլորտում։ 

Նախկինում երիտասարդության քաղաքական սոցիալացման իրա-
կանացման հիմնական միջոցներն էին հանդիպումները, հանրահավաք-
ները և այլն։ Քաղաքական գործիչները շփվում էին երիտասարդության 
հետ հիմնականում ելույթների միջոցով, ինչպես խորհրդային շրջանի քա-
ղաքական դերակատարները։ Որոշ քաղաքական ուժեր շարունակում են 
օգտագործել նաև տպագիր թերթոնները և այլ տպագիր քաղաքական 
քարոզչական նյութեր երիտասարդության հետ կապի ապահովման հա-
մար։ Ժամանակակից քաղաքական հաղորդակցությունն արմատապես 
փոխել է երիտասարդության արժեհամակարգը։ Հատևաբար արդի քա-

143 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2017 
 

 

ղաքական զարգացման տրամաբանությամբ պայմանավորված՝ երիտա-
սարդության սոցիալականացման գործընթացում գերակա որոշիչ դեր 
ունեն նոր տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաները։ Հասարա-
կությունը և, մասնավորապես, երիտասարդությունը զգալիորեն ավելի հե-
տաքրքրված է քաղաքականության էստետիզացմամբ։ Այլ բառերով աս-
ված՝ քաղաքականությունն այժմ շատ նման է շոու գործարարությանն իր 
խաղարկայնությամբ։ Այն աշխարհը, որում այժմ ապրում են երիտասար-
դությունը այլ է՝ և՛ սպառողական արժեհամակարգով, և՛ ազատականությ-
մաբ, և՛ ազատության պահանջներով։ Բազմաթիվ երիտասարդական 
շարժումներ ուղղված են ցուցադրականության ապահովանը, մասնակից-
ների կերպարի (իմիջի) ձևավորմանը, որը և բերում է իրենց զգալի պար-
զեցմանը։  

Տևական ժամանակ քաղաքական կուսակցությունների կողմից երի-
տասարդությունը դիտարկվում էր զուտ որպես ժողովրդագրական խումբ, 
որի կարևորությունն աճում էր միայն ընտրական գործընթացների ժամա-
նակ։ Երիտասարդները ներգրավված էին քարոզչական պարզագույն աշ-
խատանքներում, սակայն իրավիճակը փոխվեց այն ժամանակ, երբ երի-
տասարդության ձայնը սկսեց որոշիչ դեր խաղալ նաև ընտրական գոր-
ծընթացներում։ Օրինակ, 1996 թվականին կայացած ՌԴ նախագահի 
ընտրությունների ժամանակ առաջին անգամ իրականացվում էին հատուկ 
երիտասարդների ձայների ներգրավվմանը ուղղված միջոցառումներ։ 

2000-ական թվականներին երիտասարդական քաղաքականությունը 
դարձավ մոդայիկ։ Նոր գաղափարների և քաղաքական դեմքերի կարո-
տած հասարակությունը, քաղաքագիտական և լրագրողական հանրույթը 
սկսեցին կերտել նոր քաղաքական աշխարհ։ Երիտասարդները սկսեցին 
ներգրավվել քաղաքական գործընթացներին որպես դերակատարներ, և 
երիտասարդության համար քաղաքական դաշտը դարձավ անձնավոր-
ված։ Երիտասարդները հնարավորություն ստացան ինքնանույնականց-
վել դրա հետ՝ երիտասարդ քաղաքական գործիչների միջոցով։ Երիտա-
սարդների համար քաղաքական գործընթացների գրավչության ուսում-
նասիրման համար մենք դիտարկել ենք ամերիկացի մարդաբան Մ. Միդի 
հետազոտությունները [1]։ 

Մշակութային բարեշրջումը տեղի է ունենում հետֆիգուրատիվ մշա-
կույթից կոնֆիգուրատիվ մշակույթի, ապա նախաֆիգուրատիվ մշակույթի 
անցման ընթացքում։ Եթե դիմենք այլաբանական օրինակների, ապա ա-
ռաջին դեպքում «պապերը, իրենց գրկում օրորելով իրենց նորածին թոռ-
ների համար պատկերացնում են այնպիսի ապագա, ինչպիսին եղել է 
իրենց կյանքը»։ Երկրորդ դեպքում անհատի համար ուղղորդիչ են իր ժա-
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մակակիցների կենսակերպն ու պարադիգմը, իսկ երրորդում՝ «երիտա-
սարդները կանգնած են ապագայի մարտահրավերների առջև, որոնք 
այնքան անկանխատեսելի են, որ չեն կարող կառավարվել նախկինում 
մշակված առկա ձևաչափերով»։ Հենց այդ մարտահրավերների դիմակայ-
ման հրամայականն է ձևավորում երիտասարդների քաղաքական ընտ-
րությունը [2]։ 

Մ. Միդի ուսումնասիրությունները երիտասարդության ոլորտում գտան 
իրենց շարունակությունը Կ. Մայնհեյմի աշխատություններում։ Ըստ Մայն-
հեյմի՝ յուրաքանչուր սերունդ հանդիսանում է «սահմանափակ պատմա-
կան ժամանակաշրջանի» հատված, հետևաբար կուտակում է իր 
չկրկնվող կենսափորձը։ «Մեր ժամանակի ախտորոշումը» աշխատության 
մեջ [3] ներկայացված է երիտասարդությունը բնորոշող երկու ասպեկտ. 
ի՞նչ կարող է տալ հասարակությանը երիտասարդությունը և ի՞նչ է ակն-
կալում հասարակությունից։ Փիլիսոփա և սոցիոլոգ Հ. Մառկուզեն օր 
«Միաչափ մարդ» [4] աշխատության մեջ նշում է, որ երիտասարդության 
բնորոշ հատկանիշը «աութսայդերությունն է», որի հեղինակը բացատրում 
է անհատականության պահպանման և աներկբա կառավարման վերաց-
ման ձգտմամբ։  

Ժամանակակից հասարակության մեջ երիտասարդությունը դրսևո-
րում է իր մշակութային արժեքաբանությունը համացանցի միջոցով, որ-
տեղ ստեղծագործական ազատությունը համադրվում է տեսանելիության 
և հասանելիության հետ։ Համացանցում երիտասարդների ինքնակազմա-
կերպման ունակություններն զգալիորեն ավելի լավն են, քան իրական 
կյանքում։  

Սակայն անհրաժեշտ է հասկանալ, որ քաղաքական և հասարակա-
կան շարժումներն այսօր ոչ միայն երիտասարդների սոցիալացմամբ են 
պայմանավորված, այլ նաև իրենց՝ երիտասարդների նախաձեռնողակա-
նության արդյունք են։ Նույնիսկ «երիտասարդական շարժում» հասկա-
ցությունը վերաճել է պարզապես համընկնող հետաքրքրություններ ունե-
ցող երիտասարդների խմբից (ժամանցային, մշակութային և այլն) լիիրավ 
քաղաքական և/կամ հասարակական կազմակերպությունների։ ՀՀ պե-
տական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգում նշվում 
է, որ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը` Հայաս-
տանի Հանրապետությունում գրանցված հասարակական այն կազմա-
կերպություններն են, որոնք, համաձայն իրենց կանոնադրության, զբաղ-
վում են երիտասարդության հարցերով և/կամ իրականացնում են երիտա-
սարդական աշխատանք [5, էջ 3]:  

Ժամանակակից երիտասարդական շարժումները կարելի դասակար-
գել ամենատարբեր սկզբունքերով, սակայն մենք ներկայացնում ենք 
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դրանց դասակարգումը ըստ պատկանելության և հասարակական կյանքի 
մասնակցության։ Առաջին տեսակը ոչ քաղաքական հասարակական շար-
ժումներն են, երկրորդը՝ համացացնում իրենց գործունեությունը ծավալող 
երիտասարդական կազմակերպությունները, երրորդը կուսակցություննե-
րին կից ստեղծված երիտասարդական կազմակերպություներն են, իսկ 
վերջինը ծայրահեղական տրամադրված երիտասարդների միավորումնե-
րը։ Առաջին խմբին է պատկանում «Սթրեյթ Էջ» Straight Edge կազմակեր-
պությունը (կրճատ անվանումը sXe), որը ստեղծվել է անցյալ դարի  
70-ական թվականներին ի հակադրություն սեքսուալ հեղափոխականութ-
յան և ազատականության մշակույթի։ Շարժման անդամները բացառում 
էին ալկոհոլի, թմրանյութերի և ծխախոտի օգտագործումը, անկանոն սե-
ռական կապերը և մի շարք այլ սովորույթներ ու մոտեցումներ, որոնք այդ 
ժամանակ ասոցացվում էին պանկ-ռոկի հետ։ Շուտով այն վերածվեց 
էթնիկ-աշխարհայացքային շարժման, որի անդամները կարևորում էին 
ինքնակառավարումը և ազատությունը։ Այդ շարժման գաղափարախո-
սությունը բացառում էր նաև դիսկրիմինացման բոլոր դրսևորումները՝ ա-
ռաջին հերթին ռասսայական տրամաբանությամբ։ Շարժումը չէր վարում 
ագրեսիվ քարոզչական աշխատանքներ և այդ պատճառով չուներ լայն 
տարածում վայելող տարբերանշաններ։ Շարժման ամենախիստ կանո-
նակարգոց ապրող խմբավորման անդամները՝ սթրեյթ էթջ – հեդլայներ-
ները, բացառում էին սուրճի, էներգետիկ ըմպելիքների, ծխախոտի և ոգե-
լից խմիչքների օգտագործումը։ Այս շարժման փիլիսոփյության հենասյու-
ներն են բարոյականությունը և ֆիզիկական մաքրությունը։ Շուտով շարժ-
ման մասնակիցներից շատերը միախառնեցին իրենց կազմակերպության 
փիլիսոփայւթյունը քրիստոնեական ուսմունքի հետ՝ ստանալվ հոգու և 
մարմնի մաքրությունը քարոզող գաղափարախոսական համադրություն։ 

Այս դասակարգման մեջ կարելի է դիտարկել նաև մի շարք այլ երի-
տասարդական շարժումներ. Դիգգեռներ, թռեյսերներ (պառկուրի սիրա-
հարներ), ստալկերներ, ռաստամաններ և այլք։ 

Համացանցում գործող երիտասարդական միավորումների ամենա-
վառ օրինակը հաքերական միավորումներն են։ Դեռևս համացանցի զար-
գացման վաղ փուլերում՝ տեխնոլոգիական առաջընթացին զուգահեռ 
ձևավորվում էին ցանցահենական և հաքերական միավորումները։ Այսօր 
արդեն դրանք ունեն բազմաթիվ հետևորդներ և իրականացնում են մի 
շարք համաշխարհային տարածում ունեցող նախագծեր։ Այս կազմակեր-
պությունների անդամները սովորաբար հանդես են գալիս տեղեկատվութ-
յան հասանելիության համար, ինչպես նաև պետական և կորպորատիվ 
շահերի դեմ։ Դրանցից կարելի է նշել Wikileaks պորտալի ստեղծումը, 
Anonymus միջազգային հաքերական խմբի գործունևությունը և այլն։  
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Երիտասարդական շարժումների երրորդ տեսակը կուսակցական 
երիտասարդական կազմակերպություններն են։ Հիմնականում նման երի-
տասարդական շարժումների անդամագրումը իրականացվում է հետևյալ 
տարբերակներով [6,с.69]. 

• Կուսակցության կից ստեղծվում է կազմակերպություն և նշանակ-
վում ղեկավար, որի խնդիրն է իրականցնել երիտասարդների համա-
խմբումը կուսակցության հովանու շուրջ։ 2017 թվականի ԱԺ ընտրություն-
ների արդյունքում Ազգային ժողով անցած չորս կուսակցություններից երե-
քը (Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցություն, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն) ունեն երի-
տասարդական կազմակերպություններ, որոնք են կուսակցական առան-
ձին ստորաբաժանումներ են։ Հայ Յեղափախական Դաշնակցության կազ-
մում գործում են երկու կառուցվածքային միավորներ, որոնք զբաղվում են 
երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքներով՝ երիտասարդական և 
ուսանողական կազմակերպությունները։ «Ելք» նախընտրական դաշինքի 
անդամների զգալի հատվածը երիտասարդներն են, ուստի կառույցը չունի 
առանձին երիտասարդական կազմակերպություն։ 

• Գաղափարական հենքի վրա միավորվում են երիտասարդական 
խմբեր, որոնք հետագայում միանում են այս կամ այն քաղաքական ուժին։ 
Այս տարբերակը շատ ավելի հազվադեպ է հանդիպում, որովհետև գաղա-
փարախոսության մշակումը և հանրայնացումը շատ ավելի երկար ժամա-
նակ է պահանջում, քան առաջին տարբերակը։ Սույն ճանապարհով է 
ձևավորվել ազգայնական «Հայազն» կուսակցության պատմությունը՝ 
2009 թվականին ձևավորվելով որպես հասարակական կազմակերպութ-
յուն, հետագայում՝ 2014-ին այն վերագրանցվեց որպես կուսակցություն։ 
Սույն համատեսքտում կարող է նաև դիտարկվել «ՄԻԱՍԻՆ» շարժումը, 
որի քաղաքական բաղադրիչն էր «ՄԻԱԿ» կուսակցությունը։ Նշյալ կազ-
մակերպությունը չէր մտնում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութ-
յան կազմի մեջ, սակայն հրապարակային հանդես էր գալիս ՀՀ Նախա-
գահ Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Կազմակերպությունն ուներ բրգաձև կա-
ռուցվածք, իսկ աշխատանքները կազմակերպվում էին «հազարապետներ, 
հարյուրապետներ և տասնապետներ» համակարգի միջոցով։ 

• Որոշ երիտասարդական շարժումներ իրականացնում են իրենց 
հավաքագրումը «նորաձև» լինելու հաշվին՝ մասնակիցների համախմբու-
մը իրականացվում է ոչ այնքան գաղափարական հենքի վրա, որքան ազ-
դեցիկ և ճանաչված առաջնորդների շուրջ, այլ կերպ ասած երիտասարդ-
ները իրենց ինքնանույնականացումն իրականացնում են ելնելով ժա-
մանակակից թռենդային հոսքերի թելադրանքից։ Սույն գործընթացի 
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թերևս լավագույն օրինակ կարող է ծառայել հանրային տրանսպորտի սա-
կագնի թանկացման դեմ շարժումը («չեմ վճարելու 150 դրամ» շարժում)։ 
Երիտասարդների նախաձեռնությամբ ավտոսիրողները կանգնում էին 
հանրային տրանսպորտի կանգառներում և իրականացնում անվճարև 
ուղևորափոխադրումներ։ Ստեղծվեցին նաև համացանցային պորտալ-
ներ, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր տեղադրել իր ուղերթը։ Carpool կոչ-
վող շարժման մասնակիցներից շատերը դրան մասնակցում էին ոչ թե սո-
ցիալական կամ գաղափարական հիմքի վրա, այլ նորաձևությանը հետ-
ևելով։ Նույն տրամաբանությունը նաև մասամբ տարածվում է Electric 
Yerevan շարժման վրա, որը ուղղված էր էլեկտրաէներգիայի սակագնի 
բարձրացման դեմ։ Մասնակից երիտասարդներից շատերը շարժմանը 
մասնկցում էին նորաձևության թելադրանքով։ 

• Մի շարք երիտասարդական կազմակերպություններ ստեղծվում են 
կարճաժամկետ մասսայական միջոցառումների կազմակերպման հա-
մար։ Դրանք չեն հետապնդում որևէ գաղափարական կամ նույնականաց-
ման նպատակ, իսկ մասնակիցները հաճախ ներգրավվում են թեմատիկ 
հագուստի, աքսեսուարների միջոցով։ Դրանց շարքին կարելի է դասել 
Armenian Flashmob Division կազմակերպությունը, որը ստեղծվել էր 2010 
թվկանանին և զբաղվում էր կայծակնամբխոների (flashmob) կազմակերպ-
մամբ։ 

• Բուհական երիտասարդական կազմակերպությունները կազմա-
կերպվում են բուհերի ներսում և որպես կանոն ունենում են հստակ կանո-
նակարգված հիերարխիկ կառուցվածք։ Դրանց գոյությունը ՀՀ-ում ամ-
րագրված է «Կրթության մասին» օրենքով։ Ուսանողական ինքնակառա-
վարման մարմինների անկախության ապահովման համար օրենքով սահ-
մանվում է դրանց կանոնադրության հաստատումը կրթության պետական 
կառավարման լիազոր մարմնի կողմից, իսկ ֆինանսավորումը և առն-
վազն 25% ներգրավվածությունը բուհի կառավարման բոլոր մարմիններում 
սահմանվում է բուհերի տիպարային կանոնադրության մեջ [7]։  

• Ցանցային կամ հովանոցային կազմակերպությունների մասին խո-
սելիս թերևս անհրաժեշտ է հիշատակել Հայաստանի երիտասարդության 
ազգային խորհուրդը, որը հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Միավորելով շուրջ 
60 երիտասարդական հասարակական, քաղաքական և ուսանողական կազ-
մակերպություններ՝ այն համարվում է ամենամեծ հովանոցային երիտասար-
դական կամակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

• Ծայրահեղական կազմակերպությունները, ի տարբերություն 
նախորդ տեսակները, որպես կանոն բացասական են ընկալվում հասա-
րակության կողմից։ Վերլուծաբաններն առանձնացնում են դրանց կազ-
մավորման երեք հիմնական փուլ՝ պատճառային, կազմակերպչական և 
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գործնական։ Առաջին փուլում ձևավորվում է ծայրահեղական կազմակեր-
պության ձևավորման պատճառը՝ հասարակական բողոք, մասնակցայ-
նության ճգնաժամ, երիտասարդության որոշակի խմբի մարգինալացում 
և այլն։ Երկրորդ փուլում տեղի է ունենում երիտասարդների միավորումը, 
որից հետո նոր՝ երրորդ փոուլում իրականացվում են բուն ծայրահեղական 
գործողությունները։ Մի շարք հետազոտողներ պնդում են, որ ծայրահե-
ղական երիտասարդական խմբերը ձևավորվում են բացառապես քաղա-
քաներում՝ ծայրամասային, աղքատ թաղամասերում։ Նմանօրինակ «շար-
ժում» կարելի է անվանել 2016 թվականի հուլիսին Երևանում ՊՊԾ գնդի 
գրավման ժամանակ ծագած զանգվածային անկարգությունները Երևանի 
«Սարի թաղ» կոչվող թաղամասում, որոնք հիմնականում կրում էին կեն-
ցաղային բողոք, քանի որ ամբողջ թաղամասի գազամատակարարումը 
դադարեցվել էր անվտանգության նկատառումներով։  

• Երիտասարդնարի համախմբման մեկ այլ միջոց են դարձել երի-
տասարդկան խորհրդարանները և երիտասարդական կառավարութ-
յունները։ Առաջին Երիտասարդական խորհրդարանը հիմնադրվեց 
Հայաստանի Հանրապետույթունում դեռևս 2004 թվականին, որից հետո 
վերաձևավորվեց 2011 և 2012 թվականներին։ Երիտասարդական խորհր-
դարանը գործում է ՀՀ ԱԺ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և 
երիտասարդության մշտական հանձնաժողովին կից և ունի խորհրդատ-
վական մարմնի կարգավիճակ։ Մի շարք հասարակական կազմակեր-
պություններ հիմնադրել են նաև երիտասարդական կառավարություններ 
և երիտասարդական քաղաքապետարաններ, սակայն դրանք չունեն որևէ 
պետական կարգավիճակ։  
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В статье исследована необходимость политической социализации 
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management.  

Keywords: political modernization, actor, youth, socialization, 
consolidation, political party. 

 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 29.05.2017 թ. 
 

150 



 

Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

 

ՆԱՆԵ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

«ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՁԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում են «արժեք» հասկացության տարբեր 
մեկնաբանություններն անձի տեսություններում, դրանց ձևավորման 
գործընթացի խնդիրներն ու յուրահատկությունները։ Առանձնահա-
տուկ ուշադրություն է դարձվում մարդասիրական և էքզիստենցիալ 
ուղղություններում անձի արժեքների խնդրին։ 

Հիմնաբառեր. անձնային արժեքներ, արժեքների համակարգ, 
արժեքային կողմնորոշում։ 

 
Արժեքների նշանակալիությունն անձի և հասարակության կյանքում գի-

տակցվել է դեռևս անտիկ փիլիսոփաների կողմից։ Փորձեր են արվել ձևակեր-
պել մարդու արժեքային կողմնորոշումների ոլորտին առնչվող հարցեր, ինչ-
պես օրինակ՝ կա՞ արդյոք բարձրագույն երջանկություն, ո՞րն է կյանքի իմաս-
տը, ո՞րն է ճշմարտությունը և բազմաթիվ այլ հարցեր (Ի․ Կանտ, Հ․ Լոտցե, 
Վ․ Վինդելբանդ, Հ․ Ռիկերտ, Մ․ Վեբեր, Է․ Դյուրկգեյմ և այլք)։ 

Արժեքային համակարգն աշխարհի հանդեպ մարդու վերաբերմունքի 
հիմքն է։ «Արժեք» հասկացությունը կիրառվում է տարբեր նշանակություն-
ներով, արժեքների խնդիրը քննարկվել է տարբեր գիտակարգերի շրջա-
նակներում և տրվել դրանց սահմանումներ։ Սակայն միասնական կարծիք 
«արժեք» հասկացության սահմանման վերաբերյալ գոյություն չունի։ Գրա-
կանության մեջ առանձնացնում են «արժեք» հասկացության առավել քան 
հարյուր սահմանում, որոնցում առաջարկվում են տվյալ խնդրի դիտարկ-
ման տարբեր մոտեցումներ և կողմեր։ Մեր առջև նպատակ ենք դրել ուսում-
նասիրել անձի տարբեր հայեցակարգերում անձի արժեքների վերաբերյալ 
ներկայացվող տեսակետները, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել 
արժեքների ձևավորման և փոխակերպման հիմնական օրինաչափություն-
ները։ 

Համաշխարհային հոգեբանության մեջ արժեքների և արժեքային 
կողմնորոշումների, դրանց հիերարխիայի վերաբերյալ բազմաթիվ աշխա-
տություններ կան։ Հոդվածում ներկայացվում են արևմտյան և ռուս հեղի-
նակների դրույթներն անձի արժեքների վերաբերյալ (Ա․ Մասլոու, Վ․ 
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Ֆրանկլ, Կ․ Ռոջերս, Է․ Ֆրոմ, Գ․ Օլպորտ, Մ․ Ռոկիչ, Ս․ Ռուբինշտեյն, Ա․ 
Լեոնտև, Բ․ Անանև և ուրիշներ)։ Արտահայտելով անձի որոշակի որակ-
ներ՝ արժեքային կողմնորոշումը միաժամանակ որոշակի հասարակական 
նպատակներ իրականացնելու միջոց է։ Հասարակության սոցիալ-քաղա-
քական մտածելակերպն ուսումնասիրելու նորմատիվ-արժեքային մոտե-
ցումն առաջ է գալիս Է․ Դյուրկգեյմի, Տ․ Պարսոնսի, Մ․ Վեբերի, Ա․ Մար-
շալի, Վ․ Պարետոյի աշխատանքներից։ Երկար տարիներ այդ խնդրով 
զբաղվել են ամերիկացի գիտնականներ Ու․ Թոմասը, Ֆ․ Զնանեցկին, Ջ․ 
Միդը։ Դրանց հիմքում ընկած է այն պատկերացումը, որ հասարակության 
զարգացման ու փոխակերպման որոշիչ ուժ է մարդկանց կամ խմբերի 
նպատակների և հետաքրքրությունների անհամապատասխանությունը։ 
Այս մոտեցման շրջանակներում ուսումնասիրվում է հետաքրքրություննե-
րի բնույթի և գործող սուբյեկտի կողմից դրանք գիտակցելու ընդհանուր 
հիմնարար հարցը։ Է․ Դյուրկգեյմը կարծում էր, որ հասարակության միա-
վորող հիմքը հասարակական գիտակցությունն է․ ընդհանուր հավատա-
լիքները, արժեքները և նորմերը։ Ընդհանուր հավատալիքների և զգաց-
մունքների թուլացումն սպառնում է հասարակության ապաինտեգրմամբ, 
նրա անկմամբ։ Հասարակական գիտակցության ուժը, դրա ազդեցութ-
յունն անհատի վրա Դյուրկգեյմը պատկերացնում է սոցիալական համա-
կարգի կայունությունն ապահովելու և դրա բնականոն գործառութավոր-
ման միջոցով [3]։ 

Հոգեբանության ոլորտում անձի և հասարակության արժեքների 
խնդիրը մշտապես կարևոր տեղ է զբաղեցրել՝ դառնալով դրա «բարձրա-
գույն» առարկան (համաձայն Վ․ Վունդտի տերմինաբանության)։ Սակայն 
անձի արժեքային կողմնորոշումներն առավելագույն նշանակություն 
ունեն հումանիստական և էքզիստենցիալ հոգեբանության մեջ։ 

Էքզիստենցիալ հոգեթերապիայի հիմնադիր Վ. Է․ Ֆրանկլի տեսության 
շրջանակներում «իմաստ» և «արժեք» հասկացությունները շատ մոտ են, նա 
արժեքը սահմանում է որպես համընդհանուր իմաստ, որոնց բախվում է 
հասարակությունը, այսինքն՝ հասարակության մեծամասնությանը, ողջ 
մարդկությանը բնորոշ նրա պատմական զարգացման ընթացքում։ Վ․ Է․ 
Ֆրանկլի կարծիքով այն, ինչ այսօր անհատի կյանքի բացառիկ իմաստն 
է, վաղը կարող է դառնալ համընդհանուր արժեք, այսինքն՝ արժեքներն 
իրենցից ներկայացնում են օբյեկտիվացված և ընդունում ստացած ի-
մաստներ, որոնք գտնվել են առանձին անհատների կողմից յուրահատուկ 
իրավիճակներում: Համընդհանուր արժեքների ընկալումը հեշտացնում է 
մարդու համար իմաստի ներքին որոնումները, քանի որ տիպական իրա-
վիճակներում ազատվում է որոշումների ընդունումից [13]: 
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Վ․Ֆրանկլը, ընդհանրացնելով պատմության մեջ հասարակության 
կամ մարդկության դեմ ծառացած իրավիճակները, առանձնացնում է հա-
վերժական արժեքների կամ իմաստների երեք խումբ․ 

• ստեղծագործության արժեքներ, որոնք մարդուն թույլ են տալիս 
գիտակցել՝ ինչ է ինքը տալիս հասարակությանը, 

• ապրումների արժեքներ, որոնք թույլ են տալիս մարդուն գիտակ-
ցել, թե ինչ է ինքը վերցնում հասարակությունից։ Վ․ Ֆրանկլի կարծիքով 
մարդը ձեռք է բերում կյանքի իմաստը՝ ապրելով որոշակի արժեքներ, 

• հարաբերությունների արժեքներ, որոնք մարդուն թույլ են տալիս 
գիտակցել այն դիրքը, որը նա զբաղեցնում է հարաբերություններում, 
որոնք սահմանափակում են իր կյանքը։ Այս արժեքներն էլ իրենց հերթին 
բաժանվում են երեք կատեգորիայի․իմաստավորված վերաբերմունք ցա-
վի, մեղքի և մահվան հանդեպ [10, с. 299-300]։ 

Վ․ Ֆրանկլի տեսանկյունից միայն արժեքների գիտակցումը բավա-
կան չէ անձի կողմից դրանք ընդունելու համար։ Արժեքների իմաստավոր-
վածությունը դրանց տալիս է օբյեկտիվ, համընդհանուր բնույթ, մինչդեռ 
արժեքի սուբյեկտիվ նշանակությունը պետք է ուղեկցվի դրա իրականաց-
ման համար պատասխանատվության ընդունումով։ 

Վ․ Ֆրանկլը ուշադրություն է հրավիրում ժամանակակից հասարա-
կությունում առկա և առանձին մարդու կարևորագույն խնդիրներից մե-
կին՝ «էքզիստենցիալ վակումին»: Մարդկանց կողմից կյանքի իմաստի կո-
րուստը հին արժեքների և ավանդույթների խարխլման, մարդու կողմից 
իր մշակութային արժեքները կորցնելու հետևանքն է։ Իմաստի, պատաս-
խանատվության ճգնաժամը համամարդկային փորձի, վարքի ու գործու-
նեության պատմականորեն հաստատված ձևերի կրողը լինելու անկարո-
ղության համար վարձատրությունն է [14]։ 

Մարդասիրական հոգեբանության ներկայացուցիչ Ա․ Մասլոուն ան-
ձի արժեքների խնդիրը վերլուծում է էքզիստենցիալ ավանդույթների հա-
մատեքստում: Նա ենթադրում է, որ արժեքներն ունեն կենսաբանական և 
գենետիկ հիմք ու զարգանում են մշակույթի մեջ: Նա առանձնացնում է 
հոմեոստատիկ արժեքները՝ խաղաղություն, հանգստություն, քուն, հան-
գիստ, պաշտպանվածություն: Մարդու բնույթը ուղղված է ոչ թե հոմեոս-
տազին, այլ ինքնիրականացմանը, այդ պատճառով նրան բնորոշ է կե-
ցության արժեքներին ձգտելը [3]: 

Ա․Մասլոուն առանձնացնում է արժեքների երեք մակարդակ․ 1․ հա-
մամարդկային, որոնց հիմքում ընկած են մարդու օրգանիզմի հիմնարար 
պահանջմունքները, 2․ մարդկանց որոշակի խմբի արժեքներ, 
3․ առանձին անհատների արժեքներ։ Համաձայն Մասլոուի՝ մարդու 
համար հիմնարար արժեքներ են մարդասիրությունը, հասարակությանը 
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ծառայելը, մարդու ժողովրդավարական իրավունքը, ընտրության, կյան-
քի, անձի հանդեպ հարգանքի, փոխօգնության իրավունքը և այլն [5]։ 

 «Ընտրված արժեքներն են իրական արժեքները», - գրում է Ա․Մաս-
լոուն, ընդ որում իրապես ճիշտ ընտրությունն այն է, որը հանգեցնում է 
ինքնիրականացման։ Մարդու կողմից բարձրագույն արժեքների ընտ-
րությունը կանխորոշված է նրա բնույթով, այլ ոչ աստվածային էությամբ 
կամ մարդու էությունից դուրս գտնվող այլ երևույթներով։ Ազատ ընտրութ-
յան պայմաններում մարդը ինքն է «բնազդաբար ընտրում ճշմարտությու-
նը, ոչ թե կեղծիքը, բարին, այլ ոչ թե չարը» [6]։ Խոսելով ներքին «հոգե-
կենսաբանական» արժեքների բնականության մասին՝ Ա․ Մասլոուն ընդգ-
ծում է, որ «մարդու ցանկացած բնազդային հակում ավելի թույլ է քաղա-
քակրթությունից» [6, с. 272]։ 

Ինչպես և Վ․ Ֆրանկլը, Ա․ Մասլուն նույնպես շեշտում է արժեքի սուբ-
յեկտիվ բնույթը և անձի պատասխանատվությունը դրանց ընտրության 
հարցում։ 

Ա․ Մասլոուն առանձնացնում է արժեքների երկու հիմնական խումբ․ 
«Բ արժեքներ» կամ գոյության արժեքներ․ սրանք բարձրագույն արժեք-
ներ են, որոնք հատուկ են ինքնիրականացող մարդկանց (ճշմարտություն, 
բարություն, գեղեցկություն, ամբողջականություն, դիխոտոմիայի հաղթա-
հարում, կենսականություն, բացառիկություն, կատարելություն, լիարժե-
քություն, արդարություն, կարգուկանոն, պարզություն և այլն)։  
«Դ արժեքները» (պակասուրդային արժեքներ) ուղղված են ճնշված պա-
հանջմունքները բավարարելուն (խաղաղություն, հանգստություն, քուն, 
հանգիստ, կախվածություն, անվտանգություն և այլն) [6]։ 

Կարծում ենք, որ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել մի կողմից մար-
դասիրական տեսության շրջանակներում ներկայացված «Բ արժեքների» 
և Վ․ Ֆրանկլի առաջարկած ստեղծագործության արժեքների միջև, մյուս 
կողմից «Դ արժեքների» և ապրումների արժեքների միջև։ 

«Դ արժեքները», որոնք ենթակա դիրք ունեն կամ ինչպես Ա․ Մաս-
լոուն դրանք անվանում է «ռեգրեսիվ» արժեքներ, մարդկանց կողմից 
ընտրվում են «ապրելու համար», հոմեոստազի վիճակին հասնելու նպա-
տակով։ Դրանց իրականացումը Մասլոուի խոսքերով «բացարձակ անհ-
րաժեշտություն է» և նախադրյալ է բարձրագույն «Բ արժեքների» կամ 
«զարգացման արժեքների» «զգալու և գործելու համար» [5, с. 213-214]։ 

Կ․ Ռոջերսի անձի տեսության կենտրոնական հասկացությունը «ինք-
նությունն է», որը նա սահմանում է որպես «կազմակերպված, շարժուն, 
սակայն «Ես»-ի կամ սեփական անձի բնութագրերի և փոխհարաբերութ-
յունների ընկալման հետևողական հայացակարգային ձևաչափ, և միաժա-
մանակ արժեքների համակարգ, որը կիրառելի է այդ հասկացությանը» 
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[8, с. 46]։ Նրա կարծիքով՝ ինքնության կազմում ներառված են ինչպես 
«օրգանիզմի կողմից անմիջապես ապրվող», այնպես էլ փոխառյալ, «ինտ-
րոյեկտվող» արժեքներ, որոնք մարդը սխալմամբ կարող է մեկնաբանել 
որպես իր սեփականը։ Կ․ Ռոջերսը գրում է, որ «օրգանիզմն է մատակա-
րարում տվյալներ, որոնց հիման վրա ձևավորվում են արժեքային դատո-
ղությունները» [8, с. 72]։ Նա ենթադրում է, որ ինչպես ներքին, այնպես էլ 
արտաքին արժեքները ձևավորվում են կամ ընդունվում, եթե «ֆիզիոլո-
գիական ապարատի»կողմից ընկալվում են որպես օրգանիզմի պահպան-
մանը և ամրապնդմանը նպաստող, հենց դրա հիման վրա յուրացվում են 
մշակույթից վերցված սոցիալական արժեքները» [8, с. 73]։ Սակայն Կ․ 
Ռոջերսը նշում է նաև առաջացող ապրումների գիտակցման կարևորութ-
յունը որպես արժեքային պատկերացումների հիմք։ 

Է. Ֆրոմն արժեքները կապում է օբյեկտիվ գործոնների հետ (սոցիա-
լականություն, տնտեսական կյանք), իսկ դրանց ընտրությունը՝ սուբյեկ-
տիվության, ներքին հոգեբանական առանձնահատկությունների: Նա հա-
տուկ ուշադրություն է դարձնում ժամանակակից ինդուստրիալ աշխարհի 
արժեքների ուսումնասիրությանը (ընդ որում՝ ոչ միայն քննադատության, 
այլև դրանց որակական փոփոխության դիրքերից), ցույց է տալիս անձնա-
յին և հասարակական գիտակցության միջև ներդաշնակությունը վերա-
կանգնելը [11]:  

Գ․Օլպորտը ենթադրելով, որ անձի արժեքների մեծամասնության 
աղբյուրը հասարակության բարոյականությունն է, առանձնացնում է մի 
շարք արժեքային կողմնորոշումներ, որոնք թելադրված չեն բարոյական 
նորմերով, օրինակ՝ հետաքրքրասիրությունը, բազմագիտակությունը 
(էրուդիցիան), շփումը և այլն։ Բարոյական նորմերը և արժեքները ձևա-
վորվում են և պահպանվում արտաքին ամրապնդման միջոցով։ Դրանք 
անձի նպատակ հանդիսացող ներքին արժեքներին հասնելու միջոցներ 
են, պայմաններ։ 

Միջոցների վերածումը նպատակի, արտաքին արժեքների վերափո-
խումը ներքինի Օլպորտն անվանում է «գործառական ինքնավարություն», 
որը նա հասկանում է որպես «գիտելիքի կատեգորիայի» դեպի «նշանա-
կալիության կատեգորիայի» փոխակերպման գործընթաց։ «Նշանակա-
լիության կատեգորիան» առաջանում է արտաքինից ստացվող «գիտելիքի 
կատեգորիայի» իմաստի ինքնուրույն գիտակցման դեպքում։ Օլպորտը 
գրում է․ «արժեքը իմ հասկացողության մեջ որոշակի անձնային իմաստ 
է։ Երեխան արժեքը հասկանում է, երբ իմաստը նրա համար սկզբունքա-
յին կարևորություն ունի» [7, с. 133]։ 
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Անձնային հարաբերությունների սոցիալական միջնորդավորվածութ-
յան վերլուծությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև ռուսական հոգեբա-
նության մեջ, քանի որ անձը չի կարող դիտարկվել սոցիալական միջա-
վայրից, հասարակությունից անկախ։ Լ․ Վ․Վիգոտսկին հոգեբանության 
մեջ մտցնում է «զարգացման սոցիալական իրավիճակ հասկացությունը։ 
Նրա կարծիքով անձի զարգացումը պայմանավորված է անհատի կողմից 
մշակույթի արժեքները յուրացնելով, որը միջնորդավորված է շփման գոր-
ծընթացով։ Իմաստները և նշանակությունները, առաջանալով մարդկանց 
միջև հարաբերություններում, մասնավորապես երեխայի և մեծահասակի 
անմիջական սոցիալական կոնտակտներում, հետագայում ներքնայնաց-
վելու միջոցով ներմուծվում են մարդու գիտակցություն [2]։  

Ս. Լ. Ռուբինշտեյնի կարծիքով՝ աշխարհի հանդեպ մարդու վերաբեր-
մունքը նրա կողմից նշանակալի առարկաների, երևույթների, արժեքների 
առանձնացումն է։ Կազմելով որոշակի հիերարխիա՝ արժեքները և պա-
հանջմունքներն ազդեցություն են ունենում մարդու վրա՝ կանխորոշելով 
նրա վարքը։ Քննարկելով երևույթների, մարդկանց, իրադարձությունների 
իմաստի և նշանակության խնդիրները՝ Ս. Լ. Ռուբինշտեյնն արժեքների 
գործառույթը համարում էր վարքի կարգավորումը [3]։ 

Հեղինակի կարծիքով կյանքի ընթացքում տեղի է ունենում արժեքնե-
րի վերագնահատում, ինչը մարդու կյանքի դիալեկտիկայի, աշխարհի և 
մարդկանց հետ նրա հարաբերությունները վերակառուցելու օրինաչափ 
արդյունք է։ Արժեքները, նրա կարծիքով, արդիական են դառնում ներքին 
պայմանների փոփոխության արդյունքում։ 

Ս․Լ․Ռուբինշտեյնը գրում է, որ արժեքները «բխում են մարդու և աշ-
խարհի հարաբերակցությունից, արտահայտելով այն, ինչ կա աշխար-
հում, ներառյալ այն, ինչ ստեղծում է մարդը պատմության ընթացքում, ինչ 
նշանակալի է մարդու համար» [9, էջ 369]։ Ս․ Լ․ Ռուբինշտեյնն արժեքը 
դիտում է որպես մարդու համար աշխարհում ինչ-որ բանի նշանակալիութ-
յուն, միայն ընդունելի արժեքը կարող է կատարել կարևոր արժեքային 
գործառույթ՝ վարքի կողմնորոշիչի գործառույթը [9]։ 

Բ․Գ․Անանևի կարծիքով անձի սոցիալական դերերի և արժեքային 
կողմնորոշումների համակարգը ձևավորվում է նրա սոցիալական կար-
գավիճակով։ Դերերը, կարգավիճակը և արժեքային կողմնորոշումները 
Բ․Գ․Անանևի խոսքերով, ձևավորելով անձնային որակների առաջնային 
դաս, որոշում են վարքի կառուցվածքի և մոտիվացիայի առանձնահատ-
կությունները և դրանց հետ համագործակցության մեջ՝ մարդու բնավո-
րությունը և հակումները [1, с. 210]։ 
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Բ. Գ. Անանևի կարծիքով՝ արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման 
համար մի կողմից հիմք են ծառայում ձևավորված անձնային հատկութ-
յունները։ Դրանցից առավել կարևոր են այն հատկությունները, որոնք 
կապված են ակտիվության, գործունեության արտաքին օբյեկտներին 
ուղղվածության հետ։ Այս անձնային հատկությունները պայմանավորում 
են կյանքի և մշակութային արժեքները յուրացնելուն, ապրելուն ու վերար-
տադրելուն ուղղված վարքը։ Մյուս կողմից՝ արժեքների և մոտիվացիայի 
բոլոր ոլորտները պայմանավորված են անձի հասարակական կայացու-
մով, այսինքն՝ կրթության և դաստիարակության ընթացքում հասարակա-
կան փորձի և մշակույթի յուրացման արդյունքում որոշակի դերերի, գոր-
ծառույթների ամբողջությամբ [3]։ 

Արժեքը Մ․ Ռոկիչը սահմանում է որպես «կայուն համոզմունք այն բա-
նում, որ վարքի որոշակի ձևը կամ գոյության վերջնական նպատակը նա-
խընտրելի է անձնական կամ սոցիալական տեսակետից, քան վարքի հա-
կադիր ձևը, կամ գոյության վերջնական նպատակը»։ 

Մ․ Ռոկիչի կարծիքով մարդկային արժեքները բնութագրվում են 
հետևյալ հիմնական հատկանիշներով. 

• արժեքների ընդհանուր թիվը, որոնք մարդու սեփականությունն 
են, սահմանափակ է, 

• բոլոր մարդիկ ունեն միևնույն արժեքները, սակայն տարբեր աս-
տիճանով արտահայտված, 

• արժեքները կազմակերպված են համակարգի մեջ, 
• մարդկային արժեքների աղբյուրները կարելի է տեսնել մշակույթի 

մեջ, հասարակությունում և դրա ինստիտուտներում, 
• արժեքների ազդեցությունը տեսանելի է գրեթե բոլոր սոցիալական 

երևույթներում [3]: 
Համամարդկային փորձը յուրացնելու խնդիրը մանկավարժական հո-

գեբանության շրջանակներում լուծել է Ա․Ն․ Լեոնտևը․ «Մարդը իր կյան-
քի ընթացքում յուրացնում է մարդկության փորձը, նախորդ սերունդների 
փորձը, դա տեղի է ունենում դրանց նշանակությունը յուրացնելու ձևով և 
այն յուրացնելու չափով» [4]։ Սակայն այդ նշանակությունները բացահայ-
տելու համար համապատասխան գիտելիքներ ունենալը բավարար չէ, 
անհրաժեշտ է, որ յուրացման գործընթացում այդ մտքերը և գիտելիքները 
ներքնայնացվեն, սկսեն որոշել աշխարհի հանդեպ վերաբերմունքը։ Տվյալ 
գիտելիքի, նշանակության յուրացման գործընթացը անպայման ենթադ-
րում է բացահայտել, թե «տվյալ մարդու համար ինչ են դառնում այս կամ 
այն մտքերը և գիտելիքը, որը նրան հայտնում են» [4 с. 237], այսինքն՝ ինչ 
իմաստ են ձեռք բերում նրա համար։ 
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Վ․ Ա․ Յադովի անձի դիսպոզիցիոն ձևաչափի համաձայն՝ արժեքա-
յին կողմնորոշումների ձևավորումը կախված է այն հասարակության և սո-
ցիալական խմբերի կենսագործունեության որոշակի սոցիալական, պատ-
մական ձևից, որոնց պատկանում է անհատը և որոնց հետ իրեն նույնա-
կանացնում է, հետևաբար, որոնց աշխարհայացքը, մտածելակերպը, գա-
ղափարախոսությունը կիսում է։ Այսպիսով, Յադովի կարծիքով՝ արժեքա-
յին կողմնորոշումների համակարգը ձևավորվում է համընդհանուր սո-
ցիալական պայմաններին համապատասխան, որոնք հնարավորություն 
են տալիս իրականացնել որոշակի անհատական և սոցիալական արժեք-
ներ։ Արժեքային կողմնորոշումների համակարգը, արտացոլելով կենսա-
պայմանները, հանդիսանում է անձի աշխարհայացքի բաղադրիչներից 
մեկը [12]։ 

Կարելի է փաստել, որ չնայած տարբեր փորձարարական հետազո-
տություններին, արժեքային կողմնորոշումների ամբողջական հիերար-
խիայի հիման վրա տիպաբանության կառուցումը, որը հաշվի է առնում 
դրանց համակարգի դինամիկ բնույթը, բավականաչափ մշակված չէ։ Ան-
ձի արժեքային կողմնորոշումները տարատեսակ մեկնաբանություն ունեն 
տարբեր հեղինակների աշխատություններում։ Մի շարք հետազոտութ-
յուններում «անձի արժեքային կողմնորոշում» հասկացությունը համընկ-
նում է մոտիվացիոն-պահանջմունքային կամ իմաստային ոլորտը բնու-
թագրող տերմինների հետ։ Ինչպես օրինակ՝ Ա․ Մասլոուն փաստացի չի 
տարբերակում «արժեք», «պահանջմունք» և «մոտիվ» հասկացություննե-
րը, իսկ Վ․ Ֆրանկլը՝ «արժեքը» և «անձնային իմաստը»։ 

Այսպիսով, արժեքներն իրենցից ներկայացնում են հատուկ հոգեբա-
նական կազմավորումներ, որոնք հիերարխիկ համակարգ են կազմում և 
գոյություն ունեն անձի կառուցվածքում որպես նրա բաղադրիչներ։ Հնա-
րավոր չէ պատկերացնել այս կամ այն արժեքին անձի ուղղվածությունը 
որպես մեկուսացված կազմավորում, որը հաշվի չի առնում համակարգում 
չներառված արժեքների հանդեպ դրա սուբյեկտիվ կարևորությունը։ Ար-
ժեքը կարող ենք ներկայացնել որպես անձի և հասարակության փոխազ-
դեցության հետևանք․ յուրացնելով հասարակությունում տարիների ըն-
թացքում ձևավորված ու ընդունված արժեքները՝ անձը ներքնայնացնում 
է դրանք։ Ներքնայնացված արժեքներն անձի անհատական հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունների հետ զուգադրման արդյունքում ստեղ-
ծում են նոր արժեքներ ու ներմուծում դրանք հասարակություն։ Այսպիսով, 
արժեքների ձևավորումը կարող ենք ներկայացնել որպես երկկողմ գոր-
ծընթաց, որտեղ հասարակությունն ազդում է անձի արժեքների ձևավոր-
ման վրա, սակայն անձն էլ իր հերթին նպաստում է հասարակության ար-
ժեքների փոխակերպմանը։  
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ՍԻՐՎԱՐԴ ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանություն ամբիոնի դասախոս, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  

ԱՆԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
Հոգեբանության մագիստրոս 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄՈՏ 

Ձևավորվելով մանկական տարիքում՝ կրթության և դաստիա-
րակության գործընթացում՝ հասարակության մոտ ձեռքբերման պա-
հանջմունքի բարձր մակարդակը տնտեսական աճի արագ տեմպերի 
գրավական է հանդիսանում: Աշխատանքում ներկայացվում է ձեռք-
բերման, իշխանության, աֆիլյացիոն պահանջմունքների դրսևոր-
ման տեսական վերլուծություն, պետական, մասնավոր և ձեռներե-
ցության ոլորտներում հայ ղեկավարների գերակա աշխատանքային 
մոտիվացիայի ուսումնասիրություն և նշված ոլորտներում մոտիվա-
ցիոն առանձնահատկությունների համեմատական վերլուծություն:  

Հիմնաբառեր. աշխատանքային մոտիվացիա, Դ. ՄակԿլելլանդի 
մոտիվացիոն տեսություն, ձեռքբերովի պահանջմունքների տեսություն, 
ձեռքբերման պահանջմունք, հաջողության հասնելու մոտիվացիա: 

 
Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում համաշխարհային հարստության 

բաշխվածության անհամաչափությունն առավել ակնհայտ է դարձել։ Հա-
մաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հրապարակված 
համաշխարհային ՀՆԱ-ի բաշխվածության աղյուսակի 2015 թվականի 
արդյունքների՝ առաջին տասնյակում գտնվող երկրների միասնական 
ՀՆԱ-ն կազմում է համաշխարհային հարստության 67,34%-ը, այդ թվում՝ 
ԱՄՆ՝ 24,44% (գրեթե քառորդը), Չինաստան՝ 15,49%, Ճապոնիա՝ 5,60%, 
Գերմանիա՝ 4,59% և Միացյալ Թագավորություն՝ 3,90% [1]: Հաշվի առնե-
լով Հյուսիսային Եվրոպայի, Ասիայի և Հյուսիսային Ամերիկայի որոշ երկր-
ներում գրանցված տնտեսական աճի տեմպերը՝ ակնհայտ է, որ քննարկ-
ման է արժանի այն, թե ինչու են որոշ երկրներում գրանցվում տնտեսա-
կան աճի միջինից բարձր տեմպեր, մինչդեռ այլ երկրներում տնտեսական 
աճը կարող է լինել զրոյական, որոշ դեպքերում՝ նաև բացասական: Տնտե-
սական զարգացման տեմպերը պայմանավորող գործոնների և ուժերի գի-
տակցումն ու ուսումնասիրությունը կարևոր նշանակություն ունեն հատ-
կապես այնպիսի զարգացող երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է։ 
Գրականության մեջ հայտնի են տեսություններ, որոնք տնտեսական աճի 
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ֆենոմենը պայմանավորում են մի շարք տնտեսական և սոցիալ-տնտեսա-
կան գործոններով՝ անտեսելով մարդկային գործոնը, ինչի արդյունքում 
առաջ են գալիս մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանները հարկ է 
փնտրել հոգեբանության բնագավառում: 

Տնտեսական զարգացման գործընթացում ընդգծելով ձեռներեցութ-
յան և կառավարման գործոնների դերակատարումը՝ առաջ է գալիս ան-
հրաժեշտություն դիտարկել անհատին, մասնավորապես՝ ղեկավարի անձը 
և նրա մոտիվացիոն համակարգը՝ որպես ակտիվությունն ապահովող և 
պայմանավորող կարևորագույն գործոն:  

Ուսումնասիրելով արևմտյան և արևելյան մի շարք հասարակություն-
ներ՝ Դ. ՄակԿլելլանդն առաջ է քաշել այն վարկածը, որ ուղիղ կապ կա 
հասարակության մեջ ձեռքբերումների պահանջմունքի մակարդակի և 
տնտեսական զարգացման միջև. այն հասարակությունները, որոնց զար-
գացումը տեղի է ունենում ավելի արագ տեմպերով և գրանցվում է բարձր 
տնտեսկան աճ, ՄակԿլելլանդն անվանում է «ձեռքբերումների» և նշում, 
որ այս տիպի հասարակություններում գերակա է ձեռքբերումների պա-
հանջմունքը: 

Ըստ այս տեսության՝ ձեռքբերման գերակա պահանջմունքով անձին 
բնորոշ է հետևյալը [2]. 

• ձեռքբերումներն ավելի էական են, քան նյութական կամ ֆինան-
սական պարգևատրումը, 

• ներքին բավարարվածության հասնելու կարևոր գրավական է 
նպատակի իրականացումը և/կամ առաջադրանքի կատարումն ինքնին, 
ավելին, քան գովասանքը և ճանաչումը,  

• ֆինանասական պարգևատրումն հանդիսանում է հաջողության 
չափման միավոր և գնահատվում է այդ տեսանկյունից, 

• կարևորվում է հավաստի, փաստերի վրա հիմնված, օբյեկտիվ 
մասնագիտական գնահատականը (feedback), 

• այս տիպի մարդիկ անընդհատ որոնում են աշխատանքը կատա-
րելու համար ավելի արդյունավետ ճանապարհներ: 

Հասարակության ձեռքբերման պահանջմունքի մակարդակի և ընդ-
հանուր տնտեսական զարգացումը պայմանավորող հոգեբանական գոր-
ծոնների ուսումնասիրություն իրականացնելու համար Դ.ՄակԿլելլանդի 
կողմից կատարվել է տարբեր հասարակությունների մշակութային, ազ-
գային պատմությունների, հեքիաթների, ինչպես նաև մանկական դա-
սագրքերում տեղ գտած պատմվածքների վերլուծություն: Այն երկրներին, 
որտեղ երեխաների համար նախատեսված պատմվածքներում առկա է 
կոնֆորմիզմի դրդում ազգային ավանդույթներից ելնելով՝ մեղքի զգացու-
մի և պատժի վախի ներքո, բնորոշ է համեմատաբար ավելի դանդաղ 
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տնտեսական զարգացում կամ զարգացման բացակայություն [3]: Մինչ-
դեռ տնտեսապես արագ զարգացող երկրներում ուսուցանվող մանկական 
պատմվածքներին յուրահատուկ է դիտարկել կոնֆորմիզմը միջանձնային 
փոխհարաբերությունների շրջանակում՝ որպես դիմացինի ցանկություն-
ները և պահանջմունքները հարգելու դրսևորում (զուգահեռներ են անց-
կացվում ասերտիվության հետ): Այս երկրներում աշխատող գործարար-
ները հակված են գնահատել անձանց՝ ելնելով ոչ թե վերջիններիս ավան-
դական ստատուսից, այլ նրանց մասնագիտական կարողություններից ու 
փորձից, և որպես գործընկերներ կամ աշխատակիցներ ընտրել ոչ թե ըն-
տանիքի անդամներին, այլ «օտար» մասնագետների [3]: 

Ուսումնասիրելով ձեռքբերման պահամջմունքի ծիլերը ծնողական մո-
տիվների, արժեքների և հայացքների համատեքստում և վերջինիս ունե-
ցած ազդեցությունն արդեն հասուն անհատների մասնագիտական հե-
տաքրքրությունների և իրավիճակային վարքի վրա՝ պարզվել է, որ այն 
երեխաները, ում մոտ ձեռքբերման պահանջմունքի բարձր մակարդակ է 
գրանցվել, դաստիարակվել են համեմատաբար ազատության և ինքնու-
րույնության պայմաններում և վաղ հասակից մայրերը նրանց դրդել են 
յուրացնել այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են՝ քաղաքում կողմնորոշ-
վելը, աշխույժ և ակտիվ վարք ցուցաբերելը, սեփական ցանկությունների 
համար ինքնուրույն ջանք թափելը, մրցակցության պայմաններում ունա-
կությունները լիարժեքորեն օգտագործելը, ինքնուրույն ընկերներ ձեռք 
բերելը և այլն: Այս երեխաների մայրերը իրենց որդիների համար սահմա-
նում են համեմատաբար բարձր չափանիշներ, մինչդեռ ձեռքբերման պա-
հանջմունքի ցածր մակարդակ ունեցող պատանիների մայրերը հակված 
են սահմանափակել իրենց երեխաներին տարատեսակ արգելքներով՝ 
հնարավորություն չտալով ինքնուրույն որոշումներ կայացնել: 

Բարձր ձեռքբերումների պահանջմունք ունեցող անձինք գերադա-
սում են օբյեկտիվ ռիսկը և ավելի ջանասիրաբար են աշխատում նման 
պայմաններում: Այդ մասին վկայում է հետևյալ ուսումնասիրությունը. 
հինգ և վեցամյա պատանիներին առաջարկում են գնդակ նետել զամբյու-
ղի մեջ: Այն երեխաները, ում մոտ գրանցվել էր ձեռքբերման բարձր պա-
հանջմունք, ընտրում են նետելու համար միջին հեռավորություն, մինչդեռ 
ցածր ձեռքբերման պահանջմունք ունեցող երեխաները գերադասում են 
նետել շատ մոտ կամ շատ հեռու տարածությունից: Այսպիսով, բարձր 
ձեռքբերման պահանջմունք ունեցող երեխաները նախընտրում են չափա-
վոր ռիսկ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում լիարժեք դրսևորել սեփա-
կան կարողությունները. շատ մոտ տարածությունից նետելու դեպքում 
գնդակը հաջողությամբ կհայտնվի զամբյուղում, սակայն այդ դեպքում ան-
հատը բավարարվածության զգացողություն չի ունենա ձեռքբերումից, իսկ 
շատ հեռու տարածությունից նետելու դեպքում զամբյուղում գնդակի 
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հայտնվելու հավանականությունը ցածր է և այդ դեպքում հաջող ելքը վե-
րագրվում է պատահականությանը կամ հաջողակությանը: 

ՄակԿլելլանդի կողմից առանձնացվում են նաև իշխանության և աֆիլ-
յացիոն պահանջմունքները: Իշխանության պահանջմունքն արտահայտ-
վում է այլ մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալու, նրանց վարքը ղեկա-
վարելու ցանկության և պատասխանատվություն վեցնելու պատրաստա-
կամության մեջ, իսկ աֆիլյացիոն (մասնակցության) պահանջմունքը՝ այլ 
մարդկանց հետ ընկերական կապեր հաստատելու, շփվելու և նրանց կող-
մից ընդունված լինելու ցանկության տեսքով [7]։ 

Այս պահանջմունքները կարող են արտահայտվել տարբեր ձևերով և 
համադրությամբ՝ կախված մարդու բնածին ընդունակություններից, անձ-
նական փորձից, իրավիճակից և մշակույթից։ 

Հիմք ընդունելով Դ. ՄակԿլելլանդի ձեռքբերովի պահանջմունքների 
տեսությունը՝ պետական և մասնավոր ոլորտներում հայ ղեկավարների 
աշխատանքային մոտիվացիոն առանձնահատկություններն ուսումնասի-
րելու նպատակով մեր կողմից իրականացվել է փորձարարական հետա-
զոտություն: Ղեկավարների մոտ սոցիալ-հոգեբանական ակտիվության 
խթանների ախտորոշման նպատակով կիրառվել է «Գերակա մոտիվա-
ցիայի բացահայտման» ՄակԿլելլանդի մեթոդիկան՝ նախապես մեր կող-
մից մշակված հարցարանով կիսակառուցվածքային հարցազրույցի հետ 
զուգակցությամբ (ներառված են 9 պրոյեկտիվ հարց համապատասխան 
ենթահարցերով, անավարտ նախադասությունների մեթոդիկա, ԹԱԹ լու-
սանկար): 

Հետազոտությանը մասնակցել են պետական, մասնավոր և ձեռներե-
ցության ոլորտներում աշխատող ընդհանուր թվով 75 ղեկավար (յուրա-
քանրյուր ոլորտում համապատասխանաբար 25-ական ղեկավար): 

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ պետական ոլոր-
տում ղեկավարների մոտ գերակշռում են աֆիլյացիոն և իշխանության 
պահանջմունքները, մինչդեռ մասնավոր և ձեռներեցության ոլորտների 
ղեկավարների մոտ աֆիլյացիեն պահանջմունքն առաջնային պլանում 
հանդես չի գալիս՝ իր տեղը զիջելով ձեռքբերման և իշխանության պա-
հանջմունքներին: 

Համախմբելով կիսակառուցվածքային հարցազրույցից ստացված 
արդյունքները՝ ակնհայտ են դառնում որոշակի օրինաչափություններ: 

Այն հարցին, թե ի՞նչն է առանձնացնում լավ աշխատակցին վատ աշ-
խատակցից, պետական ոլորտի ղեկավարները մատնանշում էին ոչ թե 
աշխատանքի արդյունքը, այլ աշխատակցի նվիրվածությունը գործին և 
կազմակերպությանը: Մասնավոր կազմակերպությունների ղեկավարնե-
րը և ձեռներեցները ի պատասխան այս հարցին առավել հաճախ նշել են 
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այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են՝ նախաձեռնողականությունը, պատաս-
խանատվությունը, «հավելյալ» արժեք ստեղծելու կարողությունը՝ կարևո-
րելով աշխատակցի արժեհամակարգը, որի գնահատման չափանիշ են 
համարում տվյալ կազմակերպության կազմակերպչական մշակույթը:  

Հարցին, թե ի՞նչն է մարդկանց համար խթան հանդիսանում աշխա-
տել ավելի արդյունավետ, պետական ոլորտի ռեսպոնդենտները կարևո-
րել են կոլեկտիվում դրական մթնոլորտի, գնահատված լինելու և նյութա-
կան շահագրգռվածության գործոնները: Մասնավոր ընկերություններում 
աշխատող ղեկավարներն առավելապես մատնանշել են աշխատանքի հե-
տաքրքրության և գնահատված լինելու գործոնները:  

Հարցարանը ներառել է ԹԱԹ լուսանկար, որտեղ պատկերված է ջու-
թակի դիմաց նստած երեխա: Համախմբելով լուսանկարին տրված մեկ-
նաբանությունները՝ ակնհայտ դարձավ հետևյալ առանձնահատկությու-
նը. պետական ոլորտում ղեկավարները հակված էին նկարում տեսնել 
տղայի, ով ստիպողաբար է պարապում, ձանձրույթ է ապրում՝ ֆիզիկա-
կան և հոգեկան հոգնածություն, բայց շարունակելու է պարապմունքները՝ 
ելնելով մոր հորդորներից, վկայական ստանալու համար:  

Մասնավոր ոլորտի ղեկավարների մեծամասնությունը նկարում տես-
նում են անհաջողություն, որին հաջորդում են անընդմեջ փորձեր այնքան 
ժամանակ, մինչև երեխան չկարողանա արհեստավարժ նվագել՝ հասնե-
լով նշանակետին: 

Ձեռներեցները ի տարբերություն այլ ոլորտների ղեկավարների, դի-
տարկում են այն տարբերակը, որ երեխան կհրաժարվի գնալուց. տղային 
տհաճ են ջութակի դասընթացները և նա շարունակ այլ բաների մասին է 
մտածում, ինչից ելնելով որոշում է կայացնում այլևս չգնալ դասերին՝ ան-
կախ մոր հորդորներից, բայց ռեսպոնդենտները ընդծում են, որ երեխան 
ջութակի դասերը փոխարինելու է մեկ այլ բանով, ինչի մասին երազում է:  

Եթե մասնավոր ոլորտի ռեսպոնդենտները որպես նկարի ելք դիտար-
կում էին այն տարբերակը, որ տղան ջութակահար է դառնալու, կարողա-
նալու է նվագել, լուծելու է խնդիրը, ապա ձեռներեցները, դիտարկելով այդ 
տարբերակը, առավել հաճախ նշում էին «հանճարեղ», «հանրահայտ», 
«լավագույն», «անգերազանցելի», «հզոր» տերմինները:  

Համակարգելով հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալնե-
րը՝ ակնհայտ է դառնում, որ հայ ղեկավարների մոտ գերակա է հանդի-
սանում իշխանության մոտիվացիան, ինչը յուրահատուկ է անցումային 
շրջանում գտնվող հասարակություններին: Իշխանության մոտիվացիան 
իրենից ավելի բարդ երևույթ է ներկայացնում, քան ձեռքբերման և աֆիլ-
յացիոն մոտիվացիաներն են, քանի որ սոցիալական փոխհարաբերութ-
յուններում այլ անձանց վրա ազդելու և սեփական անձի ուժն ու հեղինա-
կությունը զգալու մղման հիմքում ամենատարբեր մոտիվները կարող են 
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լինել: Իշխանական միտումների դրևորումները կարող են պայմանավոր-
ված լինել ոչ միայն անհատի մոտ առկա իշխանության մոտիվացիայով, 
այլև իրավիճակով. վերջինիս դրսևորման համար բարենպաստ իրադ-
րություններում բարձրանում է անհատի իշխանությանը միտված գործո-
ղությունների քանակն ու ինտենսիվությունը, ինչն էլ իր հերթին հանգեց-
նում է իշխանության մոտիվացիայի ուժեղացմանը: 

Թեև ղեկավարների մոտ իշխանության մոտիվացիայի բարձր մակար-
դակը աֆիլյացիոն մոտիվացիայի ցածր մակարդակի հետ համադրությամբ 
նպաստում է պատասխանատվության, կազմակերպչական ունակություն-
ների դրսևորմանը, այնուհանդերձ, կարևոր է խուսափել հասարակության 
մեջ աֆիլյացիոն պահանջմունքի մակարդակի միաժամանակայա նվազու-
մից և իշխանության պահանջմունքի մակարդակի աճից: Ղեկավարների 
աշխատանքային մոտիվացիայի օպտիմալ ձևաչափ է համարվում ձեռք-
բերման մոտիվացիայի բարձր և աֆիլյացիոն մոտիվացիայի միջին մակար-
դակների համադրությունը և առավել արդյունավետ ղեկավարում իրակա-
նացնելու համար նախապատվությունը տրվում է իշխանության մոտիվա-
ցիայի միջին կամ ցածր միջին արտահայտվածությունը: 
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ՆՈՒՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել են սպառողական վար-
քի վրա ազդող տարբեր գործոններ՝ մշակութաբանական, տնտեսա-
գիտական, հոգեբանական դիտակետերից: Ներկայացված է գիտա-
կան մոդելների զարգացումը, որի արդյունքում առավել մեծ ուշադ-
րություն է հատկացվում սպառողների հոգեբանական բնութագրերին, 
առավել կարևորվում է սպառողների որոշման կայացման վրա մոտի-
վացիոն և անձնային գործոնների դերը: Որպես ընդհանրացում 
առանձնացվել են սպեցիֆիկ գործոններ (անհատական առանձնա-
հատկություններ, կոմունիկատիվ հատկություններ, հույզեր), որոնք 
բավարար կերպով հետազոտված չեն՝ չնայած վերջիններիս էական 
ազդեցությանը մարքեթինգային գործունեության հաջողության և 
սպառողական շուկայի սեգմենտավորման համար: 

Հիմնաբառեր. սպառողական վարք, պահանջմունք, դրդապատ-
ճառ, անհատական առանձնահատկություններ, սպառողական որո-
շումներ: 

 
Ժամանակակից հասարակությունում սպառող-արտադրող հարաբե-

րությունները կառուցվում են այնպես, որ սպառողը հայտնվում է արտադ-
րողի հետաքրքրությունների կենտրոնում և հանդիսանում է վերջինիս 
գլխավոր նպատակը և նպատակաուղղված ազդեցության հիմնական օբ-
յեկտը: Այդ իսկ պատճառով արտադրողի համար կարևոր է դառնում 
սպառողի ուսումնասիրությունը հոգեբանական, տնտեսագիտական, սո-
ցիոլոգիական և մշակութաբանական հայեցակարգերի տեսակետներից: 
Սպառողական վարքի հիմնախնդիրները ուսումնասիրվում են Տ. Վեբլենի 
(ցուցադրական սպառում) տեսության, Գ. Զիմելլի, Մ. Վեբերի, Գ. Տարդի, 
Է. Գոբլոյի, Գ. Բլումերի հայեցակարգերում, որոնք դիտարկում են վարքի 
սոցիալ մշակութային ասպեկտները [7]: Սպառողական վարքը սկսել է 
վերլուծության ենթարկվել Զ Ֆրեյդի, Ա.Մասլուոի տեսություններում՝ ընտ-
րության դրդապատճառների բացահայտման համար: Կոգնիտիվ հոգե-
բանության զարգացմանը զուգընթաց սպառման գործընթացն սկսեց դի-
տարկվել որպես տեղեկատվական գործընթաց: Սպառողական վարքի հե-
տազոտությունների զարգացումը իրականանում է ոչ միայն հոգեբանական 
տեսությունների զարգացման շրջանակում՝ բիհեվիորիզմ, ֆրեյդիզմ, կոգ-
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նիտիվիզմ այլև մշակութաբանության, սոցիոլոգիայի, մշակութային մար-
դաբանության շրջանակներում, այսինքն՝ ներառում է առավել լայն պատ-
մամշակութային հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն՝ Պ. Բուրդյե,  
Ժ. Բորդրիյառ, Ի. Հոֆման, որը դիտարկում էր սպառումը որպես սոցիա-
լական կարգավիճակի ցուցադրում [4]: Ակնհայտ է այն փաստը, որ սպա-
ռողների նախընտրությունների ձևավորման վրա կարևոր ազդեցություն է 
ունենում նրա պահանջմունքները:  

Պահանջմունքը հանդիսանալով անձի գործունեության ներքին պայ-
ման՝ դեռևս չի պայմանավորում վերջինիս ուղղվածությունը: Գործու-
նեության ուղղվածությունը վերլուծելու համար մեզ անհրաժեշտ է առար-
կայացված պահանջմունքի՝ դրդապատճառների ուսումնասիրությունը: 
Դրդապատճառները պայմանավորում են սպառողների հակվածությունը 
սպառման որևէ ոճի նկատմամբ [4, էջ 259]: Սակայն այն ժամանակից, 
երբ փորձառնական միջոցներով ակնհայտ դարձավ սպառողական վար-
քի վրա սոցիալ-մշակութային, սոցիալ-հոգեբանական բնութագրերի, ինչ-
պես նաև անձի բնավորության գծերի,կոգնիտիվ և հուզական գործըն-
թացների ազդեցությունն արդյունավետ ապրաքաշրջանառության կազ-
մակեպման և զարգացման գործընթացում, առավել մեծ դեր հատկացվեց 
ապրանքների որակական հատկանիշների համապատասխանությանն 
սպառողի անհատական առանձնահատկություններին: Ենթադրվում է, որ 
անձի աշխարհընկալումը, վարքային հակազդումների տիպը հանդիսա-
նում են անձի հարաբերականորեն կայուն բնութագրիչներ և որոշակի ազ-
դեցություն են թողնում ապրանքի ընտրության վրա: Անհատական 
առանձնահատկությունների կայունությունը թույլ է տալիս որոշակիորեն 
կանխատեսել սպառողական վարքը: Գնորդական վարքի և որոշման կա-
յացման վրա էական ազդեցություն է թողնում նաև պոտենցիալ սպառողի 
կողմից ապրանքի ընկալման բովանդակությունը: Մարքեթինգային (շու-
կայագիտական) ռազմավարության մշակման տեսանկյունից կարևոր դեր 
է հատկացվում տվյալ հոգեբանական կառուցակարգերի ուսումնասիրութ-
յանը: Իր հերթին ապրանքանիշի ընկալումը կախված է այն բանից, թե 
սպառողները ինչպես են ընկալում իրենց և իրենց սոցիալական միջավայ-
րը [7]: Այսպիսով՝ սպառողները հաճախ ընկալում են առաջին հերթին այն 
ազդակները, որոնք համապատասխանում են իրենց պահանջմունքնե-
րին, հետաքրքրություններին, դրդապատճառներին: Սպառողական հո-
գեբանության տեսանկյունից համարվում է, որ սպառողները նախընտ-
րում են այն ապրանքները, որոնք համապատասխանում են իրենց «ես 
հայեցակարգին»: Սպառողական վարքի ուսումնասիրության տեսանկյու-
նից կարևոր ասպեկտ է համարվում սպառողական որոշումների կայաց-
ման գործընթացը: Գոյություն ունեն սպառողական որոշումների մի քանի 
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ձևաչափեր, որոնց միավորում է այն, որ յուրաքանչյուրում առկա են կոգ-
նիտիվ, վարքային, և աֆֆեկտիվ կոմպոնենտները: Կարևոր նշանակութ-
յուն է տրվում նաև սպառողի հոգեբանության ուսումնասիրման համար 
վերջինիս կողմից ռիսկի գործոնի ընկալումը, որը կապված է գնորդական 
2 հիմնական գործոնների հետ, որոնք ազդում են ռիսկի ընկալման մա-
կարդակի վրա՝ տեղեկատվության անորոշության աստիճանը և սպառողի 
համար գնման հետևանքները: Շուկայագետների հիմնական նպատակն 
սպառողների կողմից ռիսկի գործոնների ընկալման նվազեցումն է 
շուկայաբանության տարբեր հնարների միջոցով: Սպառողական վարքի 
հոգեբանական կառուցակարգերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 
հանգել այն եզրակացության, որ սպառման հիմքում ընկած են ապրանքի 
այն հատկանիշները, որոնք համապատասխանում են սպառողի արդի 
պահանջմունքներին, դրդապատճառներին: Սպառողական վարքի 
ուսումնասիրության կարևոր հասկացություններ են հանդիսանում ոչ 
միայն անձի պահանջմունքները և դրդապատճառները այլև վերջինիս 
դիրքորոշումները, արժեքները, սոցիալական նորմերը, ինչպես նաև անձի 
տիպաբանական առանձնահատկությունները, որոնք դեռևս հոգեբանա-
կան գիտությունների կողմից բավականաչափ ուսումնասիրված չեն, սա-
կայն ունեն կարևոր նշանակություն սպառողական շուկայի ճիշտ հատվա-
ծավորման և շուկայաբանության հաղորդակցումների առավել արդյունա-
վետ կազմակերպման համար: Տվյալ թեման բավականին արդիական է, 
քանզի յուրաքանչյուր անհատ, որը հանդիսանում է պոտենցիալ սպառող, 
ունի իր հոգեբանական առանձնահատկությունները, խառնվածքի և 
բնավորության տիպը: Տվյալ առանձնահատկությունների ուսումնասի-
րությունը կարող է ի հայտ բերել որոշակի ձևաչափեր, որոնք բնորոշ են 
սպառողական վարքին: Սպառողական վարքի տիպերը էապես կապված 
են դրդապատճառային ոլորտի հետ: Որևէ ապրանքի ձեռքբերումը կամ 
ծառայության կիրառումը հանդիսանում է գործողություն, որի հիմքում ըն-
կած են մի շարք ուղղորդող դրդապատճառներ: Այսպիսով դրդապատ-
ճառների, սպառողական վարքի, տիպերի ուսումնասիրությունը շատ 
կարևոր է համապատասխան գովազդի ստեղծման համար, որը կարող է 
ազդել թիրախային խմբի վրա: Սպառողական վարքի դրդապատճառնե-
րի ուսումնասիրության գործնական անհրաժեշտությունը ի հայտ է եկել 
XX դարում, երբ ապրանքների մեծամասնությունը դադարեց իրականաց-
վել ըստ պատվերի, այլ սկսեց իրականացվել մասսայական արտադրութ-
յան շուկայի համար: Արտադրողները այլևս չէին կարող տեսնել, լսել 
իրենց սպառողներին, որոնք հազարավոր կիլոմետրեր իրենցից հեռու 
էին: Արտադրողի և սպառողի միջև հետադարձ կապի ապահովման հա-
մար սկսում է իրականացվել սպառողների դրդապատճառների, վարքի 
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ուսումնասիրություններ, որոնք կարող են օգնել արտադրողին ազդել 
տվյալ սպառողի վարքի վրա, կամ իր օգտին օգտագործել բոլոր նրբութ-
յունները: Սակայն ավելի վաղ գիտնականները արդեն իսկ հետաքրքրված 
էին այս հիմնախնդրով թե ինչպես են դրդապատճառները ազդում սպա-
ռողական վարքի վրա, և ինչպիսին կարող է լինել սպառողական վարքի 
ընդհանուր ձևաչափը: Առաջինը այս հարցին փորձեցին պատասխանել 
անգլիացի քաղաքական տնտեսագիտության դպրոցի ներկայացուցիչնե-
րը: Նրանք առաջադրեցին 4 հիմնական դրույթ սպառողական վարքի վե-
րաբերյալ [8, էջ 36].  

1. մարդը (սպառողը) ռացիոնալ է, այսինքն՝ կարող է սթափ գնահա-
տել շահույթները և խնդիրները ինչպես նաև ընդունվող որոշումների հետ-
ևանքները, 

2. սպառողն անկախ է, այսինքն՝ նա է որոշումներ ընդունում՝ հան-
գելով սեփական նախասիրություններից, ինքնուրույն հետևելով սեփա-
կան ցանկություններին, բավարարելով սեփական պահանջմունքները: 

3. սպառողը տեղեկացված է՝ նա գիտի իր պահանջմունքները, տեղ-
յակ է դրանց բավարարման այլընտրանքային հնարավորությունների մա-
սին և ունի բավարար տեղեկություն իրատեսական որոշումների ընդուն-
ման համար, 

4. սպառողը եսակենտրոն է՝ ձգտում է շահ ստանալ իր դիրքի բարե-
լավման, սեփական պահանջմունքների բավարարման համար: Չնայած 
այս ձևաչափի պարզունակությանը և անկատարությանը՝ ձևաչափը՝ 
homo economicus շուրջ 200 տարի համարվել է ամենագործունակ տար-
բերակը: Վերջին մեկ դարի ընթացքում homo economicus ձևաչափը բա-
վականին մեծ քննադատության է արժանացել սոցիոլոգիայի, հոգեբա-
նության, էթնոգաֆիայի և այլ սոցիալական գիտությունների կողմից: Որոշ 
գիտնականներ համարում էին, որ սպառողները ռացիոնալ չեն, քանզի 
նրանց վարքի հիմքում ընկած են հույզերը և որոշում ընդունում է աջ կի-
սագունդը [3]: Այլ գիտնականներ համարում էին, որ սպառողները շատ 
կախյալ են ընտանիքի շրջապատի կարծիքներից, սակայն այս մոտեցման 
դրույթները նույպես չեն կարող համարվել ապացուցված տվյալներ: XX 
դարում հայտնի շուկայագետ Ռիչարդ Բուչանան՝ «Թշնամին ներսից» 
գրքի հեղինակը, համարում էր, որ ո՛չ շուկայագիտությունը, ո՛չ գովազդը 
չեն կարող ստիպել սպառողին փոխել սեփական վարքը: Ըստ Բուչանանի՝ 
անհրաժեշտ է վերացնել կամ նվազագույնի հասցնել այն պատնեշները, 
որոնք արտադրողներն անգիտակցաբար դնում են սպառողից-ապրանք, 
կամ ծառայություն ճանապարհին և որոնք խանգարում են սպառողին 
գնել այն, ինչն ինքն ուզում է, որպեսզի դա շահութաբեր լինի արտադրողի 
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համար [3, էջ 165]: Գիտնականների երկարատև քննարկումներից և վե-
ճերից հետո ձևավորվեց սպառողի ուսումնասիրման այլ ձևաչափ, որը 
կոչվեց homo psychologicus: 

1. Անձը կախյալ է և որոշումներ է կայացնում մեծապես հասարակա-
կան կարծիքի և գնահատականների հիման վրա: 

2. Անձը հաճախ չի կարողանում գիտակցել իր օգուտը և հավասա-
րապես կարող է գործել ալտրուիստիկ և եսասիրաբար: 

3. Անձը որպես սպառող գործում է ոչ թե ռացիոնալ, այլ հաճախ ինք-
նաբուխ, հույզերի ազդեցության ներքո և չի կարողանում գնահատել և 
համեմատել առաջարկվող բազմազան տեսականուց մեկը, ինչպես նաև 
իր ընտրության հետևանքները: 

4. Սպառողը լիարժեք տեղեկացված չէ, նա ինքը հստակ չգիտի թե 
ինչ է ուզում, և ինչպես հասնել ցանկալի արդյունքին: Հաճախ այն տեղե-
կատվությունը, որին նա տիրապետում է հստակ և ճշգրիտ չէ, իսկ վերջին 
15-20 տարիների ընթացքում այդ տեղեկատվությունը չափազանց շատ է 
[4, էջ 156]: 

Սպառողների ուսումնասիրության մեկ այլ դիտակետ կարելի է համա-
րել «պահանջմունքների տեսությունը» որի մասին առաջին անգամ խոսել 
է դեռևս քաղաքական տնտեսության անգլիական դպրոցի ներկայացուցիչ 
Կ. Մարքսը, որը ձևակերպեց պահանջմունքների արժևորման տեսությու-
նը: 100 տարի անց հոգեբանության ոլորտում ձևավորվեց սպառողական 
վարքի ամենաքննարկվող և վիճահարույց մոդելներից մեկը՝ Աբրահամ 
Մասլոուի «պահանջմունքների բուրգը»: Չնայած որ իր կյանքի վերջում 
Մասլոուն ինքը կասկածի տակ դրեց իր տեսության մի շարք դրույթներ, 
սակայն վերջինս շարունակվում է մնալ ամենակիրառվողը շուկայագետ-
ների կողմից ողջ աշխարհում [1], [2]: 

Սպառողական վարքը ներառում է նաև մի շարք սոցիալական դերերի 
առկայություն: 

• Նախաձեռողի դեր, որի խնդիրը որոշման ընդունումն է այն մասին, 
թե որ պահանջմունքն է այդ պահին առավել արդիական, ինչպես նաև 
որոշում է կայացնում գնման վերաբերյալ բավարարվածություն ձեռք բե-
րելու նպատակով: 

• Սպառողը, որպես գործոն, ցուցանիշ (influencer), որի հիմնական 
դերը համապատասխան գործառույթների իրականացնումն է, որոնք ազ-
դեցություն են ունենում գնման վերաբերյալ որոշման ընդունման վրա: 

• Գնորդի դերը կայանում է գնման ակտը, որի ընթացքում գումար է 
վճարվում ապրանքի կամ ծառայության դիմաց: 

• Կիրառողի, օգտագործողի դերը կայանում է սպառման կամ 
գնված ապրանքի կիրառման գործառույթը [9, էջ 56]: 
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Սպառողի անձը հետաքրքրում է տնտեսագետներին և շուկայագետ-
ներին արդեն շատ վաղուց: Միայն հասկանալով, թե ինչ գործոններով է 
ղեկավարվում անձը գնումներ կատարելու ժամանակ կարելի է հեղափո-
խական աճ գրանցել վաճառքի ոլորտում և առավել մրցունակ լինել ժա-
մանակակից շուկայական հարաբերությունների տեսանկունից:  

Ընդհանրացնելով բոլոր մոտեցումները և հետազոտությունները՝ 
ակնհայտ է դառնում, որ սպառողների հոգեբանական գործոնների 
ուսումնասիրության լայն շրջանակը ընդգրկել է վերջինիս դրդապատճա-
ռային ոլորտը, պահանջմունքների բավարարումը, սոցիալ-մշակութային 
գործոնների ազդեցությունն սպառողական որոշումների կայացման գոր-
ծում, սակայն առավել խորքային հետազոտման կարիք ունեն սպառողի 
անհատական առանձնահատկությունների, հուզական ոլորտի, կոմունի-
կատիվ հատկությունների ազդեցությունը սպառողական վարքում, որը 
էապես կարևոր է դառնում հատկապես շուկայաբանության այն ոլորտնե-
րի համար, որտեղ իրականացվում են ուղիղ վաճառքներ և կարևորվում է 
մարդ-մարդ հարաբերությունների ձևավորման կարևորությունը 
շուկայաբանության արդյունավետության համար: 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье рассматриваются различные концепции исследований 
факторов, влияющиx на поведения потребителей, культурологии, 
экономики, психологии. Представлено развитие научных моделей, в 
результате которых стали больше внимание обращать на психологи-
ческие характеристики потребителей, роль мотивационных и личност-
ных факторов в процессе принятия потребительских решений В ка-
честве обобщения были выявлены специфические факторы, которые 
нуждаются в более глубоком анализе с психологической точки зрения 
(индивидуальные особенности, коммуникативные навыки, эмоции) 
которые не достаточно изучены, несмотря на их существенное влияние 
на эффективность маркетинговой деятельности и выборе целевой 
группы потребителей. 

Ключевые слова: поведения потребителей, психологические 
характеристики потребителей, коммуникативные навыки. 
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THE ANALISES OF PSYCHOLOGICAL PECULARITIES  
OF CONSUMER BEHAVIOR 

The article reviews the different research concepts of the factors 
affecting consumer behavior, cultural studies, economics, psychology. 
Presented the development of scientific models, resulting more emphasis on 
consumer psychological characteristics, the role of motivational and 
personality factors in consumer decision-making. As a generalization the 
specific factors were identified that need more deeply psychological analysis 
/such as emotions, personal traits, communicative skills that are not 
sufficiently explored despite the significant effect on the efficiency of 
marketing activities and during the consumers target group selection.  

Keywords: consumer behavior, psychological characteristics, 
personality factors, decision-making․ 
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ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
ՍՕՍ-մանկական գյուղ «Իջևան» ծրագիր,  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ 

ԶՐՈՒՅՑԻ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԿԱՊԸ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԽՈՀԱԾՈՒԹՅԱՆ  

(ՌԵՖԼԵՔՍԻԱՅԻ) ՀԵՏ 

Հոդվածում ուսումնասիրված են պրոյեկտիվ մեթոդների և զրույցի 
համադրության ախտորոշման, կանխարգելիչ և թերապևտիկ գոր-
ծառույթները: Հայտնաբերված է, որ պրոյեկտիվ մեթոդները բացի 
ախտորոշման գործառույթից կատարում են նաև թերապևտիկ գոր-
ծառույթ: 

Ցույց է տրված, որ պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառումը ախտորո-
շող զրույցի համադրմամբ նպաստում է հոգեբանի աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացմանը, քանի որ պրոյեկտիվ մեթոդնե-
րի թերապևտիկ ազդեցությունն ապահովելու համար մեծ նշանա-
կություն ունի հետազոտվողի կամ այցելուի հետ հաղորդակցման 
հաստատումը, ինչը հնարավոր է կատարել զրույցի միջոցով: 

Հիմնաբառեր․ մեթոդ, զրույց, հոգեբանական, խոհածություն, 
ճգնաժամային: 

 

Զրույցի մեթոդը հոգեբանական այն գործիքներից մեկն է, որի տիրա-
պետումը դասվում է պրակտիկ հոգեբանի համար անհրաժեշտ հմտութ-
յունների շարքին և ծառայում որպես պրակտիկ հոգեբանի մասնագիտա-
կան պատրաստվածության և որակավորման չափանիշ:  

Զրույցը ներառված է պրակտիկ հոգեբանի գործունեության մեջ: Այն 
կազմում է անհատական հոգեախտորոշիչ ուսումնասիրման, խորհրդատ-
վության, հոգեբանական կանխարգելման հիմքը:  

Զրույցը (ինտերվյու) «վերբալ հաղորդակցման հիման վրա տեղեկութ-
յան ստացման հատուկ մեթոդ է» [5, էջ 145]: Զրույցի արդյունք է հետա-
զոտվողի կամ այցելուի մասին տեղեկության ստացումը, սակայն ի տար-
բերություն այն հոգեբանական մեթոդների հետազոտողը զրույցի ժամա-
նակ մտնում է անմիջական փոխազդեցության մեջ հետազոտվողի հետ, 
որը թույլ է տալիս հետազոտողին ստանալ տեղեկություն ոչ միայն հետա-
զոտվողի վերբալ պատասխանների, այլ նաև զրույցի ընթացքում նրա ոչ 
վերբալ դրսևորումների հիման վրա, որոնք թույլ են տալիս ճշտել և ստաց-
ված տեղեկությունը, բացահայտել դրա բովանդակությունը, որը կարող է 
հակասել վերբալ տեղեկությանը, բացահայտել հետազոտվողի վերաբեր-
մունքը հետազոտման գործընթացին: Այս ամենը նպաստում է խնդրի 
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առավել խորը և հստակ հասկացմանը, ինչը նպաստում է որոշման օպտի-
մալ ուղիների սահմանմանը: Դրա հետ մեկտեղ անմիջական հաղոր-
դակցումը հետազոտվողի հետ բարդացնում է հետազոտման գործընթա-
ցը, և բարձր պահանջներ ներկայացնում հետազոտողի մասնագիտական 
որակավորմանը: 

Զրույցը պրակտիկ հոգեբանի ամենօրյա պարտավորությունների բա-
ղադրիչն է և կազմում է նրա գործունեության բնական ֆոնը: Զրույցի նման 
ունիվերսալությունը և ներդաշնակությունը հաճախ պարզության և հասանե-
լիության պատրանքի պատճառ են դառնում, ինչը բերում է զրույցի, որպես 
երկրորդական և օժանդակ հնարի, հասկացմանը: Այս տարածված թյուր 
կարծիքը զրույցի դերի և անցկացման վերաբերյալ խոչընդոտում է զրույցի 
լայն հնարավորությունների կիրառմանը, և դրա հետ մեկտեղ կարող է լուրջ 
սխալների աղբյուր դառնալ պրակտիկ հոգեբանի աշխատանքում:  

Հոգեբանական պրակտիկայում տարբեր ձևերով և նպատակներով 
անցկացվող զրույցը բերում է նրան, որ քիչ ուշադրություն է դարձվում 
զրույցի նախնական պատրաստմանը, հենց զրույցի գործընթացին, նվա-
զում է զգայունությունը տարբեր հակազդումներին և էֆեկտներին, որոնք 
ի հայտ են գալիս այդ համագործակցության ընթացքում, ինչը նվազեց-
նում է զրույցի՝ որպես կարևոր հոգեբանական գործիքի, արդյունավե-
տությունը: 

Դառահասների հետ զրույցի անցկացման հիմքում ընկած են մի շարք 
ընդհանուր սկզբունքներ: Սակայն հայտնի է, որ դեռահասների հետ աշ-
խատանքի տիպիկ հնարները և համագործակցության միջոցներն 
անարդյունավետ են լինում երեխաների հետ աշխատանքում:  

Դա պայմանավորված է տարիքային առանձնահատկություններով, 
տարբեր հոգեկան գործընթացների զարգացվածության աստիճանով, դի-
րորոշումների և դրդապատճառների համակարգով, մասնավորապես 
երեխաների մոտ թույլ է զարգացած ռեֆլեքսիայի ունակությունը, տեղե-
կատվության վերլուծության և համադրության ունակությունը, ուշադրութ-
յան պակասը և հոգնելիությունը, ապրումների վերբալիզացիայի կարո-
ղությունը և այլն:  

Հոգեբանական պրակտիկայում կոնկրետ պայմաններից և նպատակ-
ներից ելնելով, կիրառում են զրույցի տարբեր տեսակներ, մասնավորա-
պես հետազոտության իրավիճակի մեջ ներառումը, փորձարարական 
զրույց, ախտորոշիչ հարցազրույց, հոգեթերապևտիկ զրույց, ստանդար-
տացված և ազատ զրույց, կառավարվող և անկառավարելի զրույց: 

 Հետազոտության իրավիճակի մեջ ներառումը հատուկ է լաբորատոր 
հետազոտությանը, որի հիմնական նպատակն է հետազոտվողի հետ 
հաղորդակցման սահմանումը: Այն նշանակալի դեր ունի հետազոտվողի 
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մոտ հետազոտությանը մասնակցելու մոտիվացիան բարձրացնելու, հե-
տազոտության ընթացքի, առաջադրանքի կատարման և արդյունքների 
հետ կապված ավելորդ լարվածությունը վերացնելու գործում:  

Փորձարարական զրույցը սովորաբար ծառայում է հետազոտական վար-
կածների ստուգման համար և ունի որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն [4]:  

Ախտորոշիչ հարցազրույցը հոգեբանական պրակտիկայում զրույցի 
ամենատարածված ձևերից մեկն է, որի հիմնական նպատակն է հանդի-
սանում անձի հատկությունների և հոգեկան զարգացման առանձնահատ-
կությունների վերաբերյալ տվյալների ստացումը, ուստի զրույցի այս ձևին 
հատուկ է հետազոտման այլ տեխնիկաների ներառումը զրույցի կառուց-
վածքի մեջ: Զրույցն այս դեպքում կատարելով իր գործառույթները, միա-
ժամանակ ծառայում է որպես բնական ֆոն, որը միացնում է մնացած բո-
լոր մեթոդները:  

Հոգեթերապևտիկ զրույց (կլինիկական հարցազրույց) կիրառվում է հո-
գեբանական օգնության ցուցաբերման նպատակով, որի միջոցով հոգեբա-
նը օգնում է այցելուին գիտակցել իր ներքին խնդիրները, դրանց հետ կապ-
ված ապրումները, բախումները, հայտնաբերել դրանց պատճառները, վե-
րականգնել «Ես»-ի ներքին ամբողջականությունը, գտնել կյանքի նոր 
իմաստներ, նպաստում է առկա դժվարությունների հաղթահարման ուղի-
ների ընտրությանը, ճգնաժամային իրավիճակների որոշմանը և այլն: Ընդ 
որում՝ նմանատիպ զրույցի բովանդակությունը և անցկացման ձևը որոշ-
վում են մասնագետի հոգեթերապիայի այս կամ այն ուղղվածության նա-
խընտրությամբ, ինչպես նաև այցելուի հետ փոխազդեցության կոնկրետ 
իրավիճակով և նրա մոտ առկա խնդիրների բնույթով [6]:  

Ստանդարտացված և ազատ զրույց՝ստանդարտացման աստիճանը 
կախված է դրա նախնական մշակվածության և իրականացման հստա-
կության աստիճանից: Ստանդարտացված զրույցը կառուցվում է ըստ 
նախնական պլանի և իրենից ներկայացնում է ծրագրված հարցազրույց 
անձնական թերթիկի տիպի, երբ հետազոտողը կողմնակից լինելով ան-
փոփոխ ռազմավարությանը և մարտավարությանը, յուրաքանչյուր հետա-
զոտվողին ներկայացնում է նախօրոք ծրագրված հարցերը՝ պահպանելով 
դրանց ձևակերպումները և հաջորդականությունը: Ազատ զրույցի ժամա-
նակ հետազոտողն ունենալով որոշակի ռազմավարություն, զրույցի ըն-
թացքում կարող է փոխել մարտավարությունը իրավիճակից ելնելով:  

Նկարագրված զրույցի այս տեսակները հանդիսանում են զրույցի ծայ-
րահեղ դրսևորումներ, որոնք ունեն իրենց թերությունները: Պրակտիկա-
յում առավել շատ կիրառվում է մասնակի ստանդարտացված զրույցի մե-
թոդը, որի ժամանակ հնարավոր է ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություն, 
սակայն դրա հետ մեկտեղ պահպանել հուզական կոնտակտն այցելուի 
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հետ, պահպանել բանականությունը և ապահովել այցելուի ինքնաարտա-
հայտման հնարավորությունը: Դեռահասների հետ աշխատանքի ժամա-
նակ նախընտրանքը տրվում է զրույցի առավել ազատ ձևերի, երեխաների 
ամաչկոտությունը, լարվածությունը կանխելու նպատակով:  

Կառավարվող և անկառավարելի զրույցի նպատակից և բովանդա-
կությունից ելնելով՝ կառավարման չափը կարող է տատանվել զրույցը վա-
րողի կողմից: Լիովին կառավարվող զրույցի ժամանակ հոգեբանը վե-
րահսկում է դրա բովանդակությունը, կառավարելով երեխայի պատաս-
խանները և պահպանելով զրույցն անհրաժեշտ կառուցվածքի շրջանակ-
ներում: Անկառավարելի զրույցում նախաձեռնությունն անցնում է պա-
տասխանողի կողմը: Հոգեախտորոշիչ նպատակներով անցկացվող զրույ-
ցի համար այս երկու ծայրահեղ դրսևորումներն ադեկվատ չեն, և այն հա-
մատեքստում առավել նպատակահարմար է կիրառել դիրեկտիվ և ոչ դի-
րեկտիվ մոտեցումների համակցությունը [9]: Միաժամանակ յուրաքանչ-
յուր զրույցի հիմնական տարրը հարցն է, որպես անհրաժեշտ տեղեկութ-
յան ստացման միջոց: 

Ընդ որում՝ հոգեբանական զրույցի մեջ յուրաքանչյուր հարց հանդես 
է գալիս որպես նվազ խնդիր, որի արդյունավետ լուծումը հնարավոր է 
միայն բազմաթիվ գործոնների և դրանց երանգների հաշվի առնելու դեպ-
քում: Այդ գործոնները կարող են վերաբերել հետազոտվողին՝ նրա մոտի-
վացիայի մակարդակին, արդի հուզական վիճակներին, անձնային 
առանձնահատկություններին, զարգացվածության ընդհանուր մակար-
դակին, հոգնածության աստիճանին և այլն, ինչպես նաև հոգեբանին՝ նրա 
մասնագիտական կոմպետենտությանը, մասնագիտական ինքնագնահա-
տականը, ռեֆլեքսիայի մակարդակը, դիտողականությունը և այլն, և քն-
նարկվող տեղեկության բնույթին ու զրույցի անցկացման իրավիճակը [9]: 
Հաշվի առնելով այս բոլոր գործոնները՝ կարելի է նշել, որ զրույցի մեթոդը 
հոգեբանական հետազոտության այն առանձնահատուկ մեթոդներից է, 
որը պահանջում է հոգեբանի մասնագիտական արհետավարժության, 
կոմպետենտության, ռեֆլեքսիայի զարգացվածության բարձր մակարդակ:  

Ըստ հարցերի բացության/փակության և խնդրին անմիջական ուղղ-
վածության չափանիշների՝ տարբերում են բաց և փակ, ուղղակի, անուղ-
ղակի և պրոյեկտիվ հարցեր: 

Բաց հարցերը թույլ են տալիս հետազոտվողին ինքնուրույն կառուցել 
պատասխանները, այն դեպքում, երբ փակ հարցերը պարունակում են 
պատասխանը կամ դրա տարբեր տարբերակները [2] [1, էջ` 77-78]: 

Ուղղակի հարցերն անմիջականորեն ուղղված են հետազոտվող 
խնդրի բացահայտմանը և կիրառվում են փաստացի տեղեկություն ստա-
նալու համար: Անուղղակի հարցերը ուղղված են բացահայտելու հուզա-
կան հակազդումներն այն դեպքում, երբ առկա է ներշնչման վտանգ:  
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Պրոյեկտիվ հարցերը էլ առավել քողարկված են, երբ հետազոտվողին 
խնդրում են մեկնաբանել հիպոտետիկ անձի վարքագիծը, զգացմունքնե-
րը, հույզերը և այլն: 

Զրույցի մեթոդի անցկացումը երեխաների և դեռահասների հետ օժտ-
ված է առանձնահատկություններով և բարդությամբ [7]: Հաշվի առնելով 
այն, որ երեխաները սովորաբար իրենց նախաձեռնությամբ և կամքով չեն 
դիմում հոգեբանին, առաջին պայմանն արդյունավետ զրույց անցկացնե-
լու համար հանդիսանում է հոգեբանի կարողությունը՝ հաղորդակցել երե-
խայի հետ, հետաքրքել և «խոսացնել» նրան: Երեխայի հետ հաղոր-
դակցում ստեղծելու գործում կարևորվում է նրան դիմելու ձևը: Սակայն 
հատկանշական է, որ զրույցի անցկացման ժամանակ բացի վերբալ տե-
ղեկությունից կարևոր է նաև հետազոտվողի ինքնադիտման ունակությու-
նը: Բացի այդ զրույցի արդյունավետությունը կախված է նաև հոգեբանի 
զբաղեցրած դիրքից, որն ամենակարևորը չպետք է լինի դիրեկտիվ: 

Այսպիսով, զրույցն իրենից ներկայացնում է բարդ, բազմաոլորտ, կո-
մունիակտիվ գործընթաց, որի արդյունավետությունը պայամանավորված 
է բազմաթիվ գործոններով: Առաջնային դերը ընդ որում պատկանում է 
հոգեբանի անձնային դիրքորոշումներին և զրույցի անցկացման հատուկ 
հմտություններին: Հարցազրույցի անցկացումը պահանջում է հոգեբանից 
ինտեգրել իր մասնագիտական գիտելիքները հետազոտվող անձի հոգե-
կան առողջության, մոտիվացիայի, դիրքորոշումների, հուզական վիճակի 
վերաբերյալ [8, էջ 609]: Դրա հետ մեկտեղ, զրույցի արդյունավետ վար-
ման պահանջներից է հանդիսանում հոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելու 
կարողությունը, որը նպաստում է հաղորդակցման գործընթացի ազատ 
ընթացքին: Այս համատեքստում կարևորվում են հոգեբանի այնպիսի 
մասնագիտական և անձնային որակներ, ինչպիսիք են շփվողականութ-
յունը, ուղղվածությունն այլ մարդկանց, սենսիտիվությունը, ապրումակցու-
մը, դեցենտրացիան և այլն [3]: Բացի այդ, արդյունավետ զրույց վարելու 
գործում նշանակալի տեղ են զբաղեցնում այնպիսի մասնագիտական 
կարևոր հատկություններ, ինչպիսիք են՝ ռեֆլեքսիվ և ակտիվ լսելու կա-
րողությունը, ադեկվատ ընկալել վերբալ և ոչ վերբալ ազդանշանները, 
տարբերակել խառը և քողարկված հաջորդությունները, հարցերը ճիշտ 
ձևակերպելու և ժամանակին տալու կարողությունը, սթրեսակայունությու-
նը, ռեֆլեքսիվ մոտեցումը զրույցի ընթացքին, ինչը թույլ կտա ժամանա-
կին գրանցել հետազոտվողի հոգնածությունը, պաշտպանական հակազ-
դումները, տագնապալիությունը և այլն:  

Այսպիսով, ուսումնասիրելով պրոյեկտիվ մեթոդների, այդ թվում նաև 
զրույցի անցկացման և կիրառման յուրահատկությունները, կարելի է նշել, 
որ նախ և առաջ, պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառումը ունի անցկացման մի 
շարք պահանջներ և կանոններ, որոնցից ուղղակիորեն կախված է տվյալ 
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մեթոդների արդյունավետությունը: Երկրորդ հերթին, ստացված տվյալնե-
րի արդյունավետ մեկնաբանման կարևոր գործոն է հոգեբանի որակա-
վորման աստիճանը, ռեֆլեքսիվ մշակույթի ձևավորվածության մակար-
դակը:  

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգում-
ները՝ որ հոգեբանի ռեֆլեքսիվ մշակույթն առանցքային տեղ է զբաղեց-
նում պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման արդյունավետության ապահով-
ման գործում: Ինչպես նաև պրոյեկտիվ մեթոդների կոմունիկատիվ գոր-
ծոնը հոգեբանի զարգացած ռեֆլեքսիայի հետ միասին իրականացնում 
են տվյալ մեթոդների թերապևտիկ գործառույթը:  
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ХАРАКТЕР ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО РАЗГОВОРА И СВЯЗЬ 

РЕФЛЕКСИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
 

Изучены диагностическая, профилактическя, коррекционная и 
терапевтическая функции проективных методик. Выявлено, что, при 
соответствующем подборе, проективные методики кроме диагнос-
тической функции выполняют также и коррекционную функцию. 

Показано, что комплексное применение проективных методик с 
частично стандартизированной беседой повышают эффективность 
деятельности психолога, так как одним из факторов эффективного 
взаимодействия с подростком является установление контакта. 
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THE CHARAKTER OF PSYCHOLOGY- DIAGNOSTIC  

CONVERSATION AND ITS RELATIONSHIP WITH  
REFLECTION OF PRACTICAL PSYCHOLOGIST 

 
The diagnostic, preventive and therapeutic functions of projective 

techniques were studied. 
It was revealed that, besides of diagnostic functions the projective 

techniques are performed also a therapeutic function. 
It was shown that the use of complex projective techniques with a 

partially standardized conversation increase the effectiveness of the activity 
of psychologist, in that one is a factor of the effective interaction with the 
client is to establish contact. 
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ԼԻԼԻԹ ԲԴՈՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՄՔԻ 
ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում քննարկվում են զինվորականների հուզական 
վիճակները, նրանց ինքնուրույնությունը, հասունության մա-
կարդակը, ակտիվությունը, խոցելիությունը, ձգտումները, հու-
զական ռեակցիաները, հետաքրքրությունները, ագրեսիան, 
տագնապայնության և դեպրեսիայի արտահայտվածությունը: 

Հիմնաբառեր. զինվորական ծառայություն, տագնապայ-
նություն, կամքի ինքնակարգավորում, նախահարձակում (ագ-
րեսիա), համառություն: 

 
Զինվորական ծառայողները բանակում առնչվում են հատուկ հոգե-

բանական պայմանների հետ, որոնք իրենց էությամբ արտակարգ են, երբ 
պատանու հոգեֆունկցիոնալ վիճակը ենթարկվում է էական ձևափոխ-
ման, որը հետագայում կարող է բերել նրա գործողություններում որոշակի 
սխալի:  

Հետազոտության թեման ընտրելիս կարևորագույն դեր էր խաղացել 
Հայաստանի Զինված ուժերում հոգեբանական մոտեցման սակավությու-
նը և զինվորական ծառայության գործընթացում հոգեբանական առանձ-
նահատկությունների հաշվառման անհրաժեշտությունը: 

Հոդվածը նվիրված է զինվորական ծառայության ընթացքում զինծա-
ռայողնրի հոգեվիճակների դրսևորման առանձնահատկություններին, 
նրանց հոգեբանական պատրաստվածության ուսումնասիրմանն ու զար-
գացմանը: 

Զինվորական ծառայությանը հոգեբանական պատրաստականութ-
յուն ձևավորելու համար պետք է զարգացնել երեք փոխկապակցված բա-
ղադրիչ՝ սոցիալ-հոգեբանական, ընդհանուր զինվորական-մասնագիտա-
կան, հուզական-կամային:  

Սոցիալ-հոգեբանական պատրաստականությունը բնորոշվում է պա-
տանու բանակում ծառայելու ձևավորման մակարդակով, զինվորական 
գործունեության հանդեպ հետաքրքրությամբ, հասարակության հանդեպ 
պարտքի զգացումով, հայրենասիրությամբ և այլն: 
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Ընդհանուր զինվորական-մասնագիտական պատրաստականությու-
նը որոշվում է երիտասարդ զինվորին անհրաժեշտ գիտելիքների, ունա-
կությունների, հմտությունների զարգացման մակարդակով:  

Հայրենական հոգեբանական պրակտիկայի զարգացման ժամանա-
կակից փուլում առավել ուշագրավ են փորձարարական հետազոտություն-
ները, որոնք ուղղված են տարբեր տարիքային ժամանակահատվածնե-
րում անձի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը: Այդ ուսում-
նասիրությունները մեծ տեղ են գրավում ինչպես մանկավարժական հոգե-
բանության, այնպես էլ սոցիալական, ինժեներային, բժշկական, իրավա-
բանական հոգեբանության մեջ: Հատկապես արդիական է դարձել բանա-
կում ծառայելու խնդիրը, ինչը կապված է զինված ուժերում պատանիների 
պատրաստվածության մակարդակի նվազման, ծառայության առաջին ա-
միսներին երիտասարդ զինվորների՝ տեղեկատվական, ֆիզիկական, հո-
գեբանական գերծանրաբեռնվածության ֆոնի վրա հարմարվողականութ-
յան վատթարացման հետ: Զորակոչային տարիքը, որպես կանոն, ընդգր-
կում է մարդու պատանեկության ժամանակահատվածը [3]:  

Մինչ օրս գոյություն չունի մարդկային զարգացման տարիքային պար-
բերացման միանշանակ, բոլորի կողմից ընդունելի դասակարգում, չնայած 
տարբեր ժամանակներում բազմաթիվ փորձեր են նախաձեռնվել: 

Հուզական-կամային պատրաստականությունը բնորոշվում է անձի 
հուզական վիճակի (տագնապայնություն, վախ, ուրախություն) կարգա-
վորման, բարդ պայմաններին դիմակայելու ունակությամբ: Որքան լավ են 
երիտասարդի մոտ ձևավորված կամային որակները, այնքան ավելի խորն 
է զինվորական ծառայության բնույթի խոր գիտակցումը:  

Կախված ծառայության պայմաններից, վայրի փոփոխությունից, մի-
ջավայրից՝ նրանց մոտ նկատվում է լարվածություն, տագնապայնություն:  

Զինծառայողի անձը համակողմանիորեն և լիարժեքորեն ճանաչելու, 
հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ոչ միայն փոփոխվող 
հոգեկան գործընթացները և անձնավորության կայուն առանձնահատ-
կությունները այլև ժամանակավոր և միևնույն ժամանակ ամբողջական 
հոեգվիճակները [2, էջ 135]:  

Տարբեր ժամանակներում էլ նախահարձակության (ագրեսիվության) 
հիմնախնդիրն արդիական է եղել, ներկայում վերջինիս դրսևորումների 
վերահսկողությունն ու ուսումնասիրությունն ավելի ակնհայտ է դարձել: 
Մասնավորապես, հատուկ անհանգստություն են առաջացնում ագրեսի-
վության դրսևորումները բանակում: Ակնհայտ է, որ զինվորական կարգա-
պահության բազմաթիվ խախտումներն ի հայտ են գալիս առանձին զին-
ծառայողների ագրեսիվության թույլ վերահսկողությունից: Ագրեսիվութ-
յան վտանգը զորամասում այն նաև, որ ստեղծում է ինքնասպանության 
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նախապայմաններ, խոչընդոտում է հոգեբանական մթնոլորտի առողջաց-
մանը, նվազեցնում վստահության աստիճանը ղեկավարների և ենթակա-
ների միջև [4]:  

Նախահարձակման (ագրեսիայի) ծագման վերաբերյալ տարբեր մո-
տեցումներ կան, սակայն չկա միանշանակ պատասխան՝ նախահարձա-
կումը բնածի՞ն է, թե՞ ձեռքբերովի: Նախահարձակման ուսումնասիրման 
առաջին փորձերը պատկանում են Ֆրոյդին: Ըստ նրա՝ նախահարձակու-
մը բնածին է, քանի որ անձի անգիտակցական ոլորտում տիրապետող 
բնազդներից մեկը մահվան բնազդն է, որը մարդուն դարձնում է նախա-
հարձակ, դեստրուկտիվ և ցանկություն է առաջացնում ջարդելու, սպանե-
լու, ոչնչացնելու: Որորշ հեղինակների կարծիքով, նախահարձակումը 
ձեռք է բերվում կյանքի ընթացքում՝ սոցիալական միջավայրի ազդեցութ-
յան ներքո:  

Բազմաթիվ հոգեբաններ (Զ. Ֆրոյդ, Կ. Լորենց, Լ. Բերկովիչ) անդրա-
դարձել են նախահարձակման ուսումնասիրման խնդրին: Իսկ զինծառա-
յողների կենսագործունեության մեջ նախահարձակման առանձնահատ-
կությունների ուսումնասիրության գործում մեծ ներդրում են ունեցել 
Ա. Յա. Անցուպովան, Ե .Գ. Բարանովը, Վ. Ֆ. Դավիդովը, Ա. Ի. Կիտովը, 
Ա. Ի. Շիպլովը և ուրիշներ [7]:  

Տագնապայնություն ունեցող մարդը հակված է ամենատարբեր իրա-
վիճակներն ընկալելու որպես իր համար վտանգավոր, ինչի հետևանքով 
էլ անհանգստություն, տագնապ ու վախ է զգում: Այդ հույզերը հաճակ 
ուղղված չեն լինում դեպի որոշակի երևույթներ կամ մարդիկ և այդ իմաս-
տով ունենում են անորոշ բնույթ: Տագնապախռով մարդը միշտ սպասում 
է տհաճ իրադարձությունների, դրսևորում է հուզական գրգռվածություն և 
շարժողական անկանոն ու աննպատակահարմար ակտիվություն [1]:  

Տագնապը հոգեբանության բնագավառում համարվում է կարճատև 
հուզական վիճակ (թույլ վախ հիշեցնող պատասխան իրական կամ սպաս-
վող վտանգավոր իրադարձություններին) կամ տևական հոգեվիճակ: 
Տագնապի այն հուզական վիճակներից մեկն է, որը բնորոշ է հուսալքված 
անձին: Կան անձինք, որոնց բնորոշ է տագնապալից վիճակների ապրու-
մը՝ տագնապախռովությունը: 

Տագնապային վիճակը զինծառայողների շրջանում ամենատարած-
ված հոգեվիճակներից է: Այն արտացոլում է «մարդ-արտաքին միջավայր» 
համակարգում հավասարակշռության խախտումը, ինչը գիտակցվում է 
որպես ոչ առարկայական, վերացարկված սպառնալիք: Տագնապախռո-
վության մակարդակը որոշվում է ավելի շատ զինծառայողի անհատական 
հատկություններով, քան այն իրադրությամբ, որի մեջ հայտնվել է նա [2]:  
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Նրանք կարող են տարբեր լինել իրենց ուժգնությամբ, տևողությամբ, 
կարճաժամկետ անհանգստությունից մինչև կաթվածային մղձավանջ, ա-
ռաջացնելով տարբեր տեսակի ապրումներ, ուղեկցելով կյանքի ամենա-
տարբեր իրադարձություններին՝ հիվանդության, բախման, տհաճ և անս-
պասելի պատահարների: Տագնապը ծայրահեղ և արտակարգ իրավի-
ճակներում մարդկանց ապրումների ժամանակ հաճախ հանդիպողներից 
մեկն է, որը կարող է կատարել տարբեր գործառույթներ, ինչպես ադապ-
տացիոն, այնպես էլ ապակազմավորող հոգեկան գործունեություն: Տագ-
նապի թեթև աստիճանն անհանգստությունն է, որը սահմանվում է որպես 
վտանգի զգայություն, այն զգուշացնում է մոտեցող վտանգը և համա-
խմբում է մարմինը այն հաղթահարելու համար: Այս դեպքում տագնապը 
կապված է հոգեկանի գործառույթների կանխատեսումից՝ տագնապայ-
նության որոշակի մակարդակ պայմանավորված է կանխատեսելի կարո-
ղությամբ կամ կայացվածության կանխատեսությամբ, այդ միջոցով կա-
տարելով ադապտացիայի դերը, համախմբելով մարդու պահեստային 
հնարավորությունները կյանքի դժվար հանգամաքներում: 

Տագնապի ինտենսիվ մակարդակը՝ խուճապ, սարսափ, որոնք մար-
դու գործունեության հոգեֆիզիոլոգիայի վրա ունենում են մտահոգիչ ազ-
դեցություն: Ահաբեկված մարդը կորցնում է ընթացող իրադարձություննե-
րը համարժեք գնահատելու ունակությունը, վերլուծելու ստացված տեղե-
կատվությունը, նախագծելու երկիրը շրջապատող ձևաչափի համարժեք 
իրականությունը և ընդունելու ճիշտ որոշումներ: Այս դեպքում տագնապը 
գնահատվում է ինչպես ապակառուցողական հուզական-բացասական հո-
գեկան վիճակ, որը շտկման կարիք ունի:  

Հոգեբանական գրականության մեջ գոյություն ունեն երկու հիմնա-
կան եզրույթ, որոնք կարող ենք որպես հոմանիշներ օգտագործել, բայց 
ավելի շատ բաժանվում է որպես առանձին հասկացությունների՝ տագ-
նապ և տագնապայնություն: 

Տագնապայնությունը տարբերակում են որպես անձի ինքնուրույնութ-
յուն, համեմատաբար անփոփոխ իր կյանքի ընթացքում (անձնային տագ-
նապայնություն) և տագնապը որպես բացասական հուզական վիճակ 
(իրավիճակային տագնապ):  

Տագնապայնությունը համարվում է անհատական տարբերություննե-
րի հիմնական պարամետրերից մեկը: Որպես կանոն, այն բարձրանում է 
նյարդահոգեկան և խրոնիկ մարմնական հիվանդություների ժամանակ, 
ինչպես նաև առողջ մարդկանց մոտ՝ հոգեբանական վնասվածքների 
հետևանքով: Տագնապայնությունը ինտեգրվածության անհատականութ-
յան կառուցվածքում վերաբերում է անձի մակարդակի հատկություններին 
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և հասկացվում է որպես համեմատաբար չեզոք անբարենպաստ արդյունքի 
սպասում, որը իրավիճակում չի պարունակում իրական սպառնալիք [6]:  

Անձի տագնապայնությունը հաստատուն անհատական առանձնա-
հատկությունն է, որը գաղափար է տալիս նրա հակման մասին՝ 

1. ընկալել իրավիճակի բավականին լայն շրջանակ, որը կարող է 
վտանգ հանդիսանալ իր ինքնագնահատականի, ինքնահագանքի և հե-
ղինակության համար, 

2. արձագանքել այդ իրադրություններին՝ տագնապի վիճակ դրսևո-
րելով [8]:  

Չ.Դ.Սպիլբերգերը նշում է, որ տագնապայնության արտահայտված 
գծեր ունեցող անձը, ի տարբերություն ցածր տագնապայնություն ունեցո-
ղի, հակված է ընկալել շրջապատող աշխարհը որպես իր մեջ վտանգ պա-
րունակող [9]:  

Ելնելով վերը նշված տեսական դրույթներից՝ մենք մշակեցինք մեր հե-
տազոտության ռազմավարությունը և մեթոդաբանությունը, որը հնարա-
վորություն կտա բացահայտել զինվորականների՝ զինվորական ծառա-
յության ընթացքում նրանց հետաքրքրության, նախահարձակման, տագ-
նապի և դեպրեսիայի արտահայտվածության ինտենսիվությունն ու հա-
ճախականությունը, ինչպես նաև հուզական վիճակները, նրանց ինքնու-
րույնությունը, հասունության մակարդակը, ակտիվությունը, խոցելիությու-
նը, ձգտումները, հուզական ռեակցիաների և վիճակների կամածին հսկո-
ղության մակարդակները: 

Տվյալ խնդիրների բացահատման համար անհրաժեշտ ենք համարել 
առանձնացնել հետևյալ մեթոդիկաները. 

ՈՒսումնասիրել զինվորականների մոտ տագնապայնության մակար-
դակը, որի համար ընտրել ենք՝ Սպիլբերգ-Ռադյուկի սթրեսի և տագնա-
պայնության մեթոդիկան, որի շնորհիվ կբացահայտենք զինվորական-
ների՝ հետաքրքրությունները, նախահարձակումը, տագնապայնության և 
դեպրեսիայի արտահայտվածությունը:  

Հաջորդ մեթոդիկան Ա. Գ. Զվերկովի և Է. Վ. Էյդմանի կամքի ինք-
նակարգավորման թեստն է, որի վելուծության արդյունքում պարզ կդառ-
նան զինվորականների հուզական վիճակները, նրանց ինքնուրույնությու-
նը, հասունության մակարդակը, ակտիվությունը, խոցելիությունը, 
ձգտումները, հուզական ռեակցիաների և վիճակների կամածին հսկո-
ղության մակարդակները: Տվյալ մեթոդիկայի կամային ինքնակարգավո-
րում ասելով հասկանում ենք, սեփական վարքն ամենատարբեր իրավի-
ճակներում վերահսկելու չափը, իր գործողությունունները, վիճակներն ու 
հակումները գիտակցաբար կառավարելու ունակությունը: Կամային ինք-
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նակարգավորման զարգացվածության մակարդակը կարող է բնութագր-
վել ընդհանուր առմամբ և առանձին բաղադրիչների տեսքով՝ որպես հա-
մառություն ու ինքնավերահսկողություն [5]: 

Հետազոտությունն անցկացվել է ՀՀ ՊՆ զորամասում, ծառայության 
առաջին և երկրորդ կիսամյակներում գտնվող 18-20 տարեկան 39 զին-
վորի հետ:  

Հետազոտության արդյունքներ:  
Ինքնատիրապետման ենթասանդղակն արտացոլում է հուզական 

հակազդումների և վիճակների կամային վերահսկման մակարդակը:  

 
Այսպիսով, հետազոտվողների մեծամասնության մոտ կամային ինք-

նակարգավորումը միջինից բարձր է, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք 
կարողանում են տիրապետել իրենց տարբեր իրադրություններում, ունակ 
են գիտակցորեն կառավարել իրենց գործողությունները, վիճակները և մ-
ղումները: Նրանց բնորոշ են ներքին հանգստությունը, ինքնավստահութ-
յունը: Հետազոտությանը մասնակցած զինվորներից քչերի մոտ է բացա-
հայտվել ցածր ցուցանիշ, որն էլ վկայում է նրանց բռնկվածության մասին 
և հուզականորեն ոչ կայուն վիճակի մասին: 

Համառության ուժգնության ենթասանդղակը բնութագրում է անձի 
մտադրությունների ուժը ՝ սկսած գործն ավարտին հասցնելու ձգտումը: 
Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ մեկ տարի ծառայած զին-
վորների մեծամասնության մոտ գերակշռում են համառության միջինից 
բարձր ցուցանիշը, ինչը նկատելի էր նաև դիտումների ընթացքում: Այս 
ենթասանդղակի բարձր ցուցանիշը վկայում է նրանց գործուն, աշխատու-
նակ լինելու մասին: Ինչպես նաև նրանք կարողանում են ուժեղացնել 
նպատակին հասնելու խոչընդոտները: Նման մարդկանց հարգանքով են 
վերաբերվում սոցիալական նորմերին, ձգտում են ամբողջությամբ են-
թարկել իր վարքը դրանց: Զինվորներից մի քանիսի մոտ ցածր է համա-
ռության ցուցանիշը, սա վկայում է նրանց բարձր լաբիլության, անվստա-
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հության, բռնղվողականության մասին, որոնք կարող են հանգեցնել վար-
քի անհետևողականության կամ, թերևս, ցրվածության: Ակտիվության և 
աշխատունակության ցածր ֆոնը, որպես կանոն, նման անձանց մոտ 
փոխհատուցվում է բարձրացված զգայունակությամբ, ճկունությամբ, 
ստեղծարարությամբ, ինչպես նաև սոցիալական նորմերն ազատ հասկա-
նալու հակվածությամբ:  

 
Զինծառայողների շրջանում գերակշռում են նրանք, ում հետաքրք-

րության ինտեսիվությունը միջին մակարդակի վրա է, սա խոսում է այն 
մասին, որ նրանք ադեկվատ են վերաբերվում իրենց շուրջը կատարվող 
իրադարձություններին, երբ զինվորների մոտ նկատվի ցածր ցուցանիշ, 
ապա կարող ենք խոսել տվյալ զինվորների շրջապատող միջավայրի հան-
դեպ անտարբեր վերաբերմունքի մասին: Նրանց մոտ կարող են նկատվել 
շարժումների դանդաղեցում և նվազում ինչպես նաև շրջակա միջավայրի 
հանդեպ ոգևորվածության և կենտրոնացվածության բացակայություն: 
Այն զինվորները, որոնց մոտ բարձր են դրսևորված հետքաքրքրասիրութ-
յան ցուցանիշը, նրանց բնորոշ է բարձր տրամադրություն, ակտիվ ապրե-
լակերպ և նպատակին հասնելու ձգտում: 

Հաջորդը նախահարձակության ուժգնության սանդղակն է, որտեղ 
հետազոտվողներից գերակշռում Էին միջին ցուցանիշ ունեցողները: Նա-
խահարձակման ուժգնության միջին ցուցանիշի դեպքում կարելի է ասել, 
որ հետազոտվողների մոտ զգալիորեն բացասական վերաբերմունք է 
դրսևորում այլ մարդկանց հանդեպ և այս դեպքում տվյալ հետազոտվող-
ների մոտ նվազում է բախումային և անհաջող իրավիճակներում բացա-
սական զգացողության միտումը, շրջապատողներին մեղադրելը ինչ-որ 
բանի համար, վիրավորվածության զգացողություն, բարկություն, դյու-
րագրգռություն, ներքին լարվածություն, հիասթափություն, անբավարա-
վածության զգացողություն և այլն: 
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բարձր միջին ցածր
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Հոգեբանություն 
 

  

Տագնապի ուժգնության միջին ցուցանիշ բացահատվել է հետազոտ-
վողներից մեծամասնության մոտ, որն էլ վկայում է, որ նրանց մոտ առկա 
են որոշակի հուզական անհավասարակշռություն, լարվածություն, ներքին 
անհանգստություն, մտահոգվածություն:  

Հետազոտվող զինվորներից դեպրեսիայի ուժգնության միջին ցուցա-
նիշ բացահայտվել է մեծամասնության մոտ, տվյալ դեպքում նրանց մոտ 
տրամադրության նվազման արդյունքում կարող են առաջանալ անհե-
տաքրքրության զգացողություն, անտարբերության, ձանձրույթ, տխրութ-
յուն, ինչպես նաև կարող է նվազել ակտիվութունն ու աճել պասիվությունը: 

Այսպիսով՝ հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից կարող 
ենք նշել, որ տվյալ զորամասում ծառայող առաջին և երկրորդ կիսամյակ-
ներում գտնվող զինվորների մոտ չեն բացահայտվել տագնապայնության 
բարձր ցուցանիշներ, ինչպես նաև սթրեսային և դեպրեսիվ իրավիճակ-
ներ: Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ տվյալ զորամասում ծառա-
յությունն անցնում է սահմանված կարգով և ըստ պատշաճի: 
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	The articles also reflects on the main features of economic and entrepreneurial activity and introduces its own approach towards the “other economic activity” concept.
	Keywords: entrepreneurial activity, economic activity, freedom of economic activity, other economic activity, legal guarantees.
	ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

	Իրավաբանական գիտությունների  թեկնածու, դոցենտ
	«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

	Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում «հայեցողության ազատություն» և «հայեցողության սահմաններ» եզրույթների լեզվաբանական ստուգաբանությանը, դիտարկվում են նշված հասկացությունների սահմանման մասին տարբեր հեղինակների դ...
	Հոդվածում ներկայացվում է սեփական դիրքորոշումը «հայեցողության ազատություն» և «հայեցողության սահմաններ» եզրույթների վերաբերյալ և բնութագրվում «հայեցողության սահմաններ» հասկացությունը:
	Հիմնաբառեր. «հայեցողության ազատություն», «հայեցողության սահմաններ», Կոնվենցիա, Դատարան, մարդու իրավունքներ, վերահսկողություն:
	The article reflects on the linguistic etymology of the terms like “freedom of appreciation” and “margin of appreciation”, as well as the positions of various authors on the definition of the above-mentioned notions. It also views the grounds prescrib...
	In addition, the article illustrates the author’s own position on the terms of “freedom of appreciation” and “margin of appreciation”, and gives the characteristics of the notion of “margin of appreciation”.
	Keywords: “freedom of appreciation”, “margin of appreciation”, Convention, Court, human rights, supervision.
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