
Հրատարակվում է Հայաստանի Հանրապետության  
պետական կառավարման ակադեմիայի  

գիտական խորհրդի որոշմամբ 
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ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար 
Խ ո ր հ ր դ ի  ա ն դ ա մ ն ե ր

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ,  
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիա 
ԱԲԵԼ ԱՂԱՆԲԵԿՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԳԱ ակադեմիկոս, 
ՌԴ նախագահին առընթեր 
ժողովրդական տնտեսության և 
պետական ծառայության 
ակադեմիա, Մոսկվա, ՌԴ 
ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 
Հ.գ.թ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա 
ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան 
ՄԱՆՎԵԼ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Տ.գ.թ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա 
ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄԵՆԿՈ 
Պետ. կառ. դոկ., պրոֆ., 
Ուկրաինայի մունիցիպալ 
կառավարման ակադեմիա 
ՓՈԼ ԲՐԱՈՒՆ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի 
Դալհաուսի համալսարանի 
պետական կառավարման 
դպրոց, Հալիֆաքս, Կանադա  
ԻԳՈՐ ԳԱՆՉԵՐՅՈՆՈԿ 
Ֆիզմաթ. գ.դ., պրոֆ., 
Բելառուսի ազգային 
ակադեմիայի գիտական 
կադրերի պատրաստման 
ինստիտուտ, Մինսկ, Բելառուս  
ՉԵՆ ԴՈՒՆՍԻԱՈ 
Փ.գ.դ., Շանհայի միջազգային 
հետազոտությունների 
ակադեմիա,  
Շանհայ, Չինաստան 
ԱՇՈՏ ԵՆԳՈՅԱՆ 
Ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի 
պետական համալսարան  

ԱՆԱՏՈԼԻ ԺՈՒՐԱՎԼՅՈՎ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Ռուսաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
հոգեբանության ինստիտուտ,  
ՌԳԱ իսկական անդամ, ՌԿԱ 
ակադեմիկոս, Մոսկվա, ՌԴ 

ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Ի.գ.դ., պրոֆ.,  ՀՀ սահմա-
նադրական դատարան, ՀՀ 
պետական կառավարման 
ակադեմիա 
ՖՐԱՆԿ ՎՌԱՄ ԾԻՐՈՒՆԻԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Հարավային 
Կալիֆոռնիայի համալսարանի 
Սոլ Փրայս հանրային քաղաքա-
կանության դպրոց,  
Լոս Անջելես, ԱՄՆ 

ՍԵՐԳԵՅ ԿԱԼԵՆՋՅԱՆ  
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԴ նախագահին 
առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիայի կորպորատիվ 
կառավարման բարձրագույն 
դպրոց, Մոսկվա, ՌԴ  

ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա 
ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատա-
րան, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա 
ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ բարձրագույն 
դատական խորհուրդ 
ԱԼԱՆ ՄԱՍԼՈՎ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի Կարլտոն 
համալսարանի հանրային քաղա-
քականության և կառավարման 
դպրոց, Օտտավա, Կանադա  

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Ք.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա 
ՎԻՏԱԼԻ ՆԵԿՐԱՍՈՎ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԴ նախագահին 
առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիա, Հարավ-
ռուսաստանյան ինստիտուտ-
մասնաճյուղ, Դոնի Ռոստով, ՌԴ  

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան 

ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս, Հայաստանի 
պետական տնտ. համալսարան 

ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան,  
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիա 

ՎԱԼԵՐԻ ՏԵՐՏԻՉԿԱ 
Պետ. կառ. դոկ, պրոֆ., 
Ուկրաինայի նախագահին 
առընթեր պետական 
կառավարման ազգային 
ակադեմիա, Կիև, Ուկրաինա 
ԼԵՍԼԻ ՓԱԼ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի 
Կարլտոն համալսարանի 
հանրային քաղաքականության 
և կառավարման դպրոց, 
Օտտավա, Կանադա 
ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Տնտեսագի-
տության և կառավարման 
ինստիտուտ 
 

Գլխավոր խմբագիր՝ ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ 
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Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  

ԱՐՏԱԿ ՇԱԲՈՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 

մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովի նախագահ, տնտեսական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
ՄԱՆՈՒԿ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովի վերահսկողության վարչության պետ  

ԴԵՂԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 
ԵՎ ԱՅԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ 

Ընդհանուր առմամբ կարելի է եզրակացնել, որ դեղերի գների 
նվազեցման համար փոքր սպառողական շուկա ունեցող երկրներում 
առավել արդյունավետ է զուգահեռ ներմուծման համակարգի ներդու-
մը։ Այս առումով հարկ է նշել, որ չնայած «Դեղերի մասին» ՀՀ օրեն-
քում ներդվել է զուգահեռ ներմուծման հասկացությունը, սակայն այդ 
համակարգը ՀՀ-ում լիարժեք չի գործում։ Զուգահեռ ներմուծման հա-
մակարգում առկա խնդիրները մեծապես պայմանավորված են ոլոր-
տը կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների անկատարութ-
յամբ և հակասական լինելու հանգամանքով, իսկ մի շարք դեպքե-
րում էլ՝ ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի՝ դեռևս 
մշակված և ընդունված չլինելու հանգամանքով։ 

Հիմնաբառեր. դեղեր, դեղագործական արդյունաբերություն, 
դեղերի որակ, տեխիկական չափորոշիչներ, ԵԱՏՄ, ԵՄ։ 

 
Դեղագործական արդյունաբերությունը և դեղերի շուկան, ցանկացած 

պետության համար ունենալով առանձնահատուկ նշանակություն, միա-
ժամանակ ենթակա են ինչպես ազգային օրենսդրության, այնպես էլ մի-
ջազգային իրավական ակտերի համապատասխան նորմերի ու սկզբունք-
ների կիրառման: Գլոբալացման պայմաններում դեղերի արտահանումն ու 
ներմուծումը պահանջում է որոշակի չափորոշիչների կիրառում: Հաշվի 
առնելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեղեր արտահանող և 
ներմուծող երկիր է, ինչպես նաև վերջին տարիներին միասնական տեխ-
նիկական և այլ բնույթի չափորոշիչներր են մշակվում, մասնավորապես, 
ԵԱՏՄ շրջանակներում, կարևոր է վերլուծել զուգահեռ ներմուծման մի-
ջազգային փորձը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով անցյալ 
տարվանից ձևավորված ԵԱՏՄ դեղագործական ընդհանուր շուկայի վրա: 
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 Հանրային կառավարում 
 

2017 թ. մայիսի 6-ին, երբ վավերացվեց ԵԱՏՄ երկրներում դեղերի շու-
կան կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի նորմատիվային հիմքը, ուժի 
մեջ մտավ քսանվեց փաստաթղթից բաղկացած փաթեթը, որը մշակվել է 
Եվրասիական Հանձնաժողովի կողմից: 

 Մասնավորապես, արդեն կիրառվում են միասնական շուկայի գերա-
կայության նորմերը, զարգացումը, նախնական և կլինիկական ուսումնա-
սիրությունը, դեղերի որակի հսկումը, գրանցումը, արտադրությունը և 
տարածումը: Դրանք ուղղված են միության երկրների շուկաներում ար-
տադրության և դեղերի ընդունման ոլորտում վարչական խոչընդոտների 
վերացմանը: Այս փաստաթղթերը կնպաստեն անդամ երկրների դեղա-
գործական շուկաների կասկածելի ծագման դեղերի հեռացմանը, դեղա-
միջոցների արդյունավետության բարձրացմանը և անվտանգությանը, ինչը 
մինչ օրս ամբողջությամբ չէր հետաքննվել, իսկ արտադրությունների մի 
զգալի մասը չէր համապատասխանում չափանիշներին և պատշաճ ար-
տադրական գործունեությանը: 

Ազգային կարգավորման մակարդակում մնացել են նախնական կլի-
նիկական և կլինիկական դեղերի հետազոտման թույլտվության հարցերը, 
դեղերի և բժշկական արտադրանքի գնագոյացման, մանրածախ առևտրի, 
դեղերի պետական գնումների ու դեղերով բուժման ոլորտում ծախսերի 
փոխհատուցման հետ կապված ընթացակարգեր և բժշկական գովազդի 
կարգավորումը: 

Անցումային ժամանակաշրջան նախատեսվում է ապահովել հարթ 
անցում ազգայինից մինչև միասնական կարգավորում: Դա թույլ կտա 
կանխարգելել ԵԱՏՄ երկրների առողջապահական համակարգերում ա-
րատավոր երևույթները և օգնել դեղերի արտադրողներին հարմարվել նոր 
պահանջներին: Մասնավորապես, մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ը, ար-
տադրողն իրավունք ունի ընտրելու այնպիսի կանոններ, որոնցով (ազգա-
յին կամ միասնական) նա կարող է գրանցել դեղերը, իսկ մինչև 2025 թ. 
դեկտեմբերի 31-ը գրանցված բոլոր դեղերը, պետք է վերագրանցվեն*: 

Հատկանշական է, որ չնայած քաղաքական տարաձայնություններին 
ԵՄ-ն և ԵԱՏՄ-ն ակտիվորեն համագործակցում են հատկապես դեղագոր-
ծական ապրանքների միջազգային շուկայում: Դրա վառ դրսևորումներից 
մեկը 2018թ. ապրիլի վերջին Բրյուսելում միջազգային համաժողովի շրջա-
նակներում «տարածաշրջանային դեղագործական շուկայում Եվրոպա-
կան Միության և Եվրասիական տնտեսական միության միտումների, լա-
վագույն փորձի և կարգավորիչ մարտահրավերների», ներկայացումն էր: 
Միջոցառումը, որը կազմակերպվել էր Եվրոպական համադաշնության 
դեղագործական արդյունաբերության և միությունների (EFPIA) ասոցիա-

* В ЕАЭС стартует единый рынок лекарственных средств, 
www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/5-05-2017.aspx 
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ցիայի միջազգային դեղագործական արտադրողների (այդ AIPM) աջակ-
ցությամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) և Եվրա-
սիական կապի կենտրոնի (JCC) կողմից, մեկտեղել էր ԵՄ և ԵԱՏՄ փոր-
ձագիտական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ներկայացուցիչների 
դեղագործական արդյունաբերության տարբեր ոլորտներից: Ձևավորվել է 
քննարկման նոր հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս բաց ու մաս-
նագիտական երկխոսությամբ կիսվել փորձով, քննարկելով ընթացիկ մի-
տումները թմրանյութերի կարգավորման շրջանակներում տարածաշրջա-
նային ինտեգրման, հարցերի շուրջ մերձեցման կարգավորիչ պահանջնե-
րը, արտադրության և որակի հսկողության խնդիրները, դեղերի գրանց-
ման ընթացակարգերը, տեսչական, մտավոր սեփականության իրավունք-
ների և այլ հարցեր: 

Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն ուսումնասիրում 
է ոլորտում կուտակված ուսանելի միջազգային փորձը՝ ձգտելով այն տե-
ղայնացնել և հնարավորինս մեծացնել համագործակցության ծավալները 
[2]: Մասնավորապես, ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողովը (այսուհետև` Հանձնաժողով) 2014-2017 թթ․ 
ընթացքում մի շարք ուսումնասիրություններ է իրականացրել դեղերի զու-
գահեռ ներմուծման գործընթացների վերաբերյալ։ 

Դեղերի զուգահեռ ներմուծման համակարգի էությունը կայանում է 
նրանում, որ զուգահեռ ներմուծման դեպքում դրանք ներմուծվում են ոչ թե 
արտադրողի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից, որոնք հանդիսանում են 
տվյալ դեղի գրանցման հավաստագրի իրավատերերը ՀՀ-ում, այլ միջ-
նորդ կազմակերպություններից։ Այս համակարգը համարվում է դեղերի 
շուկայում գնաճը զսպելու և մրցակցությունը խրախուսելու կարևոր գոր-
ծիք, քանի որ դեղ արտադրող արտասահմանյան ընկերությունները տար-
բեր երկրներին միևնույն դեղը հաճախ տրամադրում են էապես տարբեր 
գներով։ Եվ որպեսզի դեղերի վաճառքով զբաղվող ընկերությունները 
հնարավորություն չունենան արտադրողներին կամ նրանց ներկայացու-
ցիչներին շրջանցելով մի երկրից մյուս երկիր ցածր գնով դեղեր ներկրել, 
դեղ արտադրող արտասահմանյան ընկերությունները շուկաները սեգմեն-
տավորում են և միևնույն դեղը տարբեր երկրներում գրանցում են որոշա-
կի տարբերություններով [4]։  

Վերոգրյալ խնդիրն արձանագրվել է նաև ՀՀ-ում։ Ըստ այդմ՝ դեղ ներ-
մուծող մի շարք ընկերություններ Հանձնաժողով են ներկայացրել բողոք-
ներ առ այն, որ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը (այսուհետև՝ 
Նախարարություն), հիմք ընդունելով «Դեղերի և բժշկական տեխնոլո-
գիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերութ-
յան (այսուհետև՝ Կենտրոն) կողմից տրված փորձագիտական եզրակա-
ցությունները, որոշում է կայացրել մերժել ընկերությունների կողմից որոշ 
դեղերի ներմուծումը ՀՀ: Ընկերությունների ներկայացուցիչների դիրքո-
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րոշման համաձայն՝ Նախարարության կողմից դեղերի ներմուծման մեր-
ժումները ստեղծել են են խոչընդոտներ դեղերի շրջանառության ոլորտում 
գործունեություն ծավալելու առումով։ 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ դեղերը ՀՀ են 
ներմուծվել հիմնականում ՌԴ-ից, ոչ անմիջական արտադրողի կամ վեր-
ջինիս ներկայացուցչի միջոցով, այսինքն՝ «զուգահեռ ներմուծման» ճանա-
պարհով։ Այդ դեղերը ՌԴ-ում գրանցված են եղել և օրինական շրջանառ-
վել, ունեցել են որակը հավաստող անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ 

Դեղերի ներմուծումը մերժվել է վերջիններիս և ՀՀ-ում գրանցված 
նմուշներում արձանագրված որոշակի տարբերությունների պատճառով, 
որոնք առնչվել են դեղերի առաջնային փաթեթավորմանը (թողարկման 
ձևին), արտաքին տեսքին (երկրորդային փաթեթավորմանը, տուփին), 
ներդիր թերթիկներին և այլն։ Այդ տարբերություններն առավելապես եղել 
են ոչ բովանդակային և որևէ ազդեցություն չէին կարող ունենալ դեղերի 
անվտանգության և արդյունավետության վրա։  

Վերոգրյալը ներկայացնենք ստորև՝ մի շարք դեղերի օրինակներով։ 
Օրինակ 1։ Երկրորդային փաթեթավորման (տուփի) տարբերութ-

յուններ, Գալազոլին 0.05 %, քթակաթիլներ 10մլ դեղ 
Նախարարության կողմից «Գալազոլին 0.05 %, քթակաթիլներ 10մլ» 

դեղի ներմուծումը մերժվել է այն պատճառաբաությամբ, որ ՀՀ-ում 
գրանցված համանուն դեղի անվանումն է «Գալազոլին 0.05 %», իսկ ներ-
մուծվող դեղինը՝ «Գալազոլին»: Իրականացված ուսումնասիրության արդ-
յունքում պարզվել է, որ ՀՀ-ում գրանցված և զուգահեռ ներմուծված դե-
ղերն ամբողջությամբ եղել են համադրելի: Տարբերությունը կայացել է 
միայն նրանում, որ ներմուծվող դեղի երկրորդային փաթեթավորման վրա 
«0.05» գրառումը կատարված է ոչ թե «Գալազոլին» գրառմանն անմիջա-
պես կից՝ ինչպես գրանցված նմուշի դեպքում, այլ ստորին հատվածում: 
Փաստորեն ստացվում է, որ ներմուծվող դեղի և ՀՀ-ում գրանցված դեղի 
միջև առկա է եղել միայն փաթեթավորման ոչ էական տարբերություն: 
Ակնհայտ է նաև, որ վերոնշյալ տարբերությունը չի ազդում դեղի անվտան-
գության, արդյունավետության և որակի վրա, ուստի չէր կարող հանդի-
սանալ դեղի ներմուծումը մերժելու հիմք: 

Նմանօրինակ խնդիր է արձանագրվել նաև Աքվադետրիմ վիտամին 
D3, 15000 ՄՄ/մլ դեղի պարագայում: 

Օրինակ 2։ Դեղի առաջնային փաթեթավորման (թողարկման ձևի) 
տարբերություն, Թիրոզոլ 10մգ N50 դեղ։ 

Այս դեղի ներմուծումը փորձագիտական եզրակացության համաձայն 
մերժվել է թողարկման ձևի անհամապատասխանության պատճառով՝  
ՀՀ-ում գրանցված դեղի թողարկման ձևն է (2×25՝ 2 բլիստեր 25 կոճակով), 
իսկ ներմուծվողինը (5×10՝ 5 բլիստեր 10 կոճակով): 

Հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյուն-
քում պարզվել է, որ մինչև 27.03.2017 թ․ընկած ժամանակահատվածը  
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ՀՀ-ում տվյալ դեղը գրանցված է եղել (5×10) փաթեթավորմամբ, իսկ այնու-
հետև տեղի է ունեցել դեղի փաթեթավորման փոփոխություն, որը չի ազ-
դում արտադրանքի անվտանգության, արդյունավետության և որակի վրա, 
ուստի այն ներմուծման համար արգելք չէր կարող հանդիսանալ։ Ներմուծ-
ման ժամանակահատվածում գործող և տվյալ ոլորտը կարգավորող իրա-
վական ակտերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է նաև, որ՝ 

ա) «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համա-
ձայն՝ թողարկման ձևի փոփոխությունը ենթակա է գրանցման։ 

Միևնույն ժամանակ, օրենքի այս կետը հակասում էր դեղերի գրան-
ցումը և ներմուծումը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերին։ Ըստ 
այդմ՝ 

բ) Օրենքում տրված չէր թողարկման ձև հասկացության սահմանումը։ 
Տրված էին միայն դեղաձև և դեղաչափ հասկացությունները, որոնք այս 
դեղի պարագայում չեն փոխվել։  

գ) Դեղերի գրանցման կարգի 5-րդ հավելվածի 29-րդ կետի համա-
ձայն՝ փաթեթի ձևի, չափսի, արտաքին ձևավորման և փաթեթում ընդգրկ-
ված քանակի փոփոխությունները դեղի գրանցում չեն պահանջում։ 

գ) Դեղերի ներմուծման կարգի 18-րդ կետի համաձայն՝ փաթեթավոր-
ման այն փոփոխությունները, որոնք չեն ազդում արտադրանքի անվտան-
գության, արդյունավետության և որակի վրա, ներմուծման համար արգելք 
չեն կարող հանդիսանալ։ 

Վերը նշված իրավական ակտերի համադրման արդյունքում ստաց-
վում է, որ դեղերի շրջանառության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության 
մեջ առկա էին դեղի թողարկման ձևի փոփոխության գրանցման վերա-
բերյալ ոչ հստակ իրավական կարգավորումներ՝ օրենքում առկա նորմերը 
հակասում էին դեղերի գրանցման գործընթացները կարգավորող և դեղի 
ներմուծման ժամանակ գործող ենթաօրենսդրական ակտերին։ 

Հարկ է նշել, որ այս առնչությամբ Հանձնաժողովը համապատաս-
խան առաջարկություններ է ներկայացրել լիազոր մարմին և ներկայումս 
շրջանառվող ենթաօրենսդրական ակտերում նախատասվել են իրավա-
կան կարգավորումներ, որոնց համաձայն գրանցված և զուգահեռ ներ-
մուծվող դեղերի տուփերում հաբերի քանակի և թողարկման ձևի տարբե-
րություններն այլևս մերժման պատճառ չեն կարող հանդիսանալ։  

Օրինակ 3։ Դեղի ներդիր թերթիկի տարբերություն, ՄԻԳ 400, 
400 մգ թաղանթապատ դեղահաբեր N10 դեղ։ 

Նախարարության կողմից այդ դեղի ներմուծումը մերժվել է այն պատ-
ճառով, որ դրա պահման պայմանները չեն համապատասխանել գրանց-
ված դեղի պահման պայմաններին: 

Իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ  
ՀՀ-ում գրանցված տարբերակի տուփի վրա պահման ջերմաստիճանի 
վերաբերյալ որևէ նշում առկա չէ, իսկ ներդիր թերթում նշված է, որ դեղը 
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պահման առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունի։ Ներմուծված դե-
ղի դեպքում այդ պահանջը եղել է մինչև 30 C։ Այսինքն՝ ներմուծվող դեղն 
ունեցել է պահման ավելի խիստ պայմաններ։  

Այս և արձանագրված մյուս դեպքերը կարող են վկայել, որ դեղ ար-
տադրող և գրանցող ընկերությունների կողմից դեղերի պահման պայ-
մաններին, ցուցումներին և հակացուցումներին առնչվող փոփոխություն-
ները հաճախ կրում են կամայական բնույթ և օգտագործվում են որպես 
գործիք՝ զուգահեռ ներմուծումը խոչընդոտելու համար։ 

Հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների 
արդյունքում արձանագրվել են նմանօրինակ այլ դեպքեր ևս, երբ դեղերի 
զուգահեռ ներմուծումը Նախարարության կողմից մերժվել է դեղերի ար-
տաքին փաթեթավորման վրա կամ ներդիր թերթիկում ցուցումների, հա-
կացուցումների, արտադրողների անվանումների, հասցեների, կազմակեր-
պաիրավական կարգավիճակի և այլ անհամապատասխանությունների 
պատճառով։ Վերոնշյալ տարբերությունները դեղերի անվտանգության և 
արդյունավետության հետ կապված չեն եղել։ Այդ մասին վկայում են նաև 
Կենտրոնի կողմից տրված փորձագիտական եզրակացությունները, որոն-
ցում ընդհանրապես չի նշվել, թե զուգահեռ ներմուծվող դեղերում արձա-
նագրված տարբերություններն ինչ ազդեցություն են ունեցել դրանց որա-
կական հատկանիշների, արդյունավետության և անվտանգության վրա։ 

Փաստորեն, լիազոր պետական մարմնի կողմից վերոնշյալ փոփո-
խությունների առնչությամբ բազմակողմանի և բովանդակային հետազո-
տություն չի իրականացվել։ Փոխարենը՝ մեխանիկորեն արձանագրվել են 
բոլոր տարբերությունները, որոնք էլ հետագայում հիմք են հանդիսացել 
դեղերի ներմուծումը մերժելու համար։ 

Հարկ է նաև նշել, որ ընկերությունների կողմից ներմուծվող դեղերի 
ձեռքբերման գները զգալի ցածր են եղել ՀՀ-ում միևնույն դեղերի «ուղիղ 
ներմուծման» գներից, ինչը նշանակում է, որ դրանք կարող էին շուկայում 
իրացվել էապես ավելի ցածր գներով։ 

Հանձնաժողովի կողմից դեղերի զուգահեռ ներմուծման համակարգի 
միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այս համակար-
գը ներդրվել և գործում է աշխարհի տարբեր երկրներում [2]։ Միևնույն 
ժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում զուգահեռ ներ-
մուծումներ իրականացվում են հիմնականում ՌԴ-ից և Վրաստանից, 
Հանձնաժողովը, համագործակցելով վերոնշյալ երկրների մրցակցային 
մարմինների հետ, իրականացրել է դեղերի գների համեմատական վեր-
լուծություն, ինչի արդյունքները ցույց են տվել, որ ՌԴ-ում և Վրաստանում 
դեղերի գներն ընդհանուր առմամբ ավելի ցածր են՝ ՀՀ համեմատութ-
յամբ։ Վրաստանում դեղերի ցածր գներին մեծապես նպաստում է զուգա-
հեռ ներմուծման համակարգի առկայությունը, իսկ Ռուսաստանում դեղե-
րի ցածր գները հետևանք են շուկայի մեծության, դեղերի գրանցման գնե-
րի կարգավորման մեխանիզմների առկայության։  
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Դեղերի մասին օրենքի ընդունումից արդեն իսկ անցել է շուրջ մեկու-
կես տարի, սակայն դեռևս չի ընդունվել դեղերի «զուգահեռ ներմուծման» 
կարգը։ Վերոգրյալի պարագայում դեղ ներմուծող ընկերություններն 
առաջնորդվում են դեռևս գործող ՀՀ կառավարության 2000 թվականի 
սեպտեմբերի 20-ի թիվ 581 որոշմամբ հաստատված «Դեղերի և դեղան-
յութերի ներմուծման և արտահանման» կարգով, «ՀՀում գրանցված դե-
ղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաստատե-
լու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետր-
վարի 7-ի թիվ 123-Ն հրամանով և մի շարք այլ իրավական ակտերով, 
որոնց շատ դեպքերում հակասում են օրենքում ամրագրված բազմաթիվ 
դրույթներ։ Միևնույն ժամանակ, «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդ-
վածի 11-րդ մասով սահմանվել են զուգահեռ ներմուծման թույլտվության 
տրամադրման մերժման մի շարք դեպքեր, որոնց պարագայում, ըստ 
էության, վերոնշյալ ընթացակարգի գործնական կիրառումը դառնում է 
խնդրահարույց։ 

Ստորև ներկայացված նկարներում պատկերված են ուղիղ և զուգահեռ 
ներմուծման ճանապարհներով եկող դեղերի համեմատական օրինակներ: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ ենք համարում փոփոխութ-
յուններ իրականացնել «Դեղերի մասին» օրենքում և ենթաօրենսդրական 
ակտերում՝ ամբողջությամբ բացառելով զուգահեռ ներմուծվող դեղերի 
վրա դրված այն սահմանափակումները, որոնք չեն ազդում դեղերի ան-
վտանգության և արդյունավետության վրա։ Դեղերի ներմուծման մերժ-
ման որոշումները պետք է կայացվեն ոչ թե դեղերի արտաքին փաթեթա-
վորման, ներդիր թերթիկներում առկա տարբերությունների մեխանիկա-
կան համեմատության, այլ ներմուծվող դեղերի հիմնավորված լաբորա-
տոր փորձաքննությունների արդյունքում բացահայտված խնդիրների առ-
կայության դեպքում։  

 

 
 

16 



 

 

  

17 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

 
 
 

 
 

 

Գնային միջակայք 
 

18 



Հանրային կառավարում 
 

  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

1. Giorgio Matteucci and Pierfrancesco Reverberi, Drug innovation, 
price controls, and parallel trade, International Journal of Health 
Economics and Management, 17, 2, (159), (2017). 

2. Panos Kanavos, David Gross, David Taylor,  Parallel Trading in 
Medicines: Europe’s Experience and the Implications for Commercial 
Drug Importation in the United States, Research paper, June 2005 

3. Giorgio Matteucci and Pierfrancesco Reverberi, Some 
Unintended Consequences of Parallel Trade in Pharmaceuticals, 
Managerial and Decision Economics, 37, 1, (50-61), (2014). 

4. Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås and Odd Rune Straume, Price 
regulation and parallel imports of pharmaceuticals, Journal of Public 
Economics, 129, (92), (2015). 

5. Rajat Acharyya and María D.C. García-Alonso, Parallel imports, 
drug innovation and international patent protection: A policy game, 
The Journal of International Trade & Economic Development, 21, 6, 
(865), (2012). 

 
 

АРТАК ШАБОЯН 
Председатель Государственной 

Комиссии по Защите Экономической 
Конкуренции Республики Армения, 

кандидат экономических наук, доцент 
МАНУК МИКАЕЛЯН 

Начальник управления по контролю 
Государственной Комиссии по Защите 

Экономической Конкуренции Республики Армения 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
ЛЕКАРСТВ И ВЛИЯНИЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ НА КОНКУРЕНТНУЮ 

СРЕДУ АРМЕНИИ 
 
В целом можно сделать вывод о том, что параллельно с сокраще-

нием цен на лекарства в странах с небольшим потребительским рынком 
внедрение системы параллельного импорта является более эффектив-
ным. В этой связи следует отметить, что, хотя концепция параллель-
ного импорта была введена в Законе о лекарствах, эта система не 
функционирует должным образом в Армении. Проблемы с системой 
параллельного импорта в значительной степени обусловлены несовер-
шенством и противоречиями положений правовых актов, регулирующих 
сектор, а в некоторых случаях и суб-законодательных актов, вытекаю-
щих из Закона о наркотиках, еще не разработаны. 

Ключевые слова: лекарства, фармацевтическая промышлен-
ность, качество лекарств, технические стандарты, ЕАЭС. ЕС 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PARALLEL IMPORTS OF 
MEDICINE AND THE IMPACT OF THIS SYSTEM ON THE COMPETITIVE 

ENVIRONMENT OF ARMENIA 
 
In general, we can conclude that, in parallel with the reduction in drug 

prices in countries with a small consumer market, the introduction of a 
parallel import system is more effective. In this regard, it should be noted 
that, although the concept of parallel imports was introduced in the Law on 
medicines, this system does not function properly in Armenia. The problems 
with the parallel import system are largely due to the imperfection and 
contradictions in the provisions of the legal acts governing the sector, and in 
some cases the sub-legislative acts arising from the Law on Narcotics that 
have not yet been developed.  

Keywords: medicine, pharmaceutical industry, quality of medicine, 
technical standards, EEU, EU. 

 
 
 

 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 15.06.2018  
 

 

20 



 

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 )  

ԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարանի գործարարության 
և վարչարարության ամբիոնի դասախոս 

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Կազմակերպական մշակույթը միավորում է բոլոր տեսակի գոր-
ծունեությունները և կազմակերպության ներսում բոլոր փոխհարաբե-
րությունները՝ ազդելով նրա արդյունավետությանը: Այն ստեղծում է 
կազմակերպության արտաքին նկարագիրը, ձևավորում է նրա 
կերպարը (իմիջը), բնորոշում հաճախորդների և գործընկերների 
հետ հարաբերությունների բնույթը: Մշակույթն օգնում է կենտրո-
նացնել ռազմավարական նպատակների իրականացման ջանքերը: 
Իսկ հաջողված կազմակերպական մշակույթ ունենալը դարձել է շատ 
կազմակերպությունների համար կարևոր գործոն, քանի որ այն թույլ 
է տալիս ապահովել կազմակերպության գործունեության բարձր ար-
տադրողականությունը և արդյունավետությունը, աշխատակիցների 
նվիրվածությունը: Ինչպես նաև կազմակերպական մշակույթի վերլու-
ծության և գնահատման ունակությունը հնարավորություն է տալիս ղե-
կավարներին բարձր արդյունավետությամբ որոշումներ կայացնելու:  

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ առևտրային կազմակերպութ-
յուններում կազմակերպական մշակույթին առնչվող հարցեր, ներկա-
յացվել հետազոտության արդյունքները և առաջարկվել խնդիրների 
լուծման ուղիներ: 

Հիմնաբառեր. կազմակերպական մշակույթ, կազմակերպական 
արժեքներ, գաղափարագրական (ընկալում, բացատրություն) և ձևա-
կան (ֆորմալ) մոտեցում, գործարարական էթիկա, արքետիպային 
վարքագիծ: 

 
Վերջին ժամանակներում նկատվում է կազմակերպական մշակույթի 

հարցերի շուրջ հետաքրքրության աճ, այն նկատվում է ոչ միայն գիտնա-
կանների ու հետազոտողների, այլև գործարարության և կազմակերպութ-
յան ղեկավարների շրջանում: Դա կապված է կազմակերպությունների 
գործունեության արդյունավետության վրա կազմակերպական մշակույթի 
ազդեցության գիտակցման հետ: Ժամանակակից մենեջերները (կառա-
վարիչներ) համարում են կազմակերպական մշակույթն ուժեղ ռազմավա-
րական գործիք, որը թույլ է տալիս բոլոր աշխատողներին կողմնորոշվել 
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ընդհանուր նպատակների շուրջ: Բոլոր հաջողության ձգտող կազմակեր-
պություններն ստեղծում և պահպանում են իրենց հստակ արտահայտված 
կազմակերպական մշակույթը, որն առավել համապատասխանում է կազ-
մակերպության նպատակներին ու արժեքներին: 

Նշենք, որ կազմակերպական մշակույթ ասելիս նկատի ունենք ար-
ժեքները, կոլեկտիվում կիսվող համոզմունքները, նորմերը, ավանդույթնե-
րը, որոնք որոշում են աշխատանքային գործունեության մեջ աշխատող-
ների համապատասխան արքետիպային վարքագիծը [3, с. 65-69]:  

Կազմակերպական մշակույթն իր ազդեցությունն ունի կազմակեր-
պության մրցունակության վրա, որն արտահայտվում է ընկերության և ար-
տադրվող ապրանքի դրական վարքի ձևավորմամբ և գրավիչ կերպարով: 
Իսկ նրա գլխավոր նպատակին հասնելը և աշխատանքային ներուժի 
բարձրացումը հանգեցնում են անձնակազմի հմտությունների աճին, որն 
էլ իր հերթին հանգեցնում է կազմակերպության շահույթի աճին և բա-
ցատրվում նրանով, որ ավելի հմուտ աշխատողները կարող են աշխատել 
ժամանակակից կատարելագործված սարքավորումներով և մեթոդներով: 
Այս ամենը դրական է ազդում ապրանքի որակին, թույլ տալիս կազմա-
կերպությանը մշակել յուրահատուկ տեխնոլոգիաներ, ապրանքներ, որն էլ 
նպաստում է շահութաբերության աճին:  

Բացի դրանից կազմակերպական մշակույթն իր ազդեցությունն ունի 
կազմակերպության կառուցվածքի, կազմակերպական վարքագծի, որո-
շումների կայացման, հաղորդակցման և արտադրական գործընթացի 
վրա: Կազմակերպական մշակույթի արդյունավետ ձևավորման, զարգաց-
ման և ազդեցության համար կազմակերպության ղեկավարը պետք է 
պաշտպանի կազմակերպության կողմից մշակված ռազմավարության 
ուղին և ուսումնասիրի գոյություն ունեցող կազմակերպական մշակույթը: 

Գոյություն ունի կազմակերպական մշակույթի ուսումնասիրության եր-
կու մոտեցում. գաղափարագրական (ընկալում, բացատրություն) և ձևա-
կան [4, с.123-131]: 

Գաղափարագրականի հիմքում ընկած է որակական մեթոդների օգ-
տագործումը, այդ թվում՝ նաև կազմակերպության փաստաթղթերի ավան-
դական ուսումնասիրությունները, հարցազրույցները, հսկողությունը: 

Որակական հատկանիշների միջոցով կարելի է ուսումնասիրել [3, с. 76-85]՝ 
• բանավոր ժողովրդական բանահյուսությունը, 
• կազմակերպությունում հաստատված կանոնները, ավանդույթ-

ները, ծեսերը և արարողությունները, 
• տարբեր փաստաթղեր, որոնք վերաբերում են կազմակերպության 

գործունեությանը, 
• կառավարման ընթացիկ փորձը: 
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Ձևականը (քանակական) բնորոշվում է ստանդարտացված հարցա-
թերթիկների կիրառմամբ: Ձևական մեթոդներից կարելի է առանձնացնել. 

• սոցիոլոգիական հետազոտությունները (հարցում, հարցազրույց), 
• Գ. Հոֆսթեդի հայեցակարգ, 
• Է. Շեյնի չափում, 
• Ս. Հանդիի ձևաչափ, 
• Դենիսոնի ձևաչափ: 
Հարցազրույցը հիմնականում օգտագործվում է որպես կազմակեր-

պության անձնակազմի հետ կապ հաստատելու և որակական տեղեկատ-
վության հավաքման միջոց, որը հնարավոր չէ ստանալ ոչ մի փաստաթղ-
թում, ոչ մի հարցման մեթոդի իրականացման դեպքում: Այն իրենից ներ-
կայացնում է կազմակերպության, պաշարների, զարգացման դժվարութ-
յունների, մոտիվավացիայի մակարդակի, աշխատանքների կատարալե-
գործման առաջարկների, ներքին բախումների, ոչ ձևական կապերի մա-
սին աշխատակիցների կարծիքները: Այն կպահանջի ժամանակի մեծ 
ծախս, իսկ արդյունավետությունը կախված է հարցազրույց իրականաց-
նողի մասնագիտացված լինելու մակարդակից: 

Աշխատողների հարցումը կարող է սկսվել. «Կարո՞ղ եք նկարագրել 
ձեր կազմակերպության մշակույթը» հարցով: Մշակույթն ավելի խոր 
ուսումնասիրելու համար կարելի է նաև հարցնել [2, с. 110-114]. 

• Ելակետային ռազմավարական արժեքները: Օրինակ` ի՞նչ պատ-
կերացում ունեք կազմակերպության կառավարումից, ի՞նչն է կարևոր այդ-
տեղ, ինչպե՞ս է այն արտահայտվում աշխատանքում: 

• Կազմակերպության խորհրդանիշները: Գոյություն ունե՞ն որոշակի 
հատուկ եզրույթներ, բառեր, որոնք հասկանալի են միայն կազմակեր-
պության անդամներին: 

• Կազմակերպության «հերոսները»: Ի՞նչ բնավորության գծեր ունե-
ցող մարդիկ հնարավորություն ունեն ձեր կազմակերպությունում հաջո-
ղություն հասնել: Ինչո՞վ են տարբերվում ձեր կազմակերպությունում հա-
ջողության հասած մարդիկ: 

• Կանոններ և ավանդույթներ: Ինչպիսի՞ կանոններ և ավանդույթ-
ներ են պահպանում կազմակերպության աշխատակիցներն աշխատելիս 
և ազատ ժամանակն անցկացնելիս: Ինչպիսի՞ իրադարձություններ են 
նշվում ձեր կազմակերպությունում: 

• Կազմակերպական արժեքներ: Ի՞նչն են մարդիկ ողջունում: Ինչն է 
առաջացնում բոլորի քննդատությունը և դժգոհությունը: Ի՞նչ փոփոխութ-
յուններ կցանկանայիք տեսնել աշխատանքների կազմակերպման մեջ և 
աշխատողների հետ հարաբերություններում: 
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Հաշվի առնելով կազմակերպական մշակույթի ուսումնասիրման մեթոդ-
ների առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև իրականացման 
արդյունքում ստացված արդյունքների արդյունավետությունը և ճշգրտութ-
յան աստիճանը՝ հետազոտության համար մենք ընտրել ենք հարցա-
զրույցի, որի ժամանակ կազմակերպութունում անցկացրել ենք հարցադ-
րում, ինչպես նաև ուսումնասիրել ենք կազմակերպությունում առկա անհ-
րաժեշտ փաստաթղթերը: 

Այս մեթոդը հնարավորություն է ընձեռում քանակապես հստակեցնել 
կազմակերպական մշակույթին առնչվող պահանջների առկայությունը, 
որոնց բացակայությունն ինքնաբերաբեր կնշանակի կազմակերպության 
մշակույթի թերացում: Հետազոտության համար 12 առևտրային կազմա-
կերպություններում ֆոկուս խմբերով իրականացնել ենք հարցում և ինչ-
պես նաև փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, որը հնարավարություն է 
տալիս գնահատել կազմակերպություններում կազմակերպական մշակույ-
թի գործառնությունների իրականացման մակարդակը: Նշենք, որ առևտ-
րային կազմակերպություններից 8-ը առևտրային բանկեր են («ՎՏԲ--
Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, «ՀայէկոնոմԲանկ» ԲԲԸ, «ՀայբիզնեսԲանկ» 
ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ, «Արդ-
շինբանկ» ՓԲԸ, «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի 
խումբ» ՓԲԸ), իսկ մնացած 4-ը («Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, «Անուշարան» 
ՍՊԸ, «Լենտեքս» ՍՊԸ, «Գյումրի քոմերշլ սենթր» ՍՊԸ, «Իգիթ» կաթնա-
մթերքի գործարան ՍՊԸ)՝ արտադրական և ծառայություն մատուցող 
կազմակերպություններ: Սա հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել 
առևտրային բանկերում և այլ կազմակերպություններում կազմակերպա-
կան մշակույթի գործառությունների իրականացման մակարդակը:  

Կազմակերպություններում կազմակերպական մշակույթին առնչվող 
պահանջներն հետևյալն են [2, с. 142-143]․ 

• փաստաթղթերով ձևակերպված արժեքներ, 
• կազմակերպական արժեքներին վերաբերվող սեմինարի անցկացում, 
• կազմակերպական արժեքներն ուսուցանող աշխատակից, 
• անձնակազմի համար մշակված հետազոտությունների անցկաց-

ման հնարավորություն, 
• նորարական ծրագրի քննարկման և ներդրման համակարգ, 
• աշխատակիցների նկատմամբ մասնագիտական, կրթական, որա-

կավորման հստակ պահանջներ, 
• աշխատակցի ուսուցման, որակավորման բարձրացման համակարգ, 
• կազմակերպության գործունեության ձեռքբերումների, մշակումների, 

նոր տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ գործնական պարապ-
մունքների անցկացում, 
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• անձնակազմի ուսուցման քաղաքականություն, 
• որոշումների միասնական ընդունում, գաղափարների մշակում և 

քննարկում, 
• գաղափարների գեներացում և մշակում, 
• ստեղծագործական աշխատանքի խթանում, 
• ղեկավարի հետ ազատ հաղորդակցման հնարավորություն, 
• կազմակերպությունում անձնակազմի վարքագծի և էթիկայի կա-

նոններ, 
• անձնակազմին գործարարական էթիկայի ուսուցում, 
• ավանդույթներ, սովորույթներ, ծեսեր, 
• կազմակերպության հիշարժան ամսաթվեր, հերոսներ, 
• անձնակազմի հարմարվողականության համակարգ, 
• նոր աշխատակցի ծանոթացում կազմակերպական մշակույթին, 
• հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումների անցկացում, 
• մասնակցություն հասարակական կյանքին, 
• կազմակերպության գործնեության արտացոլումը ՏԼՄ-ների միջոցով, 
• կազմակերպության էլեկտրոնային կայքէջ, 
• փոխգործունեություն կառավարության և պետական մարմինների հետ, 
• արձագանք քաղաքական կյանքին, 
• համացանցի միջոցով հաղորդակցում սպառողների, գործընկեր-

ների հետ, 
• մշտական կապ բաժնետերերի, ներդրողների հետ, 
• դրական հեղինակություն, 
• հասարակության և անձնակազմի շրջանում կազմակերպության 

դրական կերպար, 
• առևտրային ապրանքանիշ, 
• կազմակերպության շենքի դիզայն, բնորոշ գույներ, 
• աշխատողների համար սահմանված հագուստի կանոններ, 
• շրջակա միջավայրի վերաբերող միջոցառումների անցկացում, 
• անձնակազմի բժշկական ապահովագրություն, 
• աշխատակիցների համար նախատեսված մանկապարտեզներ, 

հանգստյան տներ, 
• կազմակերպության միասնական նպատակ,  
• անհատական և միասնական նպատակների փոխկապվածություն, 
• նպատակին հասնելու համար հստակ չափանիշներ, 
• նպատակների նվաճմանն ուղղված ժողովների անցկացում, 
• աշխատատեղի նկատմամբ պահանջներ՝ մաքրություն, գունային 

ներդաշնակություն, 
• հաճախորդների հետ շփման էթիկա, 
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• աշխատանքային օրվա նկատմամբ պահանջներ, 
• ենթակա-ղեկավար հարաբերությունների նկատմամբ պահանջներ, 
• կազմակերպության գաղտնիքի պահպանում,  
• այլ կրոնի դավանող աշխատակիցներ, 
• աշխատակիցների համար նախատեսված հանգստի և ուտելու վայր, 
• աշխատակիցների համար նախատեսված ավտոկանգառ, 
• աշխատանքի համար դիմած թեկնածուների հետ հարցազրույցնե-

րի անցկացումը, որը թույլ կտա բացահայտել անձնական և կազմակեր-
պական մշակույթների համապատասխանությունը, 

• անձնակազմի հետ միջոցառումների իրականացում, որոնք ուղղ-
ված կլինեն կազմակերպական և անձնական մշակույթների համապա-
տասխանությանը, 

• խոնավության, լուսավորության, փոշոտվածության, աղմուկի մա-
կարդակ: 

Կազմակերպական մշակույթի համար նշված կարևոր պահանջների 
առկայության և բացակայության հիմքով ուսումնասիրությունը թույլ է տա-
լիս դուրս բերել առևտրային կազմակերպություններում ձևավորված կազ-
մակերպական մշակույթի գործառույթների իրականացման մակարդակը՝ 
(տե՛ս Աղյուսակ 1): Բաժանելով առկա պահանջների թվաքանակն ընդ-
հանուր պահանջների թվաքանակին՝ դուրս ենք բերում կազմակերպա-
կան մշակույթի գործառույթների իրականացման մակարդակ, այս ցուցա-
նիշի տոկոսային հարաբերակցությունն էլ արդյունքի հարյուրապատիկն 
է: Օրինակ՝ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի համար այն կազմում է 
0,74*100, այսինքն՝ 74 տոկոս. հարաբերակցությունը նույնն է նաև մնաց-
յալ բանկերի առումով: 

Մեր հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսումնա-
սիրված առևտրային բանկերը կարողանում են կյանքի կոչել միջինում 
կազմակերպական մշակույթի խնդիրների 77%: Սակայն պատկերը վա-
տագույն ձևով ներկայացված է այլ ոլորտի առևտրային կազմակերպութ-
յուններում: Այստեղ առավելագույնը կարողանում են կյանքի կոչել միջի-
նում կազմակերպական մշակույթի 36% խնդիրները, որը բացասաբար է 
ազդում կազմակերպության արդյունավետ գործունեության վրա: 
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Աղյուսակ 1  
Կազմակերպական մշակույթի գործառությունների իրականացման 

մակարդակը 

Առևտրային բանկ 
Առկա 

պահանջների 
թվաքանակ 

Բացակա 
պահանջների 
թվաքանակ 

Կազմակերպական 
մշակույթի 

գործառույթների 
իրականացման 

մակարդակ 
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» 

ՓԲԸ 37 13 74 % (37/50=0,74) 

«ՀայէկոնոմԲանկ» ԲԲԸ 31 19 62 % (31/50=0,62) 

«ՀայբիզնեսԲանկ» ՓԲԸ 33 17 66 % (33/50=0,66) 

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ 
Բանկ» ՓԲԸ 41 9 82 % (39/50=0,82) 

«Առէկսիմբանկ- 
Գազպրոմբանկի խումբ» 

ՓԲԸ 
37 13 74 % (37/50=0,74) 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 32 18 64 % (32/50=0,64) 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 35 15 70 % (35/50=0,7) 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ 30 20 60 % (30/50=0,6) 

«Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ 19 31 38% (20/50=0,4) 

«Իգիթ» կաթնամթերքի 
գործարան ՍՊԸ 18 32 34% (20/50=0,4) 

 «Լենտեքս» ՍՊԸ 15 35 30% (15/50=0,3) 

«Գյումրի քոմերշլ սենթր» 
ՍՊԸ 20 30 40% (20/50=0,4) 

«Անուշարան» ՍՊԸ 19 31 38% (20/50=0,4) 

  
Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ հայաստանյան 

առևտրային կազմակերպություններում առկա է կազմակերպական մշա-
կույթի արդյունավետության բարձրացման հետևյալ խնդիրները. 

• առևտրային կազմակերպություններում գոյություն չունի ձևավոր-
մած կազմակերպական արժեքներ, ինչպես նաև այդ արժեքներին վերա-
բերող գործնական պարապմունքներ և ուսուցանող մասնագետներ, 
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• գերակշռում է կենտրոնացված կառավարում, որտեղ աշխատա-
կիցները չեն կարողանում ներկայացնել իրենց գաղափաները և ցուցաբե-
րել նախաձեռնություն, 

• ձեռնարկություններում բացակայում է անձնակազմի բժշկական 
ապահովագրությունը և նրանց կյանքի որակի բարելավման այլ ծառա-
յություններ, 

• ձեռնարկություններում աշխատակիցներին չեն ներկայացնում 
կազմակերպության նպատակը, չեն կազմակերպում նպատակների իրա-
կանացմանն ուղղված գործողություններին վերաբերող ժողովներ: 

Այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է, որ՝ 
• առևտրային կազմակերպությունները մշակեն կամ լրամշակեն 

իրենց կազմակերպական մշակույթի ռազմավարությունը և զարգացման 
ուղին, որը թույլ կտա բարձրացնել կազմակերպական մշակույթի գործա-
ռությունների իրականացման մակարդակը: 

• կազմակերպություններն իրենց կազմակերպական մշակույթի 
ռազմավարությունը մշակելիս՝ հաշվի առնեն ազգային գործարար մշա-
կույթի յուրահատկությունները, որպեսզի հետագայում կարողանան կյան-
քի կոչել ռազմավարությունը և չհանդիպեն աշխատակիցների դիմադ-
րության,  

• պարբերաբար կազմակերպեն ժողովներ, որի ժամանակ կներկա-
յացնեն կազմակերպության նպատակները և իրականացման ուղիները, 
ինչպես նաև կընդունեն և, անհրաժեշտության դեպքում, հաշվի կառնեն 
աշխատակիցների առաջարկությունները: 
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ПРОБЕЛМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РА 
Организационная культура объединяет все виды деятельности и 

все отношения внутри организации, влияющие на ее эффективность. 
Она создает внешний облик организации, формирует ее образ, 
характеризует характер взаимоотношений с клиентами и партнерами. 
Культура помогает сосредоточиться на стратегических целях. 
Успешная организационная культура стала важным фактором для 
многих организаций, поскольку она позволяет компании достичь 
высокой производительности и лояльности сотрудников. Кроме того, 
способность анализировать и оценивать организационную культуру 
позволяет лидерам принимать высокоэффективные решения. 

В статье мы попытались изучить уровень реализации требований 
организационной культуры в коммерческих организациях РА, 
представили результаты исследований и предложили решения 
проблем. 

Ключевые слова: организационная культура, организационные 
ценности, идеологические (восприятие, объяснение) и формальный 
подход, деловой этикет, архетипное поведение. 
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PROBLEMS AND SOLUTION WAYS OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS OF RA 
Organizational culture unites all types of activities and all relationships 

inside the organization. It creates an external image of the organization, 
shapes its image, and characterizes the nature of the relationships with 
customers and partners. Culture helps to focus on the strategic goals. Having 
a successful organizational culture has become an important factor for many 
organizations, as it allows the company to achieve high productivity and 
productivity, employee loyalty. In addition, the ability to analyze and evaluate 
the organizational culture enables leaders to make highly effective decisions.  

In the article, we have tried to study the level of implementation of the 
organizational culture requirements in the RA commercial organizations; also 
we have presented the results of the research and offered solutions to 
problems. 

Keywords: organizational culture, organizational values, ideological 
(perception, explanation) and formal approach, business etiquette, 
archetypal behavior. 
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ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Տեղեկատվական-հեռահաղորդակցման համակարգերն արագ 
են զարգանում՝ ներթափանցելով մարդկային գործունեության բնա-
գավառները: Բացառություն չէ նաև կրթության ոլորտը: Ճիշտ է, 
էլեկտրոնային կրթությունը լիարժեք չի կարող փոխարինել ավան-
դական ուսումնական գործընթացին, սակայն ՏՀՏ-ների կիրառումը 
ոլորտը դարձնում է ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ: Բացի այդ 
այն ունի բազմաթիվ առավելություններ: 

Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային ուսուցում, հեռավար ուսուցում, 
հեռավար կրթություն, ուսուցում, կրթություն: 

 
Արագ տեմպերով զարգացող աշխարհում ժամանակի հրամայականն 

է ստեղծել և կիրառել այնպիսի համակարգեր, որոնք կապահովեն գիտե-
լիքի արագ և էժան համակարգումն ու փոխանցումը: Այս արդիական 
խնդիրը և՛ ՏՀՏ-ների, և՛ համացանցի արագ զագացումն ու ներթափան-
ցումը մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներում ստեղծեցին նախադրյալներ 
էլեկտոնային կրթության, էլեկտրոնային ուսուցման, հեռավար ուսուցման 
ստեղծման համար: 

ՏՀՏ կիրառմամբ ուսումնական գործընթացների կազմակերպումն 
անցել է երեք փուլ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է նախորդը [1]. 

• CD-ROM-ի կիրառմամբ դասընթացներ, 
• հեռավար ուսուցում, 
• էլեկտրոնային ուսուցում։ 
CD-ROM-երի կիրառմամբ դասընթացները շատ հարմար էին և 

պրակտիկ, սակայն ՏՀՏ-ների զարգացմանը զուգընթաց, դրանք կորցրե-
ցին իրենց արդիականությունը, քանի որ կրում էին սահմանափակ տեղե-
կատվություն, իսկ դրանց պատրաստման ծախսերը մեծ էին:  

Ավելի ուշ առաջացած հեռավար կրթությունն այլ մոտեցում էր ցուցա-
բերում, որը մի շարք հնարավորություններ էր ընձեռում:  

Հեռավար կրթության ժամանակ կրթական գործընթացի հիմքում 
դրվում է ուսանողների նպատակային և ստուգողական ինտենսիվ ինքնու-
րույն աշխատանքը: Ուսանողը հնարավորություն է ստանում սովորել իր 
համար նախընտրելի վայրում, անհատական գրաֆիկով՝ ունենալով անհ-
րաժեշտ պարագաները և դասախոսի հետ մշտական կապ: 
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Հեռավար կրթությունը շատ կարճ ժամանակում գրավեց աշխարհը: 
Այն շատ արագ սկսեց հետաքրքրել նաև գործարարներին, քանի որ այն 
հնարավորություն կտար իրենց աշխատողներին, առանց ավելորդ գու-
մարների և ժամանակի ծախսերի վերապատրաստվել, բարձրացնել մաս-
նագիտական որակավորումները:  

Վերջին շրջանում համացանցի ներգրավվածության աստիճանը 
կրթական գործընթացներում, առցանց դասընթացների քանակը, թեմա-
ների բազմազանությունը, իրականացման տարբեր ձևերը և ընդհանրա-
պես. ընդհանուր ուղղվածության զարգացումները հանգեցրին ավելի 
ճկուն հասկացության առաջացմանը՝ էլեկտրոնային ուսուցման: UNESCO 
(ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն) այն 
սահմանել է որպես. «նոր տեխնոլոգիաների, մուլտիմեդիայի, համացան-
ցի օգտագործմամբ կրթության որակի բարելավում, ի հաշիվ ծառայութ-
յուններին և պաշարներին հասանելության ապահովման և գիտելիքի 
հեշտ փոխանակման և համատեղ աշխատանքի» [2]:  

Այսօր էլեկտրոնային ուսուցումը սովորական գործընթաց է, որի ըն-
թացքում կիրառվում են տեղեկատվության փոխանցման ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային միջոցները՝ կրիչներ, ցանցեր, համացանց և այլն:  

Էլեկտրոնային ոսուցումը հանդիսանում է կրթության հիանալի լրա-
ցում, և կարող է հենք ծառայել ավանդական կրթության որակի և արդյու-
նավետության բարձրացման համար:  

Էլեկտրոնային ուսուցման համակարգերը կիրառվում են ինչպես 
առանձին մասնագիտացումներ ձեռք բերելու, այնպես էլ բարձրագույն 
կրթության մասնագիտություններ ստանալու համար: Այսպիսով` ՏՀՏ-ների 
կիրառումը կրթության ոլորտում ունի բազմաթիվ առավելություններ:  
Դրանք են. 

• ունկնդիրները մշտական կապ և խորհրդակցելու հնարավորութ-
յուն ունեն ուսուցիչների և դասախոսների հետ՝ 24/7 ռեժիմով, 

• ուսուցանվողները կարող են կրթություն ստանալ իրենց հարմար 
վայրում, իրենց հարմար պահին: Էլեկտրոնային ուսուցումը հնարավո-
րություն է տալիս ուսուցանվողին մասնակցել դասընթացին՝ առանց աշ-
խատավայրը լքելու, ինչպես նաև տանը, ճանապարհին՝ բջջային կապի 
միջոցով, 

• կրճատվում են կրթական համալիր հասնելու, ուսումնամեթոդա-
կան նյութեր ձեռք բերելու համար իրականացվող ծախսերը և այլն, 

• դասընթացները ստեղծվում են մի խումբ մասնագետների կողմից, 
ուստի էլեկտրոնային ուսուցումը մատուցում է լիարժեք և որակյալ կրթություն, 
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• էլեկտրոնային ուսուցման դեպքում ուսուցանվողը հնարավորութ-
յուն ունի ուսուցումը բաժանելու մոդուլների՝ ոչ մեծ կրթաբլոկների, ինչը 
թույլ է տալիս դասընթացն ավելի մատչելի և ճկուն դարձնել, 

• ուսուցանվողն ինքն է որոշում ուսուցման տևողությունը և դասըն-
թացների հերթականությունը՝ ուսուցման ողջ գործընթացը հարմարեցնե-
լով իր հնարավորություններին և կարիքներին, 

• էլեկտրոնային ուսուցումից օգտվողները՝ և´ ուսանողները, և´ դա-
սախոսները զարգացնում են իրենց գիտելիքները և հմտությունները նո-
րագույն տեխնոլոգիաներին և ստանդարտներին համապատասխան՝ 
քայլելով ժամանակի հետ համընթաց,  

• էլեկտրոնային ուսուցման դեպքում գնահատման չափանիշները 
հստակ են, թափանցիկ, ինչը թույլ է տալիս խուսափել կոռուպցիոն ռիս-
կերից, գնահատողի սուբյեկտիվությունից և արդյունքում՝ օբյեկտիվորեն 
գնահատել ուսանողի ունեցած գիտելիքները: 

Բացի վերոնշյալ առավելություններից, էլեկտրոնային ուսուցումն ունի 
նաև խնդիրներ: Այստեղ առաջանում են իրավական խնդիրներ՝ կապված 
մտավոր սեփականության պահպանման հետ, բացի այդ էլեկտրոնային 
ուսուցումը ենթադրում է մշտապես թարմացվող կրթական ծրագրեր և 
նյութեր, ինչը իրենից ենթադրում է ֆինանսական լուրջ ներդրումներ,  

Էլեկտրոնային ուսուցումն առաջացնում է նաև կադրերի հետ կապ-
ված խնդիրներ, քանի որ ոչ բոլոր դասախոսները կարող են և կցանկա-
նան ստեղծել և մշտապես թարմացնել ուսուցման նյութերը և այլն: 

Չնայած, որ էլեկտրոնային ուսուցումը հնարավորություն է տալիս դա-
սախոսին իր գիտելիքները և հմտությունները փոխանցել ավելի մեծ լսա-
րանի, հաշվի չառնելով նույնիսկ տարածության խնդիրը, սակայն ավան-
դական ուսուցման դեպքում դասախոսն ավելի մեծ հնարավորություն ունի 
անմիջապես պատասխանելու ուսանողների հարցերին, անհրաժեշտութ-
յան դեպքում նյութն ավելի մատչելի դարձնելու: 

Էլեկտրոնային ուսուցմանը վերաբերում են էլեկտրոնային ուսուցման 
նյութերը, կրթական ծառայությունները և տեխնոլոգիաները: Ժամանակա-
կից աշակերտների և ուսանողների, այսպես ասած «ցանցային սերնդի» 
համար, էլեկտրոնային եղանակով կրթության ստացումը բնականոն գոր-
ծընթաց է: 

Հետաքրքիր է, որ աշխարհի մեծագույն էլեկտրոնային կրթության հա-
մակարգի «Khan Academy» ծրագիրն սկսվեց այն ժամանակ, երբ Սալման 
Հանը, ով աշխատում էր ներդրումային ֆոնդի վերլուծաբան, սկսեց 
Youtube-ում տեսադասեր ներբեռնել իր զարմիկներին և զարմուհիներին 
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օգնելու համար [3]: Այսօր «Khan Academy»-ն տեսադասերի աշխարհի մե-
ծագույն բազաներից մեկն է՝ բոլոր առարկաների գծով, որոնք թարգմա-
նում են տասնյակ լեզուներով, այդ թվում՝ հայերենով: 

Կրթություն ստանալը XXI դարում դարձել է հեշտ, արագ և հետաքրքիր: 
Կրթության ոլորտում ՏՀՏ-ների օգտագործումը, հաղթահարելով բազմա-
թիվ խոչնդոտներ, անսահմանափակ հնարավորություններ է բացում 
զարգացման և նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերման համար: 
Պետության տեսանկյունից էլեկտրոնային ուսուցումն ապահովում է երկրի 
տարբեր բնակավայրերի բնակիչներին հավասար կրթության իրավունք և 
պայմաններ: 

Աշխարհում կիրառվող էլեկտրոնային ուսուցման ամենահայտնի հա-
մակարգերից են՝  

• Khan Academy (www.khanacademy.org), 
• edX (www.edx.org), 
• Coursera (www.coursera.org), 
• LinguaLeo (www.lingualeo.com), 
• Zillion (www.zillion.net/ru), 
• Нетологии (www.netology.ru),  
• Универсариум (www.universarium.org) և այլն: 
Ակնհայտ է, որ էլեկտրոնային ուսուցումը զարգացող ոլորտ է և 

անհրաժեշտ է ՀՀ-ում ներկայում արդեն իսկ լուծել վերոնշյալ խնդիրները, 
ստեղծել էլեկտրոնային դասընթացների գնահատման և դասախոսների 
պատրաստման միջբուհական կենտրոն, գրավել տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում աշխատող ընկերությունների ուշադրությունը բու-
հերի համալիր տեղեկատվայնացման խնդիրների վրա: 

ՀՀ կրթության ոլորտում էլեկտրոնային գործիքների ներդրման և 
էլեկտրոնային ուսուցման զարգացման գործում մեծ դեր ունի Կրթական 
տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը (ԿՏԱԿ), որն իրականացնում է մի 
շարք միջոցառումներ և ծրագրեր: Այդ թվում՝ 

• «eXe» ծրագիր է, որը կիրառվում է էլեկրոնային ուսումնական նյու-
թեր ստեղծելու համար և իրականացվում xhtml խմբագրիչի միջոցով: 
«eXe»-ն անվճար տարածվող, բաց գաղտնաբառով ծրագիր է, հեշտ ու 
մատչելի միջերեսով (ինտերֆեյսով): Այն լայն տարածում ունի բազմաթիվ 
երկրների էլեկտրոնային ուսուցում իրականացնող կրթական հաստատութ-
յուններում: 

• Հայաստանի կրթական ցանցի (ՀԿՑ) կենտրոնական հանգույցում 
2011 թ. հունվարից գործում է «Հեռավար ուսուցում» հայալեզու համա-
կարգը [4], որը «Հայկական կրթական միջավայրի» ենթակայքերից մեկն 
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է և ստեղծվել է 2010 թ. Moodle [5] համագործակցային ուսուցման համա-
ցանցային ազատ միջավայրի հիման վրա Կրթական տեխնոլոգիաների 
ազգային կենտրոնում: Հեռավար ուսուցման համակարգը հնարավորութ-
յուն է ընձեռում ՏՀՏ կիրառմամբ իրականացնել կրթական գործընթաց-
ներ (լրացուցիչ կամ շարունակական, վերապատրաստում կամ վերաորա-
կավորում)` բոլոր մասնակիցներին տրամադրելով հավասար պայման-
ներ, քանի որ սովորողներն իրենք են հարմարեցնում ուսուցման գործըն-
թացն իրենց պահանջներին ու հնարավորություններին (աշխատատեղ, 
ժամանակացույց և այլն):  

• Ազգային վարկանիշավորման համակարգ, որն իրենից ներկայաց-
նում է ՀՀ բուհերի վարկանշավորման համակարգ [6] և դպրոցների վար-
կանշավորման համակարգ [7], վերջիններս ՀՀ ողջ բուհական համակար-
գի և դպրոցների տվյալների բազաներ են, որոնք հնարավորություն են 
տալիս ոչ միայն ծանոթանալ ՀՀ բուհերին և դպրոցներին, նրանց վար-
կանիշներին, այլ նաև համեմատել 2 ցանկացած ՀՀ բուհեր կամ դպրոց-
ներ՝ 70-ից ավել չափանիշներով: 

• Դպրոցների էլեկտրոնային անձնագրերի քարտեզի նորաստեղծ 
կայքի` map.schoolnet.am-ի միջոցով հանրակրթության ոլորտի հարցերով 
հետաքրքրված ցանկացած անձ կարող է մուտք գործել այս հարթակ և 
գտնել իրեն հետաքրքրող ողջ տեղեկատվությունը: Կայքում առկա են ՀՀ 
բոլոր դպրոցները: Կայքում բոլոր դպրոցները դասակարգված են ըստ 
մարզերի, պետական և ոչ պետական դպրոցների, կրթության մակար-
դակների, հնարավորություն կա փնտրել կոնկրետ դպրոց: Մուտք գործե-
լով կոնկրետ դպրոց՝ բացվում է դրա փոքր անձնագիրը, որտեղ կարելի է 
իմանալ տվյալ դպրոցի աշակերտների, ուսուցիչների թիվը, սեռը, վերա-
պատրաստված ուսուցիչների թիվը և այլն: 

• stat.armedu.am պորտալի միջոցով հնարավոր է ծանոթանալ ՀՀ 
հանրակրթության ոլորտի ողջ վիճակագրությանը՝ ըստ մարզերի, գյուղա-
կան և քաղաքային համայնքների: 

• «eTwinning» ծրագրի շնորհիվ հանրապետության բոլոր դպրոցնե-
րին այս տարվանից հնարավորություն կտրվի օգտվել ԵՄ-ի տրամադրած 
հսկայական էլեկտրոնային պաշարներից՝ ուսումնական գործընթացն 
ավելի արդյունավետ և ինտերակտիվ կազմակերպելու համար և այլ 
ծրագրեր՝ հանրակրթական, բուհական, մասնագիտական որակավոր-
ման և կրթության այլ համակարգերում: 

Էլեկտրոնային ուսուցման զարգացման համար նախ և առաջ պետք է 
իրականացնել իրավական կարգավորման դաշտի ապահովումը, կրթա-
կան հաստատությունների մշտական համացանցի հասանելիության, ինչ-
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պես նաև անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներով ապահովումը, մասնագետ-դա-
սավանդողների որակավորման բարձրացման ապահովում, ինչպես նաև 
անհարժեշտ հայեցակարգի առկայությունը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային ուսուցման լիար-
ժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ մշակել, հաստա-
տել և կիրառել «էլեկտրոնային ուսուցման ներդրման հայեցակարգը»: Այն 
պետք է սահմանի ՀՀ-ում էլեկտրոնային ուսուցման նպատակները, 
խնդիրները, ինչպես նաև զարգացման հիմնական ուղղությունները և 
ձևաչափը, այն պետք է լինի ռազմավարական բնույթի փաստթուղթ, որը 
կպարունակի տվյալ ժամանակահատվածի համար էլեկտրոնային ուսուց-
ման ներդրման սկզբունքներն ու միջոցառումները: 

«էլեկտրոնային ուսուցման ներդրման հայեցակարգը» պետք է ներառի. 
• կրթական հաստատությունների հնարավորությունների և կարո-

ղությունների ուսումնասիրություն, 
• էլեկտրոնային ուսուցման զարգացման ուղղությամբ իրականաց-

վելիք քայլերի հաջորդականություն, ժամանակացույց, 
• պատասխանատու և վերահոսկող պետական ստորաբաժանում-

ների սահմանում, 
• ֆինանսական միջոցների և աղբյուրների ներգրավում, 
• համապատասխան իրավական դաշտի ապահովում և այլն: 
Հայեցակարգը պետք է ուղղված լինի էլեկտրոնային ուսուցման զար-

գացմանը խոչընդոտող խնդիրների լուծմանը և կոչված լինի կրթական 
համակարգի նորացման խթանմանը:  

ՀՀ-ում Էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի ձևավորման աշխա-
տանքների արդյունավետության համար կարևոր է ընթացիկ սեմինարնե-
րի, մասնագետների վերապատրաստումների իրականացումը, հանրութ-
յանը պարբերաբար սոցիալական գովազդների միջոցով ոլորտում նո-
րություններին տեղեկացնելը, մեթոդական նյութերի և ուղեցույցների 
պատրաստումը: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի ձևավո-
րումը և զարգացումը թույլ կտա ապահովել կրթություն ստանալու հավա-
սար պայմաններ երկրի բոլոր մարզերում ապրողների համար, ինչն էլ 
կնպաստի բնակչության ընդհանուր զարգացվածության մակարդակի 
բարձրացմանը, ինչպես նաև կրճատելու մայրաքաղաքի և մարզերի զար-
գացվածության միջև մեծ ճեղքը: 
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ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  

համալսարանի հայցորդ 

ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ ԲՆԱԿԱՆ 
ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվել են բնական մենաշնորհ ոլորտներում 
տարբեր մոտեցումների վրա հիմնված սակագնային կարգավորման 
մի քանի մոդել: Տվյալ մոդելները որքան էլ որ ունեն համընդհանուր 
ճանաչում, դրանք տարբեր երկրներում և տարբեր ոլորտներում 
կիրառելուց առաջ պետք է տեղայնացնել տվյալ երկրին համապա-
տասխան: 

Հիմնաբառեր․ բնական մենաշնորհ, սակագնային կարգավո-
րում, շահույթի նորմա, սակագնի վերին սահման, դեֆլյատոր-X: 

 
Բնական մենաշնորհ ոլորտների պետական կարգավորումն կարևոր 

նշանակություն ունի ինչպես հասարակության բնականոն կենսագործու-
նեության ապահովման, այնպես էլ՝ այդ ոլորտում տնտեսական գործու-
նեություն ծավալած ընկերության արդյունավետ կառավարման գործըն-
թացում: Բնական մենաշնորհների շուկաներում առաջացող տնտեսական 
հարաբերությունները՝ համեմատած մրցակցային շուկաների, իրենց 
բնույթով տարբերվում են նաև այդ շուկաներում ձևավորված սակագնա-
յին կարգավորման մոդելներով: Տարբերություններն առաջանում են նրա-
նից, թե այդ շուկայի կարգավորման մոտեցման ինչպիսի սկզբունքներ են 
ընտրված: Մոտեցումները բազմազան են, բայց որպես ընդհանուր 
սկզբունք կարելի է նշել պահանջվող ցուցանիշների ընտրությունը, բնական 
մենաշնորհների գործունեության վերահսկման հաճախականությունը, շա-
հույթը՝ շահույթի նորմայի կարգավորումը, սակագների սահմանումը, և այլ 
ընթացակարգային սկզբունքներ և գործոններ: 

Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորումն սկսել է գործել 
դեռևս XIX դարից և սկզբնական շրջանում բավական տարածված է եղել 
սահմանային ծախսերի վրա հիմնված սակագնային կարգավորման մո-
դելը, որի դեպքում սակագինը սահմանվում էր սահմանային ծախսերին 
համապատասխան: Գնագոյացման նման մոդելը շատ հաճախ հանգեց-
նում էր այդ ոլորտներում գործող ընկերություններում առաջացող կո-
րուստների, որը լուծվում էր պետական միջոցների հաշվին սուբսիդաների 
տրամադրման միջոցով: Այդ իսկ պատճառով, այս մոդելը չի կարող հա-
մարվել կարգավորման արդյունավետ միջոց, քանի որ այն հնարավորութ-
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յուն է տալիս գործունեության ընթացքում առաջացող ռիսկերը հանել ըն-
կերության վրայից, ինչպես նաև լրացուցիչ բեռ է դառնում պետական բյու-
ջեի համար: Հետագայում նշված խնդրին փորձեց լուծում տալ ֆրանսիացի 
տնտեսագետ Ֆ. Ռամսեյը՝ առաջարկելով միջին ծախսերի վրա հիմնված 
գնագոյացման մեթոդը: նա գտնում էր, որ պետությունը չպետք է սուբսի-
դավորի բնական մենաշնորհ հանդիսացող ընկերություններին, իսկ սա-
կագինը պետք է ձևավորվի սպառողների և բնական մենաշնորհների 
միջև փոխզիջումային համաձայնության միջոցով [1, c. 47-61]: 

Հետագայում բնական մենաշնորհների հիմնախնդիրների հետազո-
տություններում սկսեցին առավել մեծ տեղ գտնել այն քննարկումները, որ-
տեղ առանձնացվում են այնպիսի հիմնային հարցեր, ինչպիսիք են շահույթի 
նորմայի մեծության և սակագների վերին սահմանի որոշումը [2, c. 75-84]:  

Սակագնային կարգավորման ամերիկյան և մեծբրիտանական փորձն 
ուսումնասիրելիս հանդիպում ենք դասական համարվող մի շարք մոդել-
ների: Դրանք համարվում են դասական, քանի որ ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտա-
նիան ունեն համեմատաբար ավելի կայացած հակամենաշնորհային քա-
ղաքականության և սակագնային կարգարվորման փորձ, իսկ տարբեր 
ոլորտներում կիրառված մոդելներն անցել են զարգազման ուղի՝ ի ցույց 
դնելով իրենց դրական և բացասական կողմերը: ԱՄՆ-ում և ամերիկյան 
փորձը կիրառած եվրոպական բազմաթիվ երկրներում բնական մենա-
շնորհները կարգավորելիս երկար ժամանակ օգտագործվել է շահույթի 
նորմայի սահմանափակման ձևը, որն իրականցվում էր ծախսերի նկատ-
մամբ շահույթի որոշակի գումարի հավելման միջոցով: 

Շահույթի նորմայի կարգավորման ժամանակ սահմանվում է շա-
հույթի նորման, որն իրականացվում է ծախսերի և որոշակի շահույթի գու-
մարման միջոցով: Այս մոդելի օգտագործման ժամանակ ընկերություննե-
րի գործունեության բոլոր տարրերը՝ սակագները, շահութաբերությունը, 
ներդրումները, ծախսերը և այլն ենթակա են մանրակրկիտ կարգավոր-
ման պետական մարմինների կողմից: 

Բնական մենաշնորհ ոլորտներում սակագները պետք է սահմանվեն 
ոլորտին համապատասխան՝ ծառայության յուրաքանչյուր տեսակի կամ 
վաճառքի համար, ինչը, սովորաբար, պահանջում է ընդհանուր ծախսերի 
բաժանում որևէ սկզբունքով, օրինակ` հիմք ընդունելով արտադրության 
ծավալները, ուղղակի ծախսերը, վաճառքի չափերը և այլն: 

Այս մոդելով սակագնի որոշման ընթացակարգը բաղակացած է երեք 
փուլերից՝ ընթացիկ ծախսերից, ներդրումների որոշում և ներդրումներ 
կատարելու համար շահույթի նորմայի առաջադրանքի սահմանում [3,  
c. 346-348]: 
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Ընթացիկ ծախսերի որոշման ժամանակ պետական հանձնաժողով-
ները հետևում են ոչ միայն զուտ տեխնիկական գործառույթներին, այլ 
նաև հետևում են, որպեսզի ընկերությունները չկատարեն չարդարացված, 
ավելորդ ծախսեր՝ կապված բարձր գներով գնումների, բարձր աշխատա-
վարձերի սահմանման, կամ էլ չհրաժարվեն ավելի էժան ապրանքներ և 
ծառայություններ մատակարարողների առաջարկություններից:  

Ներդրումների գնահատման իրականցումը բնական մենաշնորհ 
ոլորտներում բավական բարդ գործընթաց է: Դրանք հիմնականում գնա-
հատվում են սարքավորումների, տեխնոլոգիաների ձեռք բերման արժե-
քով՝ հանած ամորտիզացիոն հատկացումները (որը կարգավորվում է հա-
տուկ նորմատիվներով), ծառայությունների և սարքավորումների վերա-
կանգման գներով: Այստեղ թաքնված խնդիր է ներդրված կապիտալի 
արդյունավետությունը, այսինքն՝ որքանով է ներդրումն օգտակար և օգ-
տագործվող ու, եթե դրանց ձեռքբերման, ներդրման մասին որոշումներն 
արդարացված չեն, վերահսկող մարմինը պետք է հետևի, որ տնտեսվա-
րողն այն չվերագրի ծախսերի հոդվածին: 

Թույլատրելի շահույթը որոշվում է փորձագիտական կարծիքների հի-
ման վրա: Հաշվարկման ժամանակ հիմք է ընդունվում ներդրված կապի-
տալի գինը և մրցակցային ճյուղերի ձեռնարկություններում ռիսկի նույն 
աստիճան ունեցող ներդրումներից ստացվող եկամուտը: Ընկերության 
եկամտաբերությունը կարող է ճշգրտվել՝ ելնելով արտասահմանում նմա-
նատիպ ընկերությունների գործունեությունից ստացված արդյունքներից: 

Այնուամենայնիվ շահույթի նորմայի կարգավորման մոդելն ունի դեմ 
և կողմ փաստարկներ. հօգուտ կարգավորման փաստարկը կայանում է 
նրանում, որ այն թույլ է տալիս պաշտպանել և՛ սպառողներին, և՛ արտադ-
րողներին, երաշխավորելով ծախսերի և ներդրումների, ինչպես նաև ծա-
ռայությունների դիմաց սակագնի վճարի հիմնավորվածությունը: Իսկ հիմ-
նական քննադատութան հիմքն այն հանգամանքն է, որ բնական մենա-
շնորհ ընկերությունը հակված է կապիտալ ծախսերի ավելացմանը, քանի 
որ այն հնարավորություն է տալիս իրականացնել ավելի բարձր ետգնում: 
Բացի այդ, այս մոդելը խրախուսում է ծախսումային ուռճացված գնագո-
յացման ռեժիմը՝ փաստացի ծախսերը տեղափոխելով վերջնական սպա-
ռողների վրա: Այս երևույթը հայտնաբերեցին տնտեսագետներ Ավերխը և 
Ջոնսոնը, որը հետագայում անվանվեց նրանց անուններով՝ Ավերխ-Ջոն-
սոնի էֆեկտ: Էֆեկտի էությունն այն է, որ սահմանված շահույթի նորմայով 
կարգավորող ընկերությունները ձգտում են դրա զանգվածի մեծ մասը 
ստանալ կապիտալի ավելացման ճանապարհով, այսինքն շահույթի 
նորմայի հաշվարկման բանաձևի հայտարարի ավելացման հաշվին  
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[4, c. 1052-1069]: Նշված մոդելն իր նախնական ձևով գրեթե չի օգտա-
գործվում, փոխարենն օգտագործվում են նշված մոդելի հիման վրա վե-
րամշակված մի շարք մոդելներ: 

1986 թվականից սկսած, Մեծ Բրիտանիայում բնական մենաշնորհնե-
րի մի շարք ընկերությունների մասնավորեցման գործընթացով պայմա-
նավորված լայն տարածում ստացավ սակագների վերին սահմանի կար-
գավորման փորձը՝ առանց շահույթի նորմայի վրա խիստ սահմանափա-
կումներ դնելու [5]: Այս մոդելը հետագայում սկսվեց լայնորեն օգտագործ-
վել ԱՄՆ-ում, եվրոպական մի շարք երկրներում, Մեքսիկայում, Արգենտի-
նայում և այլուր: 

Սակագնի վերին սահմանի կարգավորման մոդելի ժամանակ սահ-
մանվում է հաշվարկված սակագին՝ համաձայնեցված ժամկետում (միջի-
նը 4-5 տարի), որի հաշվարկման բանաձևը պարունակում է դեֆլյատոր և 
այսպես կոչված արտադրողականության բարձրացման գործոնը՝ (X): Այս 
ժամանակահատվածում գործում է հստակ սահմանված սակագին, սա-
կայն այն կարող է ենթարկվել արտահերթ վերանայման՝ ժամկետի ավար-
տից շուտ [6, c 437-442]: Սակագնի հաշվարակման վերանայումը հավա-
սարազոր է գործունեության թույլտվության՝ լիցենզիայի փոփոխմանը: Լի-
ցենզիայի պայմանների փոփոխման գործընթացը կարող է տեղի ունենալ, 
ինչպես սեփականատիրոջ, այնպես էլ կարգավորող մարմնի նախաձեռ-
նությամբ: 

Սակագնի հաշվարկման բանաձևի որոշման ժամանակ հաշվի են 
առնվում որոշակի հանգամանքներ, օրինակ, կարգավորման օբյեկտի 
սահմանումը, գնային սահմանափակման բնույթը (դա կարող է լինել ժամ-
կետ, բացարձակ կամ հարաբերական չափ), X-ի որոշումը և վերջապես, 
ծախսերը «տեղափոխելու» հնարավորությունը [2, c. 80]: X-ի որոշման 
ժամանակ էական դժվարություն է ներկայացնում նաև արտադրողակա-
նության օպտիմալ ծավալի սահմանումը, այսինքն՝ որ քանակի դեպքում 
միավոր արտադրանքին ընկնող ծախսերը կլինեն նվազագույն: 

Դեֆլյատորի դինամիկայի և ծախսերի գների միջև հնարավոր տար-
բերությունները պետք է հաշվի առնվեն X-ի մեծության սահմանման ժա-
մանակ: Վերջինս որոշվում է հեռանկարային պահանջարկի գնահատա-
կանների, կապիտալ ներդրումների ծավալի, այլ (չկարգավորվող) գործու-
նեությունից ստացվող շահույթների չափի, ծախսերի իջեցման և արտադ-
րողականության աճի հիման վրա, ինչպես նաև ներդրումներ կատարելու 
անհրաժեշտությունից ելնելով: 

Այլ կերպ ասած, այս մոդելի ժամանակ գործում է հստակ սահմանված 
սակագին կոնկրետ ժամկետների համար, իսկ դեֆլյատորի հաշարկման 
բանաձևը հաշվի է առնում մի շարք ցուցանիշներ (մանրածախ գների 
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ինդեքս, համախառն ներքին արդյունք և այլն), որոնք հաշվարկվում են 
սակագինը որոշելիս: Բացի այդ, արտադրողականության բարձրացման 
գործոնը՝ X-ը, ընկերության շահույթ ստանալու այն միջակայքն է, որը կա-
րող է ստանալ ընկերությունը օգտվելով այս մոդելի առանձնահատկութ-
յուններից: Ի հավելումն ասվածի, նշենք, որ այս մոդելն ունի մի շարք 
առավելություններ: Առաջին՝ այն խթան է հանդիսանում բնական մենա-
շնորհ ընկերության համար աշխատել ավելի արդյունավետ, միավոր ար-
տադրանքին բաժին ընկնող ծախսերը դարձնել հնարավորինս նվազա-
գույն: Երկրորդ՝ ծառայությունների գները միշտ գտնվում են սպառողների 
ուշադրության կենտրոնում և ունեն հստակ կանխատեսելիություն: Եր-
րորդ՝ արտադրողներին հնարավորություն է տրված գների մեջ մասամբ 
կամ ամբողջությամբ ներառել «չվերահսկվող» ծախսերը: Այս դեպքում 
կազմակերպությունները հակված չեն կատարելու անհարկի ծախսեր և 
ներդրումներ (Ավերխ-Ջոնսոնի էֆեկտ) [4, c. 1052-1069], քանի որ ընկե-
րությանն իրավունք է տրվում իր տնօրինության տակ թողնել ամբողջ շա-
հույթը, որն էլ ինքնըստինքյան բերում է արտադրության արդյունավետութ-
յան բարձրացմանը և վերջնական սպառողներին մատակարարվող միա-
վորին բաժին ընկնող ծախսերի նվազեցմանը: Մյուս կողմից նմանատիպ 
մոտեցման դեպքում ձեռնարկությունները կարող են էականորեն սահմա-
նափակել ներդրումների չափը՝ չհրաժարվելով սեփական շահույթից: 

Դիտարկված մոդելներում՝ «դեֆլյատոր-X» և «շահույթի նորմայի կար-
գավորում», նկատելի են ընդհանուր գծեր: Դրանք հիմնականում գործում 
են նույն սկբունքի հիման վրա, այն է, հիմք է վերցվում ընկերության զար-
գացման համար բավարար եկամտի սահմանումը: Տարբերությունը կա-
յանում է նրանում, որ մի դեպքում սակագների միջոցով վերահսկվում է 
շահույթի նորման, իսկ մյուս դեպքում այն սահմանվում է ծախսերի X-ի 
մեծության հետ միասին: 

Իհարկե այս մոդելներում առկա են նաև մի շարք էական տարբերութ-
յուններ. 

• նախ սակագների վերին սահմանի կարգավորման մոդելի ժամա-
նակ ընկերությունն ավելի շատ ազատություն և ճկունություն ունի ակտիվ-
ների շահույթի նորմայի հաշվարկման բազայի որոշման և գնահատման 
սկզբունքների վերանայման, 

• ի տարբերություն շահույթի նորմայի սահմանման, որի դեպքում 
հիմք են ընդունվում բազիսային ժամանակահատվածի տվյալները, «դեֆլյա-
տոր-X»-ը որոշվում է կանխատեսումային գնահատակնների հիման վրա 
(կարելի է դիտել առավելություն, եթե կանխատեսումները հիմնավորված 
են և իրատեսական), 
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• «դեֆլյատոր-X» -ը սահմանվում է նախօրոք որոշված ժամկետների 
համար, ունի հստակ կանխատեսելիություն, չնայած կարող են վերանայ-
վել ժամկետից շուտ: Իսկ շահույթի նորմայի սահմանման համար հստակ 
ժամկետ չի սահմանվում և ընկերությունը կարող է դիմել կարգավորողին 
սակագների վերանայման համար այնքան, որքան որ թույլատրվում է ըն-
դունված ընթացակարգով: 

Այսպիսով, դիտարկված մոդելները, որքան էլ համարվում են համընդ-
հանուր, միանշանակորեն չեն կարող ընդունվել բոլոր բնական մենա-
շնորհ ճյուղերում ծառայությունների սակագների սահմնանման ժամա-
նակ: Դա բնական է, քանի որ յուրաքանչյուր մեթոդ ստեղծվում և գործում 
է տարբեր և չկրկնվող պայմաններում: Այսինքն, մոդելը պետք է տեղայ-
նացվի տվյալ երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, և մոդել ընտ-
րելուց առաջ պետք է հաշվի առնել նոր միջավայրի յուրահատուկ պայ-
մանները, տնտեսական քաղաքականության խնդիրները և տվյալ երկրի 
առանձնահատկությունները: Հայաստանում բնական մենաշնորհների 
սակագնային կարգավորման խնդիրների մասին քննարկումները հանդի-
սանում են առանձին ուսումնասիրությունների առարկա: Այնուամենայնիվ 
պետք է նշել, որ ՀՀ-ի բնական մենաշնորհ ոլորտներում սակագների կազ-
մի և մեծության սահմանման սկզբունքները տարբերվում են ըստ ոլորտ-
ների: Մասնավորապես, ջրամատակարման և էներգետիկայի համակար-
գերն ավելի մոտ են «ամերիկյան» մոդելին՝ այն է հիմնվում է սակագների 
սահմանման ծախսային տարբերակի վրա և հաշվի է առնում որոշակի 
շահույթի մեծություն՝ կախված ընհանուր կապիտալի վերագնահատված 
արժեքից: Օրինակի համար նշենք միայն որ թույլատրելի շահույթի նոր-
ման բնական գազի շուկայում 10% է, որը զգալի ազդեցություն է թողնում 
վերջնական սակագնի ձևավորման ժամանակ (հաշվարկը կատարված է 
հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի տրա-
մադրված տեղեկատվությունը): 

 

Վերջնական սպառողին հասնող միջինացված 288 ԱՄՆ դոլարը = 
150 (սահմանին գին) + 48 (ԱԱՀ) + 28.8 (Շահույթ) + 10.36 
(Ամորտիզացիա) + 30.68 (Շահագործման և պահպանման ծախսեր) [8] 

 

 Իսկ տրանսպորտային համակարգի մաս կազմող երկաթուղային 
տրանսպորտի սակագնային կարգավորումը հիմնվում է վերոնշված սահ-
մանային ծախսերով հաշվարկվող մոդելի վրա, որն ինչպես նշեցինք ունի 
մի շարք թերություններ, քանի որ սակագների մեծության որոշ մասը 
փոխհատուցվում է պետական սուբսիդիաների միջոցով: 
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Ամփոփելով՝ նշենք, որ բնական մենաշնորհ ճյուղերում սակագնի ար-
դարացի կարգավորումը հնարավորություն է տալիս ձեռնարկություննե-
րին զարգացման համար համապատասխան եկամուտ՝ և՛ ի շահ սեփա-
կանատերերի, և՛ ի շահ հանրության: Մյուս կողմից սակագնի արդարացի 
որոշումը միտված է սպառողների շահերի պաշտպանությանը՝ փաստացի 
կանխելով բնական մենաշնորհային դիրքի հնարավոր չարաշահումները: 
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ՀՐԱՉՈՒՀԻ ՋԱԲԱՂՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասպիրանտ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Տնտեսության և հասարակական գործունեության տարբեր 
ոլորտներում տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների տարածումը հրատապ է դարձրել ձեռնարկատերերին համա-
պատասխան գիտելիքների և հմտությունների յուրացման հարցում։ 

Հոդվածում անդրադարձել ենք ֆրանչայզինգային գործունեութ-
յան վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությանը, դրա 
միջոցով գործընթացների հեշտացման և համակարգման արդյունա-
վետությանը՝ շեշտելով «արհեստական ինտելեկտի», ամպային և 
ավտոմատացված համակարգերի վրա: 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ֆրանչայզինգ, 
ֆրանչայզեր, ֆրանչայզիի, արհեստական ինտելեկտ, ինտրանետ։ 

 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (այսուհետև՝ ՏՏ) հեղափոխու-

թյուն են կատարել ու կատարում մարդկային կյանքի գրեթե բոլոր բնագա-
վառներում 1: Անսահման վիրտուալ գործարար հարթակում մատակարա-
րները, հաճախորդները, մրցակիցները և գործընկերները կարող են շրջան-
ցել փոխազդեցության ավանդական մեթոդները և ազատորեն ձևավորել 
ցանցային փոխհամագործակցության վիրտուալ շղթաներ 2, p. 5-6: 

Ցանցային տեխնոլոգիաների առկայությունը նպաստել է ապրանքնե-
րի և ծառայությունների փոխանակման գործընթացի առցանց տարբերա-
կի առաջացմանը: Ապրանքների, ծառայությունների և գործարքների վրա 
ՏՏ-ի ազդեցությունը նպաստում է էլեկտրոնային գործարարության կի-
րառման և կառավարման ոլորտների հետ կապված խնդիրների, մար-
տահրավերների և լուծումների վերաբերյալ անհրաժեշտ քայլերի կատար-
մանը և ապահովում է Էլեկտրոնային գործարարության զարգացումը  
3, p. 60-65: ՏՏ-ն փոխել է գործարարությունը շատ առումներով, սակայն 
դրա ազդեցությունը հաղորդակցության վրա թերևս ամենակարևորն է: 

Ըստ “Walden University College of Management and Technology”-ի հե-
տազոտության արդյունքների՝ էլեկտրոնային փոստով հաղորդակցումը, 
տեքստային, ակնթարթային հաղորդագրությունները և նույնիսկ սոցիա-
լական ցանցերի նման սնուցող գործիքները եղել են «գործարարության 
յուրաքանչյուր ոլորտում տեխնոլոգիայի ամենատարածված հետևանք-
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ներից»: Չնայած նրան, որ ՏՏ-ներն ավելի արագ և հեշտ են դարձրել գոր-
ծարար հաղորդակցությունը, երբեմն հաղորդակցումն նաև շեղված և ոչ 
«մաքուր» է լինում: ՏՏ-ները մշտապես փոփոխվում են որպես նորարա-
րական գործիքներ, ուստի վերջիններիս զարգացման միտումները շարու-
նակում են ազդել ձեռնարկատիրական գործունեության վրա, որտեղ բա-
ցառություն չէ ֆրանչայզինգը: Ներկայիս ֆրանչայզերները, ինչպես աշ-
խարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում, պետք է խելամտորեն հաշվի առնեն, թե ՏՏ 
ինչպես կարող է նպաստել, ինչպես նաև ներկայացնել մարտահրավերներ 
իրենց կողմից առաջարկվող ֆրանչայզինգային գործունեության զար-
գացման և ֆրանչայզինգի շուկայի գրավչության բարձրացման համար։ 
Գրավչության ցուցանիշի առումով ՀՀ-ի ֆրանչայզինգի շուկան այնքան էլ 
բարենպաստ դիրքում չի գտնվում (տե՛ս Աղյուսակ 1) 41: 

Ֆրանչայզինգում տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառումը թույլ է 
տալիս մեկ հարթակում կառավարել ֆրանչայզ գործողությունները` գոր-
ծառական ծախսերի զգալի կրճատմամբ 6: Եվ քանի որ ՏՏ-ներն ավելի 
մատչելի են դարձել ֆրանչայզինգային կազմակերպություների համար, 
ապա կարող ենք ասել, որ ՏՏ մեծացրել է տեղեկատվության փոխանակ-
ման որակը, քանակությունը և հաճախությունը ֆրանչայզերի և ֆրանչայ-
զիի համար։ Վերջիներիս համար ‹‹տեղեկատվական հզորության›› ավե-
լացմանը նպաստում է նաև արհեստական ինտելեկտը 5, p. 100: 

«Արհեստական ինտելեկտ» (այսուհետև՝ ԱԻ) (Artificial intelligence) 
անունը շատերի համար անծանոթ է, բայց այն ամենուր է: Երբեմն դա տե-
սանելի է, օրինակ, Apple, Microsoft, Cortana կամ Amazon, Alexa ընկերու-
թյունների ծառայությունների մեջ, այլ դեպքերում դա տեղադրված է ուսում-
նասիրության քարտեզներում, առցանց գովազդներում կամ երաժշտական 
երգացանկերում: Այս ամենը մեքենայական կամ արհեստական ինտելեկ-
տի ձևերն են, որոնք նախատեսված են ծանր աշխատանքը վերացնելու և 
մարդկային կյանքն ավելի դյուրին դարձնել համար: 

1 131 երկրների շարքում միջազգային ֆրանչայզինգի տարածման շուկայի գրավչության 
ցուցանիշով Հայաստանը 68-րդ տեղում է։ Այս ցուցանիշն ստեղծվում է քանակական 
ձևաչափի հիման վրա, որը հիմնված է հավատարմագրված հետազոտությունների և 
ֆրանչայզինգային գործունեության ղեկավարների հարցումների վրա: 
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Աղյուսակ 1 

2017 թվականին Միջազգային ֆրանչայզինգային շուկայի ընդլայնման գրավչության ինդեքսը` ըստ 
երկրների 

Երկիր Բնակ-
չություն 

1 շնչ․ 
հաշ-
վով 
ՀՆԱ 

ՀՆԱ 
աճ 

Տնտեսա-
կան/քա-
ղաքական 

ռիսկեր 

Իրավա-
կան/ 

օրենսդ-
րական 
ռիսկեր 

Մշակու-
թային/ աշ-

խարհագրա-
կան տարա-

ծություն 

Գրավ-
չության 
ցուցա-

նիշ 

Գրավ-
չության 
աստի-
ճան 

Իռլանդիա 101 4 4 26 18 3 27,27 1 
Միացյալ 
Թագավորություն 20 22 104 19 7 4 29,93 2 

Գերմանիա 16 15 116 9 17 9 30,60 3 
Շվեդիա 75 13 61 6 9 34 31,23 4 
Կանադա 35 19 109 8 21 2 33,17 5 
Ավստրալիա 48 14 85 11 15 40 33,70 6 

Վրաստան 110 83 39 68 16 31 58,57 48 
Ռուսաստան 9 43 115 64 39 115 59,93 52 
Հայաստան 114 88 55 70 37 39 68,13 68 
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

Ֆրանչայզի աշխարհում ԱԻ-ն առաջարկում է անհավատալի առավե-
լություններ։ ԱԻ-ն մշակվել է տվյալների մեծ միտումների տանդեմում, ըստ 
որի ընկերություններն օգտագործում են ամենօրյա գործողությունների 
միջոցով հավաքվող տեղեկատվության հսկայական բազաները: Հաճախ 
դա անելու ամենադյուրին ճանապարհը նպատակային ԱԻ-ի պլատֆորմ-
ներ կառուցելն է, որոնք լուծում են որոշակի մարտահրավերներ, ինչպի-
սիք են՝ տեղի ընտրությունը, գովազդը կամ առևտրայնացումը: Ֆրանչայ-
զերի աշխարհում ԱԻ-ի կիրառումը կարող է նշանակել հավաքել սեփա-
կան տվյալներ կամ վարձակալել1:  

ԱԻ-ի ընձեռած հնարավորությունները ֆրանչայզինգային գործու-
նեության մեջ կարող են օգտագործվել երեք հիմնական ուղղություններով: 

1. Տեղի ընտրություն (Site selection); 2. Գովազդ և վաճառք (аdvertising 
and sales); 3. Մերչնդայզինգ և լոգիստիկա (Merchandising and logistics): 

Հաշվի առնելով, որ Էլեկտրոնային առևտուրը և առցանց գնումներն 
անսպառ, գլոբալ, տրիլիոն դոլարի հասնող արդյունաբերություն են և 
ակնկալվում է, որ կշարունակեն աճել, ուստի այժմ առավել, քան երբևէ 
ավելի կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ֆրանչայզեր, ուշադիր պլանավորի իր 
համացանցային ռազմավարությունը ֆրանչայզինգային գործարարու-
թյան համար և հաշվի առնի առկա հնարավորությունները և սպառնալիք-
ներն իր ֆրանչայզինգային ցանցը մշտապես աճող առևտրային արդյու-
նաբերության մեջ սպառազինելու համար 7: Ֆրանչայզիներն աճող կեր-
պով թիրախում են հաճախորդներին առցանց և որպես այդպիսին ձգտում 
են գործել կայքերի միջոցով իրեց հետագա զարգացումն ապահովելու հա-
մար:Դա կարող է առաջացնել հետևյալ հարցերը. 

• Արդյո՞ք ֆրանչայզերը կգործի որպես կենտրոնական կայք/ծրա-
գիր` ողջ ֆրանչայզինգային ցանցի համար (ծախսերը կարող են, օրինակ, 
ներառվել ֆրանչայզիների կողմից` որպես կիրառվող մարքեթինգի/գո-
վազդի գանձման մաս): 

• Արդյո՞ք ֆրանչայզիներն իրավասու են ձեռք բերել և/կամ գործածել 
իրենց սեփական, առանձին տեղական կայքերը/ծրագրերը: 

Եթե ֆրանչայզերն ընտրում է կենտրոնացված կայքը՝ գործել ամբողջ 
ֆրանչայզային ցանցի օգտին, ապա պետք է նաև հաշվի առնել, թե գոր-
ծառույթներն ինչպես են տեղաբաշխվելու: Օրինակ՝ առցանց պատվերի 
դեպքում տեղական ֆրանչայզիները կստանա՞ն թույլտվություն տեղական 
պատվերները կատարելու համար կամ ինչպե՞ս է եկամուտը/ շահույթը 

1 Ներկայում ընդայնվում է մասնագիտացված տվյալների հավաքածուների 
մատակարարների ցանկը: 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

բաժանվելու ֆրանչայզերի և ֆրանչայզիի միջև: Եթե  ֆրանչայզերը հրա-
ժարվում է ֆրանչայզիներին լիազորել տեղական կայքեր/ծրագրեր ձեռք 
բերելու և/կամ գործածելու համար, ապա այն պետք է հաշվի առնի, թե ինչ 
չափով է ֆրանչայզին իրավասու տիրապետելու մտավոր սեփականութ-
յան իրավունքին ցանկացած նման կայքերում, և ինչպես է վերահսկելու 
ֆրանչայզիին ու դրա առցանց գործունեությունը: Յուրաքանչյուր դեպ-
քում, ֆրանչայզերները պետք է ապահովեն իրենց ֆրանչայզինգային 
փաստաթղթերի կառավարման սեփականության իրավունքները նման 
վեբ-կայքերում:  

Սակայն դիտարկելով հեռավորության վրա ծրագրային ապահովման 
ծառայությունների տարածվածությունը՝ ֆրանչայզերը ֆրանչայզիի հետ 
ապահովում է կապն ամպ (Cloud) հայեցակարգի միջոցով: Ֆրանչայզիի 
տեղադրումն ամպի մեջ ապահովում է, որ յուրաքանչյուր լիազորված օգտ-
վող կարողանա մուտք գործել և ստանալ միևնույն տեղեկատվությունը 
միևնույն ժամանակ տարբեր վայրերից: Սա թույլ է տալիս ավելի արագ և 
լավ հաշվետվություններ ներկայացնել բոլոր ֆրանչայզներին և հիմնա-
կան չափանիշներին ավելի արդյունավետ հետևել (10 ֆիրմաներից 8-ը 
տեղեկացնում են, որ իրենց ծառայությունները բարելավելու համար արդ-
յունավետորեն օգտագործում են ամպային ծառայությունները): Ֆրանչայ-
զիները կարող է խնայել ժամանակը, եթե առկա է բոլոր լիազորված օգտ-
վողների կողմից կենտրոնացված մեկ ծրագրային համակարգում առկա 
տվյալներին արագ մուտք գործելու հնարավորություն: Ֆրանչայզ օպերա-
տորների համար առավել խիստ կարևոր է նաև պահպանել շարժունա-
կությունն իրենց ռադարում (Quick Mobile Access): Տեղեկատվության 
ստանալու համար շարժական մուտքը մեծացնում է արդյունավետությու-
նը, ինչպես նաև խնայում է ժամանակը: Բացի այդ, ամպային և ավտոմա-
տացված համակարգերի մեծ մասը հասանելի են սմարթֆոններից վեբի 
միջոցով: Ֆրանչայզ իրականացնող տեխնոլոգիաներն զգալի առաջըն-
թացներ ունեն նաև աշխատանքի ընդունման, պլանավորման, ինչպես 
նաև աշխատակազմի կառավարման հարցերում: Մասնագիտացված և 
գույքային տեխնոլոգիաները ֆրանչայզինգի համար վաճառքի բարձր կե-
տերում են1: 

ՏՏ-ն հանգեցրել է նաև գիտելիքների հասանելիության և փոխանակ-
ման ավելի հեշտ եղանակին։ Ընկերությունները կարող են առաջընթաց 
արձանագրել` սովորելով լավագույն մեթոդաբանությունները և ինչպես 
օգտագործել դրանք՝ զարգացումը ճիշտ ժամանակի աութսորս անելու 
որոշում ընդունելու համար: 

1 Ակնհայտորեն, գորգեր մաքրող ընկերություններն առաջիններից են, որոնք 
ներգրավվում են տեխնոլոգիաներ իրենց սպասարկման զարգացման համար: 
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

Ֆրանչայզերներն իրենց նպատակներին հասնելու համար տեխնոլո-
գիաների կիրառման յուրահատուկ ուղիներ են օգտագործում: Ամպային-
տեղակայված ծառայությունների մեծ մասը ֆրանչայզերներին ներկայաց-
նում է վարձակալման և բեռնափոխադրման ավտոմատացման նոր ուղի-
ներ: Ավտոմատացումը ոչ միայն ընկերություններին ավելի արդյունավետ 
է դարձնում, այլև կարող է հանգեցնել աշխատողների պարտականութ-
յունների պատշաճ վերահսկմանը: Ֆրանչայզերները, որոնք ավտոմա-
տացնում են իրենց գործողությունները, աշխատակիցների համար ար-
տադրողականության ավելի մեծ ծավալ են ապահովում, համեմատած այն 
ընկերություններին, որոնք կատարում են գործողությունները ձեռքով: 
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ համացանցը և տեխնոլոգիան կարևոր 
դերակատարում ունեն ֆրանչայզինգի զարգացումը դեպի հաջորդ փուլ 
տանելու հարցում և, որ ֆրանչայզային ինտրանետը՝1 ամպի վրա հիմն-
ված ծրագրային գործիքների շարք է, որն օգտագործվում է կապի խթան-
ման համար՝ ապահովելով արժեքավոր պաշար ֆրանչայզիների համար: 
Լավ գործող ֆրանչայզային ինտրանետը պետք է առաջարկի տեղեկատ-
վություն, աջակցություն, համայնքի զգացողություն և ավելին` նվազեց-
նի ծախսերը, ինչպես նաև ապահովի կորպորատիվ նպատակների և բ-
րենդինգի համապատասխանություն: Այն ավելի շատ աջակցող է, քան թե 
միջամտող, և պետք է ֆրանչայզիների համար ապահովի այն զգացողութ-
յունը, որ դա նպաստում է իրենց գործարարությանը և ընկերությանն ամ-
բողջապես: 

Ֆրանչայզային ինտրանետների մեծ մասը ֆրանչայզերների համար 
նախատեսված ծրագրեր են, որոնք ներառում են մարքեթինգի և գործա-
ռական նյութերի համար նախատեսված փաստաթղթային պահեստներ, 
ընկերության նորությունների կամ տեղեկատուի դիմում, աջակցում են 
կրճատելու գլխավոր գրասենյակին ուղղված կրկնվող հաղորդագրութ-
յունները, միջոցառումների օրացույց, խորհուրդների ուղարկում ֆրանչայ-
զիից ֆրանչայզիի փոխազդեցությունը հեշտացնելու համար, բովանդա-
կության կառավարման համակարգ՝ նոր ինտերակտիվ բաժիններ և էջեր 
ստեղծելու համար, օգտագործողի կառավարման մոդուլներ, որոնք պետք 
է չափեն ինտրանետի ներսում ֆրանչայզիի մուտք գործելն ու գործու-
նեությունը:  

Շուկայավարման շատ ընկերություններ վաճառում են նաև լրացուցիչ 
ծրագրեր կամ մոդուլներ, որոնք ապահովում են ավելի շատ հնարավորու-
թյուններ և արժեքներ իրենց ֆրանչայզիների համար, քանի որ դրանք 

1 Ինտրանետը մասնավոր ցանց է (գործածվում է որևէ ընկերության կողմից), օգտագոր-
ծում է համացանցային տեխնոլոգիաներ, սակայն մեկուսացված է գլոբալ համացանցից: 

51 

                                        



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

օրեցօր ռացիոնալացնում են օրվա գործողությունները: Այս հավելված-
ները կարող են ներառել կայքի և գովազդների ստեղծողներ, ֆրանչայզիի 
առաջատար գեներատորներ և դրանց հետ կապված CRM բաղադրիչներ, 
առաջադրանքների ցուցակներ, վաճառքի/ ռոյալթիի հաշվետվություն-
ներ, խանութների բացման ղեկավարներ և վերապատրաստման ու փոր-
ձարկման մոդուլներ: Որոշ ֆրանչայզային ինտրանետ ընկերություններ 
թույլ են տալիս ֆրանչայզիներին ձեռք բերել այս լրացուցիչ հավելված-
ները պարտադիր հիմունքներով` որպեսզի օգնեն վերջիններիս պահպա-
նել ծախսերի չափը: Ընդհանրացնելով՝ կարող ենք նշել հաղորդակցման 
պլանում ֆրանչայզային ինտրանետ ավելացնելու 10 պատճառ 8՝ 

• նպաստում է հաճախակի հաղորդակցմանը, 
• պահում է հաղորդակցման կապն ընթացքի մեջ, 
• ժամանակի և գումարի խնայում, 
• ապահովում է ֆրանչայզի ամբողջականությունը, 
• ֆրանչայզիների և աշխատակիցների ուսուցում, 
• ֆաստաթղթերի արդյունավետ կառավարում, 
• ֆրանչայզիներին գրավում, 
• ժամանակին հաշվետվության ներկայացում, 
• ֆրանչայզիների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում, 
• նոր գործարարության ձեռքբերում։ 
Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը խնայում է ընկերության ժա-

մանակը, գումարը, և դա նպատակահարմար է: Այն կարող է թույլ տալ, 
որ մեկ ուրիշը ևս ներգրավված լինի սերվերի ծախսերի և սպասարկման, 
պահեստային տարածքների և դիմումների թարմացումների մեջ, մինչ ընկե-
րությունը վարում է իր գործարարությունը: Ամպի օգնությամբ նաև նշա-
նակում է, որ ընկերության աշխատակիցները կարող են համացանցով 
մուտք գործել իրենց ծրագրեր և տվյալներ ցանկացած համակարգչից: Եվ 
ամենից լավն այն է, որ ամպային համակարգը մատչելի է, որպեսզի օգնի 
ընկերությանն իր ֆրանչայզիի հաղորդակցության, աջակցության, վերա-
պատրաստման և գործառնությունների իրականացման հարցերում: 

ՏՏ արդյունավետ օգտագործումն ստեղծում է լավ արդյունքներ 
ֆրանչայզի համար: Օգտագործելով առցանց հարթակը՝ զգալիորեն նվա-
զեցնում է հաղորդակցման և ֆիզիկական հանդիպումների ծախսերը: ՏՏ-ի 
ինտեգրումը նպաստում է գաղափարների ճիշտ փոխանակմանը, ինչը 
հանգեցնում է բարելավված ֆրանչայզիի հարաբերությանը: Սա մեծաց-
նում է ֆիրմաների ընդհանուր կատարողականությունը: Ֆրանչայզեր-
ները, որոնք օգտագործում են առցանց դիմումները, ուղղակի կրճատում 
են էլեկտրոնային փոստով և փոստային քարոզարշավներով կատարվող 
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ծախսերը, այնուամենայնիվ ստեղծելով մեծ հավատարմություն վերջ-
նական սպառողների հետ: Ֆրանչայզինգի գործարարությունում ՏՏ-ի 
ավելացված օգտագործումը կարող է մեծացնել ֆրանչայզինգային համա-
կարգի կառավարման բարդությունը: Այնուամենայնիվ, հստակ օգուտներ 
են առկա ֆրանչայզինգային ոլորտում ռազմավարական տեխնոլոգիա-
ների կիրառման արդյունքում, հետևաբար ֆրանչայզերը պետք է ` 

 Վերանայի գոյություն ունեցող ֆրանչայզինգային փաստաթղթերը՝ 
ապահովելով ֆանչայզերի հասցեական մուտքը դեպի ֆրանչայզիի հա-
ճախորդի տվյալներ՝ ապահովելով որևէ ձևով դրա հետ կապված այլ 
տվյալների պաշտպանությունը: 

 Նույնականացնի և հասցեական դարձնի ֆրանչայզիի կողմից 
տեխնոլոգիաների կամ կայքերի բովանդակության օգտագործումից բխող 
պոտենցիալ համբավանիշային (բրենդային) ռիսկերը, որոնք ստեղծ-
ված/մշակված չեն ֆրանչայզերի կողմից: 

 Գործարարության առաջխաղացման նպատակով ֆրանչայզիի 
կողմից սոցիալական լրատվադաշտի օգտագործման նկատմամբ վե-
րահսկողություն ապահովի: 

 Վերանայի պայմանները, որոնք առաջարկվելու են հետագայում 
ՏՏ մատակարարների կողմից, երաշխավորելու համար, որ կապահովվի 
սպասարկման և անվտանգություն համապատասխան մակարդակ: 

Այսպիսով, ֆրանչայզերները պետք է շարունակեն ընդունել գոյութ-
յուն ունեցող տեխնոլոգիաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները և 
ապահովեն նորագույն տեխնոլոգիաներ, որպեսզի իրենց ֆրանչայզին-
գային փաստաթղթերը բավարար պաշտպանվածություն ապահովեն, 
իսկ ընկերությունները կարողանան դիմակայել նման տեխնոլոգիաների 
կիրառման հետևանքով առաջացած մարտահրավերներին:  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ФРАНЧАЙЗИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Распространение информационных и коммуникационных техноло-
гий в различных секторах экономики и общественных сферах принуж-
дал предпринимателям приобретать необходимые знания и навыки. 

В данной статье мы затронули влияние информационных техно-
логий на деятельность франчайзинга, а также о процессах облегчива-
ние и координации франчайзинга благодаря использование «искусст-
венного интеллекта», облачного и автоматизированных системах. 
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The expansion of information and communication technologies in 

various sectors of the economy and public activity has made it urgent for 
entrepreneurs to get knowledge and skills appropriate to them. 

In this article, we have talked about the impact of information technology 
on franchising activity, the efficiency of processes of facilitation and 
coordination due to the "artificial intelligence", the cloud and automated 
systems. 
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ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, կրթության 

կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ, 
 բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՀԵՐԻ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

Հոդվածում ներկայացվում է ցուցանիշների հավասարակշռման 
համակարգը (այսուհետև՝ ՑՀՀ)՝ որպես ՀՀ բուհերի ռազմավարական 
կառավարման գործիք, և քննարկվում է դրա կիրառման արդյունավե-
տությունը բուհերի ռազմավարության գնահատման, ռազմավարա-
կան կառավարման բարելավման և մրցունակության ապահովման 
տեսանկյունից: 

Հիմնաբառեր. ՑՀՀ, բուհերի ռազմավարական կառավարում, 
մրցակցային առավելություն, բուհերի շահակիցներ: 

 
Ներկայում ՀՀ բուհերը բախվում են ներքին և արտաքին միջավայ-

րերի տարատեսակ գործոններով պայմանավորված հիմնախնդիրների, 
որոնք խոչընդոտում են ռազմավարական կառավարման համակարգի 
լիարժեք ու արդյունավետ գործառումը: 

Բուհերի գործառույթների իրականացման և գործունեության արդ-
յունքների ու տվյալների կառավարման նպատակով կիրառվում են ռազ-
մավարական կառավարման տարբեր գործիքներ: Բուհերի ռազմավարա-
կան արդյունավետությունը գնահատելու, մրցակցային առավելությունը 
թիրախավորելու և մրցունակությունը բարձրացնելու համար կազմակեր-
պությունները, ներառյալ բուհերը պետք է շարունակաբար վերլուծեն 
իրենց գործունեության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշներն ու 
տվյալները: Այժմ կառավարման ամենակիրառվող գործիքներից ՑՀՀ-ն: 
Սակայն ռազմավարական կառավարման այս գործիքի արդյունավետ կի-
րառման և դրա արդյունքում ռազմավարական կառավարման բարելավ-
ման արդյունքներ ՀՀ բուհերում մինչ այժմ չեն վերլուծվել: Հետևապես, 
հոդվածի նպատակն է ներկայացնել կազմակերպության ՑՀՀ-ի 
առանձնահատկությունները և ցույց տալ այս գործիքի կիրառման 
արդյունավետությունը ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման 
բարելավման գործընթացներում: 

Կազմակերպության ՑՀՀ (Balanced Scorecard) մշակվել է 1990-ական-
ներին Ռ. Կապլանի և Դ. Նորթոնի [9, p. 71-79] կողմից և ի սկզբանե կի-
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րառվել է որպես կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշներն ու չա-
փումները համակցող և կազմակերպության գործունեության արդյունավե-
տությունը գնահատող գործիքակազմ [2]: ՑՀՀ-ի միջոցով կազմակեր-
պությունը փոխկապակցում է իր կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկա-
րաժամկետ նպատակները [14, p. 37-42]:  

ՑՀՀ-ն կազմակերպության առաքելությունը փոխակերպում է կատա-
րողականի չափումների և հստակեցնում է ռազմավարական արդյունավե-
տության գնահատման ու չափման շրջանակը: ՑՀՀ-ի կիրառման միջոցով 
կազմակերպությունն իր գործունեության արդյունավետության ցուցանիշ-
ների վերահսկման, գնահատման և բարելավման գործառույթների շրջա-
նակում համակցում է ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների 
վերլուծությունները: Հետևապես, ՑՀՀ-ն օժանդակում է կազմակերպութ-
յուններին կատարելու իրենց կանոնադրական գործառույթների և գործու-
նեության ամբողջական գնահատումը: Կազմակերպության ոչ ֆինանսա-
կան ցուցանիշները խթանում են կազմակերպության գործունեության 
զարգացումը, ուստի որոշիչ են կազմակերպության գործունեության արդ-
յունավետության համար: Կազմակերպության գործունեության ոչ ֆինան-
սական ցուցանիշներից են, օրինակ, մարդկային ներուժի մասնագիտա-
կան զարգացման, վերապատրաստումների և վերաորակավորումների 
ցուցանիշներն ու տվյալները: Ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծութ-
յան միջոցով կազմակերպությունը կարող է դեռևս ռազմավարական պլա-
նավորման փուլում բացահայտել բարելավման ենթակա խնդիրները՝ այդ-
պիսով կառավարելի դարձնելով դրանք [6, p. 617-630]: Ցանկալի է, որ 
ՑՀՀ-ի գործառման գործընթացներում արտացոլվեն կազմակերպության 
առանցքային շահակիցների կարիքները [10]: Ֆինանսական ցուցանիշնե-
րի վերլուծության միջոցով կազմակերպությունը կարող է գնահատել եկա-
մուտների և ծախսերի հարաբերակցությունն ու արդյունավետությունը [2]: 

ՑՀՀ-ի կիրառմամբ հավաքված տվյալների բազայի միջոցով կազմա-
կերպությունները, այդ թվում՝ բուհերը, ապահովում են իրենց գործու-
նեության համապատասխան ոլորտին առնչվող անհրաժեշտ տվյալների 
հասանելիությունը: Այդ տվյալների միջոցով բուհերը կարողանում են 
պարբերաբար կառավարել իրենց կատարողականը՝ հաշվի առնելով կա-
յունությունն ապահովող առանցքային գործոնները: 

Բուհերի ռազմավարական կառավարման գործընթացներում ՑՀՀ-ի 
կիրառումը հատկապես արդյունավետ է դառնում, երբ բուհերը մշակում 
են որոշակի մեթոդաբանություն իրենց մրցունակությունը գնահատելու և 
բարձրացնելու համար [16, p. 814-843]: 
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ՑՀՀ-ի միջոցով ռազմավարական գնահատում իրականացնող բուհը 
հատկապես պետք է կարևորի ֆինանսական ցուցանիշների աճի, շահա-
կիցների բավարարվածության, ներքին գործառնությունների, մարդկային 
ներուժի զարգացման տիրույթները, քանի որ դրանց վերլուծությամբ է 
սահմանվում և դուրս բերվում առանցքային կատարողականի գնահատ-
ման արդյունավետ շրջանակը [1, p. 10], [3, p. 14-17], [7, p. 584-590], [15]: 
Բուհի ֆինանսական ցուցանիշների աճը ռազմավարության իրականաց-
ման և բուհի բոլոր առանցքային ոլորտներում կատարողականի գնա-
հատման տեսանկյունից ամենակարևորներից մեկն է: Ֆինանսական ցու-
ցանիշները սովորաբար դուրս են բերվում բուհի ֆինանսական պաշար-
ները կայուն նպատակների ու նվազագույն ծախսերի փոխակերպելու մի-
ջոցով` հաշվի առնելով բուհի առաքելությունը և տեսլականը [12]: Ըստ 
Ռոնչետիի [13, p. 25-35]` ֆինանսական ցուցանիշները սահմանում են ֆի-
նանսական ոլորտում բուհի ռազմավարական խնդիրներն ու ֆինանսա-
կան կատարողականի արդյունավետությունը, որոնք ցույց են տալիս՝ 
արդյոք բուհն արձանագրել է եկամտաբերության ցուցանիշի բարձրացում 
և կարողացել է կրճատել ծախսերը: 

Կազմակերպության շահակիցների կամ հաճախորդների գործու-
նեության և բուհից նրանց բավարարվածության ցուցանիշները նույնպես 
որոշիչ են կազմակերպության արդյունավետ ռազմավարության կառա-
վարման համար: Ըստ Կապլանի և Նորթոնի [9]` շահակիցների գործու-
նեության գնահատումը ներառում է գնահատման երկու չափանիշ: Առա-
ջինը «գնահատվող/չափվող առանցքային խումբն» է, որը ներառում է շա-
հակիցների պահպանումը և նոր շահակիցների ընդգրկումը, շուկայի կամ 
շուկայի հատույթի գրավումը, շահակիցների/հաճախորդների բավարար-
վածությունը և շահակիցների միջոցով կազմակերպության եկամտաբե-
րության ապահովումը: Երկրորդ չափանիշն ուղղորդում է կազմակեր-
պությանը դեպի հաճախորդի արժեհամակարգի կատարելագործումը և 
ներառում է ժամանակի կառավարումը, արտադրանքի կամ ծառայության 
որակական ու քանակական ցուցանիշների ապահովումը, կազմակեր-
պության և շահակիցների փոխհարաբերությունները: Ըստ Նիվենի [12]՝ 
կազմակերպությունները կարող են այս ցուցանիշներն ապահովել հետև-
յալ երեք հիմնական ձևերով՝ 

1. գործառական կատարելության ապահովում, որը հիմնված է ողջա-
միտ գնային քաղաքականության և արդյունավետ հետադարձ կապի վրա, 

2. նորարարական գործունեության իրականացում, որը միտված է 
արտադրանքի կամ ծառայության շարունակական բարելավմանն ու որա-
կական ցուցանիշների բարձրացմանը, 

58 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

3. շահակիցների հետ արդյունավետ փոխհարաբերությունների 
ապահովում, որը հիմնվում է երկարաժամկետ համագործակցության և 
հաճախորդների կարիքների բավարարման վրա: 

Հաջորդ առանցքային գործոնը կազմակերպության կամ բուհի ներ-
քին գործընթացներն են, որոնք, ըստ Կապլանի և Նորթոնի [8, p. 85-104], 
պետք է իրականանան արտադրանքի և ծառայությունների շարունակա-
կան բարելավման, նորարարությունների ինտեգրման և շահակիցների 
արժեհամակարգի ընդլայնման հիման վրա: Հատկապես շեշտադրվում է 
շահակիցների կարիքների վրա հիմնված նորարարությունները, որոնք 
ներառում են նոր արտադրանքի ստեղծման ու ծառայությունների իրակա-
նացման հնարավորությունների ստեղծում, շուկայի հետազոտության և 
դրա հիման վրա կազմակերպության ռազմավարական զարգացման փա-
թեթի մշակում, շուկայում նորարարությունների ինտեգրում և այլն: Հետևա-
պես, կազմակերպության ներքին գործընթացները փոխկապակցում են 
կազմակերպության արտադրանքն ու ծառայությունները շահակիցների 
կարիքների և պահանջների հետ: 

Ռազմավարական արդյունավետ կառավարման մեկ այլ առանցքային 
գործոն է կազմակերպության կամ բուհի գործունեության զարգացումը: 
Այս գործոնը ներառում է երկու կարևոր բաղադրիչ՝ ուսումնառություն և 
զարգացում, որոնց վրա պետք է հիմնվի ցանկացած կազմակերպության 
ռազմավարություն: Այս տիրույթում պետք է հաշվի առնվեն հատկապես 
ոչ նյութական ակտիվները՝ մարդկային կապիտալը, կազմակերպությանն 
առնչվող տեղեկությունները, կազմակերպական մշակույթը և այլն [4]: Ոչ 
նյութական ակտիվների չափման ու գնահատման համար կազմակեր-
պությունը պետք է մշակի որոշակի մեթոդաբանություն, որով հնարավոր 
կլինի գնահատել կազմակերպության ներունակությունը, մարդկային 
ներուժի կարողությունները, կազմակերպությանը բնորոշ առանցքային 
գիտելիքի համակարգը և հաղորդակցման կապերի արդյունավետութ-
յունը [8]: 

ՑՀՀ-ի հասկացութային հենքը կառուցված է կազմակերպության 
ռազմավարության և իրականացվող ու նախատեսվող գործողությունների 
փոխկապակցվածության վրա: Այդ գործողությունները պետք է նպատա-
կաուղղված լինեն սահմանված վերջնարդյունքներին և հիմնական նպա-
տակին՝ կազմակերպության գործունեության արդյունավետության ապա-
հովմանը [5]: ՑՀՀ-ն ռազմավարությունից բխող առանցքային չափումների 
համախումբ է, որը՝ 
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 չափում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետութ-
յունը՝ համադրելով կազմակերպության գործունեության արդյունավե-
տության ոչ ֆինանսական (ոչ նյութական) և ֆինանսական չափումները,  

 նախորդ ժամանակաշրջանի ֆինանսական տվյալների ճշգրտութ-
յան ու հավաստիության ցուցանիշներն օգտագործում է ապագայում ֆի-
նանսական կայունության գործոնների կանխատեսման համար,  

 ապահովում է ոչ ֆինանսական (ոչ նյութական) ակտիվների տե-
սանելիությունը (նյութականացումը) և հիմնավորվածությունը, 

 ռազմավարական նպատակների իրականացման ընթացքում 
նպաստում է առաջացող մարտահրավերների հաղթահարմանը:  

Կազմակերպության ցուցանիշների հավասարակշռման համակարգը 
համադրում է չորս համախմբերի ցուցանիշներ՝ 1) ֆինանսական, 2) ծառա-
յությունների մատուցման, 3) ներքին կազմակերպչական և 4) աշխատա-
կազմի մասնագիտական զարգացման [8]: ՑՀՀ-ի այս բոլոր բաղադրիչ-
ները հավասարապես կարևոր են և փոխկապակցված, հետևապես ցուցա-
նիշների բոլոր համախմբերն ազդում են կազմակերպության գործունեութ-
յան մյուս համախմբերի ցուցանիշների արդյունավետության վրա: Կազմա-
կերպությանն անհրաժեշտ է վերլուծել իր գործունեության արդյունավե-
տությունը տարբեր չափումներով, այդ թվում՝ մարդկային ներուժի կառա-
վարման համակարգի արդյունավետության չափման միջոցով: ՑՀՀ-ի 
համընդհանուր կառուցվածքը ներկայացվում է Գծապատկեր 1-ում: 
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Գծապատկեր 1. Կազմակերպության ցուցանիշների հավասարակշռման համակարգի կառուցվածքը 

 

Փոխառված է՝ Niven 2008, 
 

Շահակիցների/հաճախորդների 
ցուցանիշներ 

Ովքե՞ր են շահակիցները/ հաճախորդները  
և ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն: 
Կազմակերպությունն ի՞նչ 

արժեհամակարգով է առաջնորդվում 
շահակիցների/հաճախորդների հետ 

հաղորդակցվելիս և նրանց սպասարկելիս: 

Ֆինանսական ցուցանիշներ 
Ի՞նչ են ակնկալում կամ պահանջում 
կազմակերպության շահակիցները 

ֆինանսական պաշարներից: 

Ներքին գործընթացների 
ցուցանիշներ 

Կազմակերպության ո՞ր 
գործընթացներն են անհրաժեշտ 

բարելավել՝ շահակիցների/ 
հաճախորդների կարիքները 

բավարարելու համար:  

Աշխատակազմի մասնագիտական 
զարգացման ցուցանիշներ 

Ինչպե՞ս է կազմակերպությունը ոչ նյութական 
ակտիվները փոխկապակցում իր 

ներունակության հետ՝ ռազմավարությունն 
իրականացնելու համար: 

ՏԵՍԼԱԿԱՆ, 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՑՀՀ-ն օժանդակում է կազմակերպությանը իրականացնելու հետևյալ 
երեք հիմնական գործառույթները՝ կազմակերպության կատարողականի 
չափում և գնահատում, թիրախավորված հաղորդակցման համակարգի 
գործառում և ռազմավարական կառավարման գործիքների ու կառուցա-
կարգերի կիրառում: ՑՀՀ-ի կիրառմամբ կազմակերպությունն իր ռազմա-
վարությունից ընտրում և սահմանում է առանցքային այնպիսի ֆինանսա-
կան և ոչ ֆինանսական չափումներ, որոնց միջոցով կազմակերպությունը 
կկարողանա գնահատել իր առաքելության և ռազմավարական նպատակ-
ների իրականացման արդյունավետությունը: ՑՀՀ-ն կազմակերպության 
ղեկավարությանը հնարավորություն է տալիս կազմակերպության ներքին 
և արտաքին շահակիցների միջև ստեղծելու հաղորդակցական նպատա-
կաուղղված կապեր [Niven 2008]: Հաղորդակցման կապերի արդյունավե-
տությունը պայմանավորված է կազմակերպության աշխատանքների հո-
րիզոնական և ուղղահայաց պարտականությունների և լիազորություննե-
րի բաժանմամբ: ՑՀՀ-ի հիմնական բաղադրիչներն են՝ 1) կազմակեր-
պության կատարողականի չափումը և գնահատումը, 2) ռազմավարական 
կառավարման գործիքների ու կառուցակարգերի կիրառումը, 3) հաղոր-
դակցման համակարգի գործարկումը: 

Տվյալների վերոնշյալ աղբյուրներում և դրանց բաղադրիչներում ար-
տացոլված արդյունքների համակցումը խթանում է ռազմավարական 
պլանավորման փուլում տվյալների համապարփակ ուսումնասիրության և 
վերլուծության գործընթացների արդյունավետությունը՝ հիմք ստեղծելով 
ռազմավարական կառավարման հաջորդող փուլերի արդյունավետ իրա-
կանացման համար: 

Այսպիսով, ՀՀ բուհերում ռազմավարական կառավարման համա-
կարգերի արդյունավետությունը, ինչպես նաև մատուցվող կրթական ծա-
ռայությունների և սպասարկվող կրթական ծրագրերի որակը մեծապես 
պայմանավորված են ռազմավարական ժամանակակից գործիքների, այդ 
թվում՝ կազմակերպության ցուցանիշների հավասարակշռման համա-
կարգի գործադրմամբ և դրանց միջոցով ռազմավարական նպատակների 
իրագործմամբ:  
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 ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Ցանկացած տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորման 
անդամ երկրների միջև տնտեսական ինտեգրման խորացման ուղինե-
րից է խմբավորման շրջանակներում ընդհանուր և միասնական սոցիա-
լական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը` ուղղված 
բնակչության սոցիալական ապահովման մակարդակի բարձրացմանը: 
Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետև՝ ԵԱՏՄ) շրջանակ-
ներում ևս կարևորվում է համաձայնեցված սոցիալական քաղաքակա-
նության իրականացումը` նպատակ ունենալով միասնականացնելու սո-
ցիալական պաշտպանության ազգային համակարգերը: Հոդվածում 
ներկայացված են ԵԱՏՄ երկրներում առկա այն կառուցակարգերը, 
որոնք կարող են նպաստել միասնական սոցիալական տարածքի 
ձևավորմանը:  

Հիմնաբառեր. համաձայնեցված սոցիալական քաղաքականութ-
յուն, նվազագույն աշխատավարձ, սոցիալական ապահովում, ֆինան-
սական պաշարներ, սոցիալական ինտեգրում, եկամուտների բաշ-
խում, մակրոտնտեսական կարգավորում: 
 
Մարդկության առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու 

համար տնտեսական, բնապահպանական, ժողովրդագրական և այլ հիմ-
նախնդիրներից բացի վերջին տասնամյակների ընթացքում մեծ կարևո-
րություն է ստացել նաև սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումը, որն 
անհնար է առանց սոցիալական արդյունավետ քաղաքականության մշակ-
ման և իրականացման: Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման 
գործընթացների խորացմանը զուգընթաց` բնակչության սոցիալական 
ապահովման խնդիրը նույնպես աստիճանաբար դուրս է գալիս պետութ-
յան ազգային սահմաններից և դառնում վերպետական մակարդակով 
լուծման ենթակա հիմնահարց:  

Ինչպես ցույց է տալիս զարգացած երկրների կողմից ձևավորված 
տարածաշրջանային ինտեգրացիոն խմբավորումների, մասնավորապես` 
Եվրոպական Միության (ԵՄ) փորձը, ինտեգրման տնտեսական խնդիր-
ներն անհնար է լուծել առանց սոցիալական խնդիրները հաշվի առնելու, 
որոնց ծավալները շարունակաբար մեծանում են և դառնում ավելի խրթին: 
Դրանք պայմանավորված են բնակչության սոցիալական բևեռացմամբ, 
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աղքատների և հարուստների միջև եկամուտների անհավասարաչափ 
բաշխմամբ, աշխատանքի շուկայում առաջարկի և պահանջարկի անհա-
մապատասխանության խորացմամբ, զբաղվածության արդյունավետ քա-
ղաքականության բացակայությամբ, ֆինանսական միջոցների սակա-
վությամբ և այլն:  

Նշված հիմնախնդիրների լուծման ուղիներից մեկը հանդիսանում է 
պետությունների սոցիալական քաղաքականության պարբերաբար հա-
մապատասխանեցումը ժամանակի պահանջներին, իսկ ինտեգրացիոն 
միավորումների դեպքում` միասնական սոցիալական համակարգի կամ 
ձևաչափի (մոդելի) ձևավորումը, որը պետք է բխի անդամ բոլոր երկրների 
տնտեսական զարգացման ներուժից և համահունչ լինի տարածաշրջա-
նային ինտեգրման տեմպերին: Սոցիալական քաղաքականությունը մակ-
րոտնտեսական կարգավորման ուղղություններից մեկն է, որը կոչված է 
ապահովելու հասարակության բոլոր անդամների սոցիալական կայու-
նությունը և ստեղծելու որքան հնարավոր է միանման «ելակետային պայ-
մաններ» երկրի ողջ բնակչության համար [1, էջ 92]: 

Սոցիալական քաղաքականության կառուցվածքը հիմնված է հետևյալ 
նպատակների վրա. 

• սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծում և կատա-
րելագործում, որը ներառում է ապահովագրության, կենսաթոշակների և 
գործազրկության նպաստների տրամադրման հետ կապված լայնածավալ 
միջոցառումների իրականացումը, 

• նվազագույն երաշխավորված աշխատավարձի սահմանում, որը 
պետք է համապատասխանի միջին մասնագիտական աշխատանքի դի-
մաց կատարվող վճարումների չափին, 

• ուղղակի միջամտություն եկամուտների բաշխման և փոխանցման 
քաղաքականությանը, 

• սոցիալական քաղաքականության մշակման գործում արհմիութ-
յունների մասնակցության իրավունքի ապահովում, 

• աշխատանքային օրվա տևողության և բնակարանային խնդիրների 
կարգավորում, 

• ազատ ժամանակի և մշակութային քաղաքականությանն առնչվող 
խնդիրների լուծում [2, p. 17]:  

ԵԱՏՄ շրջանակներում սոցիալական քաղաքականության իրակա-
նացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է անդամ երկրների սո-
ցիալական վիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների բարելավ-
մամբ և համահարթեցմամբ: Համեմատության համար նշենք, որ եթե 
2016 թ. վերջի դրությամբ աղքատության մակարդակը Ղազախստանում 
կազմել է ընդամենը 2.6 %, ապա Հայաստանում այն գերազանցել է 29%-ը: 
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Նույն պատկերն է արձանագրվել նաև գործազրկության մակարդակի 
առումով (համապատասխանաբար 5.0 % և 18.0 %): Առկա է էական տար-
բերություն նաև ԵԱՏՄ երկրներում նվազագույն աշխատավարձի և կեն-
սաթոշակի միջին չափերի միջև (տե՛ս Աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
ԵԱՏՄ երկրների հիմնական սոցիալական ցուցանիշները 

01.01.2017թ. դրությամբ [10, сс. 61, 65, 70, 84] 
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Աղքատության մակարդակ  
(%) 29.4 5.7 2.6 25.4 13.5 

Գործազրկության մակարդակ 
(%) 18.0 5.8 5.0 7.2 5.5 

Նվազագույն աշխատավարձ 
(ԱՄՆ դոլար) 114 122 68 15 121 

Կենսաթոշակի միջին չափ 
(ԱՄՆ դոլար) 84 151 127 76 291 

 
Ի տարբերություն սոցիալիստական հասարակարգի, որը, բոլոր թե-

րություններով հանդերձ, իր սոցիալական քաղաքականությունը հիմնում 
էր համընդհանուր սոցիալական ապահովման և առավելագույն սոցիալա-
կան երաշխիքների սկզբունքների վրա, և պետությունն ապահովում էր 
անվճար կրթություն, բուժում, կացարան, հանգիստ, ծերության կենսաթո-
շակ, հաշմանդամության թոշակներ, անչափահաս երեխաների նպաստ, 
իրագործում համընդհանուր զբաղվածության խնդիրը [3]` շուկայական 
հարաբերությունների պայմաններում սոցիալական խնդիրների լուծումն 
ու սոցիալական պաշտպանությունը պետության համար պահանջում է 
ֆինանսական մեծ պաշարներ` կապված անընդհատ ի հայտ եկող ճգնա-
ժամային իրավիճակների, միգրացիոն հոսքերի մեծացման և բնակչութ-
յան պահանջմունքների փոփոխման հետ: 

Ինչպես ցանկացած տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավոր-
ման, այնպես էլ ԵԱՏՄ երկրների միջև տնտեսական ինտեգրման խորաց-
ման ուղիներից է խմբավորման շրջանակներում ընդհանուր և միասնա-
կան սոցիալական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը` 
ուղղված բնակչության սոցիալական ապահովման մակարդակի բարձ-
րացմանը: Օրինակ` միասնական սոցիալական ձևաչափ գործում է ԵՄ-ում 
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իրականացվող սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում` չնա-
յած, որ դրա վերաբերյալ գնահատականները զգալիորեն տարբերվում են 
միմյանցից: Այսպես, փորձագետների մի մասը գտնում է, որ եվրոպական 
սոցիալական ձևաչափը համարվում է հասարակության սոցիալական 
կարգավորման լավագույն օրինակը, իսկ դրա հիմնական սկզբունքները` 
ձևաչափի կատարելագործման որակական հիմքերը: Մյուսները նվազեց-
նում են հասարակության սոցիալական խնդիրների լուծման գործում Եվրո-
պական սոցիալական ձևաչափի դերն ու նշանակությունը` կապված վեր-
ջինիս բազմաբնույթ գործառույթների` սոցիալական ապահովման, 
կրթության, բժշկական սպասարկման և այլ ծառայությունների նկատ-
մամբ հասանելիության հետ: Իսկ փորձագետների երրորդ խումբն ընդ-
հանրապես ժխտում է միասնական եվրոպական ձևաչափի գոյությունը` 
պնդելով, որ, օրինակ, Մեծ Բրիտանիայի լիբերալ, Գերմանիայի ու Ֆրան-
սիայի կորպորատիվ և սկանդինավյան երկրների սոցիալ-դեմոկրատա-
կան սոցիալական համակարգերը բացարձակ տարբեր և ինքնաբավ 
ձևաչափեր են և չեն կարող գործել միասնական [4, сс. 160, 166]: Այնուա-
մենայնիվ, եվրոպական սոցիալական ձևաչափը հանդիսանում է հասա-
րակական զարգացման յուրօրինակ սխեմա` հիմնված մարդկային արժա-
նապատվության նկատմամբ հարգանքի, սոցիալական համերաշխութ-
յան, սոցիալական արդարության և սոցիալական կողմնորոշում ունեցող 
մրցունակ տնտեսության սկզբունքների վրա:  

Վերազգային սոցիալական քաղաքականության ձևաչափն իրենից 
ներկայացնում է ինտեգրացիոն միավորման վերազգային ռազմավարութ-
յան շրջանակներում իրականացվող փոխպայմանավորված սոցիալական 
գործողությունների համակարգ, որը սահմանում է վերազգային և ազգային 
սոցիալական քաղաքականության սուբյեկտների (պետություն, գործարա-
րություն, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, քաղաքացիական 
հասարակություն) դերը, սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների 
բնույթը, ազգային եկամտի վերաբաշխման սկզբունքները, շուկայական 
տնտեսության պայմաններում արժանի կենսամակարդակի ապահովումը և 
բնակչության կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված ռիսկերի վերացումը:  

Հետխորհրդային տարածքում երկրների միջև սոցիալական ոլորտում 
իրականացվող ինտեգրացիոն համագործակցությունը կարելի է ներկա-
յացնել հետևյալ երեք մակարդակներով. 

• տարածաշրջանային, որը գործում է ԱՊՀ երկրների շրջանակներում, 
• ենթատարածաշրջանային, որը գործում է հետխորհրդային երկրնե-

րի միջև ձևավորված տարբեր ինտեգրացիոն խմբավորումների շրջանակ-
ներում (ԵԱՏՄ), 

68 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

• երկկողմ, որը հիմնված է առանձին երկրների միջպետական հա-
մագործակցության վրա [5, с. 142]: 

Ընդհանրապես, մինչև ԵԱՏՄ ձևավորումն աՊՀ առանձին երկրների 
միջև կնքված տարբեր միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում 
պարբերաբար կարևորվել է համաձայնեցված սոցիալական քաղաքակա-
նության իրականացումը` նպատակ ունենալով միասնականացնելու սո-
ցիալական պաշտպանության ազգային համակարգերը: Այդ փաստա-
թղթերից են.  

• 1994 թ. հոկտեմբերի 29-ին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ 
պետությունների Միջկառավարական ասամբլեայի կողմից հաստատված 
«Անկախ պետությունների քաղաքացիների սոցիալական իրավունքների 
և երաշխիքների» խարտիան, որով պետությունները պատրաստակա-
մություն են հայտնում միմյանց հետ համաձայնեցնել բոլոր սոցիալական 
հարցերը` պարտադիր կարգով վարելով համապատասխան սոցիալա-
կան քաղաքականություն, որը, ի թիվս այլ ուղղությունների, ներառում է 
զբաղվածության ապահովման, միգրացիայի, աշխատանքային հարաբե-
րությունների, աշխատանքի անվտանգության, սոցիալական ապահով-
ման և սոցիալ-կենցաղային հարցերի կարգավորումը [6]:  

• 1996 թ. մարտի 29-ին Մոսկվայում կնքված «Բելառուսի, Ղազախս-
տանի, Ղրղըզստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական և հումանիտար 
ոլորտներում ինտեգրման խորացման մասին» պայմանագիրը, որի 10-րդ 
հոդվածում նշվում է, որ կողմերն իրականացնում են համաձայնեցված սո-
ցիալական քաղաքականություն, ներդաշնակեցնում են սոցիալական 
պաշտպանության ազգային համակարգերը, փուլային եղանակով համա-
հարթեցնում են կենսաթոշակային ապահովման մակարդակները, պա-
տերազմի և աշխատանքի վետերաններին, հաշմանդամներին և անապա-
հով ընտանիքներին տրվող նպաստներն ու արտոնությունները [7]:  

Ինչպես երևում է վերոնշյալից, հետխորհրդային երկրների միջև 
նախկինում ծավալված ինտեգրման բազմաբնույթ գործընթացները չեն 
ներառել սոցիալական ինտեգրման և սոցիալական միասնական քաղա-
քականության վարման հատուկ բաղադրիչ: Այդ մասով գոյություն չունի 
որևէ փաստաթուղթ, որն ամրագրում է նման գործընթացների մասնակից 
երկրների պատրաստակամությունն ու պարտավորվածությունը ձևավո-
րելու միասնական սոցիալական տարածք, ինչն էլ, իր հերթին, փաստում 
է հետխորհրդային ժամանակաշրջանում երկրների միջև տեղի ունեցող 
ինտեգրման գործընթացների հակասական բնույթի մասին: Հատկանշա-
կան է նաև, որ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմա-
նագրում նույնպես չկա սոցիալական ինտեգրման, միասնական սոցիա-
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լական ձևաչափի ձևավորման կամ համաձայնեցված սոցիալական քա-
ղաքականության իրականացման վերաբերյալ որևէ դրույթ: Նշված պայ-
մանագրում սոցիալական ապահովության (սոցիալական ապահովագ-
րության) մասին անդրադարձ է կատարվում միայն «Աշխատանքային 
միգրացիա» բաժնում և սահմանվում է միայն որպես «ժամանակավոր 
անաշխատունակության և մայրանալու դեպքում պարտադիր ապահո-
վագրություն, արտադրական դժբախտ պատահարներից և մասնագիտա-
կան հիվանդություններից պարտադիր ապահովագրություն ու պարտա-
դիր բժշկական ապահովագրություն» [8]: Սահմանումից երևում է, որ այն 
չի արտացոլում սոցիալական ապահովության բոլոր ասպեկտները և 
կրում է խիստ սահմանափակ բնույթ: 

Կարծում ենք, որ որպես ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև միասնական 
սոցիալական քաղաքականության մշակման ու իրականացման ուղղոր-
դիչ` կարող է հանդիսանալ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության 
(ԵվրԱզԷս) Միջպետական խորհրդի կողմից 2007 թ. ապրիլի 18-ին հաս-
տատված «Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության անդամ պե-
տությունների համաձայնեցված սոցիալական քաղաքականության հայե-
ցակարգը», որը հանդիսանում է միակ փաստաթուղթը, որտեղ հստակեց-
ված են ԵվրԱզԷս-ի անդամ երկրների սոցիալական քաղաքականության 
հիմնական ուղղությունները, և ներկայացված է դրանց միասնականաց-
ման անհրաժեշտությունը: Մատնանշելով անդամ երկրներում առկա սո-
ցիալական ոլորտի կարևորագույն հիմնախնդիրները (եկամուտների ան-
հավասարաչափ բաշխվածություն, աշխատանքի խթանման թուլացում և 
գործազրկություն, սոցիալական պաշտպանության համակարգերի ան-
կատարություն, աղքատության համեմատաբար բարձր մակարդակ, ժո-
ղովրդագրական վիճակի վատթարացում, չկարգավորվող աշխատանքա-
յին միգրացիայի աճ)` հայեցակարգում ներկայացվում են համաձայնեց-
ված սոցիալական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, որոնք 
նախատեսվում են ապահովել մարդկային ներուժի և տնտեսական պա-
շարների օգտագործման ու արդյունավետ զարգացման, ինչպես նաև 
տնտեսության կարգավորման շուկայական կառուցակարգերի կիրառման 
ուղիներով: Նշենք, որ ըստ հայեցակարգի` ԵվրԱզԷս-ի անդամ երկրների 
համաձայնեցված սոցիալական քաղաքականության իրականացման հա-
մար անհրաժեշտ է հետևյալ միջոցառումների մշակումն ու փուլային կա-
տարումը. 

• օրենսդրությունների ներդաշնակեցում և նույնականացում, 
• սոցիալական երաշխիքների և սոցիալական զարգացման ցուցիչ-

ների համակարգի մշակում, 
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• սոցիալական գործընկերություն (պետության, գործատուների ներ-
կայացուցչական կազմակերպությունների և աշխատողների միջև), 

• սոցիալական պատասխանատվություն ստանձնում, 
• ինստիտուցիոնալ զարգացում, 
• ֆինանսական ապահովում, 
• մշտադիտարկում և վերահսկողություն սոցիալական ոլորտում ըն-

դունված միջազգային փաստաթղթերի, ստանդարտների և նորմատիվնե-
րի կատարման նկատմամբ [9]:  

Ինչ խոսք, ակնհայտ է, որ ինտեգրացիոն խմբավորման շրջանակնե-
րում համաձայնեցված սոցիալական քաղաքականության վարումը և, 
առավել ևս, միասնական սոցիալական տարածքի ձևավորումը պահան-
ջում է, նախ և առաջ, անդամ երկրների տնտեսական զարգացման մոտ 
մակարդակ` սոցիալական միանման ստանդարտներ ունենալու նպատա-
կով: Տնտեսական զարգացման տարբեր աճ ունեցող երկրների կողմից 
միասնական սոցիալական ձևաչափի կիրառումը, տնտեսական տեսանկ-
յունից, կարող է բեռ դառնալ զարգացման առավել բարձր մակարդակ 
ունեցող անդամ երկրների համար, ինչը հղի է ինտեգրման գործընթաց-
ների հաջող ընթացքը խոչընդոտող վտանգներով:  

Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում ինտե-
գրման արդյունավետության բարձրացման ուղիներից է միասնական սո-
ցիալական քաղաքականության մշակումն ու ներդրումը, որը կարող է 
նպաստել անդամ պետությունների բնակչության սոցիալական պաշտպա-
նության մակարդակի բարձրացմանը: Որպես լավագույն փորձ` կարող է 
ծառայել միասնական եվրոպական սոցիալական ձևաչափը, որի ստեղծ-
ման օգտին են վկայում ԵՄ երկրներում գործող այնպիսի արժեքների առ-
կայությունը, ինչպիսիք են մրցունակ տնտեսությունն ու տնտեսական 
առաջընթացը, սոցիալական արդարությունը, սոցիալական անվտան-
գությունը, սոցիալական համերաշխությունը, սոցիալական ոլորտի գոր-
ծընկերների և սոցիալական երկխոսության դերի բարձրացումը, հասա-
րակության համար բարենպաստ բնապահպանությունը, կրթության, 
բարձրորակ և մատչելի առողջապահության նկատմամբ համընդհանուր 
հասանելիությունը, ժողովրդավարությունը և մարդկային արժանապատ-
վությունը, բոլոր տեսակի խտրականություններից հրաժարումը, գենդե-
րային հավասարությունը [11, с. 21]: Հաշվի առնելով, որ միասնական սո-
ցիալական ձևաչափի ներդրումը ԵՄ-ում պահանջվել է ավելի քան 40 տա-
րի` հարկ է նշել, որ միասնական սոցիալական քաղաքականության կիրա-
ռումը ԵԱՏՄ-ում ևս պետք է տեղի ունենա աստիճանաբար` փուլային 
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տարբերակով, ընդ որում` յուրաքանչյուր փուլին անցումը պետք է համա-
պատասխանի անդամ երկրների միջև ինտեգրման պահանջներին և 
ունենա ներդրման համար անհրաժեշտ ֆինանսատնտեսական հիմքեր: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում վերպե-
տական սոցիալական քաղաքականության ներդրման գործընթացին խո-
չընդոտում են.  

• սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ազգային օրենսդրութ-
յունների նույնականացման բացակայությունը, 

• մարդու սոցիալական իրավունքների պահպանման նկատմամբ 
իրավասու մարմինների կողմից իրականացվող անբավարար վերահսկո-
ղությունը,  

• սոցիալական նվազագույն չափանիշների ցածր շեմը,  
• կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության 

ցածր արդյունավետությունը, 
• սոցիալական համընդհանուր ստանդարտների ապահովման հա-

մար անհրաժեշտ ֆինանսական պաշարների ոչ բավարար մակարդակը, 
• անդամ պետությունների ազգային առանձնահատկությունների 

միջև գոյություն ունեցող զգալի տարբերությունները (մշակույթ, ազգային 
մտածողություն, կրոն և այլն):  
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ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ՄԻԿՐՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱԿՏՈՒԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 

Հոդվածի նպատակը միկրոապահովագրության շուկայում ապա-
հովագրական ռիսկերի գնահատման հարցում պոտենցյալ մոտե-
ցումների հետազոտությունը և սակագների հաշվարկման լավագույն 
փորձերի ներկայացումն է: Տրված են մեթոդներ, որոնք լավագույնս 
օգտագործում են հասանելի տեղեկատվությունը, միկրոապահովա-
գրությունում ապահովագրական սակագների հիմնավորման համար 
առաջարկում են ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ:  

Հիմնաբառեր. միկրոապահովագրություն, ապահովագրական 
սակագին, ապահովագրական սակագների հաշվարկման մեթոդներ։ 

 
Յուրաքանչյուր երկրի ֆինանսական համակարգի կայացման, հասա-

րակության կայունության ու տնտեսության անխափան կենսագործու-
նեության համար իր ռազմավարական դերակատարությունն ունի ապա-
հովագրությունը: Ինչպես գիտենք, ապահովագրությունը կառուցակարգ 
է, որն ապահովագրավճարների դիմաց փոխհատուցում է ապագայի ան-
կանխատեսելի կորուստները: 

Չնայած ՀՀ ապահովագրական շուկայի կայացման որոշակի մակար-
դակին և զարգացման միտումներին՝ այն դեռևս չի դասվում զարգացած 
ապահովագրական շուկաների շարքին, ինչը հիմնականում պայմանա-
վորված է ՀՀ ապահովագրական համակարգի՝ որպես նոր զարգացող 
ֆինանսական ինստիտուտի առկա խնդիրներով և թերություններով: Վեր-
ջիներից են՝ ապահովագրական ծառայությունների նկատմամբ հանրա-
յին վերաբերմունքի հիմնախնդիրը, ռիսկերի կառավարման հստակ մե-
խանիզմների բացակայությունը, ծառայությունների նոր առաջարկների 
ձևավորման և կիրառման, սակագների հաշվարկման և հիմնավորման 
հիմնախնդիրները: Նշվածների մեջ է նաև միկրոապահովագրության սա-
կագնային քաղաքականության հիմնախնդիրը, որի հիմնական թերութ-
յունը տվյալների հասանելիությունն ու արժանահավատությունն է, ինչի 
պտաճառներից մեկը ոլորտի երիտասարդ լինելն է:  

Միկրոապահովագրությունը ծագել է որպես բարեգործության տե-
սակ՝ անցյալ դարի վերջին: Միկրոապահովագրության օբյեկտիվ նպա-
տակը ցածր եկամուտ ունեցող անձանց ապահովագրական ծածկույթի 
տրամադրումն է: Միկրոապահովագրության շարժիչ ուժը նոր շուկաների 
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նվաճումն է և զարգացող տնտեսությամբ երկրների հասարակության 
խնդիրների լուծումը:  

Չնայած այս սեգմենտում կորուստների կանխատեսվող մակարդակ-
ները հարաբերականորեն ցածր են, միկրոապահովագրողները պետք է 
ավելացնեն բարձր ռիսկային հավելումներ՝ տվյալների անճշտությունների 
ռիսկը նվազեցնելու համար: Այս է պատճառը, որ միկրոապահովագրութ-
յան շուկայի դեպքում նետտո-ապահովագրավճարներն ստացվում են 
ավելի բարձր, քան սովորական ապահովագրական շուկայի համար, ինչն 
ապահովագրությունը դարձնում է ավելի թանկ և, հետևաբար, նաև ավելի 
քիչ գրավիչ ցածր եկամուտ ունեցող անձանց համար: 

Միկրոապահովագրության օրինակների կարելի է հանդիպել միջազ-
գային պրակտիկայում, ինչպես օրինակ՝ Հնդկաստանում բերքի ապահո-
վագրությունն է, Զամբիայում՝ թաղման արարողությունների ապահովա-
գրությունը և այլն: 

Միկրոապահովագրության առանձնահատկությունները. 
• հաճախորդները հիմնականում քիչ հարստություն ունեցող անձինք 

են, բայց ոչ անպայման պաշտոնապես աղքատ, 
• գործարքներն էժան են և հիմնականում կամավոր բնույթի, 
• թիրախն այն ռիսկերն են, որոնց առնչվում են աղքատները, 
• տրամադրվող ծածկույթն ընդգրկուն է՝ բացառությունները քիչ են, 

ծածկույթը մշակվում է հասանելի ապահովագրավճարներից ելնելով, 
• ապահովագրական պահանջների կարգավորման գործընթացը 

հարաբերականորեն պարզ է, 
• միկրոապահովագրության ֆոնդը կարող է ձևավորվել որոշակի 

խմբի կողմից, օրինակ՝ կանանց ասոցիացիա, առևտրային միություններ, 
հասարակական կազմակերպություններ և այլն: 

Ապահովագրավճարների հիմնավորման ակտուարական մոտեցումը 
հետևյալն է, որ հավաքված ապահովագրավճարները պետք է միջինում 
բավարար լինեն ապագայի կորուստները ծածկելու համար: Այս հիմնավո-
րումից բխող սկզբունք է համարժեքության կանոնը, համաձայն որի նետ-
տո-ապահովագրավճարների ներկա արժեքների հանրագումարը պետք է 
հավասար լինի կանխատեսված վնասների ներկա արժեքների հանրա-
գումարին:  

Ապահովագրական ռիսկի գնահատման հիմնարար մոտեցումը են-
թադրում է, որ ընդհանուր կորուստները՝ X, որոնք կարող են առաջանալ 
սահմանված ժամանակահատվածում ապահովագրված ռիսկից, ստո-
խաստիկ գործընթացի արդյունք են, որի վրա ապահովագրողը չունի ազ-
դեցություն կամ այդ ազդեցությունը սահմանափակ է: Պատահական փո-
փոխական X-ն անկախ միատեսակ բաշխված մեծություն է՝ μ միջինով և 
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σ ստանդարտ շեղումով: Քանի որ ապահովագրական կառուցակարգի 
նպատակն է սահմանել ապահովագրական ծածկույթի և համապատաս-
խան π սպասվող ապահովագրավճարի չափը, ապա անհրաժեշտ է կան-
խատեսել π-ի չափը [1]: Կորուստների սպասումների՝ μ կետային գնահա-
տականը ներառված է նետտո-ապահովագրավճարի մեջ: 

Քանի որ ապագա կորուստները պատահական են, և հնարավոր չէ 
միարժեքորեն որոշել դրանց ծավալը, հետևաբար, նետտո-ապահովագ-
րավճարը հնարավոր է, որ որոշակի հավանականությամբ չբավականաց-
նի ապագայի բոլոր կորուստներն ու ծախսերը ծածկելուն: Այնուամենայ-
նիվ, ապահովագրողը կարող է ղեկավարել α անվճարունակության ռիս-
կը, ավելացնելով θ ռիսկային-հավելում, որն իր հերթին կախված է X կո-
րուստների բաշխումից: Ապահովագրական ռիսկերը ծածկելու համար 
պահանջվող ակտուարական π ապահովագրավճարը, որը կառավարում 
է անվճարունակության α ռիսկը, ներկայացվում է՝ π = (1 + θ) տեսքով: 

Θ ռիսկի գործոնը կարող է հաշվարկվել տարբեր մեթոդներով, որոնց 
բոլորի նպատակն է անվճարունակության ռիսկը սահմանափակել բավա-
կանաչափ փոքր արժեքով: Եթե ենթադրենք, որ կան բավականաչափ մեծ 
n քանակությամբ ապահովադիրներ, կենտրոնական սահմանային թեո-
րեմից ստանում ենք 𝜃𝜃 = (𝑧𝑧1−α𝜎𝜎)(µ�n):  

Բացի կանխատեսվող հատուցումների ծախսերից, ապահովագրողը 
պետք է հաշվի առնի լրացուցիչ ծախսերը` կապված կազմակերպության 
(օրինակ՝ ձեռքբերման, գործառնական ծախսեր) ֆինանսավորման հետ: 
Այս ծախսերը պետք է իրականացվեն հավաքված ապահովագրավճար-
ների հաշվին և արտացոլեն բեռնվածությունը՝ c, որը հավասար է կան-
խատեսվող ծախսերի ներկա արժեքին: Հետևաբար, պահանջվող ակ-
տուարական π ապահովագրավճարը, որը կառավարում է ապահովա-
գրական ռիսկը և ընդգրկում է նաև կանխատեսվող ծախսերը, ներկայաց-
վում է π = (1 + θ)𝜇𝜇 + 𝑐𝑐 տեսքով: 

Մոդելավորման մեթոդների տարբերակներ 
Կանխատեսվող ռիսկային դրույքաչափի, ռիսկային հավելումների և 

բեռնվածության հաշվարկների իրականացման նպատակով անհրաժեշտ 
է հավաստի տվյալների մեծ բազա: 

Միկրոապահովագրողները, սովորաբար, ունեն ռիսկերի հատկութ-
յունների հետ կապված որոշակի տեղեկատվության հասանելիություն, 
ինչպիսին են վերջին տարիների փորձը կամ որոշ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշներ: Բացի այդ ժամանակի ընթացքում, նրանք նույնպես հավա-
քում են տվյալներ իրենց սեփական պորտֆելի գծով: Սակայն հավանա-
կան է, որ առկա տվյալներից և ոչ մեկը ինքնին բավարար չլինի ապահո-
վագրական ռիսկերի գնահատման հիմք հանդիսանալու: Մոդելավորումը 
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և բայեսյան մոտեցումը հնարավորություն են տալիս ինչ-որ կերպ հաշ-
վարկման տարր հանդիսացող գնահատականներն ստանալ, երբ հասա-
նելի տվյալները սահմանափակ են: Ֆազային տրամաբանությունը կարող 
է ինտեգրել ոչ ճշգրիտ տվյալները: Պարզ է, որ ապահովագրական ռիս-
կերի իմաստալից գնահատականի ստացումը չի կարող կատարվել 
առանց վստահելի տվյալների նվազագույն քանակության:  

Մոդելավորման մեթոդները կարող են համապատասխան մոտեցում-
ներ լինել ապահովագրական ռիսկերի գնահատման համար [2]: Հաճախ, 
երբ որոշակի ռիսկի գծով առկա են սահմանափակ տվյալներ, սիմուլյա-
ցիոն մեթոդաբանություններ, ինչպիսիք են՝ «Bootstrap» կամ «Մոնտե 
Կառլո»-ի մեթոդները, կարող են օգտագործվել ապահովագրված վնաս-
ների բաշխման պարամետրերի գնահատականները դուրս բերելու համար: 

«Bootstrap»-ը մեթոդաբանություն է՝ եզրակացություններ կատարելու 
որոշակի ցուցանիշների (օրինակ՝ ստանդարտ շեղում, բաշխման ֆունկ-
ցիայի որոշակի պարամետրերի գնահատականներ) ճշգրտության վերա-
բերյալ՝ սկզբնական տվյալների նմուշի հիման վրա նոր տվյալների նմուշ-
ներ ստանալու միջոցով: 

Ենթադրենք՝ ունենք բերքի ապահովագրության պարզ վկայագիր, 
ըստ որի՝ ֆերմերին տրվում է փոխհատուցում որոշակի տարածքում որո-
շակի ռիսկերի (երաշտ, ջրհեղեղ և այլն) ի հայտ գալու դեպքում վնասված 
բերքի դիմաց: Միկրոապահովագրողն ունի բերքի կորուստների մասին 
սահմանափակ տվյալների բազա: Դիցուք՝ 𝑋𝑋 = (x1 , x2, … , xn), որտեղ n-ը 
դիտարկումների քանակն է և այն օգտագործվում է բերքի միջին կորուստ-
ների գնահատականը ստանալու և նետտո-ապահովագրավճարի ռիս-
կային հավելման որոշման համար անհրաժեշտ ստանդարտ շեղումը հաշ-
վարկելու համար: Ենթադրենք դիտարկումները` բերքի վնասները, ան-
կախ են և ունեն որոշակի F հավանականային բաշխում, որտեղ իրական 
ստանդարտ շեղումը՝ σ(F)-ը հայտնի չէ: Այնուամենայնիվ, F-ի բաշխումը 
կարելի է գնահատել դրա էմպիրիկ բաշխման ֆունկցիայի՝ 𝐹𝐹�-ի միջոցով, 
որտեղ յուրաքանչյուր xi (𝑖𝑖 =1,2,…,n) դիտարկում ունի միևնույն l/n հանդես 
գալու հավանականությունը: σ(F)-ի hամապատասխան bootstrap գնա-
հատականը կլինի՝σ�𝐵𝐵 = σ(𝐹𝐹�): σ�𝐵𝐵-ի գնահատականը կարելի է մոտարկել 
«Մոնտե Կարլո» մեթոդով՝ օգտագործելով 𝐹𝐹� էմպիրիկ բաշխման ֆունկ-
ցիան՝ կառուցելու պատահական bootstrap ընտրանք՝ 𝑥𝑥1 

∗ ,𝑥𝑥2 
∗ , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 

∗ , որի 
հիման վրա հաշվարկվում են �̂�𝜇∗ = (𝑥𝑥1 

∗ ,𝑥𝑥2 
∗ , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 

∗ )-ը: Այս գործընթացը, 
մասնավորապես, ընտրանքների պատահականորեն գեներացումը և 
�̂�𝜇∗-ների հաշվարկումը, կրկնում ենք բավականաչափ մեծ B քանակու-
թյամբ այնպես, որ անկախ քանակությամբ �̂�𝜇∗1, �̂�𝜇∗2, … , �̂�𝜇∗𝐵𝐵 − ի bootstrap 
մոտարկումներ են դուրս բերվում: σ�𝐵𝐵-ի գնահատականն այնուհետև 

78 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

սահմանվում է որպես �̂�𝜇∗1, �̂�𝜇∗2, … , �̂�𝜇∗𝐵𝐵 bootstrap մոտարկումների ստան-
դարտ շեղում [3]: 

Ստացված որոշակի բաշխումների bootstrap գնահատականները, կա-
րող են օգտագործվել բերքի ապահովագրության պայմանագրերի գծով 
ապահովագրավճարների հաշվարկման համար: Այնուամենայնիվ, կարևոր 
է, որ սկզբնական ընտրանքը շատ փոքր չլինի և բարձր որակի լինի. ան-
կանոնությունները զգալիորեն կշեղեն այս գնահատականները: Սա կարևոր 
սահմանափակում է, որը պետք է զգուշորեն հաշվի առնել մոդելավորման 
մեթոդներ կիրառելիս:  

Արժեքավոր գործիք է բայեսյան մեթոդը տարբեր աղբյուրներից հա-
վաքված տեղեկատվությունից ռիսկերի բնութագրիչները դուրս բերելու և 
ապահովագրավճարների մեջ ներառելու հարցում [4], [5]: Միկրոապահո-
վագրությունում, քանի որ տվյալները սակավ են, ապահովագրավճարնե-
րի գնահատման գործընթացում պետք է դիտարկվի ապահովագրված 
ռիսկերի հատկությունների մասին ողջ հասանելի տեղեկատվությունը: 
Այսպիսով, տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները պետք է 
խտացնել մի բաշխման մեջ: Ակտուարների, փորձագետների` որոշակի 
ռիսկի տեղի ունենալու հավանականության ու չափերի մասին պատկերա-
ցումները պետք է ներառվեն սակագների հիմնավորման ձևաչափում և 
թարմացվեն լրացուցիչ տեղեկատվության ի հայտ գալու դեպքում: Բայես-
յան մեթոդը թույլ է տալիս ապահովագրավճարի հաշվարկման ակտուա-
րական մոդելում բացի ապահովադրի սեփական վնասների վերաբերյալ 
տվյալներից ներառել նաև տվյալներ այլ աղբյուրներից: 

Բայեսյան մեթոդում ռիսկերի բաշխման մասին գիտելիքներ ընդ-
գրկում է սկզբնական 𝜗𝜗(𝜃𝜃) բաշխումը, որն իրենից ներկայացնում է θ 
պարամետրի արժեքի ճշմարտացի լինելու հավանականությունը:  
Սկզբնական բաշխումները կարող են հիմնված լինել տարբեր աղբյուր-
ների վրա, ինչպիսիք են՝ փորձագիտական գնահատականները, առկա 
վնասների մասին փորձը և այլն: Երբ ստացվում են լրացուցիչ տեղեկատ-
վություններ 𝑥𝑥 դիտարկումների արդյունքում, արժե վերանայել սկզբնա-
կան վնասի բաշխման մասին ենթադրությունը և նորից գնահատել 
ռիսկը՝ կրած վնասների բաշխումից ելնելով՝ պայմանական բաշխումով՝ 
𝜗𝜗(𝜃𝜃|𝑥𝑥)։ Ըստ Բայեսի թեորեմի՝ պայմանական բաշխումը տրվում է  
𝜗𝜗(𝜃𝜃) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝜃𝜃)𝜗𝜗(𝜃𝜃) 

∫𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝜃𝜃)𝜗𝜗(𝜃𝜃)𝑑𝑑𝜃𝜃
 բանաձևով, որտեղ 𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝜃𝜃)-ն ներկայացնում է տարբեր 

𝑥𝑥 դիտարկումների հավանականությունը, որտեղ θ-ն պարամետրական 
արժեքների ճշմարիտ շարքն է [6]: 

Նետտո-ապահովագրավճարի բայեսյան դասական գծային մոտարկ-
ման ժամանակ Բուհլմանը [1] սպասվող վնասների μ գնահատականը կա-
պում է նախնական 𝑋𝑋� միջինի հետ, օրինակ, հիմնվելով նախնական 
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տվյալների կամ կարծիքների և 𝑋𝑋�𝑖𝑖 լրացուցիչ տվյալների միջին կորստի 
վրա, օրինակ, 𝑖𝑖 ընթացիկ դիտարկումները գծային մոդելում, և սահմանում 
է վստահելիությամբ ճշգրտված նետտո-ապահովագրավճարը որպես՝ 
 𝜇𝜇 = (1 −𝜔𝜔)𝑋𝑋� + 𝜔𝜔𝑋𝑋�𝑖𝑖, որտեղ 𝜔𝜔-ն իրենից ներկայացնում է վստահելիու-
թյան գործակիցը, որը տրվում է 𝑋𝑋�𝑖𝑖 լրացուցիչ տվյալներին և սահմանվում 
է որպես՝ 𝜔𝜔 = 𝑛𝑛/(𝑛𝑛 + 𝑘𝑘), որտեղ n-ն ընթացիկ դիտարկումերի (ռիսկերի) 
քանակն է, իսկ վստահելիության գործակիցը՝ 𝑘𝑘 = 𝜎𝜎2/𝜏𝜏2 է: 

𝜎𝜎2 վարիացիայի գործոնը լրացուցիչ վնասների սպասվող վարիա-
ցիան է՝ պայմանական ըստ ռիսկի θ բնութագրիչների: Այն սահմանվում է 
որպես 𝜎𝜎2 = 𝐸𝐸[𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋𝑖𝑖|𝜃𝜃)]: 𝜏𝜏2գործոնը լրացուցիչ տվյալների սպասվող 
միջին վնասի վարիացիան է՝ պայմանական ըստ ռիսկի θ հատկանիշ-
ների, և սահմանվում է որպես 𝜏𝜏2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑖𝑖|𝜃𝜃)]: Այսպիսով, μ ակնկալվող 
վնասների պայմանական բաշխումը գծային գնահատական է՝ հիմնված 
սկզբնական 𝑋𝑋� վնասի բաշխման և լրացուցիչ փորձի հիման վրա 
ստացված ձևաչափի 𝑋𝑋�𝑖𝑖 բաշխման վրա:  

Միկրոապահովագրության վերը թվարկված սակագների հաշվարկ-
ման սխեմաները լայնորեն կիրառում ու տարածում ունեն աշխարհում, 
օրինակ՝ Հնդկաստանում, Մալիում գործում են շուրջ 21-50 միկրոապահո-
վագրական ընկերություններ: Միկրոապահովագրության կառուցակար-
գերը նույնպես լայն կիրառություն ունեն Չինաստանում, Ղազախստա-
նում, Պակիստանում, Բելառուսում, Կոլումբիայում, Ֆիլիպիններում: Զար-
գացած երկրներում թերևս դժվար է հանդիպել նման կառուցակարգերի 
կիրառմանը:  

Տվյալների գեներացում, ինստիտուցիոնալ մոտեցումների քննարկում 
Միկրոապահովագրության շուկաներում հաճախ առկա չեն ո´չ 

առաջնային և ո´չ երկրորդային տվյալներ՝ ապահովագրական ռիսկերի 
գնահատման համար: Այդ դեպքերում փորձագետների քանակական 
գնահատումները, հարցումները կարող են տեղեկատվության աղբյուր 
հանդիսանալ: Փորձագետների կարծիքները կարող են օգտագործվել 
կարծիքների մեծ շարքն ուսումնասիրելու համար, օրինակ՝ վնասների 
հավանականությունները՝ համաձայնեցված գնահատականների մեջ, օգ-
տագործելով Դելֆի և նոմինալ խմբի մեթոդները, կամ որոշակի ռիսկերի 
բաշխումը դուրս բերելու համար՝ օգտվելով բայեսյան և առավելագույն 
հավանականային մեթոդներից:  

Տնային տնտեսությունների և մատակարարների հարցումները միջոց 
են առաջնային աղբյուրներից ռիսկերի գնահատականների ստացման 
համար: Սակայն այս մոտեցումները բավական թանկ են և դրանով իսկ 
հասանելի են միայն համեմատաբար սահմանափակ նմուշներ: Առկա 
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նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են՝ INDEPTH ցանցը կամ Համաշխար-
հային բանկի կողմից տվյալների հավաքման ջանքերը, խոստումնալից 
մոտեցումներ են այս առումով: 

Ինստիտուցիոնալ նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են՝ ռիսկային 
կապիտալի ձևավորումը, ռիսկերի համատեղ ստանձնման սխեմաները, 
որոնք ռիսկային հավելումները նվազեցնելու միջոց են, կարող են 
օգտակար լինել միկրոապահովագրավճարի չափի որոշելիս: Դրորը և 
Արմսթրոնգը [7] ցույց են տվել, որ վերաապահովագրությունն ավելի էժան 
է, քան սեփական կապիտալը միկրոապահովագրության սխեմաների 
մոդելավորման մեջ: Այնուամենայնիվ և´ կանոնադրական կապիտալի 
համալրումը, և´ վերաապահովագրությունը, կարող են հետաքրքիր լինել 
կառավարությանը, դոնոր կազմակերպություններին, վերաապահովա-
գրողներին, ովքեր ցանկանում են ստեղծել կենսունակ միկրոապահո-
վագրության շուկա:  

Ամփոփում 
Հոդվածում ներկայացվեցին միկրոապահովագրությունում ապահո-

վագրական ռիսկերի գնահատմանը վերաբերող տարբեր խնդիրների 
լուծման մասնավոր մեթոդներ, որոնք հաջողվել են այլ շուկաներում: 

Սիմուլացիոն մեթոդաբանությունների կիրառելությունը, ինչպիսին 
են՝ «Bootstrap»-ը և «Մոնտե Կառլո»-ն, հնարավորություն են ընձեռում օգ-
տագործել բայեսյան մոտեցումների կիրառման միջոցով այլ աղբյուրնե-
րից ստացված տեղեկատվությունը։ Հարցումների, փորձագիտական 
գնահատականների միջոցով ստացված արդյունքներն արժեքավոր ներդ-
րում են բայեսյան մոտեցման մեջ, քանի որ այլ տվյալների հետ խտացվե-
լով կարող են ձևավորել ապահովագրված վնասների բաշխումը: 

Միկրոապահովագրության ոլորտը դեռ զարգացման վաղ փուլում է, 
սակայն ունի մեծ ապագա: Որպես այդպիսին՝ ներկայացված արդյունքնե-
րը նշանակալի են ինչպես այս գործունեությունը ծավալող ապահովագ-
րողների, վերաապահովագրողների, շուկայի զարգացման ուղղությամբ 
աշխատող կազմակերպությունների, այնպես էլ միկրոապահովագրութ-
յան շուկա մուտք գործողների համար:  
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ՆԱՐԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
Եվրոպական համալսարանի տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոնի դասախոս,  
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

Հոդվածում ներկայացվել է ենթականերին մոտիվացնելու նպա-
տակով թույլ տրվող սխալները: Քննարկվել է որոշումների կայաց-
ման գործընթացում ղեկավարների և ենթակաների վարքագիծը: 
Շեշտադրվել է ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններում մո-
տիվացիայի սոցիալ-հոգեբանական գործոնների բացասական ազ-
դեցության պատճառները: Առաջարկվել է այդ պատճառների հիման 
վրա առաջացող խնդիրների պրակտիկ լուծումներ: 

Հիմնաբառեր. մոտիվացիայի սոցիալ-հոգեբանական գործոն-
ներ, ղեկավարման սխալներ, աշխատողների վարքագիծ, խնդրի լու-
ծում, որոշումների կայացում և իրականացում: 

 
Առաջին հայացքից մոտիվացիոն գործընթացը բավականին պարզ և 

ակնհայտ է թվում: Կարծես ղեկավարին ընդամենն անհրաժեշտ է պարզել 
աշխատողների առաջնահերթ պահանջմունքները, և նա հեշտությամբ 
կկարողանա ձևավորել այնպիսի աշխատանքային պայմաններ, որոնք ոչ 
միայն կհետաքրքրեն աշխատողներին, այլև կբարձրացնեն նրանց աշ-
խատանքի արտադրողականությունը: Սակայն իրականում մոտիվացիան 
շատ ավելի բարդ գործընթաց է, քանի որ հնարավոր է, որ առաջանան 
բազմաթիվ խնդիրներ: Մոտիվացիայի սոցիալ-հոգեբանական գործոն-
ների ազդեցության գնահատումը ներկայում բավականին արդիական է: 
Չնայած, որ մոտիվացիայի սոցիալ-հոգեբանական գործոնները բավակա-
նաչափ ուսումնասիրվել են տարբեր տեսաբանների կողմից, սակայն 
դեռևս կառավարման պրակտիկայում բավականին խոչընդոտներ են 
առաջանում կիրառման ընթացքում: Այդ պատճառով էլ մեր կողմից ուսում-
նասիրվել են մոտիվացիայի սոցիալ-հոգեբանական գործոնների գործնա-
կան դրսևորումները և առաջարկվել են խնդիրների լուծման մոտեցումներ:  

Ղեկավարները, ենթականերին մոտիվացնելու նպատակով, նրանց 
հետ փոխհարաբերություններում, սովորաբար, թույլ են տալիս նույն 
սխալները: Այդ սխալների պատճառով մոտիվացիան մարդկանց վրա 
թողնում է բացասական ազդեցություն: Այդ սխալներից ամենատիպային-
ները հետևյալներն են. 
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• Խնդիրը լուծելու համար անմիջապես վերադառնում են անցյալ: 
Երբ առաջադրանքը կամ խնդիրը չի կատարվել, ղեկավարը, սովորաբար, 
սկսում է խոսքն ասելով, թե ինչու դու երեկ չես պատրաստել հաշվետվութ-
յունը: Պարզ է, որ մարդը ժամանակը հետ չի տալու և չի կարող որևէ բան 
փոխել անցյալում: Ավելին, նա անպայման պատասխան կգտնի այդ հար-
ցին, իսկ ղեկավարը կհայտնվի հիմար իրավիճակում: Դրա փոխարեն, 
ղեկավարը պետք է ենթակայի հետ համագործակցելով, լուծեն խնդիրը:  

• Լուծելով մի խնդիրը, դրանով իսկ ստեղծում են մեզ համար նոր 
խնդիր: Հաճախ, երբ գործընկերները կամ ղեկավարը դիմում են աշխա-
տողին խնդրանքով օգնել իրենց որևէ կարևոր և շտապ գործում: Իսկ երբ 
ստանում են համապատասխան օգնությունը և իրենց խնդիրը լուծվում է, 
ապա մտածում են, որ մշտապես կարող են այդպես վարվել և այդ 
խնդրանքները դառնում են շարունակական: Իսկ երբ բազմաթիվ անգամ-
ներից մեկը մերժվում է, ապա արդյունքում վատանում են հարաբերութ-
յունները: Փաստորեն, ստացվում է պարադոքս. փորձելով օգնել և աջակ-
ցել գործընկերոջը լուծելու իր խնդիրը, օգնության հասնողն իր համար 
ստեղծում է նոր խնդիրներ՝ հետաձգվում են իր գործերը, վատանում են 
հարաբերությունները գործընկերոջ կամ ղեկավարի հետ: 

• Խնդիրը լուծելու փոխարեն բողոքում են: Եթե ղեկավարը դժգոհ 
է ենթակայի աշխատանքից, ապա պետք է ոչ թե այդ խնդիրը քննարկի 
իր կոլեգաների, խորհրդատուների հետ, այլ անձամբ ենթակայի հետ և 
փորձի պարզել, թե որն է նրա վատ աշխատանքի պատճառը, որից հետո 
միայն կիրառի մոտիվացիոն գործոններ: Փաստորեն, խնդիրը պետք է լու-
ծել նրա հետ, ում հետ դա հնարավոր է լուծել: Օրինակ, երբ բաժնում աշ-
խատողներից մեկը, մյուսների համեմատ դանդաղ է աշխատում, բաժնի 
պետն այդ խնդիրը լուծելու համար բողոքում է իր վերադասին կամ 
քննարկում մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասնագետ-
ների հետ: Սակայն անհրաժեշտ է այդ խնդիրը քննարկել հենց այդ աշ-
խատողի հետ և պարզել, թե ինչն է պատճառը՝ միգուցե ենթական գտնում 
է, որ ինքը դանդաղ չի աշխատում, միգուցե մտածում է, որ ինքը դանդաղ 
է աշխատում, բայց մնացածից ավելի որակով:  

• Պետք է խոսել «յուրայինի լեզվով»: Շատ հաճախ ղեկավարները 
ենթակաների հետ խոսելիս օգտագործում են «թիմային ոգի», «նախագծի 
կառավարելիություն» բառերը: Այս արտահայտությունները ղեկավար-
ների կողմից շատ լավ են ընդունվում, սակայն ենթակաների համար հիմ-
նականում ընդունվում են որպես անիմաստ ու անհասկանալի բառեր: Այս-
տեղ պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր մարդիկ բավականին լավ են լսում և 
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ընկալում փաստերը, քանի որ փաստերը վիճարկելը դժվար է, իսկ օրի-
նակ՝ «թիմային ոգի» արտահայտությունը կարելի է վիճարկել: Չէ՞ որ շա-
տերի համար անհասկանալի է անգամ այդ արտահայտությունը:  

• Հարձակում խնդիրը բարձրացնող մարդու վրա՝ խնդիրը լուծե-
լու փոխարեն: Շատ հաճախ ղեկավարներրը խնդրի առաջացման պատ-
ճառները գտնելու, խնդիրը լուծելու փոխարեն նախատում, հոգեբանա-
կան ճնշում են գործադրում խնդիրը բարձրացնող ենթակայի վրա: Նման 
ճնշումները ենթակայի մոտ հույզեր է առաջացնում, որը կարող է անգամ 
հանգեցնել բախումների: Արդյունքում ժամանակը ծախսվում է հույզերի 
հաղթահարման և ոչ թե խնդիրը լուծելու վրա: Այս երևույթը նաև պատճառ 
է հանդիսանում, որ ենթակաները թաքցնում են խնդիրները: Այստեղ գոր-
ծում է Սքիների աջակցող տեսությունը, ըստ որի անհատի վարքը ֆունկ-
ցիա է դրա հետևանքներից: Այս տեսության հիմքում այն գաղափարն է, 
որ մարդիկ ձգտում են կրկնել այն վարքագիծը, որը բերում է դրական 
հետևանքներ և խուսափել այն վարքագծից, որը բերում է բացասական 
հետևանքներ:  

• Լուծում ենք այն խնդիրը, որը պետք չէ լուծել: Երբեմն որպես 
խնդիր ձևակերպվում է այնպիսի երևույթը, որը չի ազդում աշխատանքի 
վրա, բայց խիստ բացասական է ազդում ղեկավարի վրա, օրինակ՝ աշ-
խատողի արտաքին տեսքը, փողկապի բացակայությունը և այլն: Հասկա-
նալի է, որ եթե աշխատողները շփվում են հաճախորդների հետ, ապա 
նրանց տեսքը պետք է լինի գործնական և խնամված, իսկ տնտեսագետ-
ները եթե փողկապով լինեն ավելի լավ պլանավորում չեն իրականացնի: 
Սակայն հաստատ կարելի է ասել, որ նրանք կսկսեն ավելի վատ աշխա-
տել, քանի որ կվատանա նրանց և ղեկավարի հարաբերությունները, որը 
պնդում է փողկապով աշխատելու վրա: Ղեկավարները պետք է կարողա-
նան տարբերակել այն խնդիրները, որոնք չեն ազդում աշխատանքի վրա 
և դրանց վրա ուշադրություն չդարձնել: 

• Նպատակը ճիշտ չի ձևակերպվում: Նպատակը ճիշտ սահմանե-
լու համար պետք է կիրառել մոտիվացիայի նպատակների սահմանման 
տեսությունը, որը հիմնվում է այն գաղափարի վրա, որ մարդու աշխա-
տանքային վարքը կանխորոշվում է այն նպատակով, որն իր առջև դրվում 
է: Այս տեսության հեղինակն է Էդվին Լոքը: Տեսության հիմքում այն հիմ-
նադրույթն է, որ նպատակների սահմանման գործընթացն ինքնին օժտ-
ված է մեծ մոտիվացիոն ուժով: Այսպես, ժամանակ առ ժամանակ ղեկա-
վարները դժգոհում են որ իրենց աշխատողները շատ են լինում սոցիալա-
կան ցանցերում և մտածում են փակել դրանք, որպեսզի աշխատողներն 
ավելի լավ աշխատեն: Փաստորեն, ղեկավարը դժգոհ է աշխատողներից: 
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Բայց այստեղ հարկ է պարզել, թե ինչից է դժգոհ ղեկավարը՝ արդյո՞ք աշ-
խատողների սոցցանցերում երկար ժամանակ անցկացնելուց: Իհարկե ոչ, 
որովհետև եթե աշխատողները երկար ժամանակ անցկացնեն սոցցանցե-
րում և միաժամանակ աշխատանքային արդյունքներն աճեն, ապա նա եր-
բեք չի դժգոհի: Հետևաբար, ղեկավարը դժգոհ է աշխատանքի արդյունք-
ներից և ընդ որում նա տեսնում է, որ աշխատողները շատ են ժամանակ 
ծախսում սոցցանցերում: Ու ղեկավարի մոտ ենթադրություն է ձևավոր-
վում, որ աշխատողները ժամանակն անցկացնում են սոցցանցերում և չեն 
աշխատում: Բայց այստեղ պետք է առաջադրել այլ ենթադրություններ՝ 

 աշխատողներին հետաքրքիր չէ աշխատանքը, նրանք չեն աշխա-
տում և երկար ժամանակ են անցկացնում սոցցանցերում, 

 աշխատողների համաձայն չեն իրենց աշխատանքի արդյունքների 
գնահատման ձևի հետ, հետևաբար չեն աշխատում և երկար ժամանակ 
են անցկացնում սոցցանցերում: 

Յուրաքանչյուր դեպքը պետք է ուսումնասիրել և գտնել լուծումներ, 
իսկ դրա համար նախ պետք է ճիշտ ձևակերպել նպատակը՝ արդյունքում 
ինչի ենք ուզում հասնել: Մեր դեպքի համար՝ նպատակը պետք է ուղղված 
լինի աշխատանքի արդյունքների աճին և ոչ թե աշխատողների ավելի քիչ 
ժամանակ անցկացնելուն սոցցանցերում:  

• Խոսակցությանը չեն պատրաստվում: Շատերի մոտ մտավա-
խություն կա, որ իրենք կարողանում են շփվել մարդկանց հետ: Նման 
հետևությանը նրանք հանգում են երկարատև մայրենի լեզվով շփվելու 
արդյունքում: Իրականում շատ դեպքում մարդկանց հետ շփվելու համար 
անհրաժեշտություն չկա պատրաստվելու, սակայն մի շարք դեպքերում 
պետք է պատրաստվել խոսակցությանը՝ օգտագործելով ճիշտ գործիք-
ներ: Գործարար հանդիպումներին, բանակցություններին աշխատող-
ների, գործընկերների, ղեկավարների հետ խոսակցություններին անհրա-
ժեշտ է պատրաստվել՝ վերլուծելով պատճառները և ունենալով որոշում-
ների մի քանի այլընտրանքային տարբերակներ: 

• Չեն մտածում, թե դիմացի մարդու դիրքերից ինչպես է գնահատ-
վում իրավիճակը: Երբ թվում է, որ դուք խոսում եք հիմարի հետ, նույն 
բանը մտածում է նաև նա: Յուրաքանչյուրը, ով իրեն այնպես է պահում, 
որ Ձեզ դուր չի գալիս, դա չի անում հենց այնպես: Դրա համար միանշա-
նակ կան կոնկերտ պատճառների մի շարք տարբերակներ. 

 ինչ-որ նպատակ ունեն, 
 չեն ուզում ուրիշների աչքերում վատ երևալ, 
 նման ձևով ուզում են կարգ ու կանոն հաստատել, 
 ցույց են տալիս, որ Ձեր նախորդ առաջարկը հիմարություն էր և 

այլն:  
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Մինչև չհասկանաք, թե այս պատճառներից որ տարբերակն է տվյալ 
իրավիճակում, հնարավոր չէ դուրս գալ իրավիճակից: 

• Քննարկման համար ընտրում են ոչ ճիշտ տեղ և ժամանակ: Սոց-
ցանցերում մեկնաբանությունների մեջ հաճախ են տեղի ունենում բա-
խումներ: Այդ բախումները սկզբունքորեն հնարավոր չէ լուծել հաղորդա-
գրություններով և հանդիսատեսների ներկայությամբ: Բախումները կա-
րելի է լուծել միայն դեմ առ դեմ խոսակցություններով կամ հեռախոսա-
զանգով: Իսկ սոցցանցերի հանդիսատեսին կարելի է ներկայացնել դրա 
արդյունքները: Նույնը վերաբերում է ժամանակին: Եթե մարդը շտապում 
է ինչ-որ տեղ և ինչ- որ միտք ճնշում է նրա ուղեղը (երեխան, կինը, աշխա-
տանքային հարցի լուծումը և այլն), ապա նա զրուցակցին չի էլ լսի: 

• Հաղորդակցվելիս հաշվի չեն առնում մարդու տեսակը: Տարած-
ված կարծիք կա, որ մարդու հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես կուզե-
նայիր, որ քեզ հետ վարվեին: Սա իհարկե ճիշտ չէ: Մարդու հետ պետք է 
շփվել և վարվել այնպես, ինպես նրանք են ուզում, որ իրենց հետ վարվեն: 
Օրինակ, Դուք պատրաստվում եք Ձեր ղեկավարի հետ քննարկել ինչ-որ 
կարևոր խնդիր և դրա համար պատրաստում եք հիմնավորում, մտովի 
գծում եք մեկ-երկու ժամ տևողությամբ ներկայացում: Այնուհետև, հրավի-
րում եք խորհրդակցության: Ղեկավարն ընդունում է հրավերը, սակայն 
խորհրդակցությանը չի գալիս: Դուք նորից եք նշանակում խորհրակցութ-
յուն և պատմությունը կրկնվում է: Ու այսպես երեք անգամ: Ձեզ սկսում է 
թվալ, որ ղեկավարին չի հետաքրքրում Ձեր հարցը: Դա այդպես չէ: Շատ 
հնարավոր է, որ նման իրավիճակն առաջացել է, քանի որ ղեկավարն այլ 
տեսակի մարդ է: Նա ամբողջ օրը վազվզում է, ամբողջությամբ խրված է 
խնդիրները և ճգնաժամերը լուծելու մեջ: Երբ նա ընդունում է Ձեր հրավե-
րը, այդ ժամանակ նա դեռևս ժամանակ ունի այդ քննարկմանը մասնակ-
ցելու համար, բայց երբ գալիս է խորհրդակցության գնալու պահը, նա 
կա՛մ աշխատավայրում չէ, կա՛մ ավելի կարևոր և հրատապ խնդիր է լու-
ծում: Այս իրավիճակում Դուք Ձեր գաղափարն այլ ձևով պետք է մատու-
ցեք: Պետք է ճիշտ կիրառել ղեկավարի հետաքրքրությունները [1]: Եթե 
Ձեր ղեկավարին հետաքրքրում է փողը, ուրեմն պետք չէ նրան պատմել 
մոտիվացիայի նվազման, ընկճված աշխատողների կամ ի հայտ եկած նոր 
տեխնոլոգիաների մասին: Եթե կարող եք նրան ցույց տվեք, թե ինչպես 
փողերն ավելացնել, եթե չեք կարող, ուրեմն ընդհանրապես մի խոսեք: 

• Քննարկումից առաջ կա ընդամենը մեկ «սպանիչ» փաստարկ: 
Որպեսզի «ծածկեն» այն փաստը, որ իրենք չեն պատրաստվել քննարկ-
մանը, ղեկավարները վերջին պահին փորձում են գտնել մի «սպանիչ» 
փաստարկ և համոզել, որ դա լավագույն տարբերակն է: Սակայն այդ 
միակ փաստարկը ոչ ոք չի լսում, քանի որ դա ներկայացվում է վերջին 
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պահին: Սա նման է նրան, որ մեքենան սարքելու համար վերցնում ես 
միայն մեկ բանալի և ոչ թե բանալիների կապոց: 

• Փաստերը ցուց են տալիս, որ այս իրավիճակը խնդրահարույց է 
Ձեզ համար: Դ. Կարնեգին [2] ասում էր, որ երբ գնում եմ ձուկ որսալու, 
ապա հետս որդեր եմ վերցնում, քանի որ ձկները որդ են սիրում, չնայած 
ես սիրում եմ սերուցքով ելակ: Այսպես էլ գործարարությունում է. երբ տես-
նում են խնդիրը, փորձում են գտնել փաստարկներ, որոնք հիմնավորում 
են, որ իրավիճակը խնդրահարույց է: Սակայն շատ ղեկավարներ գտնում 
են, որ եթե իրենք խնդիր ունեն, ուրեմն դա նաև ենթակաների խնդիրն է: 
Դա այդպես է, եթե ղեկավարի և ենթակայի միջև կա վստահություն: Սա-
կայն, եթե վստահություն չկա, ապա ղեկավարը պետք է բերի փաստարկ-
ներ, որոնք կապացուցեն, որ տվյալ իրավիճակը խնդրահարույց է նաև 
աշխատողի համար: Նման փաստարկներն աշխատողները պատրաս-
տակամ են ընդունում: Օրինակ՝ աշխատողը մտադրված ուշանում է 
խորհրդակցությունից, որտեղ տեղի է ունենում օրվա առաջադրանքների 
բաշխում: Աշխատողի փաստարկն այն է, որ այդ խորհրդակցությունները 
ոչ մեկին պետք չեն: Նման իրավիճակում ղեկավարը պետք է բերի հետև-
յալ փաստարկները. նախ, եթե աշխատողը չի մասնակցում խորհրդակ-
ցությանը, ապա նրա աշխատանքը դառնում է անվերահսկելի, քանի որ 
ղեկավարը չգիտի նա ինչով է զբաղվել երեկ և ինչ է անելու այսօր, երկ-
րորդ, ուշացած աշխատողը զրկվում է հետաքրքիր առաջադրանքներ 
ստանալուց, նա ստիպված է առաջադրանք ստանալ մնացած առօրեա-
կան անհետաքրքիր առաջադրանքներից, իսկ նման դեպքում ղեկավարը 
չի կարող գնահատել աշխատողի առաջընթացը:  

• Աշխատում են միանգամից բացահայտել բոլոր փաստարկները: 
Երբեմն խորհրդակցությունների ժամանակ բոլոր փաստարկները ներկա-
յացվում է միանգամից՝ մի ամբողջ փաթեթով: Այս դեպքում աշխատողը 
կընկալի միայն վերջին լսածը և կկենտրոնանա միայն դրա վրա, իսկ ղե-
կավարը ստիպված պետք է նորից կրկնի բոլոր փաստարկները:  

• Պատրաստակամ են քննարկել միայն իրենց խնդիրը: Շատ ղե-
կավարներ ունեն մեկ ուղղվածություն՝ կամ լսողներ են կամ խոսողներ: 
Երբ ղեկավարը պատմում է իր խնդրի մասին, աշխատողն էլ փորձում է 
պատմել իր խնդրի մասին, սակայն ղեկավարը չի լսում նրան, նա միայն 
խոսում է: Արդյունքում նրանցից ամեն մեկը խոսում է իր խնդրի մասին: 
Այդպես կարելի է խոսել ժամերով և չգալ որևէ լուծման: Նման իրավիճա-
կում չհայտնվելու համար անհրաժեշտ է նախ, լսել խոսակցին, փորձել 
գտնել նրա խնդրի համար լուծումներ: Դրանից հետո խոսակիցն ստիպ-
ված կլինի լսել Ձեր խնդիրը: 
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• Միանգամից առաջարկում են լուծում: Սովորաբար, հաջողված 
վերապատրաստումից, գիտաժողովից հետո մարդկանց մոտ առաջանում 
է նախաձեռնություն հանդես բերելու պոռթկումներ: Նա առաջարկում է 
տարբեր գաղափարներ՝ իրենց աշխատավայրում կիրառելու համար [3]: 
Սակայն դա աշխատողների կողմից չի ընդունվում և նրանք ընդդիմանում 
են այդ գաղափարներին: Դա ունի մեկ պատճառ՝ նրանք չեն տեսնում այն 
խնդիրը կամ խնդիրները, որոնք կարելի է լուծել այդ գաղափաները կի-
րառելու միջոցով: Այդ դիմադրության հաղթահարման համար կարելի է 
կիրառել մոտիվացիայի ձևերից` փոփոխությունների կառավարումը, որով 
առաջարկվում է կիրառել հետևյալ մոտեցումները. ա) խրախուսում, երբ 
ղեկավարը խրախուսում է աշխատողների փոփոխություններին մասնակ-
ցությունը, բ) խորհրդակցում, երբ աշխատողներից խորհուրդներ են 
հարցնում տվյալ փոփոխության իրականացման վերաբերյալ, գ) տեղե-
կատվական, երբ ղեկավարը տեղեկացնում է աշխատողներին սպասվող 
փոփոխությունների վերաբերյալ, բացատրում դրա անհրաժեշտությունը 
և կարևորությունը: Մարդկանց վերաբերմունքն այլ կլինի, եթե գաղափար 
առաջարկողը բացատրի խնդիրը, հետո միայն դրա լուծման համար առա-
ջարկի իր գաղափարները: 

• Չեն մտածում, թե որոշումն ինչպես կընդունվի մարդկանց կող-
մից: Միջին օղակի ղեկավարը նոր աշխատավայրում որոշում է բոլոր աշ-
խատողներին նամակ ուղարկել, թե ինչպես ավելի լավ աշխատել: Աշխա-
տողների մի մասը ոգևորվում է դրանից, մյուս մասն ընդհանրապես չի 
կարդում, մի մասն էլ սկսում է քարկոծել ուղարկողին: Ընդ որում՝ քարկո-
ծում են այն մարդիկ, ովքեր տվյալ կազմակերպությունում կշիռ, հեղինա-
կություն ունեն և կարող են ազդել տվյալ ղեկավարի աշխատանքային 
գործունեության վրա: Նման իրավիճակում չհայտնվելու համար անհրա-
ժեշտ է նախապես մտածել, թե ինչպես մարդիկ կընդունեն ձեր որոշումը, 
նույնիսկ եթե չգիտեք, թե ինչպիսի արձագանքներ կլինեն դրանից, ապա 
կարելի է դիմել այն մարդկանց, ովքեր գիտեն, օրինակ՝ ավելի բարձր 
օղակի ղեկավարին և կարող են խորհուրդ տալ, թե ինչպես վարվել: 

• Ինքներս ենք առաջարկում որոշումը: Սովորաբար, մարդիկ մեծ 
պատասխանատվություն են զգում իրենց կայացրած որոշումների նկատ-
մամբ: Սա նշանակում է, որ խնդիրը քննարկելիս դրա լուծման վերաբեր-
յալ որոշումը պետք է առաջարկի և կայացնի այն աշխատողը, որն ինքն է 
իրագործելու այդ որոշումը: Այս դեպքում կարելի է կիրառել մոտիվացիայի 
ժամանակակից ձևերից մեկը` մասնակցողական կառավարումը, որը լայ-
նորեն կիրառվում է ճապոնական մենեջմենթում: Մասնակցողական կա-
ռավարումը ենթադրում է աշխատողների գործունեության ուղղորդում 
հետևյալ ուղղություններով. 1) աշխատողների ներգրավում որոշումների 
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կայացման գործընթացում, ինչպես նաև ինքնուրույն որոշումներ կայաց-
նելու հնարավորություն, 2) աշխատողի կողմից իրականացվող աշխա-
տանքի որակի նկատմամբ ինքնուրույն վերահսկողության իրականացում` 
ինքնավերահսկողություն, 3) կազմակերպության առաջընթացին վերա-
բերվող առաջարկությունների ներկայացում: Մասնակցողական կառա-
վարման պարագայում աշխատողին կարող է տրվել հնարավորություն 
հրաժարվել որևէ աշխատանքից և կատարել այն աշխատանքը, որն առա-
ջարկել է ինքը` աշխատողը: Պարկտիկայում շատ են ղեկավարները, 
որոնք խնդրի քննարկման ժամանակ միանգամից առաջարկում են լու-
ծումը և կայացնում որոշում, որի իրականացման փուլում ստացվում են 
չսպասված արդյունքներ: Սրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ըն-
դամենը լսել ենթականերին և թույլ տալ, որ իրենք առաջարկեն որոշման 
տարբերակներ: 

• Դիմում են ղեկավարին առանց խնդրի լուծման տարբերակի: 
Յուրաքանչյուր ղեկավար չի ուզում լսել ի հայտ եկած խնդրի մասին, որով-
հետև դա իր համար հերթական «գլխացավանքն» է: Բայց, եթե աշխա-
տողը խնդիրը բարձրացնելու հետ մեկտեղ, առաջարկի լուծումը և հիմնա-
վորի, թե ինչու ինքը դա չի կարողացել լուծել, ու դրա համար իրեն պետք 
է ղեկավարի օգնությունը, յուրաքանչյուր ղեկավար պատրաստակամ կլի-
նի օգնել լուծելու խնդիրը: 

• Քննադատում են ուրիշի որոշումը՝ այն լրամշակելու փոխարեն: 
Երբ մարդուն հնարավորություն են տալիս առաջարկել խնրի լուծում, 
ապա միշտ ռիսկ կա, որ նա չի առաջարկի օպտիմալ լուծում, ինչի արդ-
յունքում ղեկավարը կարող է սխալ թույլ տալ՝ միանգամից որոշում կայաց-
նելով խնդրի վերաբեյալ: Ճիշտ որոշում կայացնելու համար ղեկավարը 
պետք է մատնանշի առաջարկված որոշման տարբերակի թերությունները 
և առաջարկի համատեղ գտնել ավելի ռացիոնալ լուծումներ: 

• Որոշումը չեն ամրագրում: Սա նշանակում է, որ բանավոր ներկա-
յացված որոշումները յուրաքանչյուրն ընկալում է իր լսածին համապա-
տասխան, ավելին ոչ ոք պատասխանատու չի զգում նման որոշումը իրա-
կանացնելու համար: Նման իրավիճակում չհայտնվելու համար որոշում-
ներն անհրաժեշտ է ոչ միայն գրավոր ամրագրել, այլև որոշման կատար-
ման համար նշանակել պատասխանատուներ [4]: 

• Որոշման իրականացումը չեն վերահսկում: Երբ որոշումը կայաց-
ված է, ապա պետք է հետևել, որ այն իրականացվի այնպես, ինչպես կա-
յացվել է, հակառակ դեպքում իրագործողները կարող են շեղվել և արդ-
յունքը չլինի այնպիսին, ինչպես նախատեսվում էր: Իհարկե, այստեղ 
պետք է հաշվի առնել, որ որոշման իրականացման ընթացքում կարող են 
ի հայտ գալ խնդիրներ, որոնք խանգարում են որոշման կատարմանը, 
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բայց այս դեպքում էլ վերահսկողությունը հնարավորություն կտա գտնել 
այդ խնդիրների լուծումները և հասնել ակնկալվող արդյունքին: 

• Աշխատողի վարքի դրական փոփոխությունը չեն ամրագրում: 
Շատ ղեկավարներ, երբ տեսնում են, որ աշխատողը փոխվել է և պատաս-
խանատվությամբ կատարում է կայացված որոշումը, «ծուլանում» են շնոր-
հակալություն հայտնել դրա համար: Արդյունքում աշխատողը մտածում է, 
որ ղեկավարի համար դա այնքան էլ կարևոր չէ, նա միայն բացասական 
երևույթներն է տեսնում և նա սկսում է աշխատել նորից հին ձևով: 

Այս սխալից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կիրառել մոտիվա-
ցիայի ամրապնդման տեսության դրական ամրապնդման գործիքը, որն 
իրենից ներկայացնում է աշխատողների ցանկալի վարքի պարգևատ-
րումը: Հարկ է նշել, որ դրական ամրապնդրումը նպաստում է արդյունա-
վետության աճին, բացի այդ ոչ ֆինանսական ամրապնդրումը նույնքան 
արդյունավետ է որքան ֆինանսականը:  

Կարելի է փաստել, որ. 
• կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատող ունի իր դերը և 

կարևորությունը: Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է ցուցաբերել առանձ-
նահատուկ վերաբերմունք յուրաքանչյուրի նկատմամբ:  

Այսպիսով, վերոնշյալ սխալները և դրանք թույլ չտալու առաջարկվող 
տարբերակները հնարավորություն կտան ղեկավարներին, քննադատա-
բար մոտենալ իրենց աշխատանքին, իրենց շփումներին, որպեսզի գտնեն 
իրենց աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու տարբերակներ, 
ինչպես նաև ենթականերին դրական մոտիվացնելու գործոններ: Բացի 
դա վերը բերված օրինակները կավելացնեն իրենց հմտությունները: 
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The article presents manager-employee relationship mistakes in the 
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subordinates in the decision-making process is discussed. The reasons for 
the negative impact of socio-psychological factors of motivation in the 
relationships between managers and subordinates are underlined. Practical 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,  
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան,  

տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ 

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ 
ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ 

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ 

Քննադատական վերլուծության արդյունքում բացահայտվել են, 
որ հաստատագրված վճարների դեպքում հարկման օբյեկտ են դառ-
նում ոչ թե եկամուտները, այլ գործունեության տեսակները։ Հարկ-
ման բազան ձևավորվել է տնտեսագիտորեն հիմնավորում չունեցող 
ելակետային տվյալների և չարդարացված ուղղիչ գործակիցների հի-
ման վրա, որոնք ճիշտ չեն արտացոլում հարկատուների ստացած 
եկամուտների և նրանց կողմից վճարվող հարկերը։ Կատարված 
վերլուծության արդյունքում արվել են համապատասխան եզրակա-
ցություններ։ 

Հիմնաբառեր. հաստատագրված, վճար, արդարության սկզբունք, 
էվոլյուցիա, բարեփոխում։ 

 
Միասնական հարկի տեսության հիմքում ընկած է այն ճշմարտությունը, 

որ հաստատագրված վճարը միասնական հարկի տարատեսակ է, ըստ 
որի՝ հարկերը, վերջին հաշվով, վճարվում են մեկ աղբյուրից` եկամտից։ 
Ուստի առավել նպատակահարմար է կարճ ու պարզ ճանապարհով այդ 
եկամուտը հարկել հարկատեսակների և ոչ թե մի քանի հարկատեսակնե-
րով` դրանք կիրառելով կապիտալի, ծախսերի կամ եկամուտների նկատ-
մամբ։ Թեպետ հարկման միջազգային փորձն ապացուցել է միասնական 
հարկի կիրառման աննպատակահարմարությունը, այնուամենայնիվ Հա-
յաստանում իրենց կիրառությունն են ստացել միասնական հարկին բնորոշ 
հատկանիշներով ձևավորված հաստատագրված վճարները, երբ 1998 
թվականի հուլիսի 7-ին ընդունվեց «Հաստատագրված վճարների մասին» 
ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ մտավ 1998 թվականի օգոստոսի 1-ից։ 

 Հաստատագրված վճարների կիրառմամբ վճարողների համար կա-
սեցվեցին ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի (եկամտահարկի) 
գծով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային արտոնությունները, 
ինչպես նաև հաշվի չառնվեցին այդ հարկատեսակների գծով նվազեցում-
ները և հարկ վճարող համարվելու համար հիմք ընդունվող սահմանները` 
հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության տեսակների մասով։  
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Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության տեսակներ դի-
տարկվեցին. 

• 30 քառակուսի մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական մակերես 
ունեցող խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջոցով իրակա-
նացվող առևտրական գործունեությունը, 

• առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման գործունեությունը, 
• հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, 
• ավտոտրանսպորտային գործունեությունը, 
• վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեությունը, 
• լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեությունը, 
• ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունը, 
• բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործու-

նեությունը, 
• ավտոկանգառների գործունեությունը, 
• արդյունաբերական ձկնորսության գործունեությունը, 
• խաղատների գործունեության կազմակերպումը, 
• դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործումը, 
• համակարգչային խաղերի կազմակերպումը, 
• տեսամագնիտոֆոնների և տեսաժապավենների վարձույթը, 
• վիճակախաղերի կազմակերպումը, 
• բաղնիքների և ցնցուղարանների կազմակերպումը, 
• ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավոր-

ման) գործունեությունը և այլն։  
Հաստատագրված վճարի համար հարկման բազա դիտարկվեց գործու-

նեության վերոնշյալ տեսակների համար օրենքով սահմանված ելակետային 
տվյալների որոշակի արտադրյալը` դրամական արտահայտությամբ։  

Այսպես, օրինակ, խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջո-
ցով առևտրային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատա-
գրված վճարի հաշվարկման հիմք են հանդիսանում. 

1) ելակետային տվյալների մասով` ա) առևտրային գործունեության 
համար զբաղեցրած առևտրային տարածքը` քառակուսի մետրերով և  
բ) ամսվա ընթացքում առևտրական գործունեության իրականացման 
օրացուցային օրերը և դրանց թիվը (հոդ. 24)։ 

2) խանութի, կրպակի (տաղավարի) գտնվելու վայրի հետ կապված 
ուղղիչ գործակիցները, որոնք, օրինակ, Երևան քաղաքի «Զվարթնոց» 
օդանավակայանի հողատարածքի և Երևանից «Զվարթնոց» օդանավա-
կայան տանող ճանապարհահատվածի (Վաղարշապատի խճուղու և օդա-
նավակայանի ճանապարհների երթևեկելու մասերի) համար սահմանված 
է 1.0-ից 2.75-ի շրջանակներում (հոդ. 25)։ 

3) 22-ապատիկի չափով դրամական արտահայտությունը (հոդ. 23)։  
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Այլ կերպ ասած, խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջոցով 
առևտրային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված 
վճարը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար` վերոնշյալ ելակե-
տային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների արտադրյալի 22-ապատիկի 
չափով` դրամական արտահայտությամբ։  

Այժմ համառոտակի ներկայացնենք սահմանային չափեր ունեցող 
գործունեության երկու ոլորտի` ավտոտեխսպասարկման կայանների և 
հանրային սննդի ոլորտում հաստատագրված վճարների հաշվարկը. 

• ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեության 
հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկվում է ավտոտրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման աշխատատեղերի քանակի և 
ամսվա ընթացքում գործունեության իրականացման փաստացի օրերի 
թվի արտադրյալի 350-ապատիկի չափով՝ դրամական արտահայտութ-
յամբ։ Դա նշանակում է, որ մեկ աշխատատեղի մեկ օրվա գործունեության 
հարկի չափը կկազմի 350 դրամ։ Քանի որ գործունեության այս ոլորտի 
համար հաստատագրված գումարի մեջ ավելացված արժեքի հարկի հաշ-
վարկային մեծությունն ընդունվում է 60% չափով, ուստի մեկ աշխատա-
տեղի մեկ օրվա հաստատագրված վճարում ավելացված արժեքի հարկի 
մեծությունը կկազմի 210 դրամ, ավելացված արժեքի հարկվող շրջանա-
ռությունը՝ 1050 դրամ, իսկ օրական շահութահարկը՝ 140 դրամ։ Ընդու-
նենք, որ մեկ աշխատատեղը լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում է 
ամսվա 30 օրը, ապա մեկ աշխատատեղի մեկ ամսվա հարկի մեծությունը, 
այսինքն՝ հաստատագրված վճարի չափն ավելացված արժեքի հարկվող 
շրջանառության 31500 դրամի պայմաններում կկազմի 10500 դրամ, որն, 
անշուշտ, հարկի փոքր մեծություն է ոչ միայն Երևան քաղաքի համար։ 
Դեռ ավելին, եթե դրան էլ ավելացնենք հարկատուների կողմից ելակե-
տային տվյալները (աշխատատեղերի քանակ, ամսվա աշխատանքային 
օրերի թիվ) հարկային մարմիններից թաքցնելու առկա հնարավոր «սո-
ղանցքները», ապա պատկերն ավելի տխուր է դառնում, մանավանդ որ 
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով խախտումների դեպ-
քում վճարողից գանձվում է տուգանք՝ պակաս հաշվարկված կամ չհաշ-
վարկված հաստատագրված վճարի 50 տոկոսի չափով, որի առավելա-
գույն մեծությունը մեր օրինակում կկազմի 5250 ՀՀ դրամ։ 

• հանրային սննդի ոլորտի հաստատագրված վճարի ամսական չա-
փը հաշվարկվում է ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների ար-
տադրյալի 2000-ապատիկի չափով՝ դրամական արտահայտությամբ։ 

Ենթադրենք Երևան քաղաքում գտնվող օբյեկտն ունի 50 քառ. մետր 
սպասարկման սրահ (ուղղիչ գործակիցը՝ 0.75) և սպառողների սահմա-
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նափակ քանակակազմ (ուղղիչ գործակիցը՝ 0.5), ապա օբյեկտի հաստա-
տագրված վճարի ամսական չափը կկազմի 37500 ՀՀ դրամ (50 քառ. 
մետր × 0.75 × 0.5 × 2000)։ 

Վերոհիշյալներից պարզ է դառնում, որ.  
առաջին՝ հաստատագրված վճարների դեպքում հարկման օբյեկտ են 

դառնում ոչ թե եկամուտները, այլ գործունեության տեսակները,  
երկրորդ՝ հարկման օբյեկտ են համարվում գործունեության առան-

ձին ոլորտներ (թվով 20-ը), իսկ երբեմն էլ որոշակի նախապայմաններով, 
ինչպես օրինակ 30 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական մակե-
րես ունեցող խանութների, կրպակների ու տաղավարների միջոցով իրա-
կանացվող առևտրական գործունեությունը,  

երրորդ՝ տեղափոխվում են հարկման արտոնյալ դաշտ՝ սկիզբ դնելով 
հարկման սկզբունքներին հակասող անհավասար հարկման անընդունելի 
պրակտիկային։ Հետևաբար, հարկման ցածր արդյունավետությամբ օժտ-
ված գործունեության ոլորտները (վարսավիրական ծառայությունների 
մատուցում, վիճակախաղերի կազմակերպում, ավտոտրանսպորտային 
միջոցների գազալցում, ավտոկանգառների գործունեություն, դրամական 
շահումով խաղային ավտոմատների կազմակերպում, բաղնիքների և 
ցնցուղաշարանների կազմակերպում և այլն) հարկման սկզբունքների 
խախտմամբ հարկման այլ դաշտ տեղափոխելը հարցի լուծման ճիշտ ճա-
նապարհը չէ, մանավանդ որ հարկման արտոնյալ դաշտը հանգեցնում է 
հարկման արդյունավետության ավելի նվազման,  

չորրորդ՝ հարկման բազան ձևավորվել է տնտեսագիտորեն հիմնա-
վորում չունեցող ելակետային տվյալների և չարդարացված ուղղիչ գործա-
կիցների վրա, որոնք ճիշտ չեն արտացոլում հարկատուների ստացած 
եկամուտների և նրանց կողմից վճարվող հաստատագրված վճարների 
մեծությունների կախվածությունը։ Դրանց միջև առկա կախվածությունն 
առավել շատ օգուտ բերում է հարկատուներին, քան պետությանը, որի 
պատճառով հարկատուները, օգտվելով գործող հարկային օրենսդրութ-
յան «սողանցքներից», տեղափոխվում են հաստատագրված վճարով 
հարկման դաշտ։ Սակայն, եթե նույնիսկ ուղղիչ գործակիցներն ու ելակե-
տային տվյալները լինեն հիմնավորված ու արդարացված, ապա նույն հա-
ջողությամբ կարելի է պնդել, որ հարկման այդպիսի գործիքները ճկու-
նություն չեն կարող դրսևորել անընդհատ փոփոխվող տնտեսական իրա-
վիճակներում, քանի որ դրանք մնում են անփոփոխ։ Իսկ հաստատագր-
ված վճարով աշխատող հարկատուների աճող եկամտի պայմաններում 
հարկատուներին հարկման սովորական ռեժիմին փոխադրելու նպատա-
կով սահմանված սահմանային չափերը (խանութների, կրպակների միջո-
ցով առևտրական գործունեություն իրականացնողների մասով եռամսյա-
կի ընթացքում առևտրական տարածքի 1 քառ. մետր հաշվով ապրան-
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քաշրջանառության ծավալի գերազանցումը 310 հազար դրամը, հասա-
րակական սննդի մասով՝ եռամսյակի ընթացքում՝ սպասարկման մակերե-
սի 1 քառ. մետր հաշվով ապրանքաշրջանառության ծավալի գերազան-
ցումը 200 հազար դրամը, բենզինի և դիզելային վառելիքի մեկ մանրա-
ծախ կետի միջոցով ամսվա ընթացքում բենզինի քանակի գերազանցումը 
10 հազար լիտրը, ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկման գործունեություն իրականացնողների համար ամսական 
իրացման շրջանառությունը մեկ աշխատողի հաշվով 800 հազար դրամի 
գերազանցումը) ցանկալի արդյունք չեն տալիս,  

հինգերորդ՝ հաստատագրված վճարները բավականին փոքր գու-
մարներ են կազմում։ Մինչդեռ այդչափ փոքր գումարների հաշվառման ու 
դրանց գանձման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար 
հարկային մարմինները սահմանված կարգով հարկատուներից ընդունում 
և հաշվառում են ներկայացվող ելակետային տվյալները, ուղղիչ գործա-
կիցների ու սահմանային չափերի մասին հայտարարություններն ամսա-
կան (վիճակախաղի կազմակերպում, առևտրի իրականացման վայրի 
կազմակերպման գործունեություն), եռամսյակային (ավտոտրանսպոր-
տային գործունեություն) կտրվածքով և յուրաքանչյուր տարվա հունիս և 
դեկտեմբեր ամիսներին (գործունեության մնացած ոլորտների համար), 
որոնց կազմակերպումը և իրականացումն ուղեկցվում են հարկման արդ-
յունավետության նվազմամբ։ 

Չնայած հաստատագրված վճարների ներդրումն ուներ տվյալ ոլորտ-
ների հարկվող օբյեկտների առավել ամբողջական հաշվառման, ստվերա-
յին շրջանառության նվազեցման ու հարկային եկամուտների ավելացման 
նպատակներ, այնուամենայնիվ ստեղծված իրավիճակը դեռևս հեռու է 
նշված նպատակների իրագործումից` բացառությամբ հարկվող օբյեկտ-
ների առավել ամբողջական հաշվառման։  

Չնայած այդ ամենին, հետագայում հաստատագրված վճարով հարկ-
ման դաշտ տեղափոխվեցին նաև ՀՀ ծխախոտի արտադրանք1 ներմուծող 
և հանրապետությունում ծխախոտի արտադրանք արտադրող ֆիզիկա-
կան և իրավաբանական անձինք` ընդունելով «Ծխախոտի արտադրանքի 
համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ 
մտավ 2000 թվականի ապրիլի 1-ից։ 

Ծխախոտի արտադրանք ներմուծողներն ու արտադրողները հաս-
տատագրված վճարը վճարում են հետևյալ չափերով (տե՛ս Աղյուսակ 1)։ 

1 Ծխախոտի արտադրանքի պարագայում հաստատագրված վճարը փոխարինում է 
ավելացված արժեքի հարկին, ակցիզային հարկին և մաքսատուրքին` ՀՀ ներմուծվող 
ծխախոտի արտադրանքի մասով, իսկ ՀՀ-ում արտադրվողի մասով` ավելացված արժեքի 
հարկին և ակցիզային հարկին։  
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Աղյուսակ 1 
Ծխախոտի արտադրանքի հաստատագրված վճարներ [1] 

Ապրանքի 
ծածկագիր՝ 

ըստ արտաքին 
տնտեսական 

գործունեության 
անվանացանկի 

Ապրանքի 
անվանում 

Հաստատագրված վճարի չափ 
 (ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ 

1000 հատի համար) 

ներմուծված 
ծխախոտի 

արտադրանքի 
համար 

հանրապետությունում 
արտադրված 
ծխախոտի 

արտադրանքի 
համար 

2402 100 01 սիգարներ 3000 2200 
2402 100 09 սիգարելաներ 30 22 
2402 20 900 սիգարետներ 11 8 
2402 20 910  6.0 3.5 

 
Դեռ ավելին, 2004 թվականի հունվարի 1-ից հաստատագրված վճա-

րով հարկման դաշտ տեղափոխվեցին ՀՀ բենզին և դիզելային վառելիք 
ներմուծող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը` հա-
մաձայն «Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված 
վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունված 25.12.2003թ.)։  

Բենզինի և դիզվառելիքի հաստատագրված վճարի չափը կախված չէ 
վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից և մաքսային 
արժեքից։ Հաստատագրված վճարի չափը սահմանված է օրենսդրորեն` 
ներմուծվող բենզինի և դիզելային վառելիքի յուրաքանչյուր մեկ տոննա 
հաշվարկով. 

• բենզինի համար 224 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, 
• դիզելային վառելիքի համար 65 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ 
ՀՀ ներմուծվող բենզինի և դիզելային վառելիքի հաստատագրված 

վճարը փոխարինում է ավելացված արժեքի հարկին և ակցիզային հար-
կին, իսկ անմիջական ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի և դիզե-
լային վառելիքի համար` շահութահարկին և (կամ) եկամտահարկին1։ Դեռ 
ավելին ՀՀ ներմուծված բենզինի և դիզելային վառելիքի իրացումն ազատ-
ված է ավելացված արժեքի հարկից։ 

Հարկային օրենսդրության բարեփոխման էվոլյուցիան հաստա-
տագրված վճարների մասով։ Հարկային քաղաքականություն մշակող-
ներն ու դրանք կյանքի կոչողները, գիտակցելով հաստատագրված վճար-
ների հաշվարկման մոտեցումների չհիմնավորվածությունն ու սխալակա-
նությունը, սկսեցին պարբերաբար փոփոխություններ և լրացումներ կա-

1 Նշված հարկատեսակների մասով հաշվարկային մեծություններ սահմանված չեն։ 
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տարել հաստատագրված վճարների մասին ՀՀ օրենքներում՝ դրանք ներ-
կայացնելով որպես բարեփոխումներ։ Խոսքը, մասնավորապես, վերաբե-
րում է. 

• «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (ընդ. 
07.07.1998թ.) փոփոխություններին ու լրացումներին, որոնցով բարձրաց-
վել են տնտեսագիտական հիմնավորում չունեցող ելակետային տվյալ-
ներն ու ուղղիչ գործակիցները, նեղացվել են հաստատագրված վճարով 
հարկվող գործունեության տեսակների շրջանակը կամ կրճատվել է գոր-
ծունեությունը հաստատագրված վճարով հարկելու ժամկետը [2]։ 

• «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների 
մասին» ՀՀ օրենքը (ընդ. 24.03.2000թ.) փոփոխություններին ու լրացումնե-
րին, որոնցով բարձրացվել են ինչպես ներմուծվող արտադրանքի, այնպես 
էլ ներքին արտադրության ապրանքների հաստատագրված վճարները [3]։ 

• «Բենզինի և դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճար-
ների մասին» ՀՀ օրենքի (ընդ. 25.12.2003) հաստատագրված վճարի չա-
փը սահմանող 4-րդ հոդվածի փոփոխությանը, և այլն։ 

Հետևաբար, հաստատագրված վճարների հաշվարկման վերոնշյալ 
մոտեցումների կիրառումը պետք է համարել հարկային օրենսդրության 
բարեփոխումների չհաջողված փորձ, որը նոր հիմնախնդիրներ առաջաց-
րեց հարկման բնագավառում։ Դեռևս 2003 թ. և դրան հաջորդող հրապա-
րակումներում մենք առաջարկել ենք հրաժարվել հաստատագրված 
վճարներով հարկման հայաստանյան գործող մոտեցումներից [4]։ 
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В последние десятилетия всемирная экономика претерпевает 
глобальные перемены, где имеют место не только количественные, но 
и качественные изменения в ее показателях. В сложившихся обстоя-
тельствах мировой экономики, когда наблюдается спад различных 
показателей экономического развития необходимым является нахож-
дение новых, инновационных методов развития экономики. Одним из 
сфер, обеспечивающих многоплановое развитие экономики в миро-
вом сообществе является информационно-технологический сектор, 
скорость развития которого с каждым часом нарастает. Развитие 
технологического сектора предоставляет возможность быть незави-
симыми во временном и пространственном промежутке, не зависеть 
от традиционных форм развития эакономики. В связи с чем, изучению 
технологического сектора придается большое значение во всем мире, 
независимо от уровня экономического развития страны. Особенно 
интенсивно исследовали данную проблему в США, Индии, Китае и т.д. 
Так, в своем исследовании С.К. Матур показал, что в развитии эконо-
мики информационные технологии конечно имеют значимое место, 
однако развитие одних только технологий не может стать панацеей для 
решения проблем развития страны. Еще одним важным утверждением 
было то, что уроки, изученные на примере Индии, такие как обучение 
профессиональной и англоговорящей рабочей силы стало основой для 
развития экономики в целом [4]. 

С другой стороны, немецкие ученые, изучив состояние индустрии 
высоких технологий в Европе, пришли к выводу, что при правильном 
управлении своими ограниченными финансовыми ресурсами и их 
направлением в R&D, европейские государства могут стать конкуренто-
способными на этом рынке. Учитывая тот факт, что высокие технологии 
являются важным катализатором конкурентоспособности других секто-
ров экономики, Европа может, как многое выиграть, так и проиграть [2]. 

В работах Агамирзяна И.Р. (2013) отмечается, что одним из 
драйверов, а точнее главной возможностью и главным вызовом эконо-
мического роста на российском рынке является развитие инноваций. 
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При этом он же отмечает, что в развитии инновационного технологи-
ческого сектора важным является соразмерность и гармоничность 
базовых элементов, составляющих эту инновационную систему [1].  

В то же время, по данным RAND Corporation, одной из самых 
серьезных проблем, с которой встретилась экономика США - это мигра-
ция высокотехнологичного производства и аутсорсинг создания прог-
раммного обеспечения из других стран [3]. В частности, эта миграция 
позволила странам южной и юго-восточной Азии получить стимул к 
развитию данного сектора и экономики в целом. Важно отметить, что, 
если на данный момент, большая часть IT индустрии мигрирует в Азию, 
то при определенных целенаправленных изменениях, направление 
технологий может измениться в сторону таких стран, как Армения, 
Грузия, Беларусь, и т.д.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в настоящее 
время, во всем мире проблеме формирования и развития технологи-
ческого сектора придается важное значение в краткосрочной и долго-
срочной перспективах. В связи с чем исследование данной проблемы и 
моделирование путей их развития в Армении является актуальной и 
своевременной. 

Цель данного исследования было проведение статуса технологи-
ческого сектора в общей экономике страны, а также моделирование 
путей его становления и развития в РА.  

Известно, что для таких стран, как Армения, индустрия информа-
ционных технологий является одной из наиболее успешных и быстро 
развивающихся отраслей, которая, в свою очередь, поощряет иннова-
ционные технологии и растущую продуктивность труда в стране, в то 
время как, для США, миграция технологического сектора в другие 
страны имеет противоположное действие.  

Сектор состоит как из местных, так и иностранных компаний, боль-
шинство которых работает в столице страны - Ереване, где центра-
лизованы профессионалы данной сферы и есть соответствующая 
инфраструктура для деловой активности.  

Основные специализации на рынке высоких технологий в Армении 
включают в себя разработку и аутсорсинг программного обеспечения, 
разработку и тестирование микросхем, интернет-услуги, сетевые сис-
темы и коммуникации, интернет-приложения/электронную коммерцию, 
финансовое программное обеспечение и т.д. Местные компании при-
нимают две основные стратегии развития бизнеса: заниматься аутсор-
сингом для разработки программного обеспечения или выпуск и про-
дажа собственных программных продуктов и услуг. Многие компании 
активно используют эти возможности и планируют долгосрочное 
развитие в создании и маркетинге IT продуктов.  

В течение последних лет, Армения пытается сохранить свои кон-
курентные преимущества в развитии технологий и стать известным 
центром разработки программного обеспечения, промышленных вычис-
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лений, электроники и производства полупроводников. Информацион-
ные и высокие технологии в 21 веке являются важнейшими факторами, 
стимулирующими рост в мировой экономике. Именно это является 
причиной, почему Армения объявила о том, что индустрия информа-
ционных технологий имеет важнейшее значение на государственном 
уровне.  

Валовый оборот индустрии в 2017г. составил 765,1 млн. долл., 
показав рост в 37% по сравнению с 2015г. Если же разделить индустрию 
на две части - разработку программного обеспечения и интернет-услуг, 
картина покажет, что 44% приходится на рост в сфере программного 
обеспечения и всего лишь 14% на услуги, предоставляемые с помощью 
интернета [5].  

Армения может считаться конкурентоспособной на рынке информа-
ционных технологий и привлекать инвестиции, благодаря качественной 
технической рабочей силе, оцениваемой в около 50000 долл. США 
иностранными компаниями.  

В любом случае, нужно помнить, что Армения довольно молодой 
игрок на рынке IT индустрии и около 90% компаний были созданы в 
период 2000-2017 гг [5].   

В 2017г., количество активно работающих компаний на рынке 
составило 650. Если включить сюда стартапы, число увеличилось бы 
до 800. Рост данного показателя составляет 20% в последние 2 года, а 
бум количества компаний начался еще в 2015г. 69% этих компаний - это 
местные компании, а остальные - представительства и филиалы 
международных компаний, работающих на территории РА [5].  

Для увеличения количества работающих технологических компа-
ний в РА создаются фонды и «инкубаторы», которые должны помочь 
маленьким стартапам стать успешно работающими компаниями. Также 
маленькие компании, начинающие работу на технологическом рынке не 
платят налоги в первые 5 лет, за которые компания может успеть 
развиться довольно сильно при достаточной конкурентоспособности.  

Очевидно, что для развития новых технологий и программ на всей 
территории Армении необходимо достаточно хорошее интернет-
покрытие по всей стране. По данным Бизнес 24 на 2017г., количество 
интернет-пользователей составило около 2.2 млн. человек, показав 
покрытие в 70% населения страны [6]. Это число включает в себя и 
мобильный и широкополосный интернет.  

Немаловажным является также изучение препятствий на пути 
развития компаний и траты на R&D. 

Около 63% респондентов опроса EIF, представляющих топ-
менеджмент компаний, отметили, что проблемы связаны с привлече-
нием высококвалифицированных работников. 77% упоминают о 
нехватке квалифицированной рабочей силы на рынке в качестве 
основного препятствия, в отличие от 2015г., когда 59% респондентов 
остановились на этом ответе. Этот факт подтверждает, что спрос на 
работников технологической сферы высшей квалификации вырос. Этот 
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уровень спроса приводит к увеличению зарплат для технических 
работников. 57,1 % работодателей также указали на утечку мозгов, как 
основное препятствие на пути развития технологического сектора в РА. 
Основываясь на ответах, полученных от этих компаний, можно также с 
уверенностью сказать, что налоговые процедуры также являются 
серьезным барьером (57,5%) [5]. 

Около 40% отметили, что у них есть проблемы с выходом на меж-
дународный рынок. Респонденты утверждали, что основной причиной 
является отсутствие каких-либо знаний об Армении среди крупных 
компаний, а также небольшое доверие к странам с невысокими 
доходами [5].  

Количество компаний, создающих свои собственные продукты и 
инвестирующих в R&D, увеличивается с каждым годом. Это показы-
вает, что Армения трансформируется из места, которая работала в 
качестве аутсорсинга для иностранных компаний в центр развития 
технологий. Кроме того, 32,6% компаний в выборке получали доход от 
своих продуктов и услуг. В случае с крупными компаниями, генерация 
доходов от инноваций сильно коррелирует с количеством работников, 
поэтому, с увеличением, компании начинают тратить больше денег на 
R&D [5]. 

Учитывая все это, можно с уверенностью сказать, что компании, 
работающие на рынке Армении, имеют потенциал к росту, учитывая тот 
факт, что на рынке высоких технологий самым важным фактором, 
стимулирующими рост компаний являются люди. Также можно сказать, 
что количество иностранных инвестиций в страну увеличиваются бла-
годаря низким зарплатам работников, имеющих высокую квалифи-
кацию.  

Для более детального анализа технологического статуса сектора в 
Армении обратимся к успешным компаниям на рынке высоких 
технологий в РА. 

Одним из самых состоявшихся компаний является компания 
«Synopsis». Synopsis - международная инновационная корпорация, 
создающая электронные продукты и программы/приложения. Компания 
появилась в РА в 2004г как Synopsis Armenia CJSC, после приобретения 
Monterey Arset и Leda Design, с общим количеством работников в около 
130 человек. Дальше, компания начала расширяться и поглотила HPLA 
в 2005г. и Virage Logic через 5 лет. На сегодняшний день, Synopsis 
Armenia является одной из самых больших IT компаний на рынке 
Армении, с 750 работниками [5]. 

Не менее состоявшейся является компания National Instruments - 
одна из лидирующих мультинациональных технологических компаний, 
которая работает в 41 странах. NI является производителем автомати-
зированного оборудования и виртуального инструментария для 
программного обеспечения. NI меняет то, каким именно образом уче-
ные и инженеры работы с прототипами, создают приложения и т.д. 
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Филиал компании работает в РА, начиная с 2005г., и, на данный момент 
является работодателем 100 технологических работников [5]. 

Созданное, армянскими экспертами, приложение PicsArt стало 
пятым в рейтинге журнала Forbes среди самых горячих стартапов 2015г. 
В то же время магазин Google Play признал приложение одним из 
лучших в 2015г. Количество пользователей на данный момент 
перевалило отметку в 100 млн. человек. Компания работает в Ереване 
и, учитывая увеличение количества работников, планируются новые 
проекты [7].  

Sololearn - это мобильное приложение с миллионами пользовате-
лей в более, чем 200 странах. Sololearn сейчас является крупнейшим 
сообществом учащихся программированию людей, где учеба бесплат-
на и контент обеспечивается самим сообществом. Приложение начало 
свою работу 4 года назад и на данный момент насчитывает около 8 
миллионов кодеров по всему миру. Рост обеспечивается благодаря 
удовлетворенности пользователей из США, Индии и Европы. В 2017г. 
Sololearn выиграл конкурс стартапов, организованный корпорацией 
Facebook [8].  

В ноябре 2014г. Cisco приобрела армянскую компанию 
MemoirSystems и открыла офис в Армении. Это приобретение позво-
лило компании увеличить производство доступной и высокоскоростной 
памяти для существующих коммутаторов и схем ASIC-Cisco [5]. 

Shadowmatic, IOS-приложение, разработанное Ереванской компа-
нией TriadaStudio, выиграло престижный приз AppleDesignAward во 
время конференции разработчиков в Сан Франциско в 2015г. 
TriadaStudio - это студия компьютерной графики и анимации с опытом 
работы в индустрии в 20 лет. Shadowmatic - это первый проект 
компании, сочетающий в себе огромный опыт в компьютерной графике 
и экспериментальный 3D-движок. Команда начала работать над 
Shadowamtic в марте 2012 года и продолжала добавлять новые особен-
ности их первоначальной идеи на этапе разработки, которая длилась 
около трех лет. Выпущенный пользователям Android в 2017 году, 
приложение появилось в списке лучших игр от Google Play 2017г [9]. 

Есть еще много других примеров успешной работы армянских 
компаний и международных корпораций, открывающих свои предста-
вительства в РА.  

Таким образом, можно утверждать, что в последние годы особенно 
активно развивается технологический сектор в Армении, благодаря 
качественной квалифицированной рабочей силе и интересу госу-
дарства к нему. Кроме привлечения иностранных компаний, использую-
щих людской потенциал страны, создаются также армянские стартап-
проекты, которые в дальнейшем становятся серьезными компаниями и 
достигают серьезного успеха.  
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Выводы. 
1. Показано, что развитие технологического сектора открывает 

новые перспективы развития экономки страны, независимо от 
географического, политического и экономического статуса страны. 

2. Проведенный анализ современного состояния и динамики 
развития технологического сектора в стране показал, что Армения из 
страны, предоставляющей аутсорсинговые услуги, превращается в 
центр развития технологической индустрии. Это связано с низкой 
зарплатой высококвалифицированных специалистов. 

3. Выявлено также, что в Армении имеют место определенные 
стратегии развития бизнеса: аутсорсинг для разработки программного 
обеспечения или выпуск и продажа собственных программных продук-
тов и услуг. Многие компании активно используют эти возможности и 
планируют долгосрочное развитие в создании и маркетинге IT 
продуктов.  

4. Предполагается, что целенаправленное развитие технологичес-
кого сектора в Армении, может стать одной из значимых, доминантных 
факторов развития экономики в целом. 
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ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ՀՀ տեխնոլոգիական ոլորտի 
ներկայի վիճակը: Առանձնացվել են մրցակցային առավելությունները, 
որոնք կարող են նպաստել ոլորտի զարգացմանը, և խոչընոտները, որոնք 
կարող են կանգնել այ զարգացման ճանապարհին: Դիտարկվել են նաև 
հայկական և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք հասել են 
հաջողության այ բնագավառում: 
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Armenia are reviewed. 

Keywords: Tech Sector, Startup, R&D, IT industry. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 
ԱՐԹՈՒՐ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 

Եվրոպական կրթական 
տարածաշրջանային ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ  

Հոդվածում միջազգային տարբեր փաստաթղթերի և Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի ուսումնասի-
րության լույսի ներքո ներկայացվել են ֆիզիկական անձեռնմխե-
լիության իրավունքի սահմանափակմանն առնչվող մի շարք արդիա-
կան հիմնահարցեր: Մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվել 
նշված իրավունքի սահմանափակման հիմքերին, սկզբունքներին, 
ինչպես նաև դրանց արդյունավետ իրականացումն ապահովող իրա-
վական երաշխիքներին ու կառուցակարգերին: Առանձնահատուկ 
ուշադրություն է դարձվել այնպիսի հասկացությունների բովանդա-
կության բացահայտմանը, ինչպիսիք են «ազգային անվտանգութ-
յուն», «հասարակական կարգ», «բարոյականություն» և այլն:  

Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են տե-
սական ընդհանրացումներ և ներկայացվել են գիտագործնական 
բնույթի մի շարք առաջարկություններ: 

Հիմնաբառեր. ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքի 
սահմանափակում, ազգային անվտանգություն, հասարակական 
կարգ, բարոյականություն, համաչափության սկզբունք, իրավական 
որոշակիության սկզբունք: 

 
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադա-

սության համաձայն` Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրա-
գույն արժեք է: Նրա հիմնական իրավունքների նկատմամբ հարգանքը և 
պաշտպանությունն իրավական պետության կարևորագույն առաքելութ-
յունն է: Սակայն, մարդու հիմնական իրավունքներից բացի, Սահմանադ-
րությունը նաև այլ արժեքներ է պաշտպանում: Այս արժեքների և մարդու 
հիմնական իրավունքների միջև հակասության դեպքում, դրանք հավա-
սարակշռելու անհրաժեշտություն է առաջանում, որի համար սահմանադ-
րությունը հիմնական իրավունքները սահմանափակելու հնարավորութ-
յուն է ամրագրում: Մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով 
սահմանադրական փոփոխությունները, սահմանադրությամբ հիմնական 
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իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմքերն ընդհա-
նուր էին բոլոր իրավունքների համար և ամրագրված էին 43-րդ հոդվա-
ծում: Սահմանադրության գործող տարբերակում յուրաքանչյուր հիմնա-
կան իրավունքին նվիրված հոդվածում ամրագրված են նաև դրա սահմա-
նափակման նպատակները:  

Մասնավորապես` Սահմանադրության 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն` ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը կա-
րող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ պետական անվտանգության, 
հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական 
կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրա-
վունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով:  

Սահմանափակումների այս նպատակները գրեթե նույնական են Քա-
ղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշ-
նագրում և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում (այսու-
հետև՝ Կոնվենցիա) ամրագրված իրավունքների մասով:  

Միավորված ազգերի կազմակերպության Տնտեսական և սոցիալա-
կան կոմիտեն ընդունել է սահմանափակումների մեկնաբանման 
սկզբունքներ (այսուհետև՝ Սկզբունքներ) [1], որոնք թեև պարտադիր չեն 
անդամ պետությունների համար, սակայն ուղղորդող նշանակություն կա-
րող են ունենալ, որպեսզի պետության կողմից դաշնագրի պահանջների 
խախտումներ տեղի չունենան: Կոնվենցիայով նախատեսված սահմանա-
փակումների մեկնաբանությանն անդրադարձել է Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանն իր դատական պրակտիկայում:  

Ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է սահմանա-
փակվել միայն օրենքով, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապե-
տությունում հիմնական իրավունք սահմանափակելու լիազորությամբ 
օժտված է միայն Ազգային ժողովը` հաշվի առնելով նման սահմանափա-
կումների համար նախատեսված կոնկրետ-որոշակի առանձահատկութ-
յունը: Սկզբունքների համաձայն՝ իրավունքի իրականացման որևէ սահ-
մանափակում չի կարող տեղի ունենալ այլ կերպ, քան ընդհանուր կիրառ-
ման ազգային օրենքով, որը չի հակասում դաշնագրին և գործում է սահ-
մանափակումը կիրառելու ժամանակահատվածում: Մարդու իրավունքնե-
րից օգտվելու սահմանափակումներ նախատեսող օրենքը չպետք է լինի 
կամայական և չհիմնավորված: Մարդու իրավունքներից օգտվելը սահմա-
նափակող նորմերը պետք է ձևակերպված լինեն հստակ և հասանելի բո-
լորին: Օրենքով պետք է նախատեսված լինեն մարդու իրավունքների 
անօրինական կամ ոչ իրավաչափ սահմանափակումներ նախատեսելու 
կամ կիրառելու դեմ իրավական պաշտպանության բավարար երաշխիք-
ներ և արդյունավետ միջոցներ [2]:  
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Սահմանափակման առաջին նպատակը պետական անվտանգութ-
յունն է: Սկզբունքներում ամրագրված ազգային անվտանգության [3] մեկ-
նաբանության համաձայն՝ որոշ իրավունքների սահմանափակումն ար-
դարացնելու համար ազգային անվտանգությանը հղում կատարել հնարա-
վոր է միայն այն դեպքում, երբ նման միջոցները կիրառվում են պետութ-
յան գոյությունը, տարածքային ամբողջականությունը կամ քաղաքական 
անկախությունն ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից 
պաշտպանելու համար: Չի կարելի հղում կատարել ազգային անվտան-
գության շահերին` որպես իրավակարգին միայն լոկալ կամ համեմատա-
բար մեկուսացված ձևով սպառնացող վտանգը կանխելու նպատակով 
սահմանափակումներ կիրառելու հիմք: Ազգային անվտանգության շա-
հերը չեն կարող օգտագործվել որպես պատրվակ անորոշ կամ կամայա-
կան սահմանափակումներ կիրառելու համար, և դրանց հղում կարելի է 
կատարել, եթե առկա են խախտումներից պաշտպանվելու համար հա-
մարժեք երաշխիքներ և արդյունավետ միջոցներ: Մարդու իրավունքների 
պարբերաբար խախտումները վտանգում են իսկական պետական ան-
վտանգությունը և կարող են սպառնալիք հանդիսանալ  միջազգային խա-
ղաղության և անվտանգության համար: Նման խախտման համար պա-
տասխանատու պետությունը չպետք է վկայակոչի պետական անվտան-
գության շահերը, որպեսզի արդարացնի միջոցները, որոնք ուղղված են 
նման խախտումների դեմ պայքարը ճնշելուն կամ իր բնակչության նկատ-
մամբ բռնաճնշումների քաղաքականություն իրականացնելուն: Նախա-
տեսված է նաև հասարակական անվտանգության [4] մեկնաբանությունը, 
ըստ որի` հասարակական անվտանգություն նշանակում է մարդկանց, 
նրանց կյանքի կամ ֆիզիկական առողջության պաշտպանություն սպառ-
նալիքներից, ինչպես նաև նրանց ունեցվածքին լուրջ վնաս պատճառե-
լուց: Հասարակական անվտանգության շահերը չեն կարող օգտագործվել 
որպես պատրվակ անորոշ կամ կամայական սահմանափակումներ կիրա-
ռելու համար, և դրանց հղում կարելի է կատարել, եթե առկա են խախ-
տումներից պաշտպանվելու համար համարժեք երաշխիքներ և արդյունա-
վետ միջոցներ: Կարծում ենք, որ այս երկու մեկնաբանությունները ներառ-
վում են պետական անվտանգություն հասկացության մեջ և երկուսն էլ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքը 
սահմանափակելիս: 

 Իրավունքի սահմանափակման հաջորդ նպատակը, որին Սկզբունք-
ներն անդրադարձել են, հասարակական կարգն է, որի մեկնաբանությու-
նը [5] հանգում է հետևյալին.   

 «Հասարակական կարգ» արտահայտությունն այն իմաստով, ինչ 
իմաստով որ օգտագործվում է Դաշնագրում, կարող է բնութագրվել որպես 
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նորմերի ամբողջություն, որոնք ապահովում են հասարակության կենսա-
գործունեությունը կամ որպես հիմնարար նշանակության սկզբունքների 
շարք, որոնց վրա կառուցված է հասարակությունը: Մարդու իրավունքների 
հարգումը հասարակական կարգի մաս է հանդիսանում: Հասարակական 
կարգը պետք է մեկնաբանել այդ հիմքով սահմանափակված կոնկրետ 
իրավունքի խնդիրների տեսանկյունից: Պետական մարմինները կամ հա-
սարակական կարգի պահպանության համար պատասխանատու ներկա-
յացուցիչներն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս ենթակա են 
խորհրդարանի, դատական մարմինների կամ այլ իրավասու անկախ կա-
ռույցների կողմից վերահսկողության:  

Բնակչության առողջության պաշտպանությունը նույնպես սահմանա-
փակման նպատակներից է, որը, ըստ Սկզբունքների, հետևյալ կերպ է 
անհրաժեշտ մեկնաբանել. բնակչության առողջությունը պաշտպանելու 
ձգտումը որոշակի իրավունքների սահմանափակման հիմք կարող է հան-
դիսանալ, եթե պետությունն անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել չեզո-
քացնելու բնակչության կամ առանձին անձանց առողջության համար 
լուրջ սպառնալիքը: Այդ միջոցները կարող են ուղղված լինել անմիջակա-
նորեն հիվանդանալը կամ ֆիզիկական առողջության սպառնալիքը կան-
խելուն կամ հիվանդների ու տուժածների խնամքն ապահովելուն: Անհրա-
ժեշտ է պատշաճ ուշադրություն դարձնել Առողջապահության համաշ-
խարհային կազմակերպության կողմից հաստատված առողջապահութ-
յան չափորոշիչներին [6]: 

Բարոյականության` որպես իրավունքի սահմանափակման նպատա-
կի բովանդակություն, ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է փոփոխութ-
յունների և նույնական չէ տարբեր մշակույթներում, ինչի պատճառով պե-
տությունն ունի որոշակի ազատություն բարոյականությունը պաշտպանե-
լու նպատակով սահմանափակումներ կիրառելիս: Նշվածը, սակայն, չի 
նվազեցնում անհրաժեշտությունն ապացուցելու, որ կիրառվող սահմանա-
փակումները հասարակության հիմնարար արժեքների նկատմամբ հար-
գանքը պահելու համար բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեն: Սա-
կայն, «բարոյականություն» հասկացության մեկնաբանման որոշակի 
ազատությունը կիրառելի չէ Դաշնագրում տրված անխտրականության 
սկզբունքի նկատմամբ [7]: 

Այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանութ-
յունը նույնպես հանդիսանում է հիմնական իրավունքի սահմանափակման 
հիմք, քանի որ սահմանադրությունը հանրային իշխանություններին պար-
տավորեցնում է հարգել և պաշտպանել բոլորի իրավունքները, հետևաբար` 
անձը չի կարող իր իրավունքները և ազատություններն իրականացնել 
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խախտելով այլ անձանց իրավունքները: Սակայն այլ անձանց իրավունքնե-
րի առնչությամբ Սկզբունքները մի բացառություն են նախատեսում, ըստ 
որի` այլ անձանց հեղինակության պաշտպանությունը` որպես իրավունքնե-
րի սահմանափակման հիմք, անթույլատրելի է, եթե սահմանափակումը կի-
րառվում է հասարակական կարծիքից կամ քննադատությունից պետութ-
յանը և պաշտոնատար անձանց պաշտպանելու նպատակով [8]: 

Նշված նպատակների առկայությունը դեռ բավարար չէ ֆիզիկական 
անձեռնմխելիության սահմանափակումն իրավաչափ համարելու համար: 
Սահմանադրությունը, օրենսդրին վերապահելով սահմանափակման լիա-
զորություն, միաժամանակ որոշակի պահանջներ է դնում, թե ինչպիսին 
պետք է լինեն այդ սահմանափակումները: Մասնավորապես` հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար ընտրված 
միջոցները պետք է պիտանի և անհրաժեշտ լինեն սահմանադրությամբ 
սահմանված նպատակին հասնելու համար: Սահմանափակման համար 
ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմ-
նական իրավունքի և ազատության նշանակությանը: Համաչափության 
սկզբունքն առաջին հերթին սահմանափակում է օրենսդրի` հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հարցում ունեցած 
հայեցողությունը, սակայն այն պարտադիր է նաև իրավակիրառ մարմին-
ների համար օրենքների դրույթները մեկնաբանելիս և կիրառելիս [9]: Հա-
մաչափության սկզբունքը կիրառվում է ժողովրդավարական իրավունք-
ները և հիմնարար ազատությունները սահմանափակելու համար [10], 
դրանով իսկ այն դառնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակումների սահմանադրականությունը գնահատելու կարևո-
րագույն չափանիշներից մեկը:  

Պիտանիության սկզբունքն ունի նեգատիվ չափանիշի կարգավիճակ: 
Այն բացառում է անպիտան միջոցները, սակայն չի լուծում առկա բոլոր 
խնդիրները: Անհրաժեշտության սկզբունքը պահանջում է, որպեսզի 
ընտրվի հավասարապես պիտանի երկու միջոցներից այն միջոցը, որն 
ավելի քիչ ինտենսիվությամբ է միջամտում [11]: Հիմնական իրավունքի մի-
ջամտության դեպքում համաչափության սկզբունքը կիրառելիս երեք չա-
փանիշ պետք է հաշվի առնվի: Առաջին` հիմնական իրավունքը սահմա-
նափակող օրենքը հետապնդվող նպատակի համար պետք է լինի պատ-
շաճ միջոց: Երկրորդ` իրավունքը սահմանափակող միջոցը պետք է լինի 
անհրաժեշտ իրավունքի նպատակին հասնելու համար: Վերջապես` իրա-
վունքի վրա դրված ծանրությունը պետք է համաչափ լինի օրենքով հե-
տապնդվող շահին [12], նեղ իմաստով՝ համաչափության սկզբունք:  

Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում բժշկական միջա-
մտության սահմանափակմանը վերաբերող իրավակարգավորումները, 
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որոնց համաձայն՝ միայն հստակ և ազատորեն արտահայտված համա-
ձայնության պայմանով երեք բացառություն է նախատեսվում: Դրանցից 
առաջինը վերաբերում է օրինական ներկայացուցչի բացակայության 
դեպքին, եթե բժշկական միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ: Սա 
համարվում է համաչափ միջամտություն, քանի որ բժշկական միջամ-
տությունն անհրաժեշտ է մարդու կյանքը կամ առողջությունը պաշտպա-
նելու նպատակով, և ողջամտորեն կարելի է ենթադրել, որ օրինական ներ-
կայացուցչի ներկայության դեպքում համաձայնություն կտրվեր: 

Մյուս երկուսը հետևյալ դեպքերն են. առանց մարդու կամ նրա օրի-
նական ներկայացուցչի համաձայնության, թույլատրվում է իրականացնել 
բժշկական օգնություն և սպասարկում` 

- մարդու կյանքին սպառնացող վտանգի,  
- ինչպես նաև շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվան-

դությունների դեպքերում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-
յամբ սահմանված կարգով: 

Առաջինի դեպքում հստակ չէ, թե ինչ հարց է կարգավորում. արդյոք 
այս իրավիճակում նշանակություն չունի մարդու կամ նրա օրինական ներ-
կայացուցչի անհամաձայնությունը, որ հայտնում են բժշկական միջա-
մտության կապակցությամբ: Հավանաբար, օրենսդիրը կարևորել է մար-
դու կյանքը, որին սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու նպատակով սահ-
մանափակվում է բժշկական միջամտությունը միայն նախնական հստակ 
արտահայտված համաձայնությամբ իրականացնելու մարդու իրավունքը` 
խախտելով ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքի մաս կազմող իր 
մարմինը սեփական հայեցողությամբ տնօրինելու իրավազորությունը: 
Նման միջամտությունը, մեր կարծիքով, չի բխում համաչափության 
սկզբունքից: Միայն մի դեպքում նման միջամտությունը կարող է համար-
վել սահմանադրությամբ ամրագրված նպատակ հետապնդող և համա-
չափ, եթե մարդը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը տարբեր պատ-
ճառներով հնարավորություն չունեն իրենց համաձայնությունը տալ, սա-
կայն բժշկական միջամտությունը հետաձգման ենթակա չէ, և ողջամտո-
րեն կարելի է ենթադրել, որ հնարավորություն ունենալու դեպքում՝ մարդը 
կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կտային նման համաձայնություն: 

Որպես իրավունքների սահմանափակման չափանիշ, հանդես է գալիս 
նաև որոշակիության սկզբունքը, ըստ որի` հիմնական իրավունքները և 
ազատությունները սահմանափակելիս՝ օրենքները պետք է սահմանեն այդ 
սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որո-
շակի, որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և հաս-
ցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ: 
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Կոնվենցիան նույնպես նախատեսում է իրավունքների սահմանա-
փակման նպատակներ, մասնավորապես` Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի  
2-րդ մասով չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն 
այդ իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 
նախատեսված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասա-
րակությունում` ի շահ պետական անվտանգության, հասարակական կար-
գի պահպանման կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, ինչպես նաև 
անկարգությունների կամ հանցագործությունների կանխման, առողջութ-
յան կամ բարոյականության պաշտպանության կամ այլ անձանց իրա-
վունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով։  

Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածում ամրագրված իրավունքի իրականաց-
մանը միջամտությունը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
կարծիքով, նույն հոդվածի 2-րդ պարագրաֆին համահունչ կլինի, եթե մի-
ջամտությունը «օրենքին համապատասխան է», հետապնդում է նույն պա-
րագրաֆին համապատասխան իրավաչափ նպատակ կամ նպատակներ 
և այդ նպատակներով պայմանավորված «անհրաժեշտ է ժողովրդավա-
րական հասարակությունում» [13]:  

Դատարանի կողմից ձևավորված դատական պրակտիկայի համա-
ձայն` «անհրաժեշտություն» եզրույթը ենթադրում է, որ միջամտությունը 
համապատասխանում է ճնշող հասարակական պահանջին, մասնավո-
րապես` այն համաչափ է հետապնդվող նպատակին. միջամտությունն 
«անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում», չափանիշը 
գնահատելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի ազգային իշխանություն-
ներին վերապահված հայեցողու-թյան շրջանակները, որոնց որոշումները 
դատարանի կողմից կարող են գնահատավել Կոնվենցիայի պահանջնե-
րին համապատասխանության տեսանկյունից: Իրավասու ազգային իշ-
խանություններին վերապահված հայեցողության շրջանակները տարբեր 
են` կախված խնդրի բնույթից և դրանում առկա շահերից: 

 Այսպիսով, ամփոփելով իրականացված վերլուծությունը` կարող ենք 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

 - սահմանադրությունը հստակ սահմանում է այն կոնկրետ նպա-
տակները, որոնց հասնելու համար ֆիզիկական անձեռնմխելիության 
իրավունքը կարող է սահմանափակվել, 

 - թեև օրենսդիրն օժտված է ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրա-
վունքը սահմանափակելու լիազորությամբ, սակայն դա անսահմանափակ 
հայեցողություն չէ, և ենթակա է որոշակի սկզբունքների պահանջների 
պահպանմանը, 

 - oրենսդիրը, սահմանափակելով ֆիզիկական անձեռնմխելիության 
իրավունքը, պարտավոր է հստակ հիմնավորել նման սահմանափակման 
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անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այն միջոցների անհրաժեշտությունը, 
որոնք կիրառվում են սահմանափակման համար, 

 - օրենսդիրը, սահմանափակելով ֆիզիկական անձեռնմխելիության 
իրավունքը, հստակ պետք է ներկայացնի սահմանափակման հիմքը և ծա-
վալը, հակառակ պարագայում օրենքը, որով սահմանափակվում է ֆիզի-
կական անձեռնմխելիության իրավունքը, չի համարվի իրավական օրենք, 

 - ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակում-
ները պետք է չլինեն այնպիսին, որ այդ իրավունքն իմաստազրկվի, 

 - ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման 
առավելագույն ծավալները չեն կարող գերազանցել Կոնվենցիայում, Դա-
տարանի դատական պրակտիկայում թույլատրված ծավալները:  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

 
В статье представлен ряд актуальных вопросов, связанных с 

ограничением права на физическую неприкосновенность в свете 
различных международных документов и практики Европейского суда 
по правам человека. В частности, были затронуты основания для 
ограничения права, а также правовые гарантии и договоренности для 
обеспечения их эффективного осуществления. Особое внимание было 
уделено раскрытию такого контента, как «национальная безопасность», 
«общественный порядок», «мораль» и т. д. На основе анализа сделаны 
теоретические обобщения и представлен ряд научно-практических 
рекомендаций. 

Ключевые слова. ограничение права на физическую неприкос-
новенность, национальная безопасность, общественный порядок, 
мораль, принцип соразмерности, принцип правовой определенности. 
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THE CONSTITUTIONAL-LEGAL GROUNDS FOR LIMITING THE RIGHT 
OF PHYSICAL IMMUNITY 

 
In the article it is presented a number of topical issues related to the 

restriction of the right to physical immunity in the light of various international 
documents and the practice of the European Court of Human Rights. 
Particularly, it has been touched upon the grounds for limiting the right, as 
well as the legal safeguards and arrangements to ensure their effective 
implementation. Particular attention has been paid to the disclosure of 
content such as "national security", "public order", "morality" and so on. 
Based on the analysis, have been made theoretical generalizations and 
presented a number of scientific-practical recommendations. 

Keywords. restriction of the right to physical immunity, national security, 
public order, morality, principle of proportionality, principle of legal certainty. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԻՆԱՍՅԱՆ  
«Գլաձոր» համալսարանի 

իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ  

«ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ». ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2015 թվականի խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրությունն առա-
ջին անգամ լիարժեքորեն ամրագրում է անձնական տվյալների 
պաշտպանության իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ինստի-
տուտ` անդրադառնալով անձնական տվյալների հավաքման, մշակ-
ման և դրանց ծանոթանալու հարցերին: Ուստի պետության առջև 
խնդիր է ծառանում ապահովել մի կողմից` տեղեկություններ փնտրե-
լու, ստանալու և տարածելու ազատությունը, մյուս կողմից` անձանց 
մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիությունը:  

Այս երկու սահմանադրական արժեքների ողջամիտ հարաբե-
րակցության առաջին քայլերից է «անձնական տվյալներ» հասկա-
ցության իրավական բովանդակության բացահայտումը: 

Հիմնաբառեր. անձնական տվյալներ, սահմանադրական իրա-
վունք, հիմնարար իրավունք։ 

 
Ժամանակակից աշխարհում անձնական տվյալների պաշտպանութ-

յան սահմանադրական ամրագրման արդյունքում այն հռչակվել է մարդու 
և քաղաքացու հիմնական ինքնուրույն իրավունք՝ առանձնանալով անձ-
նական և մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքից: Այս մո-
տեցումը տեղ է գտել Եվրոպական տարբեր երկրների սահմանադրութ-
յուններում և Եվրոպական Միության հիմնական իրավունքների խար-
տիայի 8-րդ հոդվածում:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (2015 թվակա-
նի փոփոխություններով) առաջին անգամ սահմանադրական մակարդա-
կով լիարժեքորեն ամրագրեց անձնական տվյալների պաշտպանության 
իրավունքը` անդրադառնալով անձնական տվյալների հավաքման, մշակ-
ման և դրանց ծանոթանալու հարցերին (հոդվ. 34): Այս համատեքստում 
անհրաժեշտություն է առաջանում բացահայտել «անձնական տվյալ» տեր-
մինի իրավական մեկնաբանությունը:  

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ անձնական տվյալը ֆիզիկա-
կան անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկությունն է, որը թույլ է տալիս 
կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականաց-
նել անձի ինքնությունը:  
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Հարկ է նշել, որ նշված ձևակերպումը չի տարբերվում նաև «Անձնա-
կան տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 
պաշտպանության մասին» 1981 թվականի համաձայնագրում (կոնվեն-
ցիա) տրված բնորոշումից [1]: Այսպիսով, հայերեն նույնականացում տեր-
մինը միջազգային իրավական տերմինաբանությունում օգտագործվում է, 
որպես իդենտիֆիկացիա (լատիներեն` identificāre - նույնացնել), ինչը 
նշանակում է անհատական որոշակի օբյեկտի տարանջատումն իր նման-
ների միատարր բազմությունից և կատարվում է նույնականացման նշան-
ների հստակ սահմանված համակարգի հիման վրա [2]: 

«Անձնական տվյալներ» հասկացության բովանդակությունը բացա-
հայտելու համար անհրաժեշտ է համադրել «տեղեկատվություն կամ ին-
ֆորմացիա», «տվյալներ» և «անձնական տվյալներ» կատեգորիաները, և 
առանձնացնել տարբերությունները:  

Ընդ որում` իրավական գիտության մեջ «տեղեկատվություն կամ ին-
ֆորմացիա» և «տվյալներ» հասկացությունների հարաբերակցության 
ուսումնասիրությանը նվիրված շատ աշխատանքներ չկան, և հիմնակա-
նում դրանք դիտարկվում են որպես հոմանիշներ:  

Այսպես, «տեղեկատվություն կամ ինֆորմացիա» հասկացության մեկ-
նաբանությունը կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում ոչ միայն իրավուն-
քում, այլ ողջ գիտական աշխարհում: Ինքը` տերմինը, առաջացել է լատի-
ներեն information բառից, որը նշանակում է ծանոթացում, բացատրում: 
Ընդ որում՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում 
այս տերմինը թարգմանվել է որպես «տեղեկություն», այլ ոչ թե «տեղեկատ-
վություն» ինչը մեկնաբանման և ընկալման թյուրիմացություն կարող է առա-
ջացնել, նախ և առաջ որովհետև «տեղեկություն» հասկացության բովանդա-
կությունը ՀՀ օրենսդրության մեջ արդեն իսկ տրված է մեկ այլ իրավական 
ակտում` «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում, ինչը սահ-
մանափակում է աձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը, ինչի 
մասին կխոսվի սույն հոդվածում, և հետո լեզվի տեսանկյունից հայերեն 
թարգմանաբար տեղեկությունը` ինֆոն, հանդիսանում է տեղեկատվության` 
ինֆորմացիայի բաղադրատարր [3]: Ուստի թերընկալումներից խուսափելու 
համար սույն հոդվածում մենք կօգտագործենք միջազգային ինֆորմացիա 
տերմինը: 

 Ժամանակակից գրականությունում կան ինֆորմացիայի տասնյակ 
սահմանումներ, բայց գիտնականների մեծամասնությունն ընդունում է, որ 
բոլորին բավարարող մեկնաբանում տալն անհնար է [4]: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
սահմանում է, որ «ինֆորմացիան ունիվերսալ սուբստանցիա է, որը ներ-
խուժում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներ, ծառայում է գի-
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տելիքների և տեղեկությունների ուղեցույց, շփման, փոխըմբռման, համա-
գործակցության գործիք, մտածելակերպի և վարքագծի կարծրատիպերի 
հաստատում» [4, с. 9]: 

Պրոֆեսոր Ն. Վիները` նկատելով, որ շատ հաճախ «ինֆորմացիա» 
հասկացությունն ընկալվում է, որպես «տեղեկություն» կամ «հաղորդա-
գրություն», տարբերակեց տեղեկատվության բնույթը բացահայտող երկու 
հարթություններ. 

ինֆորմացիա- հաղորդագրություն (ազդանշան, հրաման), 
ինֆորմացիա - բովանդակություն (որպես հաղորդագրության ընկալ-

ման արդյունք) [5]։ 
Կարելի է եզրակացնել, որ «ինֆորմացիան` նյութական աշխարհի օբ-

յեկտների շարժման արտացոլման արդյունք է, որը դրոշմվում է օրգանիզ-
մում և օգտագործվում է շրջակա աշխարհի փոփոխություններին հար-
մարվելու համար: Միատիպ օրգանիզմների միջավայրում ինֆորմացիան 
ներկայանում է տեղեկությունների և հաղորդագրությունների տեսքով» [6]:  

Որքանով է նման ձևակերպումը պրակտիկ և կիրառելի իրավունքում 
միանշանակ ասելը դժվար է, որովհետև իրավունքում ինֆորմացիայի 
սահմանման խնդիրը նույնքան արդիական է, որքան այլ գիտություննե-
րում: Այնուամենայնիվ շատ հեղինակներ ընդունում են, որ իրավունքում, 
ինչպես այլ հումանիտար գիտություններում օգտագործվում է հենց այս-
պիսի ընկալումը: 

Այստեղ հարկ է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությունը ոչ մի տեղ չի բացահայ-
տում ինֆորմացիա կամ տվյալներ հասկացությունների բովանդակութ-
յունը կամ վերջիններիս հարաբերակցությունը: Իսկ «Տեղեկատվության 
ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ տեղեկութ-
յուն նշանակում է անձի, առարկայի, փաստի, հանգամանքի, իրադար-
ձության, եղելության, երևույթի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով ստացված և ձևավորված տվյալներ՝ անկախ դրանց տնօրինման 
ձևից կամ նյութական կրիչից (տեքստային, էլեկտրոնային փաստաթղթեր, 
ձայնագրություններ, տեսագրություններ, լուսաժապավեններ, գծագրեր, 
սխեմաներ, նոտաներ, քարտեզներ) [7]: Նման ձևակերպումը իհարկե 
դրական քայլ է, սակայն եթե օրենսդիրը նշված ձևակերպմամբ «տեղե-
կություն» տերմինը կիրառի անձնական տվյալների պաշտպանության 
համատեքստում, ապա կառաջանան մի շարք խնդիրներ, որովհետև այս 
ձևակերպումը բավականին սահմանափակ է և կիրառելի է միայն այս 
օրենքում: 

Ինչ վերաբերում է «տվյալներ» հասկացության մեկնաբանմանը, 
ապա այն շատ սերտ նույնականացվում է ինֆորմատիկայի հետ և ընկալ-
վում է որպես «ինֆորմացիա, որ ներկայացվում է համակարգված ձևով, 
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ինչն ապահովում է վերջինիս պահպանման հնարավորությունը, ավտո-
մատ մշակումը և տեխնիկական միջոցներով փոխանցումը (օրինակ` հա-
մակարգիչը)» [8]:  

Գործարարության տերմինների էլեկտրոնային բառարանը «տվյալ-
ները» բացատրում է որպես «տեղեկություն, ինֆորմացիա, մարդկանց, 
ընկերությունների մասին տեղեկություն, որ ներկայացվում է որոշակի 
տեսքով, ինչը հարմար է փոխանցման, մեկնաբանության և վերամշակ-
ման համար» [9]: 

Համադրելով վերոշարադրյալը՝ այստեղ պետք է առանձնացնել երկու 
փաստ: Տվյալներ նշանակում է. 

1. ինֆորմացիա, որն անհրաժեշտ է որոշակի գործողություններ կա-
տարելու համար, օրինակ` տվյալների մշակումը: Այս դեպքում այն կիրառ-
վում է որպես ինֆորմացիայի հոմանիշ և չունի որևէ հատուկ նշանակություն, 

2. ինֆորմատիկայի հատուկ տերմին, որ նշանակում է որոշակի կար-
գով համակարգված թվայնացված ինֆորմացիա, որը տեխնիկական մի-
ջոցներով ենթարկվում է ավտոմատացված մշակման [10]: 

Այս տարանջատումը թույլ է տալիս խոսել «ինֆորմացիա» և «տվյալ-
ներ» հասկացությունների հարաբերակցության մասին: Ակնհայտ է, որ 
դրանք պետք է դիտարկել որպես ընդհանուր և հատուկ հասկացություն-
ներ, որտեղ «տվյալները» հանդես են գալիս որպես ինֆորմացիայի առան-
ձին ձև և որոնց առանձնահատկությունը կարելի է համարել կառուցքայ-
նությունը և համակարգվածությունը: Սակայն «տվյալներ» տերմինի 
օրենսդրական մեկնաբանություն մենք այդպես էլ չենք գտնի: 

Հետևաբար ուսումնասիրելով իրավական դաշտը և համապատաս-
խան գրականությունը՝ հանգում ենք եզրակացության, որ տվյալները ին-
ֆորմացիա է, որը կարգավորված է ներքին բովանդակության և ներկա-
յացման ձևի տեսանկյունից, ինչն ամբողջությամբ կամ մասնակի ապա-
հովում կամ հեշտացնում է ինֆորմացիոն համակարգերում գործող ավ-
տոմատացված միջոցներով տվյալների մշակումը: 

Եվ վերջապես հնարավոր է դառնում «անձնական տվյալներ» հասկա-
ցության մեկնաբանումը, որտեղ առանցքային է անձի` տվյալների սուբ-
յեկտի կապը ինֆորմացիայի հետ: Այդպիսի կապը կարող է լինել. 

• ուղիղ` մատնանշելով հենց անձին կամ առանձնացնելով անհա-
տական և առանձնահատուկ հատկանիշներ, որոնք բնութագրում են այդ 
անձին(անձի պատկերը, ձայնը և այլն),  

• ածանցյալ, երբ առկա ինֆորմացիայի համակցությունը և վերլու-
ծությունն անխուսափելիորեն ցույց են տալիս անձին, նույնիսկ եթե ուղ-
ղակի մատնանշումը բացակայում է: 

121 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

Նման կապերի բացակայությունը կամ կորուստը թույլ չի տալիս ին-
ֆորմացիան բնութագրել որպես անձնական տվյալներ: Նման օրինակ է 
հանդիսանում անձնական տվյալների ապանձնավորումը, այսինքն՝ անձի 
և իր մասին որոշ համադրված ինֆորմացիայի կապի խզում այնպիսի ան-
հատական և առանձնահատուկ հատկանիշների վերացմամբ, որոնք 
բնութագրում են հենց այդ անձին: 

Պրոֆեսոր Յ. Վ. Տրավկինի կարծիքով՝ «անձնական տվյալներ» հաս-
կացությունը ներառում է անձի մասին օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ կարծի-
քը, եթե դրանք ամրագրված են և վերաբերելի են տվյալ անձին [11]:  

Սակայն, վերջին պնդման հետ անհրաժեշտ է մասնակի համաձայն-
վել, որովհետև «կարծիք» տերմինը ոչ իրավական կատեգորիա է և չի կա-
րող ինչպես սուբյեկտի, այնպես էլ երրորդ անձանց համար լինել օբյեկ-
տիվ տեղեկատվության աղբյուր:  

Այսպես, եթե փաստերի մասին պնդումները գրեթե միշտ կարելի է 
հաստատել իրական ապացույցներով, ապա դատողությունները, կարծիք-
ներն ու համոզմունքներն անձի միայն սուբյեկտիվ կարծիքի դրսևորում են 
և չեն կարող համարվել իրականությանը համապատասխանող: Սակայն 
որոշ ոլորտներում և իրավիճակներում անձի մասին կարծիքներն ու դատո-
ղությունները դառնում են որոշիչ: Պատահական չէ, որ արտասահմանյան 
բուհ կամ աշխատանքի ընդունվելիս անձնաթերթիկի հետ միասին հաճախ 
պահանջվում է երաշխավորական կամ մոտիվացիոն նամակներ: 

Մեր կարծիքով, նման գնահատականներն ու դատողությունները կա-
րող են միայն բնութագրել ֆիզիկական անձին, օրինակ` գործատուի կող-
մից աշխատողի աշխատանքային համբավի մասին կարծիքի կազմումը 
կամ վերջինիս գիտելիքները և հմտությունները գնահատելը, բայց չեն կա-
րող անձնավորել մարդուն: Ուստի «գնահատող անձնական տվյալները» 
չեն կարող անձի նույնականացման հիմք հանդիսանալ:  

Եվրոպաական տարբեր երկրների կողմից բազմիցս ընգծվել է անձ-
նական տվյալների լայն օգտագործման մասին: Այսպես, Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության «Անձնական տվյալների պաշտպանութ-
յան» դաշնային օրենքի համաձայն «անձնական տվյալները բնորոշվում 
են, որպես ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերվում է նույնակա-
նացված կամ նույնականացվող անձի անձնական կամ նյութական հան-
գամանքներին»:  

Իսկ Ֆրանսիայի օրենսդիրն անձնական տվյալներ է համարում «այն 
տեղեկությունները, որ թույլ են տալիս ցանկացած ձևով, ուղղակի կամ 
անուղղակի նույնականացնել ֆիզիկական անձին, ում այդ տեղեկություն-
ները վերաբերում են, իսկ դրանց մշակումը կատարվում է ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձանց կողմից» [12]: 
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Սակայն կան երկրներ, որոնք իրենց ազգային օրենսդրության մեջ 
անձնական տվյալների հասկացության ավելի նեղ սահմանում են տվել: 
Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում անձնական տվյալները դիտարկվում են, որ-
պես տվյալներ, որ իրենց մեջ ներառում են կենդանի ֆիզիկական անձի 
մասին տեղեկատվություն, ում ինքնությունը հնարավոր է հաստատել այդ 
տեղեկատվության համաձայն, այդ թվում նշված անձի մասին ցանկացած 
արտահայտված կարծիք [13]: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը` մենք գտնում ենք, որ տեղին է 
անձնական տվյալների նման բնորոշումը. 

Անձնական տվյալները ֆիզիկական անձի մասին տեղեկություններ 
են, կամ տեղեկություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի վերաբերում 
են որոշակի կամ այդ տեղեկությունների հիման վրա որոշվող ֆիզիկական 
անձին` անձնական տվյալների սուբյեկտին, որը ներկայացվում է համա-
կարգված ձևով և ապահովված է տեղեկատվական համակարգերում 
դրանց ամբողջությամբ կամ մասամբ ավտոմատացված մշակմամբ:  

Ընդ որում՝ մենք գտնում ենք, որ «անձնական տվյալներ» հասկացութ-
յանը զուգահեռ «անձնական ինֆորմացիա» հասկացության օգտագործու-
մը, որոնք հարաբերակցվում են որպես ընդհանուր և հատուկ, լիովին 
տրամաբանական է: Այդ դեպքում անձնական տվյալներ պետք է համարել 
միայն այն ինֆորմացիան, որն ամբողջությամբ կամ որի մի մասը մշակ-
վում է ավտոմատացված կամ դրան համարժեք կառուցակարգով և հան-
դես է գալիս համակարգված ձևով, օրինակ` ավտոմատացված համակար-
գերը, տվյալների բազաները, գրադարանային արխիվները և այլն, մինչ-
դեռ անձնական ինֆորմացիան վերը նշվածին զուգահեռ իր մեջ կներառի 
անձի մասին առկա ողջ ինֆորմացիոն ծավալն անկախ այդ տեղեկատ-
վության ներկայացման, հետագա օգտագործման և մշակման ձևից: Այս-
պիսով, հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարելի է պնդել, որ անձնական ին-
ֆորմացիան ֆիզիկական անձի մասին ցանկացած տեղեկատվությունն է, 
այդ թվում անձի մասնավոր, անձնական կյանքի, անձնական տվյալների, 
ինչպես նաև անձի կյանքում փաստերի, իրադարձությունների և հանգա-
մանքների մասին այլ տեղեկատվությունը: Իզուր չէ, որ ասում են «անձի 
մասին ամեն ինֆորմացիա չէ, որ անձնական տվյալ է» [14]: Հարկ է նշել, որ 
անձնական ինֆորմացիան պաշտպանության է ենթակա անձնական կյան-
քի անձեռնմխելիության իրավունքի շրջանակում, որն առանձին ինստիտուտ 
է, և շատ կարևոր է այս երկու հասկացությունների տարանջատումը: 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով անձնական տվյալների հասկացության 
բովանդակության վերլուծության արդյունքները, կարելի է եզրակացնել, 
որ տարբեր երկրներում անձնական տվյալներ տերմինը բովանդակում է 
լայն կամ նեղ հասկացություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենսդրությունը թեև տալիս է «անձնական տվյալներ» տերմինի օրենսդ-
րական մեկնաբանությունը, սակայն չի տարանջատում «ինֆորմացիա» և 
«տվյալներ» հասկացությունները: Մեր կարծիքով այդ տերմինների հարա-
բերակցությունն առանցքային է անձնական տվյալների բովանդակության 
մեկնաբանման համար և դրանք պետք է դիտարկել որպես ընդհանուր և 
հատուկ հասկացություններ, որտեղ «տվյալները» հանդես են գալիս որ-
պես ինֆորմացիայի առանձին ձև և որոնց առանձնահատկությունը կա-
րելի է համարել կառուցքայնությունը և համակարգվածությունը:  

Ինչ վերաբերում է գնահատականներին, դատողություններին ու կար-
ծիքներին, ապա դրանք չեն կարող անձնական տվյալ դիտարկվել, սա-
կայն կարող են համարվել անձնական տվյալներին վերաբերելի տեղե-
կատվություն, ինչը որոշակի ոլորտներում և իրավիճակներում կարող է 
արժեքավոր և որոշիչ լինել: 

Ամփոփելով՝ փաստում ենք, որ անձնական տվյալների պաշտպա-
նության իրավունքի բարդ և բազմաբնույթ իրավական ինստիտուտի նոր-
մատիվ կարգավորումը պետք է առավելագույնս ճկուն լինի: 
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ЛУСИНЕ МИНАСЯН  
Аспирант Ереванского 

университета "ГЛАДЗОР" 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ПРАВОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
После конституционных реформ в 2015 году, первый раз на 

конституционном уровне было закреплено право на защиту персональ-
ных данных как отдельный институт права, в том числе право на сбор, 
обработку и на ознакомление с персональными данными. Следова-
тельно, государство должно обеспечить баланс между правом поиска, 
получения и распространения сведений и идей через какое-либо 
средство информации и правом на неприкосновенность частной и 
семейной жизни. 

Первым шагом на обеспечение этого баланса является осмыс-
ление правового содержания понятия “Личные данные”. 

Ключевые слова: личные данные, конституционное право, фунда-
ментальное право. 

 
 

 
 

LUSINE MINASYAN  
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PERSONAL DATA: THE ESSENCE AND THE LEGAL CONCEPT  
 
After the constitutional amendments referendum in 2015, the first time 

on the constitutional level the rights to “Personal Data” protection as a 
separate branch of law was drafted and adopted. It covered the issues of 
collecting, processing and getting familiar with personal data. So the state 
has an obligation on one hand to protect the right to seek, receive and 
disseminate information and ideas through any media and on the other hand 
the right to inviolability of his or her private and family life, honour and good 
reputation as well as the protection of personal data.  

One of the first steps of balancing these two constitutional rights is the 
legal content definition of the term “Personal Data”. 

Keywords: personal data, constitutional rights, fundamental rights. 
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ԼԻԼԻԹ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 
ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԽՈՐԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ  

Ուսումնասիրելով մինչպետական շրջանի հասարակության 
պատմությունը կառավարման և իշխանության իրականացման ուղ-
ղակի և միջնորդավորված ձևերի հարաբերակցության տեսանկյունից՝ 
հաստատում է, որ նախնադարյան համայնական հասարակության 
կառավարումը կարելի է բնութագրել որպես ուղղակի կառավարման 
համակարգ, որտեղ իր ուրույն տեղն ունեին հանրաքվեն և հանրաք-
վեանման ժողովները: Այս փաստը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ 
անմիջական կառավարման ձևը ու հանրաքվեն չեն հանդիսանում 
մարդկության նոր և նորագույն շրջանի իրավաքաղաքական մտքի 
հայտնագործություն, այլ հասարակությանն ի սկզբանե բնորոշ սո-
ցիալական ինստիտուտ: Հետևաբար, հանրաքվեն արդիականության 
ժողովրդավարական պատկերացումներին համապատասխան վե-
րածնված սահմանադրական իրավական ինստիտուտ է: 

Հիմնաբառեր. հանրաքվե, հասարակություն, իշխանություն, 
սուբյեկտ, օբյեկտ, պետություն, անմիջական կառավարում, միջնոր-
դավորված կառավարում, պոտեստար, ժողովրդական ժողով, 
վերածնունդ:  

 
Հանրաքվեն իր համընդհանուր ընկալմամբ՝ անմիջական (ոչ պետա-

կան) կառավարման կամ ժողովրդաիշխանության ձև է, որի միջոցով իրա-
վասուբյեկտ անձանց հանրույթը լուծում է հանրորեն նշանակալից հարցերը: 
Այն որպես սոցիալական արժեք տարբերվում է համանուն սահմանադրա-
կան իրավական ինստիտուտից1, հատկապես, իր պատմական էվոլյու-
ցիայով [1]: Հանրաքվեն, ընթացակարգային կտրվածքով, առավելապես 

1 «Ինստիտուտ» հասկացությունը սոցիոլոգիայում և քաղաքագիտության մեջ ունի մի 
քանի նշանակություն՝ 1) ինստիտուտը հասարակական գործառույթներ կատարող մարդ-
կանց որոշակի խումբ է, 2) ինստիտուտը համալիր գործառույթների կազմակերպական 
որոշակի այն ձևերն են, որոնք կատարվում են խմբի անունից՝ նրա որոշ անդամների 
կողմից, 3) ինստիտուտը նյութական հիմնարկների և գործունեության միջոցների համակ-
ցությունն է, որ թույլ է տալիս որոշ լիազորված անհատներին կատարելու հասարակական 
և անդեմ գործառույթներ՝ նպատակամղված խմբի անդամների պահանջմունքների բավա-
րարմանը կամ վարքագծի կարգավորմանը, 4) ինստիտուտը խմբի համար, հատկապես, 
կարևոր դերերն են։  
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հասարակական կառավարման ձև է, որի միջոցով լուծվում են էական սո-
ցիալ-քաղաքական նշանակության հարցերը: Որպեսզի կարողանանք 
համալիր բացահայտել հանրաքվեի որպես սոցիալական ինստիտուտ ամ-
բողջական էվոլյուցիան և հնարավոր զարգացման միտումները, փորձենք 
հասկանալ, թե ինչ են իշխանությունն ու կառավարումն ընդհանրապես:  

Հասարակությունը բանական էակների կայուն, մշտական համակ-
ցություն է՝ միավորված ընդհանուր շահերի հիման վրա, որին բնորոշ են 
սոցիալական իշխանությունը, սոցիալական նորմերը և սոցիո-մշակութա-
յին որոշակի արժեքների համակարգը: Իշխանությունը, վերջին հաշվով, 
հեղինակության հենքով մարդկանց համակցությանը գերիշխելու և են-
թարկվելու հարաբերություն է: Այդ հարաբերության մասնակիցներն են 
իշխողը՝ իշխանության սուբյեկտը և ենթարկվողը՝ իշխանության օբյեկտը: 
Իշխանությունն իշխողի ունակություն է ազդելու մարդկանց վարքագծի և 
գործունեության վրա և նրանց ենթարկել իր կամքին: Առանց իշխանութ-
յան չի կարող լինել հասարակություն, մարդկանց համագործակցություն, 
այն կազմակերպվածության, կարգուկանոնի հաստատման, ընդհանուր 
խնդիրների լուծման միջոց է [2, էջ 43-45]: Իշխանությունը ենթադրում է 
սուբյեկտ (կառավարող, իշխող) և օբյեկտ (կառավարվող, ենթարկվող): 
«Իշխանության գործառութային խնդիրը կայանում է կառավարման նպա-
տակների իրականացման մեջ, այստեղ իշխանությունը կոչված է իրակա-
նացնելու գերիշխելու և ենթարկվելու հարաբերությունները՝ կառավարող-
ների և կառավարիչների միջև» [3]:  

Հասարակության կառավարումը մարդկանց նպատակադրված (գի-
տակցական, կանխամտածված), կազմակերպված և կարգավորիչ ներ-
գործությունն է՝ սեփական հասարակական, կոլեկտիվ և խմբային կենսա-
գործունեության վրա, որն իրականացվում է ինչպես անմիջապես (ինքնա-
վարության և ինքնակառավարման ձևերով), այնպես էլ հատուկ ստեղծ-
ված կառույցների միջոցով (պետություն, հասարակական միավորումներ, 
կուսակցություններ, ձեռնարկատիրական կազմակերպություններ և այլն) 
[4]: Այս բնորոշումից ակնհայտ է, որ հասարակության կառավարման 
իրականացման երկու հիմնական ձևերն են անմիջական կառավարումը և 
միջնորդավորված կառավարումը:  

1. Միջնորդավորված կառավարման տեսակներից արդի հասարա-
կության համար կարևոր և համընդհանուր նշանակություն ունի պետա-
կան կառավարումը, որի սուբյեկտը՝ իրականացնողը, պետությունն է: Այս-
պիսով, եթե փորձենք դասակարգել կառավարման տեսակները՝ ըստ կա-
ռավարման սուբյեկտի բնույթի և առանձնահատկության, ապա կարող 
ենք տարանջատել պետական կառավարումը (կառավարչական ներգոր-
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ծության սուբյեկտը պետությունն է), հասարակական կառավարումը (կա-
ռավարչական ներգործության սուբյեկտը հասարակությունն է և նրա կա-
ռույցները) [4, էջ 34-35]:1 

Այս դասակարգման մեջ առանձնացնենք հասարակական և պետա-
կան կառավարման հարաբերակցությունը, հատկապես, դրանց ձևավոր-
ման ու գոյության պատմության տեսանկյունից: Այս հարցում անհրաժեշտ 
է ելնել գիտականորեն արդեն հաստատված և հիմնավորված այն կան-
խադրույթներից, որ, նախ, հասարակությունը և պետությունը չեն համընկ-
նում [5], երկրորդ, որ հասարակությունը որպես պետության սոցիալական 
նախադրյալ և հիմք, ունի ավելի հին պատմության, քան պետությունը [6]2։ 
Այսպիսով. «Պետությունը հասարակության զարգացման արդյունք է: Ծա-
գելով մարդկային հասարակության հասունության որոշակի աստիճա-
նում՝ տնտեսական, սոցիալական, բարոյական, հոգեբանական և այլ օրի-
նաչափությունների հետևանքով, պետությունը դառնում է նրա հիմնական 
կառավարող համակարգը» [7]: Առաջանում է հարցադրում՝ եթե պետութ-
յունը պատմական երևույթ է, այսինքն՝ այն առաջացել է հասարակության 
զարգացման որոշակի պահից միայն, ապա ինչպիսի՞ն էր կառավարման 
կարգը սուբյեկտ - օբյեկտ հարաբերակցության տեսանկյունից մինչև պե-
տության առաջ գալը: 

Այս հարցադրման պատասխանելու համար դիմենք գիտության մեջ 
արդեն վաղուց մշակված այնպիսի հայեցակարգի, ինչպիսին է «մինչպե-
տական իշխանությունը» [8]3, որը երբեմն անվանում են նաև «պոտես-
տար իշխանություն» [9]4: Լատիներեն «potestas» բառը նշանակում է 
մասնավոր իրավական հայրական իշխանություն ընտանիքում: Սկզբուն-
քորեն պոտեստասն անսահմանափակ էր, սակայն փաստորեն սահմա-
նափակված կրոնով և հասարակական կարծիքով [10]: 

1 Այս դասակարգման հեղինակները նշված հիմքով առանձնացնում են նաև կառավար-
ման այնպիսի հատուկ տեսակներ, ինչպիսիք են՝ մենեջմենթը (կառավարչական ներգոր-
ծության սուբյեկտը ձեռնարկատերն է կամ սեփականատերը, գործի տերը) և տեղական 
կամ մունիցիպալ ինքնակառավարումը։ 

2 «Մինչպետական» և «պետական» հասարակությունների տարբերակման գաղա-
փարը, այսինքն՝ «բնական» և «քաղաքական» կամ «քաղաքացիական» հասարակություն-
ների առանձնացումը կարելի է գտնել Դ. Յումի մոտ: Այդ բաժանման կողմնակիցներից է 
նաև Ա. Սմիթը: 

3 Այդպիսի կառավարման համակարգում կարող է լինել նաև առաջնորդ, որն ապա-
հովում է խմբի հուսալի գոյատևումը: Այդպիսի իշխանությունը մինչպետական իշխանություն 
է, որի հիմքում ընկած են տոհմական-արյունակցական կապերը և հարաբերությունները: 

4 Պոտեստար իշխանության համակարգում ինքն առաջնորդը, ինչպես նաև ընտա-
նեկան-կլանային համայնքի մնացած անդամները պետք է ղեկավարվեն կոլեկտիվ 
ավանդույթներով և պահպանեն կրկնվող պրակտիկան: Հակառակ դեպքում առաջնորդը 
կարող է փոխարինվել այլ անձով:  
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Պետության և իրավունքի մարքսիստական տեսությունը մինչպետա-
կան հասարակության պատմությունն ամփոփում է հատուկ հայեցակար-
գով՝ նախնադարյան տոհմատիրական հասարակակարգով: Հասարա-
կական զարգացման այդ փուլին բնորոշ սոցիալական իշխանությանն այս 
տեսությունը վերագրում է մի շարք հատկանիշներ [11]1: Դրանցում իր 
ուրույն տեղն ունի նախնադարյան համայնատիրական հասարակության 
սոցիալական իշխանության անմիջական հասարակական բնույթը [11,  
էջ 25]: Այդպիսին համարվելու համար հիմք էր իշխանության սուբյեկտի և 
օբյեկտի դեռևս չտարբերակված գոյությունը, ինչի հետևանքով նախնա-
դարյան հասարակության կառավարումը և իշխանությունը կառուցված էր 
նախնադարյան ժողովրդավարության, հասարակական ինքնակառա-
վարման վրա: Այն հենվում էր հեղինակության, հարգանքի և ավանդույթ-
ների վրա: Իշխանության մարմիններ էին տոհմային ժողովները (այսինքն՝ 
տոհմի բոլոր անդամների հավաքը) և ավագանին, որոնք ընտրվում էին 
ամենից հեղինակավոր, հարգված անդամներից: 

Անմիջական-ուղղակի կառավարման համակարգը բնութագրական 
էր մոտ 40 հազար տարի: Դրա առանձնահատուկ գիծը հանրային հիմ-
նական և կարևոր բոլոր հարցերի լուծումն էր հանրույթի (տոհմ, համայնք, 
ցեղ, ցեղային միություն) անդամների մեծագույն մասի ընդհանուր ժողով-
ներում: Այս մոտեցումը մեր հետազոտական առարկայի տեսանկյունից 
հասկանալու համար անհրաժեշտ է տարբերել հասարակություն և հասա-
րակական իշխանություն, ինչպես նաև պետություն և պետական իշխա-
նություն հասկացությունների հարաբերակցությունը հասարակության 
կառավարման համատեքստում: Եթե դասական իմաստով կառավարման 
իրականացումը ենթադրում է երկու հիմնական ձև՝ անմիջական և միջ-
նորդավորված (հիմնականում պետական), ապա տրամաբանական 
հետևությունն այն է, որ պետության բացակայության պայմաններում իշ-
խանության իրականացման կամ կառավարման հիմնական ձևը մնում է 
անմիջականը: 

Հասարակության պատմության հազարավոր տարիների ընթացքում 
կառավարման և հասարակական իշխանության իրականցման հիմնա-
կան ձևն իշխանության սուբյեկտի և օբյեկտի հարաբերակցության 
տեսանկյունից եղել է անմիջական իշխանությունը կամ կառավարումը, 
որում ի տարբերություն պետական հասարակության, չկա իշխանության 
և (կամ) կառավարման օբյեկտ և սուբյեկտ տարանջատումը: Այդպիսի 

1 Այդ հատկանիշներից են՝ ա) նախնադարյան հասարակության սոցիալական իշխա-
նությունը հենվում էր ընտանեկան հարաբերությունների վրա, կրում էր «հայրական 
բնույթ» (Ֆ. Էնգելս): 
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իշխանությունն անվանում են անմիջական կամ ուղղակի, որովհետև դրա-
նում իշխանության սուբյեկտը և օբյեկտը կամ կառավարողը և կառավար-
վողը համընկնում են: Կառավարման հիմնական սկզբունքը հանրային 
ինքնակառավարումն է, որը դրսևորվում է յուրահատուկ ձևերով նախնա-
դարյան հասարակության կազմակերպման ամեն մի ձևում: Այսպիսի 
տրամաբանական եզրակացությունը փորձենք հիմնավորել պատմափաս-
տագրական տեսանկյունից՝ վերլուծելով մինչպետական հասարակության 
պատմության վերաբերյալ առանձին հեղինակների մոտեցումները և հա-
յեցակարգերը: 

2. Պետության առաջացման տեսաբաններից մեկի՝ Ի.Ն. Գոմերովի, 
կարծիքով «Պետությունների անմիջական նախորդողները և պետության 
առաջացման հիմքը համարվում են հասարակություն կոչված մարդկային 
հանրույթները, որոնց նախադրյալներից էին տարածքային (հարևանա-
կան) համայնքները, այլ ոչ թե ցեղերը և ցեղային միությունները: Մարդ-
կային հանրույթների պատմական շղթան, որն ի վերջո բերեց պետության 
կազմավորմանը, բաղկացած է մի քանի միջնորդավորված օղակներից: 
Դրանում ելակետային օղակ են համարվում վերին պալեոլիթյան (հունա-
րեն palaios - հին և lithos - քար: Հին քարե դար, որն ավարտվել է մոտ 12 
հազար տարի առաջ) էթնոսները և ընտանիքները, հավաքչությամբ, 
ձկնորսությամբ ու որսորդությամբ զբաղվող տոհմային համայնքները, ցե-
ղերը և ավելի ուշ շրջանում ցեղային միությունները: Վերին պալեոլիթային 
տոհմային համայնքներին և ցեղերին գալիս են փոխարինելու մեզոլիթյան 
(հունարեն mesos - միջին, միջանկյալ և lithos - քար: Մեզոլիթյան շրջանն 
ընդգրկում է մոտավորապես XII-VII հազար տարի մեր օրերից հաշված) և 
վաղ նեոլիթյան (հունարեն neos - նոր և lithos - քար: Նոր քարե դարը 
փոխարինում է մեզոլիթին և ընդգրկում է X-V հազար տարիները՝ մեր օրե-
րից հաշված) հողագործների և անասնապահների տարածքային-տոհմա-
յին (հարևանական-տոհմական) համայնքները: Երկար ժամանակ դրանք 
համագոյակցում էին իրենցից վեր կանգնած կամ իրենց լրացնող ցեղերի, 
ցեղային միությունների և քայքայվող տոհմերի հետ միասին: Հետագայում 
(վաղ նեոլիթում, էնեոլիթում և վաղ բրոնզե դարում) դրանց փոխարինում 
են ուշ շրջանի հողագործների, անասնապահների, մասամբ նաև արհես-
տավորների մաքուր տարածքային համայնքները: Որոշ ժամանակ դրանք 
համագոյակցում են տոհմերի, քայքայվող ցեղերի, դրանց միությունների 
մնացուկների հետ: Այնուհետև ուշ բրոնզե դարում անտրոպոսֆերայի 
ամենից զարգացած մասերում ծագում են հասարակությունները, որոնք և 
կազմում են պետության ծագման անմիջական նախադրյալը, գոյության 
հիմքը» [6, էջ 284-285]: Այդ պատմական շղթան տևել է մոտավորապես 
40 հազար տարի և կապված է Homo sapiens տեսակի առաջացման հետ [12]:  
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Այսպիսով, նախնադարյան կոչված հասարակության միմյանց հեր-
թափոխող կազմակերպական հիմնական ձևերն են՝ էթոսները և ընտա-
նիքները - տոհմային համայնքները - ցեղերը և ցեղային միությունները - 
տարածքային տոհմային համայնքները - հասարակությունները: Դրան-
ցից յուրաքանչյուրում իշխանության իրականացումն ուներ իր առանձնա-
հատկությունները, սակայն բոլորին բնորոշ ընդհանուր գիծն իշխանութ-
յան անմիջական-ուղղակի կազմակերպումն է: 

Մինչև նեոլիթյան շրջանը մարդկային հասարակության կազմակեր-
պական ձև հանդիսացող հանրույթների կառավարման և իշխանության 
իրականացման հիմնական ձևն ինքնակառավարումն էր, որը երբեմն ան-
վանում են նախնադարյան ժողովրդավարություն: «Տոհմական համայնքի 
անդամների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, հասնելով որոշակի տարիքի, իրա-
կանացնում են կամ պատրաստ են իրականացնելու ոչ միայն հիմնական 
գործունեություն, այլև իշխանական գործունեություն, ինչպես նաև միմ-
յանց հետ մտնում են իշխանական հարաբերությունների մեջ: Յուրաքանչ-
յուր համայնքում գոյություն ունեն կառուցվածքայնորեն չզարգացած իշ-
խանական մարմիններ, որոնք ընդհանուր են նրա բոլոր անդամների հա-
մար, գործում են բոլոր ոլորտներում և իրականացնում են համայնքի լրիվ 
կամ մասնակի ինքնակառավարումը [6, էջ 263]:  

Համայնատիրական իշխանության օրինակներ են համարվում արդեն 
հարյուրամյակներ տարբեր հեղինակների ազգագրական հետազոտութ-
յունները, որոնք նվիրված են տոհմային համայնքների, մասնավորապես՝ 
դրանցում իշխանության գոյության, վերարտադրության, կառուցման, 
գործողության նկարագրությանը [13]: Օրինակ՝ Վերին Նեղոսի ափերին 
ապրող նուէրների՝ որպես ժողովրդի կառավարման համակարգի նկա-
րագրությունը կատարել է Էվանս-Պրիչարդը՝ 1930-ական թվականներին: 
Վերլուծելով այդ նյութերը՝ Դ. Կոլան այդ ժողովրդի կառավարման համա-
կարգն անվանում է «անգլուխ հասարակություն»: «Անարխիա կարգի 
պայմաններում, կարգ անարխիայի միջոցով. Առանց կենտրոնական 
ապարատի և քաղաքական «գլխի» կարելի է հասնել հասարակության 
կառուցվածքային ձևին, որն ապահովում է նրա միավորվածությունը, 
ընդունակությունը լուծելու ներքին բախումները, հնարավորությունը կան-
խել մշտական վտանգները» [14]: 

Անմիջական տոհմատիրական իշխանության իրականացման, ինչ-
պես նաև տոհմատիրական-համայնական կազմակերպության գործու-
նեության ու գոյության բոլոր ոլորտներում էական տեղաշարժեր կատար-
վեցին «նեոլիթյան հեղաշրջմամբ»: Այս ձևակերպումը տվել է անգլիացի 
հնագետ Հ. Չայիլդը: Մոտավորապես տաս հազար տարի առաջ՝ ուշ մե-
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զոլիթի վերջին և վաղ նեոլիթի շրջանում մարդկության գոյության որոշա-
կի տարածաշրջաններում տոհմային համայնքները կրում են էական վե-
րափոխումներ, որոնք ընդգրկում և փոխում են տոհմի կյանքի գրեթե բո-
լոր կողմերը (կենցաղը, գոյությունը), գործունեությունը, տոհմական հա-
մայնքի անդամների հարաբերությունները [15]: Այդ հեղաշրջման հիմնա-
կան հետևանքը յուրացնող տնտեսությունից անցնումն էր արտադրող 
տնտեսության: Չնայած հեղաշրջմանը՝ հասարակական իշխանության 
կազմակերպման գործում փոփոխությունները դեռևս էական չէին: Այն իր 
հիմնական գծերով մնում էր ուղղակի-անմիջական: Վաղ նեոլիթյան հա-
մայնքում իշխանության բարձրագույն մարմին էր համարվում համայնա-
կանների ընդհանուր ժողովը: Ամենից հաճախ այն կազմված էր միայն չա-
փահաս տղամարդկանցից, որոնցից յուրաքանչյուրն ազատ էր արտա-
հայտելու իր կարծիքը: Որոշ ժողովուրդների մոտ ժողովին կարող էին 
մասնակցել բոլոր ցանկացողները: Ժողովը գումարվում էր բարդ և լուրջ 
իրավիճակներում՝ նախապես որոշված օրակարգով (օրինակ՝ ռազմական 
արշավանք) կամ տարերայնորեն (օրինակ՝ վեճի կամ խախտումների 
դեպքում) [6, էջ 281-282]:  

Ըստ մարդկության պատմության այս շրջանի հետազոտողների 
տվյալների, որպես կանոն, ժողովը ղեկավարում էին ճարտասանությամբ 
օժտված և ամենից հարգված տղամարդիկ: Նրանցից մեկը կարող էր ժո-
ղովին առաջարկել այս կամ այն որոշումը, բայց հենց առաջարկել, այլ ոչ 
թե պարտադրել: Բանավեճը տարվում էր մինչև համայնականները չհաս-
նեին համաձայնության և ընդունված որոշումը չստանար մեծամասնութ-
յան հավանությունը, ներառյալ՝ պատժվողների կողմից ըմբռնումը, եթե 
հարցը վերաբերվում էր խախտմանը: Որոշումը կայացվում էր միայն ողջ 
ժողովի համաձայնությամբ: Սովորաբար դրա հիմքում դրվում էր կոլեկ-
տիվ փորձը, որ հենվում էր անցյալում տեղի ունեցած նախադեպերի վրա: 
Որոշման հետ չհամաձայնվողները հնարավորություն ունեին հեռանալ հա-
մայնքից: Լուրջ տարաձայնությունները համայնքի ներսում հաճախ բերում 
էին դրա մասնատման և համայնականների մի մասը հեռանում էր նոր 
բնակավայր: Սկզբունքորեն յուրաքանչյուր հասուն տղամարդ ուներ ձայնի 
և խոսքի հնարավորություն ոչ միայն ընդհանուր որոշումն ընդունելիս, այլև 
կարող էր դառնալ մտածված գործի նախաձեռնող և ղեկավար: Կարևոր էր 
միայն համայնականներին համոզելը և նրանց կազամկերպելը [16]:  

Այսպիսով, նախնադարյան հասարակության պատմությունը հաստա-
տում է, որ նրա գոյության հազարավոր տարիների ընթացքում նրան բնո-
րոշ կառավարման համակարգը կարելի է բնութագրել որպես անմիջա-
կան կառավարում (որում չկա կառավարման սուբյեկտ և օբյեկտ բաժա-
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նումը) կամ ուղղակի կառավարում (նախնադարյան ժողովրդավարութ-
յուն), որում բոլոր կարևոր որոշումներն ընդունում են նախնադարյան 
հանրույթների կարգավիճակ ունեցող չափահաս անդամներն՝ մեծամաս-
նության կառավարման կանոններին համապատասխան: Այդ կառավա-
րումն ուղղակի էր, քանզի այն միջնորդավորված չէր հանրույթից վեր 
կանգնած ներկայացուցչական կամ ժառանգական հանրային իշխանա-
կան մարմիններով: Նման իշխանավարման համակարգում որոշումների 
ընդունման բարձրագույն ձևը կամ մարմինը համարվում էր նախնադար-
յան հանրույթների ընդհանուր ժողովը: Կառավարման հարցերում իրենց 
ազդեցության ոլորտներն ունեին նաև այլ կառավարչական ձևերը կամ 
մարմինները՝ առաջնորդ, ավագանի և այլն, սակայն ի վերջո սրանց հիմ-
քում ևս ընկած էին տոհմական-համայնական ժողովրդավարության 
սկզբունքները: Ընդհանուր ժողովները, որպես կառավարչական հարցերի 
լուծման կազմակերպական ձև, շատ նման են հանրաքվեի՝ վերևում կա-
ռուցված օպերացիոնալ հասկացությանը: Մասնավորապես, հանրաքվեի 
միջոցով ևս լուծվում են հանրային նշանակության կառավարման հարցե-
րը: Այս նմանությամբ հանդերձ, արդի իմաստով հանրաքվեի և ժողովր-
դական (բնակչության) ժողովի միջև կան նաև տարբերություններ, որոն-
ցից առաջինը և հիմնականը հանրաքվեին և ժողովրդական ժողովին 
մասնակցող անձանց շրջանակն է: Արդի հասարակության մեջ այդ շրջա-
նակն ավելի լայն և ընդգրկուն է, քան ժողովրդական ժողովինը, հատկա-
պես սեռերի հավասարության տեսանկյունից: Սակայն պետք է նկատի 
ունենալ, որ դա միայն XX դարի նվաճում է: 

Այսպիսով, մինչպետական շրջանի մարդկային հասարակության 
պատմության ուսումնասիրությունը կառավարման ու իշխանության իրա-
կանացման ուղղակի և միջնորդավորված ձևերի հարաբերակցության տե-
սանկյունից հաստատում է, որ մոտ 40 հազար տարի պատմություն ունե-
ցող նախնադարյան տոհմատիրական կառավարումը կարելի է բնութագ-
րել որպես «նախնադարյան ժողովրդավարական» ուղղակի կառավար-
ման համակարգ, որում իր հիմնարար տեղն ունեին հանրաքվեանման ժո-
ղովները: Այս փաստն իր հերթին գալիս է հաստատելու, որ մարդկային 
հասարակության պատմության մեջ անմիջական կառավարման ձևերը, 
մասնավորապես հանրաքվեն, ոչ թե մարդկության նոր և նորագույն 
շրջանի քաղաքական իրավական մտքի ու տեսության հայտնագործութ-
յունն է, այլ հասարակությանն ի սկզբանե բնորոշ սոցիալական ինստի-
տուտ, որն ուղեկցել է հասարակությանն իր պատմության նախնադարյան 
կոչված և հետագա շրջաններում: Հետևաբար, հանրաքվեն արդիակա-
նության ժողովրդավարական պատկերացումներին համապատասխան 
վերածնված սահմանադրական իրավական ինստիտուտ է: 
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государственного управления РА 
 

ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ 
В статье автор на основе изучения истории догосударственного 

общества с точки зрения соотношения форм прямого и опосредствен-
ного управления и осуществления власти, утверждает, что первобыт-
ное общинное управление можно охарактеризовать как систему прямого 
управления первобытной демократии, в котором фундаментальное 
место занимают референдум и подобные народные собрания. Этот 
универсальний факт дает основание утверждать, что в истории челове-
ческого общества формы непосредственного управления, в частности 
референдумы, не являются изобретением политико-правовой мысли и 
теории нового и новейшого времени, а изначально присущий ему 
социальный институт. Следовательно, референдум представляет со-
бой, возрожденный в соответсвии современным демократическим 
представлениям, конституцинно-правовой институт. 

Ключевые слова: референдум, общество, власть, субект, обект, 
государство, прямое управление, опосредственное управление, 
потестар, народное собрание, возрождение. 
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REFERENDUM AS A SOCIAL INSTITUTE ON THE HISTORICAL 
GUIDELINES FOR PUBLIC GOVERNANCE AND GOVERNANCE 

FORMATION 
In the article the author exploring the history of human society in the Pre-

State period in terms of direct and intermediate forms of governance and 
power confirms, that the primitive nomadic management system can be 
described as «Primitive democratic» direct management system, in which 
their fundamental place had referendum meetings. This fact in his term 
comes to confirm that during history of human society direct management 
forms, especially the referendum are not the discovery of political legal 
thought and theory of the new contemporary period of humanity, but a social 
institute which was specific the society and accompanied the society during 
their whole and further primeval history. Though, the referendum is a 
constitutional legal institute regenerated in accordance to democratic 
concepts of modernity. 

Keywords: referendum, society, governance, subject, object, state, 
direct management, intermediary management, pottery, people’s assembly, 
revival. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА: ФОРМА ПРЯМОЙ ИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ? 
 

В статье рассматривается институт гражданской инициативы 
с точки зрения природы и характера этой формы демократии, при 
этом автор обосновывает актуальность темы исследования. 
Институт гражданской инициативы рассматривается как с точки 
зрения реализации этого права, так и с точки зрения определения 
и восприятия правовых последствий этой формы прямой демокра-
тии. Автором предлагается множество возможных форм реализа-
ции народной инициативы на основе опыта зарубежных стран, а 
также механизмы реализации, заложенные в Конституции РА. 

Ключевые слова: институт гражданской инициативы, форма 
прямой демократии, представительная демократия, народная 
инициатива и т. д.. 

 
Институт гражданской инициативы сегодня вызывает особый инте-

рес в рамках рассмотрения конституционных форм непосредственной 
демократии с учетом двух обстоятельств: 

− отсутствие в Армении практики реализации права на гражданс-
кую инициативу, несмотря на наличие в прошлом в законодательстве 
РА правового регулирования этого института1,  

− закрепление института гражданской инициативы впервые на 
уровне Конституции РА по результатам конституционной реформы 2015 
года. Институт гражданской инициативы предусмотрен, в частности, в 
статьях 202, 204, 206 Конституции [1]. 

В публичном праве гражданская инициатива, которая именуется 
также народной правотворческой инициативой, — форма народовлас-
тия, в рамках которой граждане имеют право самостоятельно разра-
ботать и представить проекты изменений в конституцию или иные 
нормативно-правовые акты, а также представить проекты законов в 

1 Законом РА «О референдуме» 1991 года в статье 9 предусматривалось, что 
инициатива по проведению референдума принадлежит гражданам РА и Верховному 
Совету РА. Граждане могли представить проект нормативно-правового акта в рамках 
законодательной инициативы (источник: www.arlis.am).  
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парламент государства в порядке законодательной инициативы (при 
обеспечении определенных условий) или вынести их на референдум. 

Институт гражданской инициативы достаточно сложен как с точки 
зрения реализации, так и с точки зрения определения и восприятия 
правовых последствий этой формы прямой демократии с учетом того, 
что данная форма в различных случаях проявляется по-разному. В 
частности, в порядке гражданской инициативы проект нормативно-
правового акта может быть представлен на рассмотрение парламента, 
который в итоге может принять или отклонить его, а также проект в 
порядке гражданской инициативы может быть вынесен на референдум, 
итоги которого будут носить императивный характер. 

Значимость этой формы прямой демократии заключается в том, что 
она позволяет гражданам страны (а на уровне местного самоуправле-
ния этот институт предусматривает возможность участия не категории 
«граждан», а категории «жителей») самоорганизовываться в целях 
обеспечения правового регулирования наиболее актуальных вопросов, 
вопросов, обсуждение которых вызывает громкий публичный резонанс. 

Анализ исследований в области рассматриваемого вопроса 
позволяют выделить широкое множество возможных форм реализации 
народной инициативы: 

1. представление парламенту страны идеи, концепции по приня-
тию того или иного нормативно-правового акта. При этом парламент 
страны вправе свободно решать вопрос о его принятии или непринятии, 

2. представление парламенту страны оформленного в соответст-
вии с требованиями закона проекта нормативно-правового акта. При 
этом парламент страны вправе свободно решать вопрос о его принятии 
или непринятии, 

3. представление парламенту страны оформленного в соответст-
вии с требованиями закона проекта нормативно-правового акта. При 
этом если парламент страны не принимает акт в представленном виде, 
то он выносится на референдум, который является обязательным, 

4. вынесение оформленного в соответствии с требованиями за-
кона проекта нормативно-правового акта на референдум, однако опо-
средуя данное вынесение через обязательное предварительное рас-
смотрение парламентом, 

5. вынесение оформленного в соответствии с требованиями закона 
проекта нормативно-правового акта на референдум, минуя парламент. 

Таким образом, указанные выше формы свидетельствуют о том, 
что право народной инициативы может быть реализуемо настолько по-
разному, что, в одном случае, речь будет идти о форме прямой демок-
ратии, а в другом случае, - о представительной демократии в чистом 
виде. Так, в приведенных первых двух моделях реализации права на-
родной инициативы оно, по сути, представляет собою лишь опреде-
ленное участие в законодательном процессе, причем лишь на одном из 
его этапов - на этапе законодательной инициативы. Дальнейшие этапы 
законодательного процесса (обсуждение, голосование, подписание, 
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вступление в силу, а в дальнейшем и пересмотр) при этом не претер-
певают хоть каких-либо изменений. 

Иначе обстоит дело, скажем, в пятой модели, где речь идет о фор-
ме прямой демократии без «примеси» представительной демократии. 
Однако чаще всего применяются модели, которые сочетают признаки 
непосредственной и представительной демократии.  

Рассматривая институт народной инициативы в Армении, следует 
обратиться к Концепции конституционной реформы, в которой в связи с 
институтами непосредственной демократии было сказано: «Принимая 
тот факт, что представительная демократия в современном мире - 
основная форма реализации демократии, тем не менее, в контексте 
конституционно-правовых развитий роль непосредственной демокра-
тии следует преимущественно рассматривать в плоскости сдерживания 
и противовешивания институтов представительной демократии. Наи-
высшая задача в том, чтобы максимально использовать воздействие 
прямой демократии в качестве противовеса при осуществлении госу-
дарственной власти. В частности, она должна быть направлена на то, 
чтобы не позволить представительной власти осуществить невзвешен-
ные шаги, способные отрицательно повлиять на демократические 
процессы» [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение инсти-
тута народной инициативы преследует цель создания определенного 
противовеса институтам представительной демократии. При этом в 
основу конституционной реформы заложена идея смешанного инсти-
тута гражданской инициативы, где сочетаются элементы непосредст-
венной и представительной демократии. Анализ конституционных 
норм, регулирующих отношения по реализации гражданской инициа-
тивы, показывает, что реализация данной формы демократии может 
быть опосредована представительным органом - Национальным 
Собранием. 

Рассмотрим подробнее механизмы реализации, заложенные в 
Конституции РА. 

1. Право законодательной инициативы. Реализация данного 
права, по сути, не опосредована кем-либо или каким-либо органом 
власти и осуществляется в качестве формы прямой демократии в 
чистом виде. Согласно части первой статьи 109 Конституции РА 
«правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция 
Национального Собрания и Правительство». Согласно части шестой 
той же статьи 109 Конституции РА «минимум 50.000 граждан, обла-
дающих избирательным правом, имеют право в порядке гражданской 
инициативы предложить проект закона Национальному Собранию». 
Таким образом, субъекты права законодательной инициативы, преду-
смотренные Конституцией РА, некоторым образом отделены друг от 
друга: в качестве субъектов законодательной инициативы напрямую 
обозначены лишь депутаты, фракции Национального Собрания и 
Правительство, гражданская инициатива представлена отдельно, что, 
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на наш взгляд, обусловлено тем, что представление проекта закона в 
порядке гражданской инициативы предполагает наличие определенных 
специфичных процессов, предшествующих самому представлению 
законодательной инициативы. Если представленный в таком порядке 
законопроект будет принят Национальным Собранием, то после вступ-
ления в силу данного закона инициативная группа - автор законо-
проекта, перестает существовать. 

2. Право вынесения законопроекта на референдум в случае, 
когда Национальное Собрание отклонило этот законопроект. Реали-
зация данного права, хотя и опосредована парламентом страны, так как 
без представления законопроекта в Национальное Собрание в порядке 
законодательной инициативы законопроект на референдум не может 
быть вынесен по инициативе граждан, тем не менее, данная «опосре-
дованность» носит исключительно промежуточный характер. Иначе 
говоря, опосредованность данного способа реализации права граж-
данской инициативы заключается лишь в отклонении Национальным 
Собранием предложенного в порядке законодательной инициативы 
проекта закона. Однако этот же законопроект может быть вынесен на 
референдум, и в реализации уже данного права парламент никоим 
образом не принимает участия. Однако для вынесения этого законо-
проекта на референдум Конституцией и законодательством предъяв-
ляются ряд требований. Так, если законопроект, предложенный в 
порядке гражданской инициативы, был отклонен Национальным Собра-
нием, то может быть вынесен на референдум, если: 

а) к нему присоединятся еще 300.000 граждан в течение 60 дней, 
б) Конституционный Суд РА признает законопроект соответствую-

щим Конституции РА. 
После подтверждения Центральной избирательной комиссией РА 

действительности собранных подписей и после признания Конституци-
онным Судом РА законопроекта соответствующим Конституции РА 
Президент обязан назначить референдум по данному законопроекту. 
Из вышеизложенного следует, что в случае обеспечения предъявляе-
мых Конституцией и законодательством требований законопроект, 
предложенный в порядке гражданской инициативы, автоматически 
выносится на референдум, что и позволяет утверждать, что в данном 
случае гражданская инициатива реализуется как форма прямой 
демократии в чистом виде. 

 3. Право вынесения законопроекта на референдум, минуя Нацио-
нальное Собрание, если выносимым на референдум законопроектом 
вносятся изменения в закон, принятый путем референдума. Законо-
проект, предложенный в порядке гражданской инициативы, без пред-
ставления Национальному Собранию, выносится на референдум, если: 

а) к нему присоединятся еще 350.000 граждан в течение 90 дней, 
б) Конституционный Суд РА признает законопроект соответст-

вующим Конституции РА (ч. 2 ст. 10 Конституционного закона РА «О 
референдуме»). 
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После подтверждения Центральной избирательной комиссией РА 
действительности собранных подписей и после признания Конститу-
ционным Судом РА законопроекта соответствующим Конституции РА 
Президент обязан назначить референдум по данному законопроекту. 
Из вышеизложенного следует, что в случае обеспечения предъяв-
ляемых Конституцией и законодательством требований законопроект, 
предложенный в порядке гражданской инициативы, автоматически 
выносится на референдум, что и позволяет сделать вывод о том, что в 
данном случае гражданская инициатива реализуется как форма прямой 
демократии в чистом виде. 

4. Право инициирования принятия Конституции и внесения изме-
нений в те главы и статьи Конституции, которые могут быть 
изменены только путем референдума. Таким правом обладают 
200.000 граждан, обладающих избирательным правом. Данное право 
опосредовано участием Национального Собрания, так как вопрос о том, 
выносить ли проект на референдум или нет, решается исключительно 
Национальным Собранием. 

5. Право инициирования внесения изменений в те главы и статьи 
Конституции, которые могут быть изменены Национальным Соб-
ранием. Таким правом обладают 150.000 граждан, обладающих из-
бирательным правом. Реализация данного права, по сути, не опосре-
дована кем-либо или каким-либо органом власти и осуществляется в 
качестве формы прямой демократии в чистом виде. Однако с учетом 
того факта, что полномочием по принятию проекта данных конс-
титуционных изменений обладает Национальное Собрание, в итоге 
проект изменений в Конституцию может быть принят либо отклонен им. 
В случае отклонения проекта конституционных изменений, пред-
ложенных в порядке гражданской инициативы, уполномоченный пред-
ставитель инициативной группы вправе выступить в Национальном 
Собрании в качестве основного докладчика и представить проект ре-
шения Национального Собрания о вынесении отклоненного проекта 
конституционных изменений на референдум (часть пятая статьи 86 
Конституционного закона РА «Регламент Национального Собрания») 
[3]. Таким образом, в данном случае мы имеем дело с формой прямой 
демократии, так сказать, «с продолжением», так как уполномоченный 
представитель инициативной группы без каких-либо подготовительных 
или дополнительных процедур вправе предложить Национальному 
Собранию вынести отклоненный проект конституционных изменений на 
референдум. Однако решить вопрос о том, назначать или не назначать 
референдум по указанному вопросу, будет Национальное Собрание. 
На основе вышеизложенного можно констатировать, что в данном 
случае имеется «смешанный» способ реализации права гражданской 
инициативы, включающий признаки формы прямой демократии в чис-
том виде и признаки представительной демократии. 
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В любом случае при внесении изменений в Конституцию Нацио-
нальное Собрание обращается в Конституционный Суд, который выно-
сит постановление о соответствии или несоответствии проекта консти-
туционных изменений Конституции РА.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в Ар-
мении в результате конституционных изменений 2015 года был внедрен 
институт гражданской инициативы, механизмы реализации которого 
проявляются в трех формах: 

− с признаками прямой демократии в чистом виде, 
− в смешанной форме, 
с признаками представительной демократии. 
Таким образом, формируется вывод о том, что невозможно одно-

значно определить гражданскую инициативу как форму прямой или 
представительной демократии, и в зависимости от конкретных законо-
дательных регулирований той или иной страны механизмы реализации 
права гражданской инициативы будут определять разные результаты, 
а также различную природу и́ процесса реализации, и́ правовых по-
следствий. 

При этом важнейшим становится вопрос о правовом регулировании 
механизмов реализации гражданской инициативы. Самым сущест-
венным в данном вопросе является соблюдение баланса, способного, 
с одной стороны, уберечь от чрезмерных требований, ограничений, 
необходимых процедур, сопутствующих реализацию права граж-
данской инициативы, которые способны усложнить реализацию права 
на гражданскую инициативу до такой степени, что будет искажена сама 
суть этой формы прямой демократиии, а с другой стороны, обеспечить 
надлежащее, соразмерное и разумное регулирование механизмов 
реализации права на гражданскую инициативу с тем, чтобы не допус-
тить произвола и злоупотребления правом, исключить спекуляции в 
вопросе реализации гражданской инициативы, так как подобные 
негативные явления в итоге способны дискредитировать такую форму 
прямой демократии и, в конечном счете, привести к утрате гражданами 
доверия к данному демократическому институту. На наш взгляд, любой 
существенный пробел в регулировании механизмов реализации права 
гражданской инициативы, способен создать почву для злоупотреб-
лений как со стороны органов публичной власти, так и со стороны 
граждан, обладающих правом гражданской инициативы (или групп, 
имеющих влияние на них). 

На наш взгляд, крайне важно, чтобы институт гражданской инициа-
тивы не стал инструментом подмены законодательного органа, тем бо-
лее не стремился подавить представительное правление само по себе. 
Роль института гражданской инициативы нами видится лишь в до-
полнительной мере по препятствованию процессу отчуждения пред-
ставителей народа от самого народа в случаях, когда парламент не 
хочет или не может решать задачу правового регулирования тех или 
иных вопросов, которые общество воспринимает как актуальные и 
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неотложные. Как ни парадоксально может прозвучать, разумное приме-
нение института гражданской инициативы способно сохранить ис-
тинную ценность представительного правления, ведь при подобном 
раскладе можно избежать ситуации, о которой А. Шайо сказал: “пар-
ламентское большинство, отделившееся от большинства избирателей, 
становится пригодным для осуществления тирании меньшинства” [4]. 
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ԼԻԼԻԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

իրավաբանական վարչության պետ,  
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՑԻԱԼԼԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆ 
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի փորձագիտական-

վերլուծական բաժնի առաջատար մասնագետ, 
Հայ-ռուսական համալսարանի հայցորդ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ, ԹԵ՞ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ՁԵՎ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Հոդվածում քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտը քննարկ-

վում է ժողովրդավարության այդ ձևի էության և բնույթի տեսանկյունից, միև-
նույն ժամանակ հիմնավորվում է ուսումնասիրվող թեմայի արդիականությունը: 
Քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտը դիտարկվում է ինչպես այդ 
իրավունքի իրականացման, այնպես էլ իրավական հետևանքների սահման-
ման և ընկալման տեսանկյունից: Առաջարկվում է ժողովրդական նախաձեռ-
նության իրականացման բազմաթիվ հնարավոր ձևեր` հիմնված օտար երկր-
ների փորձի վրա, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության մեջ ամրագրված իրա-
կանացման կառուցակարգերը: 

Հիմնաբառեր. քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտ, անմի-
ջական ժողովրդավարության ձև, ներկայացուցչական ժողովրդավարություն, 
ժողովրդական նախաձեռնություն և այլն: 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

 գիտական աստիճանի հայցորդ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ 
ԵՎ ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՄԻՆՉԵՎ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ (1990-1991 ԹԹ.) 

Երրորդ հանրապետության հռչակմամբ երկրի պաշտպանութ-
յան հարաբերությունների հիմնադիր կարգավորման համակարգը 
1990 թ. օգոստոսից ներառում էր ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրությու-
նը և «անկախության գործընթացի սկիզբն» ազդարարող Հռչակա-
գիրը: Դեռևս գործող խորհրդային սահմանադրական կարգավորու-
մը կառուցված էր երկրի պաշտպանության խնդրի լուծման գործա-
ռութային մոտեցման վրա: Այդուհանդերձ, դրա կարգավորման նոր-
մատիվ տարբերակում նկատվում են որոշակի համընկնումներ 
պաշտպանունակության սկզբունքի պահանջների ու բաղադրա-
տարրերի հետ: «Անկախության հռչակագիրը» ևս որդեգրեց երկրի 
պաշտպանության կառուցման գործառութային մոտեցումը: Ինքնիշ-
խանության ապահովման կարևոր խնդիրը լուծելու համար ՀՀ-ն 
իրեն իրավունք վերապահեց ստեղծելու զինված ուժեր: Այդ իրավա-
զորությունը պետք է իրավաբանորեն նպաստեր սեփական զորա-
միավորումների անհապաղ ստեղծմանը՝ պայմանավորված ղարա-
բաղյան գործընթացներով: 

ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրության և «անկախության գործըն-
թացի սկիզբն» ազդարարող Հռչակագրի ուսումնասիրության արդյուն-
քում սույն հոդվածում ներկայացվել է ինչպես մինչև անկախությունը 
Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակման և երկրի պաշտ-
պանության սահմանադրական կարգավորման մանրամասները, այն-
պես էլ երկրի ինքնիշխանությանը, հայրենիքի պաշտպանությանը և 
անվտանգությանը տրված կարևորագույն նշանակությունը։  

Հիմնաբառեր. հայրենիքի պաշտպանություն, կարևորագույն 
ֆունկցիա, ժողովրդի գործ, պաշտպանունակություն, սրբազան պարտք, 
պատվավոր պարտականություն, պատմականություն, հռչակագիր: 

 
Հայաստանի երրորդ հանրապետության պետաիրավական համա-

կարգի հիմնադրման սկիզբն ազդարարեց 1990 թ. օգոստոսի 23-ին ըն-
դունված «Հայաստանի անկախության մասին» հռչակագիրը: Գրեթե բո-
լոր հետազոտողները «Հայաստանի անկախության մասին»  

Հռչակագիրը գնահատում են որպես քաղաքական իրավական մի 
փաստաթուղթ, ինչը ժողովրդավարական, իրավական հասարակությունը 
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սահմանում էր որպես զարգացման ռազմավարություն և նախորոշում էր 
իրավական բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները: «Հռչակա-
գիրը հայտարարելով հայկական պետության անկախության գործընթա-
ցի սկիզբ ամրագրում էր նաև այն հիմքերը, ռազմավարական խնդիր-
ները, պատմաքաղաքական նախադրյալները, որոնք ընկած էին անկա-
խության քաղաքական-իրավական սկզբնավորման հիմքում» [1, էջ 353]:  

Հռչակագրի ներածությունում ՀՀ Գերագույն խորհուրդը խնդիր էր 
դնում «ժողովրդավարական, իրավական հասարակարգի ստեղծումը»: 
Այս խնդիրը պետության ու նոր հասարակության կառուցման ռազմավա-
րական նպատակն էր, հատկապես որ Հռչակագրի 12-րդ հոդվածը սահ-
մանում էր. «Հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետութ-
յան Սահմանադրության մշակման, իսկ գործող Սահմանադրության մեջ 
փոփոխությունների ու լրացումների կատարման, պետական մարմինների 
գործունեության, հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար»:  

Հռչակագիրը սահմանում էր երկրի պաշտպանության համար կարևոր 
նորմ-խնդիրներ: Հռչակագրի 5-րդ հոդվածն ուներ հետևյալ բովանդա-
կությունը. «Հայաստանի Հանրապետությունն իր անվտանգությունը և 
սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու նպատակով ստեղծում 
է Գերագույն խորհրդին ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զոր-
քեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմիններ: Հայաս-
տանի Հանրապետությունն ունի ԽՍՀՄ ապառազինության իր մասնա-
բաժնի իրավունքը: Հայաստանի Հանրապետությունն ինքն է որոշում իր 
քաղաքացիների զինվորական ծառայության կարգը: 

Այլ երկրների զորամիավորումները, նրանց ռազմական բազաները և 
շինությունները կարող են տեղաբաշխվել Հայաստանի Հանրապետութ-
յան տարածքում Գերագույն խորհրդի որոշմամբ: 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են օգտա-
գործվել միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ»:  

Այսպիսով ստացվում է, որ երկրի պաշտպանության հարաբերություն-
ների հիմնադիր կարգավորման համակարգը 1990 թ. օգոստոսից հետո 
ներառում էր ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրությունը և, անշուշտ, «անկա-
խության գործընթացի սկիզբն» ազդարարող Հռչակագիրը: 

ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրության 4-րդ գլուխը վերնագրված էր «Ար-
տաքին քաղաքական գործունեությունը և սոցիալիստական հայրենիքի 
պաշտպանությունը» վերտառությամբ: Այդ գլխի 29 և 30 հոդվածները 
նվիրված էին հայրենիքի պաշտպանության հարաբերությունների կար-
գավորմանը, որը գրեթե բառացիորեն կրկնում էր ԽՍՀՄ Սահմանադ-
րության 5-րդ գլխի (Սոցիալիստական հայրենիքի պաշտպանությունը) 
դրույթները [1, էջ 353]: Տարբերությունները շատ նուրբ էին՝ պայմանա-
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վորված այն հանգամանքով, որ երկրի պաշտպանությունը ԽՍՀ Միութ-
յան իրավասության ոլորտ էր: Հետևաբար, 29 հոդվածը սկսվում էր 
«ԽՍՀՄ Սահմանադրությանը համապատասխան …» ձևակերպումով: 30 
հոդվածը սկսվում էր «Հայկական ԽՍՀ-ն մասնակցում է…» երկրի պաշտ-
պանունակության ապահովմանը, իսկ ԽՍՀՄ Սահմանադրության դրան 
համապատասխանող 32 հոդվածը սկսվում էր «Պետությունն ապահովում 
է….» բանաձևով [2, էջ 14]: 

Փորձենք վերլուծել սահմանադրական վերոնշյալ նորմերը պաշտպա-
նունակության սկզբունքի տեսանկյունից:  

Երկրի պաշտպանության խնդիրը ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ Սահմանադրութ-
յունները դիտարկում էին «պետության կարևորագույն գործառույթ և ամ-
բողջ ժողովրդի գործ»: Այդ խնդիրը պետության արտաքին գործառույթ էր 
դիտարկում նաև սոցիալիստական պետականագիտությունը1 [3, էջ 50]: 
Երկրի կամ ինչպես նշում էին այդ Սահմանադրությունները «հայրենիքի 
պաշտպանության» գործառույթի իրականացման նպատակով ստեղծվում 
են ԽՍՀՄ զինված ուժեր և սահմանվում է ընդհանուր զինապարտություն: 
Զինված ուժերի նպատակն էր պաշտպանել սոցիալիստական նվաճումնե-
րը, խորհրդային ժողովրդի խաղաղ աշխատանքը, պետության ինքնիշ-
խանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը: Այդ նպատակից 
Սահմանադրությունը բխեցնում էր զինված ուժերի պարտքը՝ հուսալի 
պաշտպանել հայրենիքը, լինել մշտական մարտական պատրաստության 
վիճակում, ինչը երաշխիք էր ամեն մի ագրեսորի անհապաղ հակահար-
ված տալուն: Պետությունը (ֆեդերացիան) ապահովում էր երկրի ան-
վտանգությունը և պաշտպանունակությունը՝ զինված ուժերն ապահովելով 
անհրաժեշտ հանդերձանքով: Այս խնդիրը դրված էր ԽՍՀ Միության վրա, 
Հայկական ԽՍՀ-ն որպես դաշնության սուբյեկտ ըստ Սահմանադրության 
30 հոդվածի 1-ին մասի ընդամենը «մասնակցում էր» այդ ապահովմանը: 
Վերջին սահմանադրական դրույթը սահմանում էր, որ երկրի պաշտպա-
նության ասպարեզում պետական մարմինների, հասարակական կազմա-
կերպությունների պաշտոնատար անձանց պարտականությունները որոշ-
վում են ԽՍՀ Միության օրենսդրությամբ: 

Այսպիսով, իր հայեցակարգային հիմքով խորհրդային երկրի պաշտ-
պանության խնդիրն, ի վերջո, ուղղակիորեն դիտարկվում էր պետության 
գործառույթ, նրա կողմից իրականացվող գործունեության հիմնական և 
շատ կարևոր ուղղություններից մեկը:  

1 «Սոցիալիստական երկրի պաշտպանության գործառույթն օբյեկտիվորեն առաջ է եկել 
ոչ թե սոցիալիստական հասարակարգի ներքին զարգացման պահանջներից, այլ իմպերիա-
լիստական պետությունների գոյության և ագրեսիայի մշտական վտանգի անհրաժեշտութ-
յունից: Այդ գործառույթի իրականացման բնագավառում գլխավոր դերը պատկանում է 
զինված ուժերին, որոնց սովետական պետությունը հագեցնում է առաջավոր տեխնիկայով 
և պահում է մշտական մարտական պատրաստության վիճակում»: 
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Խորհրդային պետական (սահմանադրական) իրավունքի տեսությու-
նը հիմք ընդունելով սահմանադրական նորմերը՝ խորհրդային պետութ-
յան կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների շարքում տեղ չէր 
հատկացրել պաշտպանունակության սկզբունքին1 [4, c. 221-224]: Սակայն 
երկրի պաշտպանության խորհրդային սահմանադրական կարգավորումն 
աչքի էր ընկնում մի շարք յուրահատկություններով, ինչը հիմք է տալիս 
պնդելու, որ չնայած երկրի պաշտպանության խնդիրը Սահմանադրությու-
նը դիտարկում էր պետության գործառույթ, սակայն կարգավորման այդ 
նորմատիվ տարբերակում նկատում ենք որոշակի համընկնումներ պաշտ-
պանունակության սկզբունքի պահանջների ու եզրութաբանական համա-
լիրի հետ: Դրանցից կարելի է նշել հետևյալները. 

ա) Հայկական ԽՍՀ Սահմանադրության 29 հոդվածը հայրենիքի 
պաշտպանությունը պետության գործառույթների համակարգում համա-
րում էր «կարևորագույն գործառույթ», 

բ) Հայկական ԽՍՀ Սահմանադրության նույն հոդվածը համարում էր, 
որ հայրենիքի պաշտպանությունը ոչ միայն պետության գործառույթն է, 
այլև «ամբողջ ժողովրդի գործը», 

գ) Հայկական ԽՍՀ Սահմանադրության 30 հոդվածի 1-ին մասը սահ-
մանում էր, որ պետությունն ապահովում է երկրի անվտանգությունը և 
պաշտպանունակությունը: Սահմանադրական այդ դրույթը կարելի է 
գնահատել որպես պաշտպանության գործառույթի իրականացման որա-
կական վիճակ: Այսինքն՝ պետությունն իրականացնելով պաշտպանութ-
յան գործառույթի բովանդակության մեջ մտնող գործողությունները՝ զին-
ված ուժերի ստեղծում և այլն, պետք է արդյունքում դա այնպես կազմա-
կերպի և գործադրի, որ, ի վերջո, երկիրը լինի պաշտպանունակ, այսինքն՝ 
ընդունակ «անհապաղ հակահարված տալու ամեն մի ագրեսորի», 

դ) Հայկական ԽՍՀ Սահմանադրության 30 հոդվածի 1-ին մասը 
պաշտպանունակության ապահովման համար պետության առջև դնում էր 

1 «Պետության կազմակերպման սկզբունքները սոցիալիստական պետականագիտութ-
յան մեջ դիտրակվում էին երկու մակարդակում: Առաջինը որպես պետական ապարատի 
կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքներ: Այդպիսիք էին համարվում ժողովրդի 
մասնակցությունը պետական կառավարմանը, դեմոկրատական ցենտրալիզմը, սոցիալիս-
տական օրինականությունը, պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմը, սոցիալիստական 
պլանավորումը, գիտական հիմքերով կառավարումը, կոմունիստական կուսակցության 
ղեկավար դերը պետական ապարատում:  

Երկրորդ մակարդակը դա, այսպես կոչված, խորհրդային սահմանադրության սկզբունք-
ներն էին աշխատավորների ինքնիշխանության, ազգերի և ազգությունների իրավա-
հավասարության, խորհուրդների լիիշխանության, քաղաքացիների լիիշխանության, նրանց 
իրավունքների ու պարտականությունների միասնության, դեմոկրատական կենտրոնացման 
[5, էջ 70-85]»: 

148 

                                        



Իրավագիտություն 
 

 

պարտականություն՝ «զինված ուժերը հանդերձել անհրաժեշտ ամեն 
ինչով»1 [6, էջ 292]:  

Այդ պարտականությունից բխում էր, որ պետությունն իր ռազմավա-
րական և մարտավարական պլանավորման, կառավարման գործընթա-
ցում զինված ուժերին «հանդերձելուն» հատկացնում էր առաջնային, գե-
րակա տեղ հասարակական կառավարման մնացած խնդիրների ու շահե-
րի նկատմամբ, 

ե) Հայկական ԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադրության 60-61 հոդվածները 
կարգավորում էին երկրի պաշտպանության ոլորտում քաղաքացիների 
պարտականությունները: Դրանցում հայրենիքի պաշտպանությունը հա-
մարվում էր բոլոր քաղաքացիների սրբազան պարտքը, հայրենիքին դա-
վաճանելը՝ ծանրագույն հանցագործություն ժողովրդի հանդեպ, իսկ 
զինված ուժերում ծառայելը՝ պատվավոր պարտականություն [7, էջ 24]:  

Պետք է նկատի ունենալ մեկ այլ հանգամանք. բացի սահմանադրա-
կան կարգավորումից խորհրդային հասարակության կառավարման գոր-
ծում մեծ դերակատարություն ունեին քաղաքական-իրավական կարգա-
խոսները: Իսկ երկրի պաշտպանության ոլորտում տարածված քարոզչա-
կան կարգախոսներից էր «Ամեն ինչ պաշտպանության համար» բանաձ-
ևը: Մյուս կողմից խորհրդային քաղաքական իրավական համակարգը 
համաշխարհային մասշտաբով գնահատվում է որպես մոբիլիզացիոն2 [8, 
c. 248-249], որը շնորհիվ կենտրոնացվածության, ուժերի լարումով կարող 
էր լուծել իր առջև դրված խնդիրները, եթե ճիշտ էին որոշվում դրանց 
առաջնահերթությունները:  

Այսպիսով, խորհրդային երրորդ սերնդի՝ ՀԽՍՀ 1978 թ. Սահմանադ-
րությունը, որը պաշտոնապես համարվում էր նաև Հայաստանի երրորդ 

1 «Հանդերձել» բայի հիմքում ընկած է «հանդերձանք» գոյականը: Վերջինը, ըստ բա-
ցատրական բառարանի, ունի մի քանի իմաստ. 1) սարք, պատրաստություն, 2) սարքա-
վորում, անհրաժեշտ իրերի ամբողջություն, 3) զորականին անհրաժեշտ իրերի ամբող-
ջություն, օրինակ՝ սաղավարտ, զրահ, սուր, 4) վրան միաժամանակ կրելու հագուստների 
ամբողջություն:  

2 Չ. Ֆ. Էնդրեյնը համեմատական վերլուծության հիման վրա նորագույն աշխարհում 
առանձնացնում է քաղաքական համակարգերի չորս տիպ՝ բյուրոկրատական, ավտորի-
տար, համաձայնողական (պլյուրալիստական) և մոբիլիզացիոն: Ըստ նրա XX դ. փորձը 
վկայում է, որ քաղաքական համակարգերի օգնությամբ սոցիալ-տնտեսական առաջադի-
մության արագ նվաճումների հուսերը չարդարացրեցին իրենց: Բոլոր համակարգերը 
ցուցադրում են զարգացման մտադրությունների և իրական արդյունքների անհամապա-
տասխանություն: Այդ հիմնախնդիրը խթանեց հասարակության զարգացման կառուցված-
քային-կազմակերպական հիմնահարցի տեսական մշակումը. հասարակական ո՞ր կառուց-
վածքն է ունակ ապահովել առաջադիմական զարգացումը: Առաջ եկան զարգացման 
կառուցվածքային երեք տեսություն՝ մոդեռնիզացիայի, ինստիտուցիոնալիզմի, կախվա-
ծության, որոնցից յուրաքանչյուրն իր տեսակետն ունի իշխանության, սոցիալական խմբերի, 
ազգային պետության, քաղաքական կուսակցությունների և օտարերկրյա ինստիտուտների 
նկատմամբ։ 
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հանրապետության Սահմանադրություն մինչև 1995 թ., երկրի պաշտպա-
նության խնդրին տվել էր բավականին պատշաճ սահմանադրական կար-
գավորում՝ այդ խնդիրը համարելով պետության կարևորագույն գործա-
ռույթ, այսինքն՝ պետության գործունեության հիմնական ուղղությունների 
համակարգում առաջնային, գերակա գործառույթ: Նման մոտեցումից 
բխում էր պետության այլ գործառույթների՝ երկրի պաշտպանության 
խնդիրներին ենթարկվածություն: Սահմանադրական կարգավորման այդ 
մոտեցումը երկրի պաշտպանության խնդիրը համարում էր ոչ միայն պե-
տության կարևորագույն խնդիր, այլև «ամբողջ ժողովրդի գործ»:  

Սահմանադրական կարգավորման նման մոտեցումները և միտումնե-
րը հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ այդ կարգավորման բովանդակութ-
յան մեջ նկատվում են պաշտպանունակության սկզբունքի տարրեր: 

Այս համատեքստում «Անկախության հռչակագիրը» պաշտպանութ-
յանը նվիրված 5-րդ հոդվածով լուծում էր երկու խնդիր: Առաջինը՝ ՀՀ ինք-
նիշխանության ապահովումն էր, ինչն անհնարին էր առանց սեփական 
զինված ուժերի: Այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ ՀՀ-ն իրեն իրավունք էր 
վերապահում ստեղծել զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հա-
սարակական անվտանգության մարմիններ: Հռչակագիրը սահմանում էր 
դրանց նյութական, անձնակազմի համալրման և օգտագործման ապագա 
հիմունքները: Երկրորդ խնդիրը բխում էր Արցախի Հանրապետության 
շուրջ ստեղծված իրավիճակից. անհապաղ ստեղծել սեփական զորամիա-
վորումներ, որովհետև ղարաբաղյան գործընթացներն արագորեն գնում 
էին զինված հակամարտության վերածվելու ուղղությամբ: 

Անկախության հռչակագիրը 1990 թ. դրությամբ ընդամենը մտադ-
րությունների ամրագրում էր, որը մի շարք հարցերում շեղվում էր խորհր-
դային սահմանադրական կարգավորման հիմնադրույթներից՝ ՀՀ-ը վե-
րապահելով իրավունքներ, որոնք այդ պահին ԽՍՀ Միության իրավա-
սության ոլորտ էին: Եթե Հռչակագիրը դիտարկենք պաշտպանունակութ-
յան սկզբունքի տեսանկյունից, ապա դրանում վերջինիս որևէ տարր չենք 
նկատում: Այս հանգամանքը հիմք չի տալիս քննադատել այդ կարևոր քա-
ղաքական-իրավական փաստաթուղթը: Նման հիմքով քննադատությունը 
կնշանակի գիտական հետազոտության պատմականության սկզբունքի 
պահանջների անտեսում, այսինքն՝ այսօրվա իրողություններից ելնելով 
գնահատել այն ժամանակվա քաղաքաքական-իրավական քայլերը՝ հաշ-
վի չառնելով այդ ակտերի ստեղծման ու գործողության պատմական ժա-
մանակաշրջանի պայմանները: 

Հռչակագիրը, խորհրդային սահմանադրական կարգավորման պայ-
մաններում, որում երկրի պաշտպանությունը հայտարարված էր դաշնութ-
յան բացառիկ իրավասությունը, ՀՀ-ը վերապահում էր իրավունքներ իրա-
վասության այդ ոլորտում և խնդիր էր դնում ստեղծել սեփական զինված 

150 



Իրավագիտություն 
 

 

ուժերը: Անշուշտ, 1990 թ. դրությամբ դա կարևոր և առաջին քայլն էր երկ-
րի պաշտպանության ապահովման ուղղությամբ, ինչի հրամայական ան-
հրաժեշտությունը բխում էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված 
իրադրությունով: Սակայն, եթե փորձենք ռազմավարական խնդիրների 
տեսանկյունից մոտենալ հիմնահարցին, ապա անկախության քաղաքա-
կանության սկիզբը հռչակող Հայաստանի Հանրապետության համար ար-
տաքին պայմանները նույնն էին, ինչ այսօր: Դեռևս այն ժամանակ ակն-
հայտ էին այն վտանգները, որ առաջանալու էին ՀՀ-ի համար՝ անկախաց-
ման դեպքում: Ընդ որում, անկախության գործընթացի սկիզբը հռչակած 
Հայաստանի համար անկախությունը վրա հասավ ընդամենը մեկ տարի 
հետո, ոչ թե Հռչակագրին համապատասխան քաղաքական-իրավական 
քայլերի իրականացման հետևանքով, այլ ԽՍՀՄ փլուզման պատճառով: 
1991 թ. սեպտեմբերի 25-ին Գերագույն խորհուրդը հռչակեց ՀՀ անկա-
խությունը։ 
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ЛУСИНЕ БАРСЕГЯН 

Соискатель ученой степени Академии 
 государственного управления РА 

 
 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ТРЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И 
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИИ ОБОРОНЫ 

СТРАНЫ ДО НЕЗАВИСИМОСТЫ (1990-1991 ГГ.) 
 
С провозглашением независимосты система учередительного 

регулирования отношении обороны страны включало Конституцию 
Арм. ССР 1978 г. и Декларацию независимости 23 августа 1991 г. Пока 
что действуюшее советское конституционное регулирование задачу 
зашиты страны строило на основе функционального подхода. Однако в 
этой верссии нормативного регулирования имелись некоторые эле-
менты принципа обороноспособности. Декларация независимости тоже 
взяла за основу функциональний подход. Для обеспечения сувере-
нитета, РА оставила за собой право создания воруженных сыл. Это 
право была необходимо для незмедлителной организации собственних 
воруженных формировании в связи с карабахскими процессами. 

В результате изучения Конституции Армянской ССР 1978 и 
Декларации провозглашающей «Декларацию независимости», в этой 
статье представлены детали конституционного устройства провозгла-
шения Третьей Республики Армения и защиты страны, а также 
суверенитета страны, защиты и безопасности Родины. 

Ключевые слова: защита родины, важнейшая функция, дело 
народа, обороноспособность, обеспечение ВС, святой долг, почетная 
обязанность, историчность, декларация.  
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DECLARATION OF THE THIRD REPUBLIC OF ARMENIA AND 

CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE ISSUES OF THE COUNTRY 
DEFENSE UNTIL INDEPENDENCE (years 1990-1991) 

 
Since August, 1990, upon declaration of the third republic, the system of 

basic regulation of country defense relations has been including Constitution 
of Armenian SSR, 1978 and Declaration that served as a signal of «the 
independence process start». Still effective Soviet Constitutional Regulation 
was built on the functional approach to the solution of country defense issue. 
Nevertheless, in the normative variant of its regulation one can notice definite 
coincidences between defense principle demands and constituents. 
«Declaration of independence» has also adopted the functional approach of 
country defense construction. For the solution of the important problem of 
self-governance provision the RA has taken a right to create armed forces. 
That authority should have legally stimulated the urgent creation of own 
military associations caused by Karabakh processes. 

As a result of the review of the Constitution of the Armenian SSR in 1978 
and the Declaration proclaiming the beginning of the independence process, 
this article mentions the details of the proclamation before the independence 
of the third Republic of Armenia and the constitutional settlement of the 
country's defense, as well as the importance of the country's sovereignty, the 
protection and security of the motherland. 

Keywords: motherland defense, the most important function, people 
business, defensiveness, armed force gear, sacred duty, honorary duty, 
historicity, declaration.  
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LEGAL PROBLEMS OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF JURY 
TRIAL TO THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 
 

The article presents the theoretical foundations of the institution of 
jury trial and the experience of other states related to the activities of 
this institution. The fact that the legislation of the Republic of Armenia 
does not currently envisage the jury trial is emphasized in the article. 
The author recommends legislative changes related to the introduction 
of jury trial into the legal system and actually into the judicial system of 
the Republic of Armenia. 

Keywords: jury, judge, judicial power, judicial system, democracy.  
 
Before turning to the issue of the institution of jury trial within the legal 

system of the Republic of Armenia, it is worth making a theoretical study of 
this institution, as well as to establish how the jury trial is acting in the other 
countries and what its historical background is.  

Many historians have called Greece "the birthplace of democracy". 
Perhaps one reason for such a definition or such a characteristic of Greece 
is not only the fact that democracy itself was invented by the Athenian 
Greeks, but also the evidence that “the jury trial" first arose precisely in 
Ancient Greece or rather in Athens. “Dicastery” is the first form of 
consideration and settlement of litigation involving representatives of the 
people (dikasts or heliasts), which was introduced in the 6th-5th centuries 
BC. Dicastery was also called "helium" and this was one of the first jury trials 
that was operated in Athens. Publicity of the court hearings in the open air, 
the number of “the people's judges” reaching 883, selection of judges by 
many citizens and many other features were determinative for the Greek 
dicastery. Taking up their duties, the people's representatives gave a solemn 
oath to judge by law and listen to the same speech of both sides [1]. The 
number of the cases that were to be adjudicated by particular juries was 
determined in the morning of the day when the court session was to be taken 
place and accordingly it was done in order to exclude the possibility of 
influencing on judges from the side of interested people [2]. The presence 
and the activity of the jurors in the Greek court was a necessary condition 
not only for the democratic structure of the community but also for the 
democratic character of the judicial system. It was a part of the concept of a 
citizen of the Greek community, as determined by Aristotle.  

The court with the participation of jurors is such a form of organization 
of the court, when the consideration and authorization of cases in the court 
are carried out by “the two hands”. On the one hand a court consists of 
people's representatives (jurors) and on the other hand the professional 
judge. The former resolve the question of the guilt of defendant and the latter 
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applies the provisions of law to the case at the basis of the verdict of jurors 
(verdict here is an act of jurors) [3]. This definition reflects the essence and 
the role of jurors in the exercising of the fair justice: their function is 
adjudicating the defendant's guilt, that is, the institution of the jury trial itself 
is aimed at providing a legal opportunity for society to decide whether there 
is a fault or not, since the jurors themselves are not professional judges-
lawyers. Thus, it is obvious that the recognition and authorization of the 
institution of jury trial eventually leads to a dual power in the exercise of the 
exclusive function, which is justice and it is the prerogative of the court 
(judges as representatives of the judiciary). Accordingly, the question of 
power arises in this case. It has two sides: firstly, it is a matter of 
strengthening the independent judiciary and the independence of court in its 
relations with the other branches of power, secondly, this is a question of the 
power of citizens within the system of justice itself and the authority of daily 
consciousness in its relations with professionals [4]. In spite of the fact that 
the theory of separation of power proposed by J. Locke and Montesquieu 
points to the balances between the legislative, executive and judicial 
branches, the institution of jurors does not limit in any way and moreover it 
does not put the judiciary in the situation of dependence on the other 
branches of the power. Therefore, the main idea in the concept of 
consideration of litigations through the jurors indicates the democratic nature 
of jury trial itself. Today, the current constitutions of many states (for 
example, the Constitution of Russia, Georgia, Kazakhstan etc.) reflect the 
democratic character of the political life of society, particularly the 
constitutional legal provision on giving power to the people is fixed. “The only 
source of power is the multinational people", "all power belongs to the 
people, who exercise their sovereignty in accordance with it", "sovereign 
state power belongs to the people" and many other formulations that 
consolidate the democratic principle of "people's right to power" are 
sanctioned by modern states at the level of their Basic Laws (Constitutions). 
Thus, the institution of jurors can in no way lead to the formation of dual 
power within the judiciary, as some lawyer-scholars believe that the power 
itself is constitutionally and initially the right of people. Under the conditions 
of a democratic political regime the idea about the institution of jury trial 
leading to dual power is unacceptable. In fact, a court with the participation 
of jurors is the only authority with popular participation because it is only in 
this case the constitutional principle of understanding people as the sole 
source of power in the state is fully implemented [5]. The right of the people 
to participate in public administration particularly in the implementation of 
justice, does not require additional reasoning since this right is a principle of 
a state governed by the role of law, a democratic state or a human right [6, 
էջ 26]. This human right is also envisaged in the Universal Declaration of 
Human Rights of 1948 particularly Article 21 enshrines the idea that 
еveryone has the right to take part in the government of his country, directly 
or through freely chosen representatives. Thus, the concept of juror 
participation in judicial proceedings is also an international norm and in many 
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countries it is a constitutional legal provision that proclaims the people as a 
source of state power and grants them the right to take part in the 
management of state affairs, in particular, the right to take part in justice.  

If we carry out a deeper filtration of the notion of the judicial power 
through the ideas of a democratic political regime, we can distinguish the two 
main forms of “the democratic judicial system": the election of judges by the 
citizens and the institution of jury trial. If the people have the right to decide 
through holding elections who should be a judge, they are in fact the first 
participant in the creation and organization of the judiciary. Accordingly, the 
election of judges is a step towards democratization of the judicial system. 
Another step is the introduction of the institution of jury trial, since in this case 
the people no longer choose the judges and they themselves are entitled to 
the right to judge. We consider it important to emphasize that none of these 
forms of democratization of the judiciary has been recognized and applied in 
the Republic of Armenia.  

The concept of "a court" is based on not only the legal premise. In any 
state where the judiciary is separated from the legislative and executive 
powers, where people have at least the slightest and not necessarily legal 
consideration of what the judiciary should be like, as well as the judicial 
system and the court, society associates the concepts of "the justice" and "a 
court" with the notion of "the fairness". In any country, the basic requirement 
of society to the judiciary and a court is adoption of fair judicial decisions. 
Justice and fairness are the basic, philosophical and moral demands of the 
society. Accordingly, the court as a state body that administers justice, in the 
understanding of people should be fair. From this point of view, a court with 
the participation of jurors is a unique model of legal proceedings when all the 
principles of law and the demands of morality must be realized and be 
interrelated [7]. In a dispute should be the justice that society demands and 
therefore society itself must participate in the procedure of justice, also must 
have the right to adopt a verdict. Society must participate in the procedure of 
justice and express its opinion through its representatives and that is jurors. 
Accordingly, the question of fairness within the framework of the said 
institution of jury trial is resolved more effectively.  

At present in many countries the problem of increasing the general legal 
culture of the people is constantly discussed. Many countries are trying to 
resolve this issue through legal propaganda, through education of the 
population and so on. In order to spread knowledge about the law, the state 
can use all possible means and methods (art, media, literature, television, 
etc.). The main goal of increasing the level of legal awareness in society and 
legal culture in the country is to contribute to the strengthening of the rule of 
law, since a person with the high sense of fairness is more respectful to the 
requirement of law and order. What are the most effective means for 
nurturing the legal culture in the country? Many authors point to the institution 
of jurors as the answer to this question. The jurors help to increase the 
efficiency of justice, the formation of public sense of justice and enhance the 
legal culture of the state [8]. Another importance of the institution under 
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consideration is the realization of the educational function, as well as the 
professional development of the officials working in the legal sphere: 
investigators, prosecutors, judges, lawyers [9]. Accordingly, the action of jury 
trial on the one hand contributes to increase of the level of legal awareness 
and the level of legal culture of society (since “public representatives” are 
authorized to judge supposed accused people), but on the other hand, it 
contributes to the rise of the level of professional skills of judges, 
investigators, prosecutors and lawyers (for example, the level of oratorical 
ability of lawyers or prosecutors when they speak in front of jurors).  

One of the countries where the institution of the jury trial has been 
operating for a long time and has formed a certain experience of such a court 
is Russia. If we examine Russian law within the framework of this institution, 
it can be noted that the legal aspect of the institution of jurors is reflected in 
two main legal formulations. First, Articles 20 and 47 of the Constitution of 
the Russian Federation establish "the right of the accused to be examined 
by a court with the participation of jurors"; second, Article 32 enshrined "the 
right of citizens to participate in the action and procedure of justice”. 
Accordingly, the formation of jury trial is, on the one hand, the realization and 
guarantee of the constitutional right of the accused and on the other hand, 
the realization and guarantee of the right of citizens to participate in the action 
and procedure of justice. At the same time, it is necessary to distinguish 
between "the right to participate in the action and procedure of justice" and 
"the right to exercise justice". Only a court has the right to exercise justice 
(the judge is the bearer of the judiciary), because only the court decision 
finally resolves the criminal case. Thus, citizens when they act in the status 
of jurors, using their constitutional right to participate in the exercise of 
justice, do not have the right to adopt a final legal act that concludes the 
criminal case and finally decides the main issue of the case. That is, deprived 
of the opportunity to take the final judicial act (a judicial verdict), the jurors do 
not exercise the justice itself (as a verdict is not the final legal act which finally 
resolves the issue of punishment of the accused people or the other legal 
issues), but they only participate in the exercising of justice. In addition to the 
above legal norms the Constitution of the Russian Federation also enshrines 
the provision that in cases provided by federal law judicial proceedings are 
carried out with the participation of jurors. This constitutional norm has 
created a legal basis for the introduction of the institution of jurors in the 
procedural legislation of the Russian Federation. In particular, the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation contains and provides a 
Chapter entirely devoted to the specifics of criminal proceedings involving 
jurors.  

The Constitution of the Republic of Armenia adopted on July 5, 1995 
provided for the following provision (Article 91): "In the cases stipulated by 
law the trial is conducted with the participation of a jurors”. This rule actually 
established the obligation to create the court with the participation of jurors. 
Establishing such a constitutional norm the legislative body (in the Republic 
of Armenia it is the National Assembly) actually undertook an obligation to 
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adopt certain changes in the procedural legislation of Armenia. It had to be 
adopted a new law establishing, for example, the legal status and procedure 
for the elections of jurors and other rules of law. However, the Republic of 
Armenia legislator showed "unconstitutional inaction" [6, էջ 10]. It turned out 
that the Constitution of Armenia of July 5, 1995 enshrined the constitutional 
legal norm providing for the institution of jury trial, which was not 
subsequently exercised for the reason of absence of the necessary 
legislative acts. N.M. Kolosova believes that the absence of laws 
promulgated in order to ensure constitutional norms makes it possible to 
raise the question of the legal responsibility of the state as a whole, since it 
is difficult or impossible to implement constitutional rights and freedoms 
without the other legislative acts [10]. Accordingly, Article 91 of the 
Constitution of the Republic of Armenia of July 5, 1995 in the period of its 
action took the form of "a dead Article". 

The institute of jury trial, despite of its democratic nature, was not 
introduced into the legal and judicial system of the Republic of Armenia 
during the period of constitutional amendments (referendums on November 
27, 2005 and on December 6, 2015).  

Thus, basing on the all ideas and judgments above, we propose in 
Chapter 7 (Courts and The Supreme Judicial Council) of the Constitution of 
the Republic of Armenia to envisage a provision: "In cases prescribed by law 
legal proceedings are conducted with the participation of jurors". We also 
propose in Chapter 2 (Basic rights and freedoms of the human being and the 
citizen) of Constitution of the Republic of Armenia to envisage a provision: 
"A person accused of a crime has the right to be examined his case by the 
court with the participation of jurors".  
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ԻՆՆԱ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

իրավագիտության մագիստրոս  
 

 
ԵՐԴՎՅԱԼ ԱՏԵՆԱԿԱԼՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 
Հոդվածում ներկայացված են երդվյալ ատենակալների ինստիտուտի 

տեսական հիմունքները և այլ պետությունների փորձը կապված սույն 
ինստիտուտի գործունեության հետ: Առաջարկվում են օրենսդրական փո-
փոխություններ կապված երդվյալ ատենակալների ինստիտուտը Հայաս-
տանի Հանրապետության իրավական համակարգ ներմուծելու հետ:  

Հիմնաբառեր. երդվյալ ատենակալներ, դատավոր, դատական իշխա-
նություն, դատական համակարգ, ժողովրդավարություն:  

 
 
 
 

ИННА НЕРСЕСЯН  
Академия государственного управления 

Республики Армения, Магистр права 
 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены теоретико-исторические основы института 

присяжных заседателей, учтен международный опыт, а также неко-
торые закономерности действия данного института в иностранных 
государствах. Представлены определенные предложения в связи с 
внесением изменений в правовую систему Республики Армения.  

Ключевые слова: присяжные заседатели, судья, судебная власть, 
судебная система, демократия.  
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ԱՐԵՆ ՏԵՐ-ԲԱԼՅԱՆ 
ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿ (ՏԵՍԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է միջազգային իրավունքի սուբ-
յեկտ հանդիսացող միջազգային կազմակերպությունների դերը իրա-
վունքի գլոբալացման իրականացման գործընթացում։ 

Հիմնաբառեր․ իրավունք, գլոբալացում, իրավունքի գլոբալա-
ցում, միջազգային կազմակերպություններ, միջազգային կազմակեր-
պությունների իրավաստեղծ գործառույթ։ 

 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգում ենք այն եզրակա-

ցության, որ իրավունքի գլոբալացումը հիմնականում տեղի է ունենում հա-
մեմատական իրավունքի, իրավակարգավորիչ մրցակցության և միջազ-
գային իրավունքի զարգացման եղանակներով։ Սակայն, իրավունքի գլո-
բալացումը ներպետական մակարդակում չի իրականացվում միայն նշված 
3 եղանակով։ Անկախ պետությունների կողմից իրականացվող գործո-
ղություններից և իրավունքի գլոբալացման իրականացման գործում 
նրանց ունեցած ներդրումից՝ իրավունքի գլոբալացումը մշտապես ընթա-
ցող գործընթաց է նաև վերպետական՝ միջազգային մակարդակում։ Այս 
դեպքում պետությունների մասնակցությունը դրսևորվում է այլ պետութ-
յունների հետ համագործակցության և համաձայնության հիման վրա 
ստեղծված միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Միջազգային 
կազմակերպությունների դերը իրավունքի գլոբալացման գործընթացում 
դրսևորվում է հատկապես այդ կազմակերպությունների՝ իրենց անդամ-
ների համար պարտադիր նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունմամբ։  

Հաշվի առնելով իրավունքի գլոբալացման իրականացման եղանակ-
ների շարքում միջազգային իրավունքի առկայությունը՝ հոդվածում ուսում-
նասիրության ենք ենթարկել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդի-
սացող միջազգային կազմակերպությունների դերն իրավունքի գլո-
բալացման իրականացման գործում։ Անդրադարձ է կատարվել միջազգա-
յին իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող միջազգային կազմակերպություն-
ներին և այդ համատեքստում կուսումնասիրվի միջազգային կազմակեր-
պությունների իրավաստեղծ գործունեությունը։ 
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Իրավունքի գլոբալացումն իրավագետների քննարկման առարկա է 
դարձել վերջերս, սակայն միջազգային կազմակերպությունների իրավա-
կան կարգավիճակն ուսումնասիրող իրավունքի ճյուղը՝ միջազգային իրա-
վունքը, որպես իրավունքի գլոբալացման գործնական դրսևորումներից 
մեկը, եղել է իրավագետների ուսումնասիրության առարկա և իր ակտիվ 
զարգացումն է ապրել դեռևս Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
ավարտից հետո [1, p. 10]։ Միջազգային իրավունքի թերևս լավագույն 
սահմանումը, համաձայն «Էյքհըրստի ժամանակակից ծանոթություն մի-
ջազգային իրավունքին» հեղինակավոր գրքի (հանդիսանում է միջազգա-
յին իրավագետ Միքայել Բարտոն Էյքհըրստի1 համանուն գրքի խմբագ-
րությունը Փիթեր Մալանչուկի [1] կողմից), հանդիսանում է Միացյալ Նա-
հանգների արտաքին հարաբերությունների կապերի Ամերիկայի իրա-
վունքի ինստիտուտի կողմից տրված հասկացությունը, համաձայն որի. 
«միջազգային իրավունքը կազմված է ընդհանուր կիրառման կանոններից 
և սկզբունքներից, որոնք առնչվում են պետությունների և միջազգային 
կազմակերպությունների վարքագծին, դրանց միջև հարաբերություննե-
րին, ինչպես նաև՝ դրանց հարաբերություններին ֆիզիկական կամ իրա-
վաբանական անձանց հետ» [1, p. 1]։ Դեռևս XIX դարում միջազգային 
իրավունքի միակ սուբյեկտները պետություններն էին, ինչի վերաբերյալ, 
1912 թ․ Օպենհեյմը գրել է․ «Քանի որ ազգերի իրավունքը հիմնված է ոչ 
թե առանձին մարդկային անհատների, այլ պետությունների միասնական 
համաձայնության վրա, միջազգային իրավունքի միակ և բացառիկ սուբ-
յեկտները պետություններն են» [2, p. 19]։ Սակայն, միջազգային համա-
գործակցության ակտիվացումը հանգեցրեց «միակ» սուբյեկտների կող-
մից առավել ինստիտուցիոնալ համագործակցությունների ձևավորմանը, 
ի դեմս միջազգային կազմակերպությունների։ Չնայած նրան, որ պետութ-
յունների իրավունակությունը էականորեն ավելի լայն է, քան միջազգային 
կազմակերպություններինը, քանի որ վերջիններիս իրավունակությունը 
սահմանվում և սահմանափակվում է այդ կազմակերպությունների ստեղծ-
ման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերում ամրագրված դրույթնե-
րով, այնուամենայնիվ, ներկայումս միջազգային կազմակերպությունները 
գործնականում բավականին մեծ ազդեցություն ունեն ինչպես առանձին 
պետությունների, այնպես էլ միջազգային կարևոր տեղաշարժերի վրա։  

1 Էյքհըրստը միջազգային իրավունքի ոլորտում ուներ այնքան մեծ հեղինակություն, որ 
1994 թվականին ոլորտի 8 հեղիանակավոր գիտնականները կազմեցին նրա հիշատակին 
նվիրված «Միավորված ազգերի կազմակերպության և միջազգային իրավունքի 
սկզբունքների վերաբերյալ հոդվածներ» աշխատությունը։ 
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Ուշագրավ է քաղաքագետ Ջ․Էվոնիի դիրքորոշումը քննարկվող հար-
ցի շուրջ, որի համաձայն․ «Պետությունները եղել են աշխարհում հիմնա-
կան խաղացողները, սակայն ներկայում դրանք ստիպված են բեմահար-
թակը կիսել այլ խաղացողների հետ, որոնց շարքում են միջազգային կոր-
պորացիաները, հասարակական կազմակերպությունները, ոչ պետական 
և միջպետական կազմակերպությունները» [3, p. 4]։  

Ակնհայտ է, որ միջազգային կազմակերպությունների վերպետական 
բնույթը, զարգացումն ու հզորացումը, դրանց դարձնում է միջազգայնաց-
ման կամ գլոբալացման գործընթացի կարևոր սուբյեկտ, ուստի իրավուն-
քի գլոբալացման եղանակները ուսումնասիրելիս պետք պարտադիր կեր-
պով անդրադարձ կատարել նաև միջազգային կազմակերպություններին։ 

Այսպես, Փ․ Մալաչուկի վերոնշյալ աշխատությունում «միջազգային 
կազմակերպություններ» եզրույթը կիրառվում է պետությունների կողմից 
կնքված պայմանագրերի հիման վրա ստեղծված կազմակերպությունների 
նկարագրման համար։ Իրավագետի կարծիքով, պետությունները, մի-
ջազգային կազմակերպություններ ստեղծելիս, սահմանում են հատուկ 
նպատակներ և տալիս են այդ կազմակերպություններին սահմանա-
փակ իրավասություններ [1, p. 92]։  

Մեկ այլ հեղինակավոր իրավաբան Մ․ Ն․ Շոուն իր «Միջազգային 
իրավունք» աշխատությունում նշել է, որ գլոբալացված աշխարհում մի-
ջազգային կազմակերպությունները հեշտացնում են պետությունների 
միջև համագործակցությունը, որի շնորհիվ հնարավոր է դառնում լայն թե-
մաների վերաբերյալ դժվարությունների բացահայտումը, քննարկումը և 
լուծումը, սկսած խաղաղապահությունից և խաղաղության ամրապնդումից 
մինչև շրջակա միջավայրի, տնտեսության և մարդու իրավունքների վերա-
բերյալ հարցերը [4, p. 1284]։ Ինչ վերբերում է հայրենական իրավագետ-
ներին, ապա համամիտ ենք Վ․ Քոչարյանի հետևյալ կարծիքի հետ․ «Մի-
ջազգային կազմակերպությունը կարելի է բնորոշել որպես միջպետական 
պայմանագրի կամ ընդհանուր իրավասության միջազգային կազմակեր-
պության բանաձևի հիման վրա ստեղծված, գլխավոր և օժանդակ մար-
մինների համակարգ ունեցող, ինքնավար կամքով օժտված, ինքնիշխան 
պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների միավորում, որը 
համագործակցության կոնկրետ ոլորտում պետությունների գործունեության 
համակարգման նպատակ է հետապնդում» (ընգծ․ մերն է՝ Ա. Տ.-Բ.) [5, էջ 179]։ 

Վերոնշյալ բոլոր երեք աշխատություններում հեղինակների կողմից 
տրվել են միջազգային կազմակերպությունների հետևյալ դասակարգում-
ները կամ տեսակները․  

− միջազգային ունիվերսալ կազմակերպություններ, 
− տարածաշրջանային բնույթի միջազգային կազմակերպություններ,  
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− մասնագիտացված միջազգային կազմակերպություններ։ 
Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ միջազգային 

կազմակերպությունների ազդեցությունը պետությունների վրա սահմա-
նափակվում է կազմակերպության տեսակով։ Օրինակ՝ միջազգային ունի-
վերսալ կազմակերպություններն օժտված են առավել լայն իրավասութ-
յուններով, կարող են միջազգային մակարդակում ուսումնասիրության ա-
ռարկա դարձնել բազմաբնույթ հարցեր, իսկ տարածաշրջանային կազմա-
կերպությունների իրավասությունները սահմանափակվում են այդ կազ-
մակերպությունների անդամ պետությունների տարածքով։ Մասնագի-
տացված միջազգային կազմակերպությունները, չնայած կարող են գործել 
միջազգային մակարդակում, սակայն ունեն կոնկրետ ոլորտային, հետևա-
բար՝ նեղ իրավասության շրջանակ։ Արդյունքում, կարող ենք փաստել, որ 
միջազգային կազմակերպությունների ազդեցությունն իրավունքի գլոբա-
լացման վրա, պայմանավորված կազմակերպության տեսակով, տարբեր է։ 

Ներկայում միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրավական 
նորմերի ստեղծումը սովորական երևույթ է՝ չնայած նախկինում ընդուն-
ված է եղել իրավաստեղծ գործունեությունը համարել պետության բացա-
ռիկ իրավասությունը։ Իհարկե, վերջին հաշվով հենց պետությունն է իր 
իրավաստեղծ «ունակությունները» զիջում այդ միջազգային կազմակեր-
պություններին այնպես, ինչպես, պետության առաջացման պայմանագ-
րային տեսության համաձայն, անհատները զիջում են իրենց իրավունքնե-
րի որոշ մասը պետությանը [6, c. 101]։ Ինչպես անհատի և պետության, 
այնպես էլ պետության և միջազգային կազմակերպության միջև փոխհա-
րաբերության դեպքում միջազգային կազմակերպությունների կողմից պե-
տությունների համար սահմանվում են համապարտադիր «վարքագծի կա-
նոններ»։ Այսպես, Խ․ Ալվարեսը գրել է, որ միջազգային կազմակերպութ-
յունների իրավաստեղծ իրավասությունը ծագում է հետևյալ կերպ՝ «1․ Ան-
դամ պետությունները, կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթով (մի-
ջազգային պայմանագրով) միջազգային կազմակերպությանը օժտում են 
իրավաստեղծ իրավասությամբ, 2․ Միջազգային կազմակերպության 
իրավաստեղծ իրավասությունը սահմանափակվում է այդ կազմակեր-
պությունների հիմնադիր փաստաթղթերում նշված շրջանակներով, 3․ 
Միջազգային կազմակերպության իրավաստեղծ իրավասությունները հիմ-
նականում սահմանափակվում են այդ կազմակերպություններին վերա-
պահված հարցերի շրջանակով» (ընգծ․ մերն է՝ Ա․ Տ․-Բ․) [7, p. 120-121]։ 

«Ստեղծելով միջազգային իրավունքը» աշխատության մեջ հեղինակ-
ները նշում են, որ իրավաստեղծ գործառույթն այլևս չի հանդիսանում պե-
տության բացառիկ իրավունքը [8, p. vii]։ Մեկ այլ աշխատությունում իրա-
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վագետները նշում են․ «միջազգային կազմակերպությունները և ոչ ֆոր-
մալ միջազգային ռեժիմները և ցանցերը ներգրավված են նորմատիվ գոր-
ծընթացներում, որոնք de jure կամ de facto ազդում են պետությունների, 
ընդհուպ մինչև անհատների և ձեռնարկությունների վրա» [9, p. 260]։ 

 Հարկ է նշել, որ միջազգային կազմակերպությունների՝ սույն աշխա-
տության մեջ ներկայացվող իրավաստեղծ գործառույթը պետք չէ շփոթել 
միջազգայնորեն ընդունված այն սկզբունքի հետ, որի համաձայն միջազ-
գային պայմանագրերը օրենքների նկատմամբ ունեն առավել բարձր 
իրավաբանական ուժ, քանի որ այս դեպքում իրավունքը ստեղծվում է պե-
տությունների կողմից միջազգային պայմանագրերի ստորագրմամբ և 
վավերացմամբ, իսկ այստեղ ուսումնասիրվում է միջազգային կազմակեր-
պությունների ուղղակի ազդեցությունն իրավունքի գլոբալացման վրա։ 
Ավելին՝ «Միջազգային կազմակերպությունների և Եվրամիության այլ 
մարմինների իրավական կարգավիճակը և դրանց որոշումների ազդե-
ցությունը» հոդվածում հեղինակներն իրավացիորեն նշում են, որ ներկա-
յում «իրավաստեղծ գործունեություն է կատարվում ոչ թե միջազգային 
կազմակերպությունների միջոցով, այլ՝ միջազգային կազմակերպություն-
ների կողմից» (ընգծ․ մերն է՝ Ա․ Տ.-Բ․) [10, p. 4]։ 

Միջազգային կազմակերպությունների իրավաստեղծ իրավասությու-
նը, որպես իրավունքի գլոբալացման եղանակ, դիտարկելու համար անհ-
րաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ է իրավունքի գլոբալացումը։ Այսպես՝ իրա-
վունքի գլոբալացումը տարբեր իրավական համակարգերի միավո-
րումն է, ինչը տեղի է ունենում այդ համակարգերի միջև փոխհարաբե-
րությունների ակտիվացմամբ։ Ինչպես տեսնում ենք, իրավունքի 
գլոբալացման իրականացման համար անհրաժեշտ է տարբերի իրավա-
կան համակարգերի միջև փոխհարաբերությունների ակտիվացում, ինչն 
էլ կհանգեցնի այդ իրավական համակարգերի միավորմանը։  

Հասկանալու համար, թե արդյոք միջազգային կազմակերպություննե-
րի իրավաստեղծ գործունեությունը բերում է պետությունների իրավական 
համակարգերի միջև փոխհարաբերությունների ակտիվացմանը և դրանց 
միավորմանը, անդրադարձ կկատարվի միջազգային կազմակերպութ-
յունների անդամ պետությունների կողմից իրավաստեղծ գործունեութ-
յանը մասնակցելու հարցին։ 

Այսպես, Է․ Բ․ Հաասն իր «Ազգային պետությունից այն կողմ» աշխա-
տությունում նշում է, որ միջազգային կազմակերպությունները՝ քաղաքա-
կան գործիքներ են, որոնք արձագանքում են արտաքին պահանջներին։ 
Այդ պահանջների մասին խոսելիս հեղինակը նշում է, որ այդ կազմակեր-
պություններում հիմնական շարժիչ ուժը բխում է պետությունների հիմնա-
վորված պահանջներից [11, p. 88]։  
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Իրավագետների մեկ այլ խումբ, անդրադառնալով միջազգային կազ-
մակերպությունների կողմից որոշումների կայացման գործընթացին, 
նշում են, որ որոշումների իրավական, ձևական կամ բովանդակային 
հատկանիշներն առավել պակաս կարևոր են, քան այդ որոշումներով ար-
տահայտվող ուժերի հավասարակշռությունը [12, p. 3]։  

Արտասահմանյան մասնագիտացված իրավաբանական գրականութ-
յունում նաև նշվում է, որ միջազգային կազմակերպությունների կարևոր 
գործառույթներից է պետություններում առկա փորձի բացահայտումը [13, 
p. 207-208]։  

Ամփոփելով՝ հանգում ենք ակնհայտ եզրակացության՝ ցանկացած մի-
ջազգային կազմակերպություն, իրավաստեղծ գործունեություն իրակա-
նացնելիս, հենվում է անդամ պետությունների ներքին իրավական համա-
կարգերի վրա։ Ուսումնասիրելով ներպետական իրավական համակար-
գերը՝ միջազգային կազմակերպությունները փորձում են մշակել այնպիսի 
իրավական ակտեր, որոնք տրամաբանական կլինեն անդամ պետություն-
ների համար և դրանց կիրառումը ներպետական մակարդակով կլինի 
հնարավոր ու անխոչընդոտ։ Ուստի, միջազգային կազմակերպություն-
ների կողմից ստեղծվում է իրավունք, որն, ըստ էության, հանդիսանում է 
առկա ներպետական իրավական համակարգերի ներդաշնակեցման և 
միավորման արդյունքը։  

Կատարված ուսումնասիրությունները նաև վկայում են, որ արդի մի-
ջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող միջազգային կազմակեր-
պությունների իրավաստեղծ գործունեությունը հանդիսանում է իրավուն-
քի գլոբալացման իրականացման եղանակներից մեկը։ Միջազգային 
կազմակերպությունները հարթակ են հանդիսանում տարբեր իրավական 
համակարգերի միջև փոխհարաբերությունների ակտիվացման համար, 
ինչը հանգեցնում է տարբեր պետությունների իրավական համակարգերի 
միավորմանը։ 
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ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ  
ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ ԱՎԱՐՏԸ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել հայցի իրավունքի նյու-
թական և դատավարական կողմերին, ինչպես նաև հայցային վաղե-
մության ժամկետի ավարտի ազդեցությանն այդ իրավունքի վրա: 
Ներկայացվել են հայցային վաղեմության ժամկետի մեկնարկի հա-
մար ՀՀ օրենսդրությամբ անհրաժեշտ պայմանները: 

Հիմնաբառեր. հայցային վաղեմություն, ժամկետի մեկնարկ, ժամ-
կետի ավարտ, հայցի իրավունք, ժամկետի մեկնարկի պայմաններ: 

 
Հայցային վաղեմության ժամկետների սկզբի և ավարտի պահերի 

որոշումը խախտված իրավունքների դատական պաշտպանության հա-
մար գործնական մեծ նշանակություն ունի: Անձի խախտված կամ վի-
ճարկվող իրավունքի դատական (հարկադիր) պաշտպանությունը կամ 
այդպիսի պաշտպանության մերժումը կախված են համապատասխանա-
բար այս ժամկետները պահպանված լինելու կամ դրանք բաց թողնելու 
հանգամանքներից:  

Հայցային վաղեմության ժամկետի սկիզբը որոշելու համար պետք է 
առաջին հերթին հղում կատարել «հայցի իրավունք» հասկացությանը:  

Հայցի իրավունքը շահագրգիռ անձի՝ օրենքով երաշխավորված հնա-
րավորությունն է իր խախտված կամ վիճարկվող իրավունքները կամ օրի-
նական շահերը պաշտպանելու նպատակով դիմել դատարան՝ իր կողմից 
պատասխանողին ներկայացված նյութաիրվական պահանջի քննության 
և լուծման խնդրանքով [5]: Ըստ դատավարագիտության տեսության մեջ 
տարածված տեսակետի՝ «հայցի իրավունք» հասկացությունն ունի նյու-
թաիրավական և դատավարական իմաստներ:  

Նյութաիրավական իմաստով հայցի իրավունքն իրենից ենթադրում է 
անձի՝ իր իրավունքների և ազատությունների հարկադիր պաշտպանութ-
յան հնարավորություն: Հայցային վաղեմության ժամկետների ամբողջ 
էությունն այն է, որ օրենքով նախատեսված ժամկետում հայցադիմում 
չներկայացնելու դեպքում անձը զրկվում է (եթե պատասխանողը դիմում է 
տալիս) նյութաիրավական պահանջների հարկադիր կատարման հնարա-
վորությունից:  

Դատավարական իմաստով հայցի իրավունքը հասկացվում է իբրև 
«հայց հարուցելու իրավունք», այսինքն՝ դատարան դիմելու իրավունք [4]: 
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Իրավունքի հիմնական հատկանիշներից մեկը հանդիսանում է պե-
տական հարկադրանքի միջոցով դրա պաշտպանության հնարավորութ-
յունը: Անկախ սուբյեկտիվ իրավունքը խախտված լինելու կամ այդպիսին 
չլինելու հանգամանքից՝ դրան բնորոշ է պետական հարկադրանքի միջո-
ցով պաշտպանվածության հատկանիշը: Կախված նրանից, թե սուբյեկ-
տիվ իրավունքը իրականում խախտվել է, թե ոչ՝ համապատասխանաբար 
պետք է խոսել խախտված իրավունքի պաշտպանության վերացական 
կամ դրա առարկայական հնարավորության մասին: 

Միայն այն դեպքում, երբ որոշակի իրավահարաբերությունների 
շրջանակներում խախտվում են անձի սուբյեկտիվ իրավունքները կամ ա-
զատությունները, վերջինս ստիպված է լինում դատարանից հայցելու իր 
իրավունքների հարկադիր իրականացում, ինչում էլ հենց արտահայտվում 
է խախտված սուբյեկտիվ իրավունքի հարկադիր պաշտպանության հնա-
րավորության առարկայական իրականացումը: Սա նշանակում է, որ այն-
քան ժամանակ, որքան չկա սուբյեկտիվ իրավունքի խախտում, դրա 
պաշտպանված լինելու հատկությունը կրում է վերացական բնույթ, կիրա-
ռելի չէ անհատապես որոշելի սուբյեկտային կազմ ունեցող դատական վե-
ճերի պարագայում: Այնքան ժամանակ, որքան չկա իրավունքի խախ-
տում, չի կարելի խոսել հայցի բավարարման կամ հայցվորի իրավունք-
ների դատական պաշտպանության հնարավորության մասին: Արդեն 
խախտման փաստի արձանագրման պահից այս վերացական հնարավո-
րությունը դառնում է առարկայական, գործնականում կիրառելի: 

Վերադառնալով հայցային վաղեմության ժամկետներին՝ նշենք, որ 
դրանք օրենսդրի կողմից նախատեսված այն ժամանակահատվածներն 
են, որոնց սահմաններում խախտված նյութական իրավունքը կարող է 
իրականացվել հարկադրաբար: Հետևաբար՝ հայցային վաղեմութայն 
ժամկետների հոսքի համար մեկնարկային կետ է հանդիսանում հենց նյու-
թական իրավունքի խախտման պահը, որից հետո էլ միայն իրավազոր 
անձը ձեռք է բերում իր իրավունքների հարկադիր պաշտպանության սուբ-
յեկտիվ (առարկայական) իրավունք [5]: 

Դատարանում հայց հարուցելու իրավունքը (հայցի իրավունք դատա-
վարական իմաստով) պատկանում է իրավունքի բոլոր սուբյեկտներին՝ 
անկախ նրանից վերջիններիս իրավունքն իրականում խախտվել է, թե ոչ: 
Միևնույն ժամանակ միայն իրավունքի խախտման փաստով է որոշվում 
դրա հարկադիր պաշտպանություն հայցելու և հետևաբար՝ ներկայացված 
հայցի բավարարման իրավունքների ծագումը: Այս պատճառով էլ իրա-
վունքի հարկադիր պաշտպանություն հայցելու հնարավորության իրակա-
նացման ժամկետի (հայցային վաղեմության ժամկետ) մեկնակետ է հա-
մարվում սուբյեկտիվ իրավունքի խախտման պահը:  
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 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահ-
մանված ընդհանուր կանոնի համաձայն՝Հայցային վաղեմության ժամկե-
տի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից, երբ անձն իմացել է կամ պետք է 
իմացած լիներ իր իրավունքի խախտման մասին: Այդ կանոնից բացա-
ռությունները սահմանվում են սույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով [1]: 

Այսպիսով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսում է հայցա-
յին վաղեմության ժամկետի մեկնարկի երկու պայման: Առաջինը հանդի-
սանում է իրավունքի խախտման փաստը, որը տեսության մեջ ստացել է 
«օբյեկտիվ պայման» անվանումը, մյուսը՝ խախտման մասին իրավազոր 
անձի իմանալու կամ իմանալու ողջամիտ հնարավորություն ունենալու 
փաստը, որը տեսության մեջ ստացել «սուբյեկտիվ պայման» անվանումը: 

Օրենքը գերակայությունը տալիս է սուբյեկտիվ պայմանին և սահմա-
նում է, որ հայցային վաղեմության ժամկետը սկսում է հոսել իրավազոր 
անձի կողմից իր իրավունքի խախտման մասին իմանալու կամ այդպիսի 
խախտման մասին ողջամտորեն տեղեկանալու հնարավորություն ունե-
նալու պահից:  

Հնարավոր են այնպիսի իրավիճակներ, երբ հայցային վաղեմության 
ժամկետն սկսի հոսել իրավախախտման փաստի պահից շատ ավելի ուշ: 
Սուբյեկտիվ գործոնին գերապատվություն տալը պայմանավորված է ան-
ձանց համար դատարանի մատչելիության ապահովման հրամայականով: 
Իր իրավունքերի դատական պաշտպանության հնարավորությունն իրա-
կանացնելու համար անձը պետք է տեղյակ լինի դրանց խախտման մա-
սին, և հետևաբար հայցային վաղեմություն ժամկետի հոսքը պետք է 
սկսվի այդպիսի իրավախախտման մասին իմանալու կամ ողջամտորեն 
իմանալու հնարավաորություն ունենալու պահից: Հակառակ կարգավո-
րումն անհամաչափորեն կսահմանափակի անձի արդար դատաքննութ-
յան սահմանադրական իրավունքը: 

Այնուամենայնիվ պետք է հաստատապես նշել, որ հայցային վաղե-
մության ժամկետի հոսքի համար առաջնային (բայց ոչ գերակայող) տարր 
է համարվում հենց օբյեկտիվ պայմանը: Չկա խախտում, ուրեմն չկա պա-
հանջի իրավունք, և հետևաբար՝ չկա այդ պահանջի հարկադիր իրակա-
նացման խնդրանքով դատարանին դիմելու ժամկետի՝ հայցային վաղե-
մության, հոսքի մեկնարկ:  

Գործերից մեկում քննարկելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի  
415-րդ հոդվածի իրավակարգավորումները՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 
նշել է հետևյալը. 

«Սուբսիդիար պատասխանատվություն կրող անձին պահանջը կա-
րող է ներկայացվել, եթե 

171 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2018  
 

  

− հիմնական պարտապանը հրաժարվել է պարտատիրոջ պահանջը 
բավարարելուց, կամ 

− պարտատերն ողջամիտ ժամկետում չի ստացել նրան ներկայաց-
ված պահանջի պատասխանը: 

Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում նշել, որ հայցի իրավունքը 
նյութական և դատավարական իրավունքների ինստիտուտ է: Հայցի իրա-
վունքի դատավարական կողմը ենթադրում է դատարան դիմելու իրա-
վունքը, իսկ նյութաիրավական կողմը` օրինական և հիմնավորված հայ-
ցապահանջների բավարարում ստանալու իրավունքը: 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում երաշխա-
վորի սուբսիդիար պատասխանատվություն նախատեսված լինելու պա-
րագայում պարտատիրոջ հայցի իրավունքը (դատավարական կողմը) ծա-
գում է հիմնական պարտապանի կողմից պարտավորության կատարու-
մից հրաժարվելուց կամ ողջամիտ ժամկետում ներկայացված պահանջին 
պատասխան չստանալուց հետո միայն, հետևաբար նմանատիպ փաս-
տական հանգամանքներ ունեցող գործերով վերոնշյալ հարցադրումների 
պարզաբանումը դատարանների կողմից կրում է պարտադիր բնույթ» [2]: 

 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը նույնպես նշում է, որ հայցի իրավունքը կա-
րող է ծագել միայն նյութաիրավական պահանջ ունենալու պահից:  

Կարծում ենք, այս պնդման տրամաբանական զարգացումը պետք է 
լինի նաև այն դիրքորոշման ընդունումը, համաձայն որի, հայցային վաղե-
մության ժամկետի մեկնակետը հենց նյութական իմաստով հայցի իրա-
վունքի ծագման պահն է:  

ՌԴ քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է նաև լրացուցիչ եր-
րորդ պայմանը՝ հայցային վաղեմության սկիզբը կապելով ենթադրյալ 
իրավախախտի անձը բացահայտված լինելու կամ ողջամտորեն դրա 
հնարավորությունը ունենալու փաստի հետ:  

Այլ կերպ, հայցային վաղեմությունը սկսում է հոսել, երբ անձը գիտեր 
կամ պետք է իմանար իր իրավունքի խախտման, ինչպես նաև անհրա-
ժեշտ տեղեկություններ ուներ այդ իրավունքը խախտած սուբյեկտի ով 
լինելու մասին: 

Կարծում ենք, նշված մոտեցումն արդարացված է, քանի որ հաճախ 
իրավունքը խախտված անձինք տեղյակ են լինում իրենց իրավունքների 
խախտման փաստի մասին, սակայն իրենց իրավունքը խախտած ան-
ձանց որոշակիացնելու հնարավորություն չեն ունենում: Օրինակ՝ քաջ 
տեղյակ լինելով իրավախախտման փաստի մասին՝ տուժողը կարող է 
իրեն վնաս պատճառած, իր հաշվին անհիմն հարստացած կամ իր սեփա-
կանության իրավունքը խախտած անձի մասին երկար ժամանակ օբյեկ-
տիվորեն որևէ տեղեկություն չունենալ: Ակնհայտ է, որ այնքան ժամանակ 
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ինչքան պարտապանի անձը որոշակիացված չէ, հնարավոր չէ խախտված 
իրավունքների պաշտպանության համար դատարան հայց ներկայացնել: 

Միևնույն ժամանակ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 337-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասի տառացի մեկնաբանությունից երևում է, որ հայցային վաղե-
մության հոսքի սկիզբը կապվում է իրավախախտման (ոչ իրավախախտ-
ման և այն կատարծ անձի) մասին իրավատիրոջ իմանալու կամ իմանալու 
հնարավորության պահի հետ: Այլ կերպ, որոշակի դեպքի առումով իրա-
վազոր անձի պահանջի համար հայցային վաղեմության ժամկետը գործ-
նականում կարող է լրանալ ավելի շուտ, քան կբացահայտվի այն անձը ում 
դեմ պետք է դատարան հայց ներկայացնել:  

Նման կարգավորումը, գտնում ենք, սահմանափակում է դատական 
պաշտպանության մատչելիության իրավունքն այնպես կամ այն աստի-
ճան, որ խախտվում է այդ իրավունքի բուն էությունը և հետևաբար իրա-
վաչափ դիտվել չի կարող: 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հմ․  ԼԴ/0431/02/09 քաղաքացիական գոր-
ծով կայացրել է բավականին հետաքրքիր որոշում, որտեղ, որպես հայցա-
յին վաղեմության ժամկետի հոսքի պայման, նշվել է նաև իրավունքը 
խախտող անձի բացահայտված լինելու հանգամանքը [3]: 

Սույն գործով իրավիճակը հետևյալն էր. ապահովագրական ընկե-
րությունն ապահովադրին վճարել էր ապահովագրական հատուցում եր-
րորդ անձի կողմից վերջինիս պատճառված վնասը ծածկելու համար: Վի-
ճելի իրավահարաբերությունների ծագման պահին գործող խմբագրութ-
յամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1022-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
ապահովագրության հետ կապված պահանջներով հայցային վաղեմթութ-
յան ժամկետը 2 տարի էր (այժմ երեք տարի է) և հատկանշական է, որ 
հայցային վաղեմության ժամկետը սկում է հոսել ապահովագրական 
պատահարի տեղի ունենալու պահից (այսինքն՝ սուբյեկտիվ պայմանը 
տվյալ դեպքում էական չէ): Գործի փաստերից երևում էր, որ ապահովագ-
րական ընկերությունը հատուցում էր տրամադրել 2007 թվականի մարտին, 
իսկ հետադարձ պահանջով դատարան հայց էր ներկայացրել 2009-ի ապ-
րիլին: Հիմք ընդունելով այս փաստը՝ ստորադաս դատարանները պա-
տասխանողի միջնորդությամբ կիրառել էին հայցային վաղեմություն և 
մերժել հայցը: 

Վճռաբեկ դատարանը գտավ, որ ստորադաս դատարանների դիրքո-
րոշումն անհիմն է և նշեց հետևյալը. 

«…ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին կետի հիմ-
քով հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից, 
երբ Ընկերությունն իմացել է կամ պետք է իմացած լիներ իր իրավունքի 
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խախտման մասին։ Օրենսդրի նման մոտեցումը պայմանավորված է նրա-
նով, որ անձը տեղյակ լինի ո՞վ է իր իրավունքների խախտողը և ու՞մ դեմ 
պետք է ուղղված լինի պահանջը։ Հայցն ինքնին իրենից ներկայացնում է 
նյութաիրավական պահանջ, որն ուղղված պետք է լինի իրավունքը են-
թադրաբար խախտած անձի դեմ։ 

Սույն գործի փաստերից հետևում է, որ 12.08.2006 թվականին 
Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհին «Վ.Ն.Ս. եռյակ» ՍՊԸ-ի «ՄԱԶ-
5334» մակնիշի, 36 ՕՏ 327 պետհամարանիշի ավտոմեքենային կցված 
հեղուկ գազի ցիստեռնի պայթյունը տեղի է ունեցել Սանասար Գրիգորյանի 
և Յուրիկ Թադևոսյանի հանցավոր գործողությունների հետևանքով, որի 
արդյունքում էլ «Գլաքսո Սմիթ Քլայն Էքսպորտ Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի «Պեժո 
407» մակնիշի 505 ԼԼ 05 պետհամարանիշի ավտոմեքենային պատճառ-
վել է վնաս: Ընդ որում՝ Սանասար Գրիգորյանի և Յուրիկ Թադևոսյանի 
մեղավորության և «Գլաքսո Սմիթ Քլայն Էքսպորտ Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի «Պեժո 
407» մակնիշի 505 ԼԼ 05 պետհամարանիշի ավտոմեքենային վնաս 
պատճառելու հանգամանքները հաստատվել են ՀՀ վերաքննիչ քրեական 
դատարանի 03.06.2008 թվականի № 14-596/08 դատավճռով, որպիսի 
հանգամանքները ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  
52-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ուժով վերստին ապացուցման կարիք չունեն: 

Քննարկվող պարագայում Ընկերության համար ապահովագրական 
հատուցման գումարի շրջանակներում պայթյունի առաջացման գործում 
մեղավոր անձանց նկատմամբ պահանջի առաջադրման կարևորագույն 
պայման էր հանդիսանում այն, որ նախ հաստատվեր, թե ով է մեղավոր 
ապահովագրական պատահարի՝ պայթյունի հարցում, իսկ նշված 
փաստի մասին Ընկերությունն իմացել է 03.06.2008 թվականին՝ ՀՀ 
վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավճռի հրապարակումից հետո: 

Մինչդեռ, ինչպես վերը նշվեց, Վերաքննիչ դատարանի կողմից 
հայցային վաղեմության ժամկետի հոսքի սկզբնակետ ընդունվել է 
21.03.2007 թվականը, այսինքն՝ այն պահը, երբ Ընկերության կողմից 
«Գլաքսո Սմիթ Քլայն Էքսպորտ Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ին է վճարվել 
9.394.400 ՀՀ դրամ ապահովագրական հատուցման գումարը, որպի-
սի դիրքորոշումն էլ, վերը նշված պատճառաբանությունների լույսի 
ներքո, իրավաչափ չէ:»  

Փաստորեն ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հայցային վաղեմության սկիզ-
բը կապեց ապահովագրողի մոտ վնաս պատճառած անձի մասին իմա-
նալու կամ իմանալու հնարավորության ծագման պահի հետ: Այո՛, նման 
մեկնաբանությունն իրավաչափ է, միայն այդ դեպքում է հնարավոր 
ապահովել անձանց համար դատարանի մատչելիության իրավունքը: 
Այնուամենայնիվ այսպիսի մեկանաբանությունը չի համապատասխանում 
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1022-րդ հոդվածին, այն դիրքորշումը, 
որն ունի վճռաբեկ դատարանը դուրս է գալիս օրենսդրական կարգավո-
րումների շրջանակնեից: 

Հիմք ընդունելով վերը նշվածը՝ առաջարկում եմ ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ ձևով. «Հայ-
ցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից, երբ 
անձը իմացել է կամ կարող էր իմանալ իր իրավունքի խախտման մա-
սին, ինչպես նաև այն մասին, թե ով է հանդիսանում խախտված իրա-
վունքի պաշտպանության հայցով պատշաճ պատասխանողը»: 

Հայցային վաղեմության ինստիտուտի ընկալման համար էական է 
նաև այն իրավական հետևանքների բացահայտումը, որոնք վրա են հաս-
նում այս ժամկետներն ավարտվելուց հետո:  

Հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտը հանգեցնում է նրան, որ 
սուբյեկտիվ իրավունքը կորցնում է պետական հարկադրանքով պաշտ-
պանված լինելու հատկանիշը: Հայցային վաղեմության ժամկետի լրանա-
լը, որի կիրառման մասին դիմել է վիճող կողմը, հիմք է դատարանի կող-
մից հայցը մերժելու մասին վճիռ կայացնելու համար, որպիսի պայմաննե-
րում դատարան դիմած շահագրգիռ անձը զրկվում է իր պահանջը հար-
կադրաբար իրականացնելու, իր խախտված իրավունքները դատարանի 
միջոցով պաշտպանելու հնարավորությունից:  

Հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտը թեև հանգեցնում է 
խախտված իրավունքի հարկադիր իրականացման անհնարինության, 
սակայն մեկ բան հստակ է, այն չի կարող հիմք հանդիսանալ իրավունքի 
դադարման համար: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը հայցային վաղե-
մության ժամկետների ավարտը ո՛չ պարտավորությունների, ո՛չ իրային 
իրավունքների դադարման հիմք չի դիտում: 

Հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտն այնպիսի իրավաբանա-
կան փաստ է, որը հանգեցնում է ներկայացված հայցի մերժմանը, բայց 
միայն այն դեպքում, երբ պատասխանողը դիմում է ներկայացնում հայ-
ցային վաղեմություն կիրառելու մասին: Հիմնական պահանջով հայցային 
վաղեմության ժամկետի ավարտը հանգեցնում է նաև լրացուցիչ պարտա-
վորություններով հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտին: (ՀՀ քա-
ղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 336): Օրինակ՝ եթե փոխառության 
պահանջով հայցային վաղեմության ժամկետն արդեն ավարտվել է, ապա 
ի ապահովումն պարտավորության կատարման գրավի առարկայի նկատ-
մամբ բռնագանձում տարածելու պահանջի համար նույնպես հայցային 
վաղեմության ժամկետը համարվում է ավարտված: Համապատասխան 
դիմումի առկայության դեպքում պարտատերը ո՛չ կարող է ակնկալել գու-
մարի բռնագանձման գույքային բնույթի պահանջի բավարարում, ո՛չ 
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բռնագանձումը գրավի առարկա գույքի վրա տարածելու մասին, ո՛չ գույ-
քային բնույթի պահանջի բավարարում: 

Այսպիսով` հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտի միակ հետևանքն 
այն է, որ իրավունքը կորցնում է պետության կողմից պաշտպանված լի-
նելու հատկանիշը, դրա իրացումն այլևս հարկադրաբար ապահովվել չի 
կարող: Հռոմեացիները պետական հարկադրանքով ապահովված լինելու 
հատկանիշից զրկված սուբյեկտիվ իրավունքն անվանել են «ius nudum»` 
մերկ իրավունք, այսինքն՝ իրավունք, որը պաշտպանված չէ պետության 
կողմից [7]: Հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտից հետո սուբյեկ-
տիվ իրավունքը կորցնում է պետական հարկադրանքով պաշտպանված 
լինելու հատկությունը: 

Անկախ հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտից` բուն նյութա-
կան իրավունքը շարունակում է գոյություն ունենալ, անձանց միջև առկա 
իրավական կապը չի դադարում: Պետք է փաստել, որ հայցային վաղե-
մության ժամկետների ավարտը որևէ ազդեցություն չունի սուբյեկտիվ 
իրավունքի գոյության վրա: Անգամ հայցային վաղեմության ժամկետների 
ավարտից հետո կարելի է իրավունքն ազատորեն զիջել, կատարել պար-
տավորության նորացում, կատարել հաշվանց պարտապանի նկատմամբ 
ունեցած միատեսակ պարտավորությունների հետ և այլն: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի համաձայն՝ Պար-
տապանը կամ այլ պարտավոր անձը, ով պարտականությունը կատարել 
է հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո, իրավունք չունի կա-
տարածը հետ պահանջել, թեկուզև կատարելու պահին նա չի իմացել վա-
ղեմության ժամկետը լրանալու մասին: 

Նույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Որպես անհիմն 
հարստացում ենթակա չեն վերադարձման`... վաղեմության ժամկետի 
ավարտից հետո ի կատարումն պարտավորության տրված գույքը» [1]: 

Այս կարգավորումները լրացուցիչ անգամ հուշում են, որ անգամ հայ-
ցային վաղեմության ժամկետի ավարտից հետո իրավունքը շարունակում 
է գոյություն ունենալ: 

Եթե հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտը հանգեցներ իրա-
վունքի դադարմանը, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո հատուցում 
տված անձը գույք ստացողի՝ որպես անհիմն հարստացողի, նկատմամբ 
պետք է ձեռքբերեր պահանջի իրավունք, այն պատճառով, որ վերջինս 
առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պայմանագրով նախա-
տեսված հիմքի գույք է ստացել:  

Իրականում, օրենսդիրն արգելում է նման պահանջ ներկայացնելը: 
Պատճառը շատ պարզ է. հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լի-
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ԶՈՀՐԱԿ ԱՊՐԵՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՀԸ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում են մատակարարման պայմանագ-
րում սեփականության իրավունքի ծագման պահին վերաբերող 
օրենսդրական նորմերը, ինչպես նաև տեսաբանների արտահայտած 
կարծիքներ։ Հոդվածում առաջարկվում է մոտեցում սեփականության 
իրավունքի ծագման պահի վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով ապրանք-
ների մատակարարման պայմանագրի կողմերի իրավունքների և 
պարտականությունների արդարացի հավասարակշռման անհրա-
ժեշտությունը։ 

Հիմնաբառեր. ապրանքների մատակարարման պայմանագիր, 
առուվաճառքի պայամանագիր, սեփականության իրավունք, իրա-
վունքի ծագման պահ, ապառիկ վաճառք։ 

 
Մատակարարի հիմանական պարտականությունն ապրանքը գնոր-

դին հանձնելն է։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հմ․  ԵԱՔԴ/1025/02/14 քաղա-
քացիական գործով կայացրած որոշմամբ անդրադարձել է մատակարար-
ման պայմանագրի առարկայի հանձնման պահին՝ արձանագրելով, որ 
մատակարարման պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ է, որ-
պեսզի մատակարարը գնորդին հանձնի պայմանագրով նախատեսված 
ապրանքները, իսկ գնորդը դրանք ընդունի: Ընդ որում՝ պայմանագրով 
այլ բան նախատեսված չլինելու պարագայում ապրանքը հանձնելու պար-
տականությունը համարվում է կատարված, եթե ապրանքը փաստացի 
հանձնվել է գնորդին [2]: 

Ապրանքների հանձնման՝ որպես իրավաբանական փաստի հետ 
կապվում է այնպիսի իրավական հետևանքի առաջացում, ինչպիսին է 
ապրանքի պատահական կորստի կամ պատահական վնասվածքի ռիսկը 
գնորդին անցնելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ մատակարարման պայ-
մանագրով։ 

Տեսության մեջ կարելի է հանդիպել նաև այն կարծիքին, որ, ապրան-
քը գնորդին փոխանցելով, վերջինիս մոտ ծագում է սեփականության 
իրավունք։ Այսինքն՝ գույքի հանձնման պահը համընկնում է սեփակա-
նության իրավունքի փոխանցման պահի հետ։ Օրինակ՝ Տ. Բարսեղյանի 
կարծիքով՝ սեփականության իրավունքը գնորդի համար ծագում է միայն 
այն ժամանակ, երբ վաճառողը գույքը հանձնում է գնորդին [3, էջ 32]։ 
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Իսկ Բ. Հայկյանցն արտահայտում է այլ կարծիք, այն է՝ Օրենսգրքի 
507-րդ հոդվածում ամրագրված նորմը կողմերին հնարավորություն է 
տալիս ազատ կամահայտնությամբ ընտրելու ցանկացած տարբերակ, 
սակայն երբ կողմերն այս կապակցությամբ համաձայնության չեն եկել, 
ապա օրենսդիրն առուվաճառքի պայմանագրում սեփականության իրա-
վունքի փոխանցումը պայմանավորում է պայմանագրի գնի վճարման պա-
հով [4, էջ 150]։ 

Կարծում ենք՝ տվյալ հարցին ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում 
տրված է հակասական մոտեցում։ 

Նախ նշենք, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետև՝ Օրենս-
գիրք) 470-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ սույն պարագրաֆով 
(«Ընդհանուր դրույթներ առուվաճառքի մասին») նախատեսված դրույթ-
ները կիրառվում են առուվաճառքի պայմանագրի առանձին տեսակների 
(մանրածախ առուվաճառք, ապրանքների մատակարարում, ապրանք-
ների մատակարարում պետական կարիքների համար, էներգամատակա-
րարում, անշարժ գույքի վաճառք) նկատմամբ, եթե այլ բան նախատես-
ված չէ պայմանագրի այդ տեսակների նկատմամբ սույն օրենսգրքի կա-
նոններով:  

Օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պայմանագրով 
գույքը ձեռք բերողի սեփականության իրավունքը ծագում է գույքը հանձ-
նելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: 

Օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնորդը դառնում 
է ապրանքի սեփականատեր ապրանքի համար վճարելու պահից, եթե 
այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 

Տվյալ նորմից հետևում է, որ ապրանքը գնորդին հանձնելը դեռ չի 
հանգեցնում սեփականության իրավունքի փոխանցման, իսկ գնորդի մոտ 
սեփականության իրավունքը ծագում է միայն վճարելու պարտականութ-
յունը կատարելուց հետո։ Կարծես թե ամեն ինչ պարզ է երևում, սակայն 
նույն հոդվածի 2-րդ մասը բարդացնում է իրավիճակը։ 

Օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե առուվաճառ-
քի պայմանագրով նախատեսված է, որ գնորդին հանձնված ապրանքի 
նկատմամբ վաճառողի սեփականության իրավունքը պահպանվում է 
մինչև ապրանքի համար վճարելը, գնորդն իրավունք չունի մինչև սեփա-
կանության իրավունքն իրեն անցնելն օտարել ապրանքը կամ այլ կերպ 
տնօրինել այն, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով կամ չի 
բխում ապրանքի նշանակությունից և հատկություններից: 

Այսինքն՝ տվյալ նորմը նախատեսում է գույքը գնորդին փոխանցելու 
պահին, մինչև նրա կողմից ապրանքի համար վճարելը, վերջինիս մոտ 
սեփականության իրավունքի ծագման կանխավարկածը, եթե այլ բան 
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նախատեսված չէ պայմանգրով։ Արդյունքում՝ միևնույն հոդվածում հան-
դիպում ենք սեփականության իրավունքի ծագման պահի վերաբերյալ հա-
կադիր կանխավարկածների։  

Տվյալ խնդիրը, բնականաբար, չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ 
պայմանագրում ուղղակիորեն նախատեսվում է սեփականության իրա-
վունքի փոխանցման պահը։ 

Ամեն դեպքում, հաշվի առնելով այն, որ քաղաքացիական շրջանա-
ռության մեջ ոչ միշտ է ապրանքի համար վճարվում հանձնման պահից 
անմիջապես առաջ կամ հետո, կարծում ենք, որ օրենսդրական հակա-
սությունը վերացնելու միջոցով, ճիշտ տարբերակն է պայմանագրային 
պայմանավորվածության բացակայության դեպքերում գույքի փոխանցու-
մը հավասարեցնել սեփականության իրավունքի փոխանցմանը՝ սահմա-
նելով մատակարարի համար վճարումը ստանալու երաշխիքներ։ Նմանա-
տիպ երաշխիք է սահմանում Օրենսգրքի 504-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, որի 
համաձայն՝ ապառիկ վաճառված ապրանքը գնորդին հանձնելու պահից 
մինչև դրա համար վճարելը համարվում է վաճառողի մոտ գրավ դրված` 
ի ապահովումն ապրանքի համար վճարելու գնորդի պարտավորության 
կատարման, եթե այլ բան նախատեսված չէ առուվաճառքի պայմանագրով։ 

Բացի այդ, ապառիկ վաճառքի վերաբերյալ վերոնշյալ նորմն ունի 
կարևոր նշանակություն 507-րդ հոդվածով սահմանված սեփականության 
իրավունքի ծագման պահին վերաբերող կանխավարկածները մեկնաբա-
նելու տեսանկյունից։ Եթե ապառիկ վաճառքի դեպքում վաճառողի մոտ 
ծագում է գրավի իրավունք վաճառված ապրանքի նկատմամբ, հետևա-
բար արդեն տեղի է ունեցել սեփականության իրավունքի փոխանցում, 
քանի որ միևնույն անձի մոտ նույն գույքի նկատմամբ չեն կարող զու-
գահեռ առկա լինել և՛ գրավի, և՛ սեփականության իրավունքներ։ 

Վերոնշյալ դրույթի տրամաբանությունից երևում է, որ ապառիկ վա-
ճառքի դեպքում գնորդի մոտ սեփականության իրավունքը ծագում է գույ-
քը փոխանցելու պահից, սակայն վերջինս ազատ չէ այն տնօրինելու հար-
ցում, քանի որ գույքը ծանրաբեռնված է գրավի իրավունքով։ 

Տվյալ դեպքում, կարծում ենք՝ 507-րդ հոդվածի 1-ին մասը համահունչ 
չէ օրենսդրական ընդհանուր կարգավորման հետ, ինչը երևում է վերո-
նշյալ նորմերի համակարգային վերլուծությունից: Գտնում ենք, որ 507-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը ներկայիս շարադրմամբ կարող է վերաբերել միայն 
այն դեպքերին, երբ գնորդն արդեն վճարել է վաճառողին (մատակարա-
րին) ապրանքի համար, սակայն ապրանքը նրան փաստացի դեռ չի 
հանձնվել: Նման դեպքերում, ապրանքի համար վճարած գնորդը իրա-
վունք կստանա ժամանակին ապրանքը չհանձնած գնորդի դեմ ներկա-
յացնելու նաև վինդիկացիոն հայց, քանի որ սեփակության իրավունքով 
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իրեն պատկանող ապրանքը գտնվելիս կլինի ուրիշի (մատակարարի) 
ապօրինի տիրապետության ներքո: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կարծում ենք, որ 507-րդ հոդվածի 1-ին 
մասը կարելի է փոփոխել վերոնշյալ մեկնաբանություններին համապա-
տասխան կամ հանել՝ թողնելով միայն ապրանքի փաստացի փոխանց-
մամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման կանխավարկածը՝ պայ-
մանագրով այլ բան նախատեսված չլինելու պարագայում։ 
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ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի մագիստրանտներ 
ԶՈՀՐԱԿ ԱՊՐԵՍՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտներ 

ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ քաղաքացիաիրավական հա-
մակարգում տեղ չգտած կոնտրակտացիայի պայամանագրի հաս-
կացությունը, տարրերը և առանձնահատկությունները։ Վերլուծութ-
յան են ենթարկվել ՌԴ քաղաքացիական օրեսնգրքի՝ կոնտրակտա-
ցիայի պայմանագրի կարգավորմանը նվիրված նորմերը, բացա-
հայտվել են նման պայմանագրի՝ ՀՀ իրավական համակարգում 
հնարավոր ներդրման առավելությունները։ 

Հիմնաբառեր. կոնտրակտացիայի պայմանագիր, մատակա-
րարման պայմանագիր, գյուղատնտեսական արտադրանք, ձեռնար-
կատիրական գործունեություն, գյուղացի-արտադրող։ 

 
Կոնտրակտացիայի պայմանագիրն իրենից ներկայացնում է մատա-

կարարման պայմանագրի տարատեսակ, որն ունի սուբյեկտների առանձ-
նահատուկ կազմ, և որի առարկան է կազմում գոյություն ունեցող կամ 
ապագայում ստացվելիք գյուղատնտեսական արտադրանքը։ 

ՀՀ օրենսդրությունում չկան նորմեր՝ ուղղված կոնտրակտացիայի 
պայմանագրի կարգավորմանը, սակայն վերջինս ներկայում շարունակ-
վում է կարգավորվել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենս-
գրքով։  

Կոնտրակտացիայի պայմանագրի անհրաժեշտությունը հատկապես 
մեծ էր այն ժամանակ, երբ խորհրդային պետություններում գործում էր 
պլանային տնտեսություն։ Տվյալ ժամանակաշրջանում ապրանքների մա-
տակարարման կամ ընդհանրապես առուվաճառքի պայմանագրի առար-
կա հանդիսանում էին գոյություն ունեցող ապրանքները։ Կոնտրակտա-
ցիայի պայմանագիրը կողմերին թույլ տվեց փոխհարաբերությունների 
մեջ մտնել ինչպես արդեն գոյություն ունեցող, այնպես էլ ապագայում 
ստեղծվելիք գյուղատնտեսական արտադրության ապրանքների շուրջ։ 

Կոնտրակտացիայի պայմանագիրը ՌԴ-ում չի կորցրել իր արդիակա-
նությունը նաև շուկայական տնտեսության անցնելու ժամանակ։ Վ. Վ. 

184 



Իրավագիտություն 
 

 

Վիտրյանսկին բացատրում է այդ հանգամանքը հետևյալ կերպ. ի տար-
բերություն առուվաճառքի պայմանագրում վաճառողի և գնորդի կարգա-
վիճակներին՝ կոնտրակտացիայի հարաբերություններում վաճառողը, որի 
դերում հանդես է գալիս գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողը, 
հանդիսանում է թույլ կողմ, իսկ գնորդը, ընդհակառակը, իրենից ներկա-
յացնում է կազմակերպություն, որը զբաղվում է գյողատնտեսական ար-
տադրանքի գնման պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ՝ ուղղված դրա վե-
րամշակմանը և իրացմանը, և ի վիճակի է իր կամքը թելադրել արտադ-
րողին։ Տվյալ իրավիճակում անհրաժեշտություն էր առաջանում սահմանել 
նորմ, որը պայմանագրի կողմերին կտար հավասար կարգավիճակ [4]: 

Գյուղատնտեսական գործունեության առանձնահատկություններից են 
խիստ կախվածությունը եղանակային պայմաններից և պատահական, 
մարդու կողմից անկառավարելի այլ հանգամանքներից, որոնք էական ազ-
դեցություն են ունենում վերջնարդյունքի վրա: Այս գործունեությանը բնորոշ 
ռիսկերը գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրող սուբյեկտներին 
դարձնում են իրավահարաբերության տնտեսապես առավել խոցելի կողմ: 

Հենց այս պատճառներից ելնելով է, որ կոնտրակացիայի պայմա-
նագրի ներդրման, գյուղացի-արտադրող և գնորդ-ձեռնարկատեր հարա-
բերությունների առանձնահատուկ իրավակարգավորման սահմանվան 
հիմնական նպատակը տնտեսապես ավելի թույլ, խոցելի կողմի շահերի 
պաշտպանությունն է` ուղղված վերջինիս և գնորդի տնտեսական շահերի 
համահարթեցմանը [5]։ 

Վերոնշյալ կարծիքը ճիշտ է արտահայտում նաև Հայաստանի Հան-
րապետությունում ներկայում գյուղացի-արտադրող և վերջինիս արտադ-
րած ապրանքը գնող և ձեռնարկատիրական նպատակով օգտագործող 
գնորդի միջև առկա հարաբերությունները։ Այս ինստիտուտի հնարավոր 
ներդրումը ՀՀ իրավական համակարգում կարևորվում է հատկապես այն 
պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ամեն կերպ փորձում է 
խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը երկրում։ Դրա վառ օրինակ 
կարող է հանդիսանալ գյուղատնտեսական արտադրանք վաճառողներին 
տրված մի շարք հարկային արտոնությունները։ Օրինակ՝ ՀՀ հարկային 
օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ի մասի համաձայն՝ մինչև 2024 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընդգրկված հարկային տարիների համար 
շահութահարկի վճարումից ազատվում են գյուղատնտեսական արտադ-
րանքի արտադրությամբ զբաղված շահութահարկ վճարողները` իրենց 
կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամտի, 
ինչպես նաև այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների 
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մասով, եթե այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների տե-
սակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն 
եկամտի մեջ չի գերազանցում տասը տոկոսը [2]: 

Կոնտրակտացիայի պայմանագրի ուսումնասիրությունն սկսենք վեր-
ջինիս հասկացությունից։ ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 535-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասի համաձայն՝ կոնտրակտացիայի պայմանագրով գյու-
ղատնտեսական արտադրանք արտադրողը պարտավորվում է իր կողմից 
աճեցված (արտադրված) գյուղատնտեսական արտադրանքը փոխանցել 
գնորդին, ով իրականացնում է նման արտադրանքի վերամշակում կամ 
վաճառք [3]։ 

Նախ անդրադառնանք կոնտրակտացիայի պայմանագրի սուբյեկտ-
ներին։ Այսպես, որպես արտադրող հանդես է գալիս գյուղատնտեսական 
գործունեություն իրականացնող գյուղացին։ Պայմանագրի հասկացութ-
յունից պարզ է դառնում, որ նման պայմանագրում վաճառող կարող է 
հանդես գալ այն սուբյեկտը, ով ինքն է աճեցրել կամ արտադրել գյու-
ղատնտեսական արտադրանքը։ Այսինքն՝ անձը չի կարող հանդես գալ 
որպես կոնտրակտացիայի պայմանագրում վաճառող, եթե հանդիսանում 
է գյուղատնտեսական արտադրանք վերավաճառող։ 

Կոնտրակտացիայի պայմանագրում գնորդը ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվող անձ է, ով ձեռք է բերում գյողատնտեսական 
արտադրանքն օրենքով ուղղակիորեն սահմանված նպատակով, այն է՝ 
նման ապրանքի վերամշակում կամ վաճառք։ Եթե գնորդն ապրանքը 
գնելիս հետապնդի այլ նպատակ (օրինակ՝ սպառողական), ապա նման 
պայմանագիրը չի համարվի կոնտրակտացիայի պայմանագիր։ 

Կոնտրակտացիայի պայմանագրի առարկան գյուղատնտեսական 
արտադրանքն է։ Որպես կանոն, պայմանագրի կնքման պահին այն դեռ 
գոյություն չի ունենում և այն պետք է աճեցնել կամ արտադրել ապագա-
յում, սակայն այն կարող է նաև լինել պատրաստի վիճակում։ Կարևոր է 
այն, որ որպես կոնտրակտացիայի պայմանագրի առարկա չի կարող հան-
դես գալ վերամշակված ապրանքը [6]։ Այսինքն՝ եթե ներկայացնենք օրի-
նակով, ապա կոնտրակտացիայի պայմանագի առարկա կարող են լինել 
մրգերը, բայց ոչ վերջիններիցս ստացված հյութը։ Եթե պայմանագիր 
կնքվի վերամշակված ապրանքի վերաբերյալ, ապա նման պայմանագիրը 
չի կարող համարվել կոնտրակտացիայի պայմանագիր։ 

Կոնտրակտացիայի պայմանագրի առարկայի յուրահատկությունը 
դրսևորվում է նրանում, որ դրա քանակը, որակը և տեսականին կախված 
են ոչ միայն արտադրողի վարքագծից, այլ նաև բնական, եղանակային, 
կլիմայական գործոնների ազդեցությունից [7]։ 
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ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 537-րդ հոդվածի համաձայն՝ գյու-
ղատնտեսական արտադրանք արտադրողը պարտավոր է գնորդին փո-
խանցել աճեցված (արտադրված) գյուղատնտեսական արտադրանքը 
կոնտրակտացիայի պայմանագրով նախատեսված քանակով և տեսակա-
նիով [4]։ 

Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ գյուղատնտեսական արտադրան-
քի քանակը և տեսականին հանդիսանում են կոնտրակտացիայի պայմա-
նագրի էական պայմաններ։ Հետևաբար, կոնտրակտացիայի պայմանագ-
րում առարկայի քանակի և տեսականու վերաբերյալ պայմանների բացա-
կայության դեպքում կոնտրակտացիայի պայմանագիրը կհամարվի 
չկնքված։ 

ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 538-րդ հոդվածը սահմանում է գյու-
ղատնտեսական արտադրանք արտադրողի հետ կապված մեկ այլ առանձ-
նահատկություն, այն է՝ վերջինիս կողմից պայմանագրային պարտավո-
րությունների խախտման դեպքում առաջացող պատասխանատվություն՝ 
մեղքի առկայության դեպքում, ինչը բնորոշ չէ սովորական ձեռնարկա-
տիրական գործունեության ընթացքում ծագող պատասխանատվությանը։  

Նման նորմ ամրագրելով՝ հայ օրենսդիրը կբացառի գյուղացի-ձեռ-
նարկատիրոջ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված ընդհա-
նուր կանոնով պատասխանատվությունը, որի համաձայն՝ ձեռնարկատի-
րական գործունեություն իրականացնելիս պարտավորությունը չկատա-
րած կամ անպատշաճ կատարած անձը պատասխանատվություն է կրում, 
եթե չապացուցի, որ պատշաճ կատարումն անհնար է եղել անհաղթահա-
րելի ուժի, այսինքն` տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխելի 
հանգամանքների հետևանքով [1, հոդված 417, մաս 3]։ 

ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 536-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-
ձայն՝ գնորդը պարտավոր է ընդունել արտադրողից գյուղատնտեսական 
արտադրանքը դրա գնտվելու վայրից և իրականացնել դրա դուրսբերում, 
եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով [4]։ 

Այն դեպքում, երբ գյուղատնտեսական արտադրանքի ընդունումը կա-
տարվում է գնորդի գտնվելու կամ վերջինիս կողմից նշված վայրում, ապա 
գնորդն իրավունք չունի հրաժարվել պայմանագրով սահմանված ժամկե-
տում պայմանագրին համապատասխանող գյուղատնտեսական արտադ-
րանքն ընդունելուց։ 

Բացի այդ, կոնտրակտացիայի պայմանագրով կարող է նախատեսվել, 
որ գնորդը գյուղատնտեսական արտադրանքը վերամշակելուց հետո պար-
տավոր է արտադրողի պահանջով վերջինիս վերադարձնել վերամշակու-
մից հետո առաջացող մնացորդը՝ պայմանագրով նախատեսված գնով։ 
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ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի 535-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համա-
ձայն՝ կոնտրկտացիայի պայմանագրի պարագրաֆով չկարգավորված 
կոնտրակտացիայի պայմանագրից բխող հարաբերությունների նկատ-
մամբ կիրառվում են ապրանքների մատակարարման կանոնները, իսկ 
համապատասխան դեպքերում՝ պետական կարիքների համար ապրանք-
ների մատակարարման կանոնները [3]։ 

Գտնում ենք, որ կոնտրակտացիայի պայմանագրին վերաբերող ՌԴ 
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգավորումների իմպլե-
մենտացումը և կիրառումը կարող են դրական ազդեցություն ունենալ  
ՀՀ-ում քաղաքացիաիրավական շրջանառության զարգացման համար՝ 
հաշվի առնելով, հատկապես, մեր երկրի ակտիվ քաղաքականությունը 
գյուղատնտեսության ոլորտում։ 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և 

հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, 
քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ1 

Հոդվածում ուսումնասիրված է նոր աշխարհակարգի կայացման 
պայմաններում ինքնիշխանության բազմաչափության հիմնախնդիրը: 
Ազգ-պետության հզորացման դիտանկյունից հիմնավորված է պե-
տական ինքնիշխանության ժառանգորդման հրամայականը: Այդ 
համատեքստում ուսումնասիրվել է պատմականությունը՝ որպես պե-
տության ինքնիշխանության բնականոն արդիականացման բաղադ-
րիչ: Հեղինակն այն կարծիքին է, որ պատմականությունը ներառելով 
պատմական հիշողությունը միաժամանակ և անցյալի վերլուծման, 
ընտրության ակտիվ կառուցողական գործընթաց է: Բացի դրանից 
այն նաև տեղեկատվական հոսքերի վերականգնման գործընթաց է, 
որի տիրույթներում էլ քաղաքական ժամանակն ապահովում է առա-
վելագույն կենսունակություն և մրցունակություն: Առաջարկված է 
«անցյալի ընտրություն» եզրույթը, որը հնարավորություն է տալիս 
ռացիոնալ մակարդակում պատմական հիշողությունից կանչել այն 
հատվածը, որի հետագա գեներացումը կապահովի և՛ կենսունա-
կություն, և՛ մրցունակություն, միևնույն ժամանակ ֆիլտրելով տեղե-
կատվական աղմուկը: Հեղինակը համոզված է, որ նոր աշխարհա-
կարգում պետական-ազգային «Ես»-ի անվտանգության համալիր 
ապահովման գործընթացը պետք է հիմնվի հայկական երեք հանրա-
պետությունների անցյալ-ներկա-ապագա եռաչափ կապի վրա: 

Հիմնաբառեր. պետություն, ինքնիշխանություն, պետականու-
թյուն, պատմականություն, սահմանադրություն, սահմանադրակա-
նություն, կառավարող ընտրանի, անձ, հասարակություն: 

 
1. Ինքնիշխանության արժեքային բազմաչափությունը 

Նոր աշխարհակարգը, ուղղահայաց և ցանցային կառավարման 
սկզբունքների զուգամիտման իր կառուցակարգերով հայտնվել է համա-
չափ և անհամաչափ սպառնալիքների, անորոշ քաղաքական զարգացում-
ների մեջ: Մինչդեռ, ըստ Հ. Քիսինջերի, նոր աշխարհակարգը շարունա-
կելով հենվել Վեստֆալյան համակարգի վրա պետք է կառուցվի «համա-

1 Հոդվածի շարունակությունը տե՛ս հաջորդ համարում։ 
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ձայնեցված ռազմավարության մշակման միջոցով՝ ուղղված առանձին տա-
րածաշրջանների ներսում կարգի հայեցակարգի ստեղծմանը և այդ տարա-
ծաշրջանային կարգերի փոխադարձ կապակցմանը» [1, pp. 371-375]։ Անո-
րոշություներից և տարաբնույթ բախումներից խուսափելու նպատակով Հ. 
Քիսինջերն առաջարկում է զարգացնել պետության ինքնիշխանությունը։ 

Ինքնիշխանությունը պետության բացարձակ հատկություն է՝ ար-
տահայտված բարձրագույն իշխանություն կրողի կողմից սեփական 
կամքն անկախ, ինքնուրույն ձևավորելու և իրականացնելու քաղաքա-
կան բովանդակությամբ, ինչպես նաև պետական իշխանության մար-
մինների կառուցվածքի և լիազորությունների սահմանադրա-իրավա-
կան ձևի ամրագրմամբ: Այս համատեքստում նպատակահարմար է ինք-
նիշխանությունը դիտարկել գոյաբանական, նյութական, իրավաքաղա-
քական, քաղաքակրթական արժեքների և սկզբունքների արդիականաց-
ման մակարդակներում: Ունենալով իրավաքաղաքական բնույթ՝ պետա-
կան ինքնիշխանությունը, որպես բազմաչափ երևույթ, ներառում է.  
1) պետության իշխանության գերակայությունը նրա ողջ տարածքի վրա, 
2) պետության ինքնիշխանության կամարտահայտման աղբյուրը ժողովր-
դական ինքնիշխանությունն է, 3) պետության իշխանության անկախութ-
յունը մյուս պետություններից և միջազգային հարաբերությունների այլ 
սուբյեկտներից, 4) ինքնիշխանության անբաժանելիությունը, 5) պետութ-
յան ինքնիշխանության բացառիկությունը նրա ամբողջ տարածքով մեկ, 
6) ինքնիշխան իրավունքների անօտարելիությունը, 7) ինքնիշխանությա-
նը բնորոշ են պետական իշխանության անկախությունը, միասնականու-
թյունը, գերակայությունը, քանի որ «Առանց ինքնիշխան պետության չի 
կարող լինել ապահով ժողովրդավարություն» [2, էջ 43]: 

Ակնհայտ է, որ ինքնիշխանության արժեքայնությունն արդիականա-
նում է պետության զարգացմանը համընթաց, այդ պատճառով ինքնիշ-
խանությունն անհրաժեշտ է դիտարկել քաղաքական և սոցիալական 
կարգի կերպափոխման հրամայականների համատեքտում, որպես ընտ-
րանու և հասարակության կոլեկտիվ կամքի զուգամիտման գիտակցված 
դրսևորման արդյունք: Որպես այդպիսին՝ «Պետությունն իր բնույթով ունի 
միավորող հատկություն, բայց ոչ այն պատճառով, որ կոչված է ամեն բան 
կլանելու, այլ այն վերաբերում է քաղաքական հասարակությանն ամբող-
ջությամբ, այն սահմանում է հասարակության կենսաձևը, կառուցում է 
ընդհանուր կյանքի հիմքերը, պայմանավորում է մնացած ամեն բան»  
[3, с. 144 ]: Այս դիտանկյունից պատմականորեն պետության ինքնիշխա-
նությունը հիմնավորվում է միայն հետևյալ գործոններով՝ ընդհանուր 
սահմանների անվտանգության ապահովում՝ որպես ազգի, հասարա-
կության կենսագործունեության կազմակերպման և ընդհանուր լեզվի, 
մշակութային ընդհանրության, հանրային կյանքի բնականոն կազմա-
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կերպման, համակեցոության պահպանման և ճանաչողության ընդար-
ձակման անհրաժեշտություն: Ակնհայտ է, որ «..Հասարակությունն այն 
է, ինչ հավակնում է լինել ճանաչողության միջոցով, որը հարաբերություն-
ների կուտակման կոնկրետ իրավիճակ է ստեղծում հասարակության և 
նրա շրջապատի միջև փոխառում է սպառմանը հանգեցնող առկա ար-
տադրանքի մի մասը, մշակութային ձևաչափի օգնությամբ՝ արարչությու-
նը դիտարկելով հասարակության գործառնության վրա սեփական պրակ-
տիկայի արդյունքով պայմանավորված: Այն պատմական գործունեության 
միջոցով ստեղծում է իր սոցիալական և մշակութային կողմնորոշիչների 
համախումբը, որը միաժամանակ և՛ աշխատանք է, և՛ գիտակցություն» [4, 
с. 204]: Վերոշարադրյալը հիմք է, որպեսզի պետական ինքնիշխանության 
արժեքային համակարգի արդիականացման միտումները դիտարկենք 
Հայաստան Հանրապետության հարյուրամյա տարեդարձի արժևորման և 
ռազմավարական անվտանգ ապագայի ապահովման դիտանկյունից: 

2. Պատմականության ( historicism) էության ու բնույթի մասին 
Պատմականությունը գիտական ճանաչողության սկզբունք է, ըստ որի՝ 

իրերն ու երևույթները, դիտվում են իրենց ծագումնաբանության, գոյաբա-
նության և անցյալ- ներկա-ապագա եռաչափության ծիրում ունեցած զար-
գացման մեջ [5]: Պատմականությունը՝ որպես փիլիսոփայական սկզբունք, 
պահանջում է դիտարկել ցանկացած երևույթ, իր ծագման, զարգացման 
և կերպափոխման մեջ: Ընդունելով իրականությունը որպես ժամանակի 
մեջ դրսևորվող երևույթի՝ պատմականությունը օբյեկտի համակարգային 
բնույթը դիտարկում է իր զարգացման օրինաչափության մեջ: Պատմա-
կանության անհրաժեշտությունը՝ որպես հասարակության զարգացման 
էությունը բացահայտող երևույթ իրենց ժամանակին հիմնավորել են 
Հերակլիտը, Պլատոնը, Արիստոտելը, հետագայում նաև Դժ. Վիկոն, Վոլ-
տերը, Հեգելը, ինչպես նաև Մ. Վեբերը Կ. Մարքսը: Երևույթները պատ-
մական հոլովույթում և ապագաբանական հեռանկարում դիտարկելը 
դարձավ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրների կենտրոնաց-
ված բացահայտման այնպիսի բնութագրիչ, որի օգնությամբ կանխատես-
վում է հանրային շահի զարգացման հեռանկարը, անհանդուրժողակա-
նության կուտակումը, անարդարության դեմ պայքարի կառուցակարգերը 
և պատմության ընթացքը՝ որպես աշխարհի կառավարման «աստվածա-
յին պլանի» իրականացում (պրովիդենցիալիզմ), ինչպես նաև իրականու-
թյունը՝ որպես անցյալի իսկության արտացոլում մեկնաբանելը [6, с. 353]: 
Պատմականությանը՝ որպես բազմաչափ երևույթի բնորոշ է մոտեցում, որ 
«1) պատմական և սոցիալական երևույթները պայմանավորվում (բնորոշ-
վում) են պատմությամբ. 1.1) համոզմունք (հավատ), որ պատմական երևույթ-
ները կարգավորվում (ղեկավարվում) են բնական օրենքներով:  
2. Պատմական զարգացմանը՝ որպես մարդու գոյության ամենահիմ-
նական ասպեկտ վերաբերվելու միտում: 1. անցյալ ոճերի նկատմամբ 
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չափազանց մեծ վերաբերմունք (Արտիստիկության և ճարտարապե-
տության համատեքստում)» [7]: 

Պատմականությունը, ներառելով պատմական հիշողությունը, միա-
ժամանակ և՛ անցյալի վերլուծման ակտիվ, կառուցողական գործընթաց է, 
և՛ այն տեղեկատվական հոսքերի վերականգնում, որոնք տվյալ քաղաքա-
կան ժամանակին անհրաժեշտ են: Հետևաբար պատմական հիշողությունը 
քարացած երևույթ չէ, այլ կարող է դինամիկ փոփոխվել՝ պայմանավոր-
ված «Ես»-ին ուղղված ժամանակի մարտահրավերներով: Նշենք, որ ինչ-
պես անցյալն է ազդում ներկայի վրա, այնպես էլ ներկան է մեծապես որո-
շում, թե ինչպես կընկալվի անցյալը: Ուստի անցյալին դիմելը ծառայում է 
տարբեր խմբերի և ինստիտուտների միջև կապեր հաստատելուն, որոնց 
հիման վրա էլ կառուցվում է հանրային անվտանգությունը: Ավելին, Է. Սմիթի 
կարծիքով, ազգակառուցման ու պետականակառուցման գործընթացում 
կարևորագույն դեր ունեցող, ընդհանրապես, ներկա աշխարհի սոցիալա-
կան ու քաղաքական ամենահզոր ուժերից մեկը հանդիսացող ինքնիշխա-
նության կենտրոնական հարցը ներկայի ստեղծման մեջ անցյալի դերի 
հարցն է [8, p. 165-166]: Այս տեսանկյունից պատմական հիշողությունը 
հիմնված է մարդկանց` իրական կամ պատկերացրած պատմական անց-
յալի ամբողջական կամ առանձին դրվագների շուրջ գիտելիքների և 
վերաբերմունքի վրա, ինչպես նաև ուրիշներին ճանաչելու [9, с. 151-152]։ 
Այսինքն` կարևորություն է ստանում հետևյալ հարցը. ազգակառուցման և 
պետականակառուցման նպատակով պատմական հիշողության ո՞ր հատ-
վածի վրա է անհրաժեշտ կենտրոնացնել ուշադրությունը, և ո՞ր հերոսի 
«կյանքն ու գործունեությունը» մատուցել հասարակությանը: 

Որպեսզի պատմական փաստերի նորովի մեկնումը խարիզմատիկ 
օրինականացվի, անհրաժեշտ է, որ գործողությունների համակարգը հա-
մապատասխանի օբյեկտիվության, վստահության, թափանցիկության, 
հուսալիության և այլ նմանատիպ չափանիշներին, որի միջոցով քաղաքա-
ցիների գիտակցության մեջ վստահություն է հաստատվում դրանց իսկութ-
յան մասին: Պատմական հիշողությունը, քաղաքական վարքը, գիտակ-
ցությունը ձևավորող կարևոր բաղկացուցիչներից է, որն իր էներգիայով 
(շատ դեպքերում՝ չգիտակցված) հասարակությանը (ազգին, էթնոսին, ան-
ձին) մղում է որոշակի ինստիտուցիոնալացված վարքագծի: Հանրագումա-
րելով՝ կարող ենք փաստել, որ առանց պետականության կամ պետակա-
նության մասին երազանքի ոչ ազգը, և ոչ էլ հասարակությունը չեն կարող 
իրենց անվտանգությունն ապահովել: Այդ պատճառով էլ պետականության 
ինքնիշխանության ապահովումը պատմականության հաշվառմամբ ազգի 
կյանքում կարևորագույն դեր է խաղում: Սակայն, բաց հասարակության 
գաղափարախոս Կ. Պոպպերը խիստ թերահավատ է պատմականության 
ունեցած համընդգրկուն ազդեցության վրա` հասարակական-քաղաքական 
համակարգի ինստիտուտների ժողովրդավարացման հարցերում. «Գալիքը 
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կախված չէ հենց մեզնից, իսկ մենք էլ պատմական որևէ տեսակի անհրա-
ժեշտությունից կախված չենք» [10, էջ 3]: Այնուամենայնիվ, ՀՀ-ում պետութ-
յան (և ընդհանրապես, կառավարման, հատկապես պետական կառավար-
ման) ինքնիշխանության և ժողովրդավարացման գործընթացի վերլուծութ-
յունն անհնար է առանց պատմական դաշտի քննարկման, քանի որ Հայաս-
տանի երեք հանրապետությունների վերածնունդը և նրանց գործառումը 
միանշանակորեն կրել և կրում են այդ դաշտի խորքային ազդեցությունը: 

Համաձայն գործառական մոտեցման հիմնավոր պնդման՝ քաղաքա-
կան համակարգը, որը միջանկյալ է պատմականության դաշտի և սո-
ցիալական կազմակերպման միջև, ազդվելով առաջինից՝ ուղղորդում 
է երկրորդին: Գործառական հայեցակարգը Ա. Թուրենն օգտագործել է 
որպես գործունեության սոցիոլոգիայի (ակցիոնալիզմ) մեկնակետ, որը 
բխում է պատմական սուբյեկտի հայեցակարգից: Տվյալ պարագայում Ա. 
Թուրենի կողմից պատմականության հայեցակարգն այլ իմաստով օգտա-
գործելը հիմնավորվում (բացատրվում) է նրանով, որ վերջինիս բազմա-
շերտ բովանդակությունից «բացառվում կամ մերժվում» են սոցիալական 
փաստերը ոչ սոցիալական սկզբունքներով մեկնաբանող մետասոցիալա-
կան երաշխիքները: Պատմականությունն այն հեռավորությունն է, որն 
ազդում է հասարակության գործունեության վրա. այն գոծունեության, որի 
միջոցով նա սահմանում է իր պրակտիկայի կատեգորիաները (Ա. Թու-
րեն): Ինստիտուցիոնալ համակարգը «այնպիսի կառուցակարգերի հա-
մախումբ է, որոնց միջոցով պատմականության դաշտը փոխակերպ-
վում է սոցիալական կյանքի կանոնների մի համախմբի, որն էլ, իր հեր-
թին, կանխորոշում է կազմակերպությունների գործառությունները»  
[4, с. 98-99]: 

ՀՀ-ում հաստատված կառավարման ինստիտուցիոնալ նոր համա-
կարգի վերլուծության համար թուրենյան մոտեցման օգտագործումը մեր 
կողմից հիմնավորվում է այսպես. 

1. Երրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգը միան-
շանակ նախորդած Երկրորդ հանրապետության (Հայաստանի Խորհրդա-
յին Սոցիալիստական Հանրապետություն՝ ՀԽՍՀ) բնականոն արդիակա-
նացման արդյունք չէ, քանի որ այդ երկուսի հիմքում ընկած են բացարձա-
կապես հակադիր գաղափարական համակարգեր: Նույն տրամաբանութ-
յամբ էլ հնարավոր չէ Երկրորդ հանրապետությունն առաջինի բնականոն 
արդիականացման արդյունքը համարել, քանի որ Առաջին հանրապե-
տության խորհրդայնացման հետևանքով արմատապես փոխվեց գաղա-
փարական համակարգը և դրա հենքի վրա կատարված ինստիտուցիոնա-
լացումը: Մյուս կողմից, բոլոր երեք հանրապետությունների հռչակման 
պատմական նախադրյալները տարբեր են. այսինքն՝ հայ հանրույթի կող-
մից իր բնապատմական և միջազգային շրջակայքի նկատմամբ ունեցած 
հարաբերությունների գիտակցումն ու իմաստավորումը տարբեր է եղել և, 
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բնականաբար, տարբեր տեղակայումների համադրությամբ է հասունա-
ցել իր իսկ կոլեկտիվ ազատության/անվտանգության երկվության 
փոխհարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման պահանջմունքը: 

Առաջին հանրապետության հաստատման ամենաէական նախադրյալ-
ներից է տարածաշրջանում Վրաստանի և Ադրբեջանի անկախության 
հռչակման հետևանքով նախկինում գոյություն ունեցած որոշակի կարգի՝ 
Անդրկովկասյան Ժողովրդավարական Դաշնակցային Հանրապետության 
(ԱժԴՀ) և Անդրկովկասյան Սեյմի փլուզուման հետևանքով հարուցված և 
հայ հանրույթի կողմից կարևորված՝ այդ քաոսին դիմակայելու, սեփական 
հանրային անվտանգությունն ապահովելու գիտակցությունը: Այս համա-
տեքստում որոշիչ էին նաև ազգային անվտանգությունն ապահովելու գի-
տակցության ռացիոնալացմանը նպաստած (նկատի ունենք Մայիսյան 
հերոսական հաղթանակները) այն գործողությունները, որոնք հաջորդե-
ցին 1915 թ. Հայոց մեծ եղեռնին: 

2. Ցեղասպանությունից և բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Հա-
յաստանը հայտնվեց քաղաքական նոր անորոշությունների մեջ՝ փլուզված 
տնտեսությամբ, փախստականներով ու գործազուրկներով, առանց դաշ-
նակիցների, առանց հիմնավորված գաղափարախոսության: Անբարե-
նպաստ ռազմաքաղաքական իրավիճակում 1918 թվականի մայիսի 28-ին 
հռչակված նորաստեղծ հայկական պետության համար չափազանց բարդ 
էր ինքնիշխանությունը պահել՝ դիմակայելով արտաքին և ներքին քաո-
սին: Այնուամենայնիվ, 1918-1920 թթ. Հայաստանում պետությունը իր բո-
լոր թերություններով հանդերձ, և՛ վերականգնվեց, և՛ դարձավ ազգային 
ինքնիշխանության պատվար: Փաստորեն հայոց պատմության մեջ առա-
ջին անգամ ներդաշնակվեցին ազգային ինքնիշխանության և պետա-
կան ինքնիշխանության գաղափարները: Դա ակնհայտ է Հայաստանի 
կառավարության վարած քաղաքականությունից, որը ստեղծեց «գաղթա-
կանության» հարցերի հանձնաժողով [11, էջ 123-124]: Հայաստանի անկա-
խության առաջին տարեդարձի կապակցությամբ խորհրդարանը 1919 թ. 
մայիսի 26-ին ընդունեց՝ «Միացյալ և Անկախ Հայաստանի անկախության 
մասին», իսկ մայիսի 27-ին՝ «Հայաստանի խորհրդի համալրման մասին» 
օրենքները: Նմանօրինակ դիրքորոշումը ելնում էր այն գաղափարից, որ 
Միացյալ Հայաստանը պիտի ունենար նաև միացյալ խորհրդարան: Այդ 
նպատակով որոշվեց Հայաստանի խորհրդարանի կազմը համալրել դաշ-
նակցական արևմտահայերի 12 ներկայացուցչով: Դա էլ դարձավ «աջ» և 
«ձախ» ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների խզման 
պատճառ, քանի որ նրանք, կողմ լինելով Հայաստանի հզորացմանը, 
չէին ցանկանում պատմականորեն ձևավորված Հայկական հարցը քա-
ղաքական օրակարգ մտցնել: 1919 թ. հունիսի 4-ին, երբ խորհրդարանի 
նիստին մասնակցում էին նաև 12 արևմտահայ ներկայացուցիչները սո-
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ցիալ-դեմոկրատական խմբակցության և ՀԺԿ պատգամավորները մե-
ղադրելով կառավարությանը պետական հեղաշրջում կատարելու մեջ՝ 
հանդես եկան հայտարարությամբ և ցուցադրաբար հեռացան խորհրդա-
րանի դահլիճից [11, էջ 265-266 ]: Այդ օրերին նորընտիր վարչապետ Ալ. 
Խատիսյանն Ամերիկայից ստացավ նախկին վարչապետ Հ. Քաջազնու-
նու ծրագրային բովանդակությամբ նամակ, որտեղ առաջարկվում էր 
առաջնորդվել զուտ պետական մտածելակերպով [12, էջ 30]: Սակայն 1920 
թ. վերջին քաղաքական կտրուկ փոփոխման հետևանքով պատգամավո-
րական խմբակցության զգալի մասը Դրոյի գլխավորությամբ դեկտեմբերի 
2-ին, ժամը 12-ին ստորագրեց Երևանի համաձայնագիրը, որով իշխա-
նությունը հանձնվեց Հայհեղկոմին: Հետահայաց ընդհանրացնելով Առա-
ջին հանրապետության անկումը՝ կարող ենք եզրակացնել. նախ՝ հանրա-
պետությունն արտաքին և ներքին բազմաբնույթ մարտահրավերներին 
պատասխանելու ժամանակ ցուցաբերեց իրավիճակային մոտեցում [13,  
էջ 32-33], ապա ռացիոնալ չկողմնորոշվեց և չգնահատեց բոլշևիզմի հաղ-
թանակով տեղի ունեցած գլոբալ փոփոխությունները: Սակայն, մեր կար-
ծիքով, Առաջին հանրապետության գործունեության գնահատման չափա-
նիշ պետք է համարել ոչ թե ինստիտուցիոնալ համակարգի իրավական ան-
կատարությունը, տնտեսական ու սոցիալական ծրագրերի ուղղվածության 
չհիմնավորվածությունը, այլ անկախ և միացյալ Հայաստանի պետակա-
նության գաղափարի պաշտպանությունը: Այս դիտանկյունից, Առաջին 
հանրապետությունը միայն իր ներկայությամբ վերականգնեց հայի՝ 
պետականության վերածնման յոթհարյուրամյա երազանքը: 

3. Առաջին և Երրորդ հանրապետությունների համեմատությամբ 
Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության ինքնիշ-
խանությունն ածանցված էր ԽՍՀՄ կազմում de facto, և ոչ թե de jure  
պետական կառավարում իրականացնելու առումով: Ըստ էության՝ Եր-
րորդ հանրապետության և նրա ինստիտուցիոնալ համակարգի ծնունդը 
գերազանցապես հասարակության ներսում պատմականության և որա-
կապես այլ միջազգային շրջակայքի ազդեցության ներքո տևական ժա-
մանակահատվածում խմորված գործընթացների և ոչ թե քաղաքական 
համակարգի գերագույն ինստիտուտի՝ պետության փոխակերպման արդ-
յունք է: Պետության փոխակերպման մասին խոսելն արդարացված կլիներ 
միայն ԽՍՀՄ կազմից Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի սոցիալիստա-
կան պետությունների համար, երբ պետությունը (թող որ սահմանափակ 
ազատության աստիճանով) իր ինստիտուտներով առկա էր, իսկ Հայաս-
տանի և նախկին Խորհրդային Միության մյուս հանրապետությունների 
պարագայում քաղաքական համակարգի ինստիտուտները Մոսկվայից 
ածանցված էին: Հետևաբար Հայաստանի Երրորդ հանրապետության 
հռչակումը, հայ հանրույթի պատմականության կողմից թելադրված, հա-
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սարակության կոլեկտիվ «Մենք»-ի և անհատական «Ես»-ի գիտակցա-
կանի մակարդակում կարևորված, ինչպես նաև պատմական գործու-
նեության համակարգի ժառանգականության խզման արդյունքում կու-
տակված հիմնախնդիրների հետևանք էր: Օժտված լինելով ուժեղ պատ-
մական հիշողությամբ, ինչպես նաև հիերարխիկ կազմակերպված՝ հայ 
հանրույթի հասարակական ենթահամակարգերը ոչ թե փոխազդեցու-
թյան հորիզոնական, այլ աստիճանակարգային կապերի մեջ են գտնվում 
(որ հայեցակարգի շրջանակներում էլ դիտարկելու լինենք): Այսինքն՝ որ-
քան էլ նրանք հարաբերական ինքնուրունություն ունենան, փոխադարձա-
բար գտնվում են աստիճանակարգային ենթակայության և գերակայութ-
յան վիճակում: Միաժամանակ այդ ենթահամակարգերը «հագեցված» են 
հայ հանրույթի սոցիալ և էթնոմշակութային տեքստով (պատմականութ-
յունն այն ըստ տարբեր չափումների տարրալուծում, ներառում է իր ենթա-
համակարգերի մեջ), որի դերակատարությունը հսկայական է նրանցից 
յուրաքանչյուրի գործառության մեջ, իսկ վարքաբանական և անհատա-
պաշտական գործոններն այնքան էլ որոշիչ չեն, որքան, ասենք, բազմա-
բաղադրյալ ամերիկյան անհամասեռ հասարակության պարագայում (հա-
կառակ դեպքում տեղին կլիներ, օրինակ, օգտագործել Տ. Պարսոնսի հա-
յեցակարգերը) [16, с. 199]: Իսկ Թուրենի մշակած ակցիոնալիստական 
տեսությունը լավագույնս բացատրում է նման զարգացումների արդյունք 
հանդիսացող ինստիտուցիոնալ համակարգերը: 

1980-ական թվականների կեսերից «վերակառուցման» քաղաքա-
կանությունը լավագույն պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի հայոց պատմա-
կանությունը և նրա դաշտը թելադրեն մարտահրավեր նետած նոր ինս-
տիտուցիոնալ համակարգի (ներառյալ նաև պետության) լինելիությանը և 
ուղղորդեն սոցիալական կազմակերպումը: Քաղաքական գիտակցության 
մեջ ինքնիշխան պետականության բազմադարյան չգոյության իրողութ-
յան հետ այլևս չհաշտվելը, այդ իրողության դեմ ընդվզումը, սեփական 
ինքնիշխան պետականությունը վերականգնելու անհրաժեշտության գի-
տակցումն ամենաէական տեղաշարժն է հայոց պատմականության «ճա-
նաչողության կերպ»-ի ենթահամակարգում: Իսկ գերագույն նպատակը՝ 
անկախ պետականության ստեղծումը, արդեն հասունացել և դարձել էր 
Հայոց համազգային շարժման (ՀՀՇ) քաղաքական օրակարգի գերակա 
խնդիր: Այս դիտանկյունից, փաստենք որ Հայ հասարակության համար 
ընդհանրական մշակութային ձևաչափն ազդված է դերակատարների ճա-
նաչողության կերպում արձանագրված տեղաշարժից: Ակնհայտ է, որ 
մշակութային ձևաչափը՝ ընդգրկելով և արտապատկերելով հասարա-
կական հարաբերությունները, բացահայտում է նաև այն գերագույն 
նպատակներն ու սպասումները, որոնք, կարող են համախմբել ողջ հա-
սարակությանը: 
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ИСТОРИЗМ КАК КОМПОНЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

В статье исследована проблема многомерности суверенитета в 
условиях становления нового миропорядка. Императива наследствен-
ности государственного суверенитета обоснована как фактор мощи 
нации-государства. В этом контексте, историзм изучен как компонент 
эволюционной модернизации суверенитета. Автор считает, что исто-
ризм, включая историческую память, является также активным конст-
руктивным процессом анализа и выбора прошлого. В то же самое 
время, он является процессом восстановления информационных пото-
ков, в рамках которых политическое время обеспечивает максимальную 
жизнеспособность и конкурентоспособность. Предложено понятие “вы-
бор прошлого”, которое дает возможность на рациональном уровне 
вызывать из исторической памяти тот раздел, последующая генерация 
которой обеспечит и жизнеспособность, и конкурентоспособность, 
фильтруя информационный шум. Автор убеждена, что процесс обеспе-
чения комплексной безопасности в условиях нового миропорядка дол-
жен основываться на трехмерной связи прошлое-настоящее-будущее 
трех армянских республик. 

Ключевые слова: государство, суверенитет, государственность, исто-
ризм, конституция, конституционализм, правящая элита, личность, общество. 
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The article researches the issue of multidimensionality of sovereignty in 
the process of formation of the new world order. The imperative of heredity 
of the state sovereignty is proved as a factor of nation-state power. In this 
context historism is researched as a component of evolutionary 
modernization of sovereignty. The author is convinced that historism, 
including historical memory, is also an active constructive process of analysis 
and choise of the past. Simultaneously historism is viewed as a process of 
recovery of information flows, in the framework of which political time 
provides maximal viability and competitiveness. The notion of “choise of the 
past” is suggested, which on rational level allows recalling from the historical 
memory the part, the further generation of which will provide both viability 
and competitiveness with simultaneous filtering of information noise. The 
author is convinced that in the conditions of the new world order the process 
of providing of complex security should be based on three-dimentional 
connection past-present-future of the three Armenian republics.  
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В рамках статьи рассматриваются политико-правовые и исто-

рические аспекты независимости Арцаха. Проводится ретроспек-
тивный анализ истории Арцаха, анализируется этап включения и 
выхода Нагорного Карабаха из состава Азербайджана. Анализи-
руется принцип права нации на самоопределение как основопола-
гающий принцип при выходе из состава Азербайджана. Анализи-
руются причины начала апрельской войны 2016 года, а также 
анализируется вероятное возобновление крупномасштабных боевых 
действий на арцахо-азербайджанском и армяно-азербайджанском 
фронтах. 

Ключевые слова: Республика Арцах (Нагорно-Карабахская 
Республика), региональная безопасность, Армения, Азербайджан, 
право нации на самоопределение, независимость, потенциальная 
война. 

 
Говоря Нагорный Карабах, у многих современников это непризнан-

ное государство ассоциируется с этническими чистками, войной, 
постоянными сводками о жертвах на границе. Рассматривая данную 
тематику, необходимо проанализировать несколько важных факторов, 
для того, чтобы понять с чего же все началось. 

Кратко рассмотрим исторический аспект проблематики. Впервые 
Армения (Armina) упоминается в Бехистунской надписи Дария I, а по 
мнению некоторых ученых, историков, этнографов, процесс формиро-
вания армян начался еще раньше. Армения упоминается во многих 
надписях, письмах, картах древнего мира, например: в письме асси-
рийским царем Салманасаром III, в трудах древнегреческих историков 
и философов Геродота и Ксенофонта [1]. Историческая территория 
Арцаха входила в 15 провинций Великой Армении, где традиционно 
жили армяне.  

Проблематика в отношении Арцаха и армян, живущих в Арцахе 
началась, когда эта область была передана новосозданному азер-
байджанскому государству в нарушении имеющегося законодательства 
5 июля 1921 года, не взирая на то, что 4 июля того же года решением 
Кавбюро Нагорный Карабах был присоединен к Армении. [2] Следует 
отметить, что 16 марта 1921 года после подписания между РСФСР и 
Турцией без участия представителей Армении был подписан советско-
турецкий «Договор о дружбе и братстве». Согласно договору к Турции 
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отошли бывшая Карсская область и бывший Сурмалинский уезд с горой 
Арарат, а под протекторат Азербайджана, без права передачи третьей 
стороне, перешел Нахичеванский уезд. Тем самым исторические 
армянские земли стали «разменной монетой» в руках правящих кругов 
РСФСР, а в дальнейшем СССР для задабривания мусульманского 
населения, заселенного на данной территории и поддерживаемая 
Турцией. [3] Что касается Зангезурской области, то только благодаря 
народному сопротивлению, которую возглавил национальный герой 
Армении Гарегин Нжде в 1920-х гг., остался в составе Армении, что 
являестя и поныне клином между братскими тюркскими народами -
Турцией и Азербайджаном. 

В конце 1980-х годов СССР «трескался по швам» и уже было ясно, 
что шансов удержать систему и все государство в тех границах, в 
которых оно было сводятся к нулю. Карабахское движение началось в 
феврале 1988 года с массовых митингов в Гадруте, Степанакерте, а в 
дальнейшем и в Ереване. После митингов с 27-29 февраля 1988 года в 
Сумгаите, в Баку, Кировабаде (Гянджа) и Карабахе начались армянские 
погромы [4]. Около 450 тысяч армян стали беженцами. Погромы армян, 
а также запоздалые действия руководства СССР окончательно подор-
вали кредит доверия к центральной власти. Выдержав все демократи-
ческие нормы, армяне НКАО 10 декабря 1991 года провели референ-
дум, на котором 99,89% населения высказалось за выход из состава 
Азербайджанской ССР. Притом выборы проходили в присутствии 
международных наблюдателей. Естественно, что Баку выборы не приз-
нал и пользуясь оружием, оставленным 4 - ой армией вооруженных сил 
СССР, дислоцированной в Азербайджане начала активные боевые 
действия против народа Нагорного Карабаха. Война проходила с 
переменным успехом. Ключевой победой армян стало взятие города-
крепости Шуши с 8-9 мая 1992 года и освобождение Бердзора (Лачина), 
который связал Карабах и Армению. После взятия Шуши была также 
создана из разрозненных добровольческих отрядов Армия обороны 
Нагорного Карабаха. Естественно, под общим руководством и слажен-
ными действиями КПД Армии обороны Нагорного Карабаха увеличился. 
В 1994 году 12 мая в Бишкеке между представителями Азербайджана, 
Нагорно-Карабахской Республики и Армении была достигнута догово-
ренность о прекращении огня.  

Рассмотрим с юридической точки зрения правомерность выхода 
НКАО из состава Азербайджанской ССР и принцип права нации на 
самоопределение. Принцип самоопределения народов сыграл важную 
роль в истории. Подавляющее большинство государств современного 
мира возникли на юридической основе этого принципа. Большинство 
народoв благодаря принципу самоопределения освободилось от коло-
ниальной зависимости. [5] Усилиями многих народов и государств 
право на самоопределение из партикулярной нормы, связывавшей пер-
воначально небольшую группу государств, превратилось в универ-
сальную норму jus cogens. [6] В этой связи один из международников 
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высказывает мнение, что ''принцип самоопределения народов импера-
тивен, ибо содержание его касается самого права на самостоятельное 
решение народами своей судьбы. От этого права не может отказаться 
ни один народ, ни одно государство, ибо это значило бы лишить себя 
основного права, которым обладает каждый политически организо-
ванный, либо борющийся за самоопределение народ, что немыслимо в 
сегодняшних условиях... Принцип равноправия и самоопределения 
народов абсолютен в своей императивности'' [7]. 

26 июня 1945 года в Сан-Франциско был принят Устав ООН, поло-
живший начало новому международному мироустройству. В этой 
конференции СССР выступил с инициативой включения в Устав ООН 
принципа самоопределения народов, которую поддержали представи-
тели Великобритании, США и Китая. Включение принципа самоопреде-
ления в Устав ООН означает, что все государства-члены этой всемир-
ной организации приняли на себя обязательства по его практическому 
претворению в жизнь [8]. 

Статья 1, в которой речь идет о целях ООН, содержит первое 
упоминание о самоопределении народов в новой, послевоенной сис-
теме международных отношений: “[ООН преследует цели] развивать 
дружественные отношения между нациями на основе уважения прин-
ципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира”. Сле-
дующее упоминание права народов на самоопределение содержится в 
статье 55 Устава ООН, в которой речь идет о равноправии наций, 
правах человека, личных свободах, и наконец в статье 73 речь заходит 
об обязанностях членов ООН, которым поручено опекать территории, 
народы которых еще не достигли полного самоуправления [9]. Соз-
дается диссонанс, и некоторые авторы пишут о некоем приоритете 
принципа территориальной целостности государств над правом наций 
на самоопределение. С этой целью они стремились и стремятся теперь 
ограничить право народов на самоопределение или не допустить его 
реализации путем противопоставления ему международно-правового 
принципа территориальной целостности государств. Вопрос о соотно-
шении этих двух принципов - территориальной целостности государст-
ва и права народов на самоопределение возникает особенно тогда, 
когда то или иное государство стремится не допустить отделения и 
изменения своей государственной границы при реализации права 
народов на самоопределение. Как указывает Ю. Барсегов, “принцип 
территориальной целостности не может занимать более высокое 
положение в иерархии основополагающих принципов международного 
права по той простой причине, что в международном праве такой иерар-
хии принципов нет, и все они обладают одинаковой международно-
правовой силой” [10]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать однозначный вывод о 
том, что азербайджанская позиция в вопросе доминирования принципа 
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территориальной целостности над принципом права нации на самоопре-
деление не выдерживает никакой критики. Тем более, что сам Азер-
байджан вышел из состава СССР по принципу права народа на 
самоопределение. 

По истечению 24 лет с момента перемирия постоянно нарушается 
режим прекращения огня со стороны Азербайджана и, к сожалению, с 
человеческими жертвами. Переломным моментом в арцахском вопросе 
стал апрель 2016 года, когда азербайджанские войска и специальные 
отряды перешли в наступление и попытались захватить ряд террито-
рий, контролируемых Армией обороны НКР. О силовом решении 
конфликта недвусмысленно заявил посол Азербайджана в России 
Полад Бюльбюль-оглы в своем интервью [11]. Естественно, что эта 
авантюра для азербайджанского руководства не увенчалась с 
стратегической точки зрения успехом, однако выявила ряд проблемных 
точек в системе вооруженных сил РА и Армии обороны Арцаха. После 
апрельской агрессии Азербайджана, реформированию подверглись 
многие структуры в МО РА и Армии обороны Арцаха. Отметим, что 
после подписания договора о прекращении огня в 1994 году апрельская 
война было первым серьезным столкновением двух армий с примене-
нием артиллерии, реактивных систем залпового огня, беспилотников-
дронов, танков и т.д. 

Рассмотрим причины начала войны в апреле 2016 года. Что же 
побудило бакинский режим начать войну в Арцахе? На наш взгляд, 
Азербайджан, желающий военным путем решить проблему Карабаха 
подтолкнули к агрессии. А Баку решил воспользоваться ситуацией и ре-
шить этот вопрос военным путем. Начнем с того, что после поражения 
в войне Азербайджан начал процесс серьезного перевооружения 
армии, где основными поставщиками вооружения служат Турция, 
Россия, Израиль. С 1994 года и по сей день Азербайджан потратил на 
закупку вооружения примерно 22 млрд. долларов США, что в разы 
больше военных затрат армянской стороны ввиду своих финансовых 
возможностей за счет продажи нефти и газа. Во-вторых, не стоит 
забывать факт того, что 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турец-
кой границы турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик  
СУ-24, после чего был убит посол Российской Федерации в Турции. 
Отношения между двумя государствами накалились до предела и, 
естественно, на фоне военных успехов ВКС РФ в Сирии можно 
предположить, что Турция попыталась отвести внимание от своих 
проблем с Россией на Кавказский фронт. Армения является гарантом 
безопасности Республики Арцах, кроме того, Армения является членом 
ОДКБ. При широкомасштабных боевых действиях не исключалась 
возможность признания Арменией Арцаха, что парализовала бы усилия 
Минской группы ОБСЕ и послужила бы серьезным ударом для России. 
Ударом является и то, что Азербайджану было за последние годы про-
дано в том числе и наступательного вооружения примерно на 6 млрд. 
долларов США, а Армения является членом ОДКБ, членом которого 
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является и Россия. Удар для репутации России заключается в том, что 
при продаже оружия российская сторона заверила армянскую сторону, 
что она будет контролировать использование, а скорее не использова-
ние этого оружия Азербайджаном. Но что и следовало ожидать, Азер-
байджан использовал наступательное вооружение в ходе апрельской 
войны 2016 года. Но, авантюра не увенчалась успехом. Практически 5 
апреля вооруженные силы Арцаха и Азербайджана вернулись на 
исходные позиции. Кстати, следует отметить, что была обстрелена из 
РСЗО территория Армении. 

Отметим, что многие государства и международные организации 
прямо или косвенно признали агрессором Азербайджан, что пошатнул 
позиции Азербайджана на международной арене. 

Еще одним милитаристским заявлением президент Азербайджана 
отметился во время выступления на VI съезде правящей партии «Ени 
Азербайджан», где президент во всеуслышание заявил о «возврате» 
Еревана и Зангезура. [12] Эта политика необоснованных территориаль-
ных притязаний Азербайджана к соседним странам сводит на нет его 
«миротворческую» политику, такую как «платформа мира», например, 
которая якобы является краеугольным в политике этой страны. Хочется 
заострить свое внимание на милитаристских заявлениях и постоянной 
напряженности на границах двух армянских республик и Азербайджана. 
На мой взгляд, начало войны маловероятно по нескольким причинам. 
Во-первых, исходя из военной науки, наступающая сторона в семь раз 
должна иметь больший численное перевес в живой силе и технике, чего 
Азербайджан не имеет. Во-вторых, железная дорога Казвин-Решт-
Астара, являющаяся частью транспортного узла «Север-Юг», связы-
вающая Иран и Азербайджан. По данным иранской стороны осталось 
завершить строительство 12 км дороги и в скором будущем железнодо-
рожное полотно заработает. Уже работает железнодорожное полотно 
Баку-Ахлкалак-Карс. Соответственно, при боевых действиях грузопере-
возки будут парализованы, т.к. будет угроза удара по железнодорож-
ным полотнам, а наиболее худший для Азербайджана вариант - пере-
ход их под армянский контроль. В-третьих, и на мой взгляд наиболее 
серьезная проблема для Азербайджана, это нефтепровод Баку-
Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум, с помощью кото-
рых Баку доставляет свои углеводороды через территорию Грузии в 
Турцию. Речь идет о сырье и средствах доставки этого сырья, которая 
составляет львиную долю бюджета Азербайджана. И в случае, если 
армянская сторона парализует деятельность этих труб или, опять же 
возьмет их под контроль, Азербайджан окажется в очень сложной си-
туации. В-четвертых, армянская сторона может повредить дамбу 
Менгечаурской ГЭС, а так как гидроэлектростанция находится на 
возвышенности, не трудно предположить, что все, что будет находиться 
в низменной части - будет потоплено. В-пятых, апрельская агрессия 
Азербайджана показала, что армия, ни взирая на современное военно-
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техническое оснащение не готова к победоносной войне. Соответст-
венно и риски уничтожения, повреждения или взятия под контроль 
вышеперечисленных жизненно важных объектов на территории Азер-
байджана очень высок. Фактически все вышеперечисленные объекты 
проходят на севере от границы с Республикой Арцах.  

Рассмотрим возможности армянской стороны к уничтожению 
жизненно важных объектов на территории Азербайджана. Во-первых, 
близость к границам позволяет уничтожить объекты из реактивных 
систем залпового огня, например, «Смерч». Во-вторых, в расположении 
у Республики Армения имеются оперативно-тактический ракетный 
комплекс 9К720 «Искандер». С вероятностью можно утверждать, что 
при широкомасштабных боевых действиях и угрозе национальной 
безопасности Армении данные ракеты будут использованы. Ракеты 
практически недосягаемы для систем ПРО и ПВО противника и даль-
ность составляет от 300 до 500 км. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.  
1. Исторически Арцах никогда не находился в составе Азербайджана.  
2. Арцах был включен в состав новосозданного Азербайджана в 20-х 
годах 20 века с нарушением норм и правил, действующих в РСФСР и 
решение было принято одним человеком - И.В.Сталиным. НКАО с 
соблюдением всех международных норм, а также норм и правовых 
актов, действующих в СССР, проведя референдум, изъявил желание 
выйти из состава Азербайджанской ССР, после чего начались погромы 
армян и война в Карабахе. 3. Азербайджан не готов к широкомасштаб-
ным боевым действиям, т.к. угроза потери новых территорий и транс-
портных узлов или же повреждения их очень велика. Максимум, на что 
может пойти Азербайджан - это новая агрессия на подобие апрельской 
войны 2016 года с применением ограниченного контингента войск.  
4. Все милитаристские заявления носят больше популистский характер 
и направлены на внутреннее пользование.  
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ԱՎԵՏԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի մագիստրանտ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 2017 Թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆ 
ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 2017 թ. Թուրքիայում 
կառավարման նախագահական համակարգին անցում կատարելուն 
և դրա շուրջ տեղի ունեցող ներքաղաքական գործընթացներին։ 

Ուսումնասիրության են ենթարկվել ինչպես իրականացված սահ-
մանադրական փոփոխությունները, այնպես էլ 2017 թ. ապրիլի 16-ի 
սահմանադրական հանրաքվեի հնարավոր ազդեցությունը Թուրքիայի 
ներքաղաքական կյանքի հետագա զարգացումների վրա։ 

Հիմնաբառեր. Թուրքիա, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան, ներքին քա-
ղաքականություն, սահմանադրական փոփոխություններ, սահմա-
նադրական հանրաքվե, կառավարման նախագահական համակարգ 

 
Թուրքիայում իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության 

(ԱԶԿ) կողմից նախագահական համակարգի ներդրման առաջին փորձը 
տեղի է ունենում դեռևս 2011 թ. խորհրդարանական ընտրություններից 
հետո, երբ նոր սահմանադրության մշակման նպատակով ստեղծված 
Սահմանադրական համաձայնության հանձնաժողղովին իշխող կուսակ-
ցության կողմից 2012 թ. ներկայացվում է նախագահական համակարգի 
անցնելու վերաբերյալ դրույթներ պարունակող առաջարկություն, որին, 
սակայն, դեմ են հանդես գալիս այդ պահին խորհրդարանում ներկայաց-
ված ընդդիմադիր բոլոր երեք քաղաքական ուժերը [1]։ Այդուհանդերձ, 
նախագահական համակարգի ներդրման գաղափարը շարունակում է 
մնալ ԱԶԿ-ի օրակարգում, իսկ կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ 
Էրդողանի՝ 2014 թ. Թուրքիայի նախագահ ընտրվելուց հետո առհասա-
րակ դառնում է կուսակցության առաջնային խնդիրներից մեկը:  

Այդուհանդերձ, 2015 թ. խորհրդարանական ընտրություններում կրած 
անհաջողությունը ստիպում է իշխող կուսակցությանը ժամանակավորա-
պես ետ կանգնել իր այդ մտադրության իրականացումից։ Սակայն արդեն 
2016 թ. ամռանը Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման 
անհաջող փորձը հնարավորություն է ստեղծում կրկին վերադառնալու այդ 
օրակարգին, ինչի արդյունքն է լինում 2017 թ. սահմանադրական հան-
րաքվեն և անցումը կառավարման նախագահական համակարգին։ Սույն 
աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել նախագահական համակարգի 
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անցում կատարելու նպատակով իրականցված սահմանադրական փոփո-
խությունների էությունը, ինչպես նաև 2017 թ. սահմանադրական հան-
րաքվեի արդյունքում Թուրքիայում ստեղծված ներքաղաքական իրավի-
ճակը և հնարավոր զարգացումները։ 

Ինչպես արդեն նշվեց՝ 2015 թ. խորհրդարանական ընտրությունները, 
որոնց արդյունքում ԱԶԿ-ը չի ստանում սահմանադրական փոփոխություն-
ների նախագիծը միայնակ խորհրդարանում ընդունելու համար անհրա-
ժեշտ թվով 330 պատգամավորական մանդատ, թուլ չեն տալիս իշխող 
կուսակցությանն անմիջապես կյանքի կոչել նախագահական համակար-
գի ներդրման իրենց ծրագիրը։ Այդուհանդերձ, ընտրությունների ընթաց-
քում Թուրքիայի հարավ-արևելքում Քրդստանի աշխատավորական կու-
սակցության (ՔԱԿ) դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, ինչ-
պես նաև ընդդիմադիր «Ժողովուրդների դեմոկրատական» կուսակցութ-
յան (ԺԴԿ) անդամների նկատմամբ սկսված հետապնդումները [2], [3] 
բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում «Ազգայնական շարժում» կուսակ-
ցության (ԱՇԿ) հետ իշխանությունների համագործակցության համար, 
որի գլխավոր հակասությունը ԱԶԿ-ի հետ կայանում էր հենց քրդական 
հարցում ունեցած տարբեր մոտեցումների մեջ։  

Այս համագործակցությունը իր ողջ ծավալներով սկսում է արտա-
հայտվել արդեն 2016թ. ամռանը տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման 
անհաջող փորձից հետո1, երբ Թուրքիայում սկսված համատարած ձերբա-
կալությունների և հետապնդումների պայմաններում [4] նոյեմբերի 4-ին 
ձերբակալվում են նաև ԺԴԿ-ի 12 անդամներ, այդ թվում նաև կուսակցութ-
յան առաջնորդ Սելահաթթին Դեմիրթաշը [5]։ Հատկանշական է նաև, որ 
հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում արտակարգ դրութ-
յուն հայտարարելու վերաբերյալ իշխող կուսակցության որոշումը ևս ող-
ջունվում է միայն ԱՇԿ-ի կողմից։ Այսպիսով, իշխանությունների մոտ ազ-
գայնական հռետորաբանության աճի և քրդական հարցում անհանդուր-
ժող կեցվածքի որդեգրման պայմաններում համագործակցության լայն 
հնարավորություններ են ստեղծվում ԱՇԿ-ի հետ։ 

Ստեղծված պայմաններում հոկտեմբերի 11-ին իր խմբակցության ժո-
ղովի ժամանակ ԱՇԿ-ի առաջնորդ Դեվլեթ Բահչելին, ըստ էության, պատ-
րաստակամություն է հայտնում նորից քննարկել Թուրքիայում նախագա-
հական համակարգի ներդրման հեռանկարները [7], [8]։ Ի վերջո, ԱԶԿ-ի 
և ԱՇԿ-ի միջև սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ սկսված 

1 Հեղաշրջման անհաջող փորձի մասին ավելի մանրամասն տես՝ http://15.07.gov.tr/#home։ 
Կայքը պատրաստվել է թուրքական իշխանությունների կողմից և արտահայտում է 
վերջիններիս պաշտոնական տեսակետը: 
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քննարկումների արդյունքում դեկտեմբերի 9-ին վարչապետ Բինալի Յըլ-
դըրըմը հայտարարում է մշակված նախագիծը հաջորդ օրը խորհրդարա-
նին ներկայացնելու մտադրության մասին [9]։ Նախագիծը նախ ներկա-
յացվում է ԹԱՄԺ սահմանադրական կոմիտեին, որտեղ որոշակի փոփո-
խությունների ենթարկվելուց հետո քվերակության է դրվում խորհրդարա-
նում1։ Արդյունքում 18 կետից բաղկացած «Թուրքիայի Հանրապետության 
սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նա-
խագիծը հունվարի 20-ին 339 կողմ ձայնով (կողմ են քվեարկում ԱԶԿ-ի և 
ԱՇԿ-ի պատգամավորները) ընդունվում է խորհրդարանի կողմից [1010]։ 
Ստորև կներկայացնենք փոփոխությունների՝ մեր կարծիքով առավել կարևոր 
հատվածները։ 

Նախ, փոփոխությունների մի մասը վերաբերում էր Թուրքիայի Ազ-
գային մեծ ժողովին (ԹԱՄԺ)։ Փոփոխությունների 2-րդ կետով ԹԱՄԺ 
պատգամավորների թիվն ավելացվում է՝ հասնելով 600-ի, իսկ զինվորա-
կանության հետ առնչություն ունեցող անձանց արգելվում է պատգամավոր 
ընտրվել (կետ 3)։ Փոփոխվում է նաև խորհրդարանական ընտրությունների 
անցկացման ժամկետը. այսուհետ այն անցկացվելու էր 5 տարին մեկ ան-
գամ՝ նախագահական ընտրությունների հետ միևնույն օրը (կետ 4)։ Սրա-
նից զատ, վերացվում է նաև խորհրդարանի՝ նախարարների խորհուրդը 
և նախարարներին վերահսկելու գործառույթը (կետ 5) [11]։ 

Հիմնական փոփոխությունները, բնականաբար, վերաբերում են նա-
խագահի ինստիտուտին։ Նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 
սահմանվում է 5 տարի, միևնույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել եր-
կու անգամից ոչ ավել, վերացվում է նախագահի կուսակցական լինելու 
արգելքը (կետ 7)։ 8-րդ կետով փոփոխությունների է ենթարկվում սահմա-
նադրության 104-րդ հոդվածը, որով նախագահը հայտարարվում է երկրի 
գլուխ և կառավարության ղեկավար, նշվում են նախագահի լիազորութ-
յունները (փոխնախագահների և նախարարների նշանակում, նախագա-
հական հրամանագրերի ստորագրում, օրենքների ընդունման համար 
հանրաքվեների նշանակում և այլն)։ Բավականին բարդացվում է հնարա-
վոր հանցագործության դեպքում նախագահին պատասխանատվության 
ենթարկելու կարգը (կետ 9), 116-րդ հոդվածի փոփոխմամբ նախագահին 
տրվում է նոր ընտրություններ նշանակելու լիազորություն, ընդ որում, 
պաշտոնավարման 2-րդ ժամկետի ընթացքում արտահերթ ընտրություն-
ներ նշանակելու դեպքում գործող նախագահը ստանում է ևս մեկ անգամ 
առաջադրվելու իրավունք (կետ 11)։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու 

1 ԹԱՄԺ սահմանադրական կոմիտեի զեկույցը, իրականացրած փոփոխությունները և 
նախագծի վերջնական տարբերակը տես՝  

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/pdf/anayasadegisikligikanunteklifi.pdf  
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իրավունքը ևս վերապահվում է նախագահին՝ խորհրդարանի հաստատ-
մամբ (կետ 12)։ Նախագահի կողմից է սահմանվում նաև երկրի բյուջետա-
յին քաղաքականությունը (կետ 16) [11]։ 

Որոշ փոփոխություններ են իրականացվում նաև դատական համա-
կարգում։ Այդպես, 142-րդ հոդվածում իրականացված փոփոխություննե-
րով արգելվում է ոչ պատերազմական պայմաններում ռազմական դատա-
րանների գոյությունը (կետ 13), ինչի հետևանքով կրճատվում է նաև Սահ-
մանադրական դատարանի անդամների թիվը (վերացվում են ռազմական 
դատախազին և ռազմական գերագույն վարչական դատարանի նախա-
գահին ամրակցված տեղերը)։ Վերջապես, 159-րդ հոդվածում իրակա-
նացված փոփոխություներով Դատավորների և դատախազների բարձրա-
գույն խորհրդի անվանումից հանվում է «բարձրագույն» բառը: Կառույցի 
անդամների թիվը 22-ից հասցվում է 13-ի, որոնցից 7-ը նշանակվում են 
ԹԱՄԺ-ի, 4-ը՝ նախագահի կողմից (կետ 14) [11]: 

Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով իրականացված փոփոխություննե-
րը, կարելի է նշել, որ, նախևառաջ, զգալիորեն ընդլայնվում են նախագա-
հին տրված լիազորությունները, ինչը, իհարկե, բնական է ուժեղ նախա-
գահական համակարգ ունեցող երկրների համար։ Այդուհանդերձ, մտա-
հոգիչ է այն հանգամանքը, որ սրան զուգահեռ մի կողմից նույն օրն ընտ-
րությունների անցկացմամբ զգալիորեն նվազում է նախագահի և խորհրդա-
րանական մեծամասնության՝ տարբեր քաղաքական խմբերի պատկանե-
լու և հետևաբար նաև նրանց միջև հնարավոր այլակարծությունների 
առաջացման հավանականությունը, մյուս կողմից էլ սահմանափակվում 
են կառավարության և նախագահի նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկո-
ղական հնարավորությունները։ Ուժեղացվում է նաև վերահսկողությունը 
դատական համակարգի նկատմամբ, ինչը, ըստ էության, լրջորեն սպառ-
նում է վերջինիս չեզոքության պահպանմանը1։ 

Վերջնականապես ուժի մեջ մտնելու համար փոփոխությունների նա-
խագիծը պետք է ներկայացվեր հանրաքվեի, ինչն էլ տեղի է ունենում 2017 թ. 
ապրիլի 16-ին։ Էրդողանի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև թեժ 
պայքարի պայմաններում անցած հանրաքվեի արդյունքում փոփոխութ-
յունների նախագիծն ընդունվում է ձայների չնչին տարբերությամբ. սահ-
մանադրական փոփոխություններին կողմ է քվեարկում հանրաքվեին 
մասնակցած քաղաքացիների 51,41%-ը2։ Ըստ էության, հանրաքվեն ևս 

1 Իրականացված փոփոխությունների վերաբերյալ Թուրքիայի փաստաբանների 
միության (Türkiye Barolar Birliği) պատրաստած մանրամասն վերլուծությունը տես՝ 
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx  

2 Տվյալները վերցված են Թուրքիայի Հանրապետության Բարձր ընտրական խորհրդի 
(Yüksek Seçim Kurulu) պաշտոնական կայքից` http://www.ysk.gov.tr/  
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մեկ անգամ ի ցույց է դնում թուրք հասարակության մեջ առկա ծայրահեղ 
բևեռացվածությունը։ 

Բացի այդ առաջ են գալիս հանրաքվեի հետ կապված բազմաթիվ 
հարցեր։ Առաջինը կապված էր արտակարգ դրության պայմաններում 
հանրաքվեն անցկացնելու որոշման հետ [11, p. 5]։ Երկրորդ, չնայած տա-
րած հաղթանակին, Էրդողանը պարտություն է կրում Թուրքիայի երեք 
խոշոր քաղաքներում՝ Ստամբուլում, Անկարայում և Իզմիրում։ Ըստ էութ-
յան, ի հավելում քրդական տարածքների իշխանությունները պարտութ-
յուն են կրում նաև երկրի արևմուտքում, որն ավանդաբար համարվում է 
Թուրքիայի առավել պրոգրեսիվ հատվածը՝ փոխարենը հաջողության 
հասնելով կենտրոնական շրջանների առավել կրոնամետ-ազգայնական 
հայացքներ ունեցող բնակչության շրջանում1։ Վերջապես, մի շարք հար-
ցեր կապված էին հանրաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների 
հետ (անհավասար պայմաններ, վարչական ռեսուրսի կիրառում և այլն), 
կասկածների տեղիք էին տալիս նաև մեծ թվով անվավեր քվեաթերթիկ-
ների քանակը (մոտ 800 հազար), ինչպես նաև հենց ընտրության օրը 
կենտրոնական ընտրական հանձանժողովի ընդունած որոշումը՝ քվեա-
թերթիկների վավերական համարվելու կարգը փոփոխելու մասին [12,  
p. 19-22]։ Վերջին երկուսը հատկապես ուշագրավ են՝ հաշվի առնելով 
կողմ և դեմ քվեների միջև վերջնական փոքր տարբերությունը (1,5 մլն 
ձայնից պակաս)։ 

Այսպիսով, պատահական չէ, որ հանրաքվեից հետո շատ իրավա-
պաշտպան կազմակերպություններ իրենց անհանգստությունն են հայտ-
նում Թուրքիայում անցկացված հանրաքվեի կապակցությամբ [13], [14], 
նմանատիպ անհանգստություններ են արտահայտվում նաև մասնագի-
տական շրջանակների կողմից [15]։ Այդուհանդերձ, առանձնակի ուշադ-
րության են արժանի նույնիսկ արտակարգ դրության պայմաններում Էր-
դողանի հակառակորդների ստացած 49% ձայները, ինչը վկայում է ուժեղ 
ընդդիմադիր տրամադրությունների առկայության մասին, որոնք կարող 
են խոչընդոտ դառնալ Թուրքիայում ավտորիտար համակարգի վերջնա-
կան հաստատման համար։  

Միևնույն ժամանակ հատկանշական է, որ ԱԶԿ-ին սահմանադրա-
կան փոփոխությունները իրականացնել հաջողվում է միայն ազգայնական 
հռետորաբանության ուժեղացման և «Ազգայնական շարժում» կուսակ-
ցության աջակցության շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ հետագայում էլ սե-
փական իշխանության պահպանման համար կուսակցությունը ստիպված 
է լինելու հաշվի նստել ազգայնական զանգվածների պահանջների հետ և 

1 Ձայների բաշխվածությունը քարտեզի վրա տես՝ http://referandum.ntv.com.tr/  
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հնարավորության դեպքում խորացնել ազգայնական տրամադրություննե-
րը երկրում՝ առաջիկա ընտրություններում անհրաժեշտ ձայներ ստանալու 
համար։ 

Այդուհանդերձ, վերջում կարևոր ենք համարում գրանցել, որ ինչպես 
ցույց է տալիս 2017 թ. սահմանադրական հանրաքվեում ձայների բաշխու-
մը՝ Թուրքիայում ավտորիտարիզմի բազմաթիվ ակնհայտ դրսևորումնե-
րով հանդերձ ընտրությունները շարունակում են անցնել իրական մրցակ-
ցության պայմաններում և հանդիսանում են երկրում իշխանության ձեռք 
բերման հիմնական աղբյուրը՝ չնայած իշխանությունների և ընդդիմադիր 
ուժերի համար ստեղծված ակնհայտ անհավասար պայմաններին և վար-
չական հսկայական ռեսուրսի կիրառմանը։ Այս պայմաններում մեծագույն 
կարևորություն են ստանում առաջիկա նախագահական ընտրություննե-
րը, որոնք կարող են վերջին խոչընդոտը հանդիսանալ երկրում ավտորի-
տար համակարգի վերջնական հաստատման համար։ 
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ԱՐԱՄ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի մագիստրանտ  

ԻՆԴԻԳԵՆԻԶԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՈՐՊԵՍ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է Թուրքիայի Հանրապետության 
քաղաքական արդիականացման առանձնահատկությունները: Այդ 
համատեքստում հիմնավորված է ինդիգենիզացման գործընթացը՝ 
որպես Թուրքիայի Հանրապետության բնականոն քաղաքական ար-
դիականացման գրավական: Հոդվածում փաստարկված է Թուրքիայի 
Հանրապետության քաղաքական ընտրանու (էլիտա) կողմից ավան-
դական և արևմտյան արժեքների փոխպայմանավորվածության հիմ-
նախնդիրը՝ ըստ քաղաքական ժամանակի հրամայականների: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական արդիականացում, ինդիգենիզա-
ցում, քաղաքական ընտրանի, արևմտականացում, ավանդական և 
արևմտյան արժեքներ: 

 
Քաղաքական արդիականցման տեսության հիմքում ընկած է գլոբալ 

քաղաքական գործընթացների կառավարման ընդհանուր ձևաչափի (մո-
դել) հիմնավորման գաղափարը, որտեղ ենթադրվում է անցում կատարել 
ավանդական փակ հասարակությունից դեպի ժամանակակից բաց հա-
սարակություն [1, էջ 6]: Քաղաքական արդիականացումն իր մեջ միևնույն 
ժամանակ ներառում է ինդուստրիալիզացումը, ուրբանիզացումը, գրագի-
տության, բարեկեցության և սոցիալական ապահովության մակարդակի 
բարձրացումը, ազգային համախմբվածության ու բնակչության քաղաքա-
կան մասնակցության ընդլայնումը և այլ բարդ ու բազմաչափ ինստիտուտ-
ներ: Արդիականացման յուրաքանչյուր փուլն ունի իրեն բնորոշ յուրահատ-
կությունները, որոնք նոր վիճակ են հաստատում արդիականացող հան-
րույթների սոցիալական և քաղաքական համակարգերում: 

Արդիականցման առաջին փուլին բնորոշ հատկանիշներից էր արհես-
տական արևմտականացումը (վեստեռնիզացում): Այս ձևաչափի գործա-
ռումն աֆրոասիական և լատինաամերիկյան երկրներում ցույց տվեց, որ 
իրականում ավանդական, սոցիալական կառույցների և մտածելակերպե-
րի բախումը հանգեցնում են իշխանական հարաբերությունների կոռում-
պացման, բյուրոկրատիայի կամայականության, բնակչության աղքա-
տության աճին, ինչն էլ հանգեցնում է հասարակության ստվար հատվածի 
օտարմանը և մարգինալացմանը:  
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Արևմուտքի այս արժեքաբանական էքսպանսիան ուղեկցվում էր ոչ 
արևմտյան հասարակությունների արդիականացմամբ և արևմտակա-
նացմամբ: Իրենց հերթին այս հասարակությունների քաղաքական ընտ-
րանիները հակազդում էին դրան հետևյալ 3 տարբերակներով. 1) Ինչպես 
արևմտականացման, այնպես էլ արդիականացման խոչընդոտում: 2) Ար-
դիականացման ընդունում և արևմտականացման բացառում: 3) Ինչպես 
արդիականացման, այնպես էլ վեստեռնիզացման աներկբա ընդունում  
[3, с. 109]: Առաջին խմբին կարելի է դասել Ճապոնիայի օրինակը, որը 
դեռևս XVI դարից խիստ վերահսկողության ներքո էր պահում Արևմուտ-
քից եկող ազդակները և իր այս քաղաքականությունը կարողացավ շարու-
նակել մինչ XX դարի սկիզբ, քանի որ Արևմուտքի ճնշումը հետզհետե մե-
ծացավ և, ըստ էության, անհնար դարձրեց Արևմուտքից մեկուսացման 
քաղաքականությունը: Երկրորդ խմբին են պատկանում այն հանրույթնե-
րը, որոնք փորձում էին համադրել արդիականացումը սեփական ավան-
դական հիմնարար արժեքների և իրենց քաղաքակրթության համար 
ավանդական ինստիտուտների հետ: Երրորդ խմբին է դասվում Թուրքիայի 
Հանրապետության (այսուհետև՝ ԹՀ) օրինակը, որին բնորոշ է, ինչպես 
նշում է քաղաքագետ Ալի Մազրուին, տեխնիկական արդիականացումը 
մշակութային արևմտականացման միջոցով: Ամերիկացի նեոաթլան-
տիստ Սամուել Հանթինգտոնն անդրադառնալով ժամանակի հրամայա-
կանը հանդիսացող արևմտյան արժեքների արհեստականորեն ներդնմա-
նը ոչ արևմտյան հանրույթներում, ինչը բնորոշ է նաև ԹՀ-ի քաղաքական 
արդիականացման ձևաչափին, նշում է, որ արդիականացումն ու տնտե-
սական զարգացումը չեն պահանջում մշակութային արևմտականացում և 
դրան չեն հանգեցնում. ուղու ընտրությանը պետք է նախորդի պատմամ-
շակութային ինքնության՝ քաղաքակրթական հոսքում սեփական տեղի 
ճշտումը [4, с. 84-93]: Իր հերթին մեկ այլ հայտնի տեսաբան, Ռոնալդ 
Ինգլխարտը, խոսելով քաղաքական արդիականացման այս տարբերակի 
մասին, նշում էր, որ արդիականացումը ինքնին չի հանդիսանում արևմ-
տականացում: Որպես դրա փաստարկ՝ Ինգլխարտը նշում է, որ ինդուստ-
րիալիզացիան ծնունդ է առել Արևմուտքում, սակայն վերջին տարիներին 
ամենաբարձր տեմպերը գրանցել են Արևելյան Ասիայի երկրները [2, с. 172]: 

ԹՀ քաղաքական արդիականացման էվոլյուցիան իրենից ներկայաց-
նում է քաղաքական արդիականացման յուրահատուկ ձևաչափ, որի շրջա-
նակներում ԹՀ քաղաքական արդիականացումն ընթանում է արևմտա-
կանացման հետ միասին: Որդեգրելով քաղաքական արդիականացման 
արևմտականացման ձևաչափը՝ Թուրքիան փորձ կատարեց ձերբազատ-
վել օսմանյան կայսրության ավատատիրական իշխանության մշակույթից 
և մոլեռանդ իսլամապաշտությունից: Արդյունքում Մուստաֆա Քեմալի 
գլխավորությամբ սկսվեց ԹՀ-ի քաղաքական արդիականացման ինստի-
տուցիոնալ գործընթացը: Մուստաֆա Քեմալը և իր շուրջը հավաքված 
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ընտրանին համոզված էին, որ Թուրքիայի քաղաքական արդիականա-
ցումն այլընտրանք չունի, իսկ թուրքական ավանդական մշակույթն ան-
համատեղելի է արդիականացման հետ, և այդ պատճառով է այն պետք է 
արգելվի[3, с. 237]: Քեմալականների ջանքերը՝ օսմանյան կայսրության 
փլատակների վրա ժամանակակից արևմտյան ձևաչափի Թուրքիայի կա-
ռուցման ուղղությամբ շարունակվեցին ընդհուպ մինչև 1938 թ.՝ Մուստաֆա 
Քեմալի մահը: Թեև Քեմալի մահվանից հետո վերջինիս հաջորդեց իր որ-
դեգրած քաղաքականության ջատագով Իսմեթ Ինյոնյուն, սակայն այս 
շրջանում արդեն հասարակական դժգոհությունը քեմալականների բարե-
փոխումների նկատմամբ առավել ընդգծված բնույթ սկսեց կրել: 

Քեմալականների՝ ԹՀ-ի ինչպես քաղաքական արդիականացման, 
այնպես էլ արևմտականացման ուղղությամբ կատարած բարեփոխում-
ները սահմանափակվեցին միայն խոշոր քաղաքներում և ծայրամասերի 
բնակչության արժեքաբանության վրա գրեթե ազդեցություն չունեցան: 
Ըստ էության, Թուրքիան իր ներսում բաժանվել էր 2 մասի, որոնք 
գտնվում էին հակադրության մեջ՝ աշխարհիկ, ժամանակակից քաղաքա-
յին կենտրոնները և գյուղական, հետամնաց ու կրոնական նախապաշար-
մունքներով պերիֆերիան [6, p. 33]: Սա վկայում է ԹՀ-ում «արդիակա-
նացման սինդրոմի» մասին, երբ ստեղծվել էր արժեհամակարգային ան-
համատեղելիության մթնոլորտ հասարակական տարբեր շերտերի միջև:  

Քեմալականների իշխանության տապալումից հետո ԹՀ-ում, այդ 
թվում մի շարք այլ` ոչ արևմտյան հանրույթներում, սկսվում է մի գործըն-
թաց, երբ կառավարող քաղաքական ընտրանին հասկանում է, որ Արև-
մուտքից եկող ազդեցությունը հետզհետե թուլանում է, և այս գործոնի հետ 
միասին հասարակական տարբեր շերտերի միջև ձևավորված անջրպետը, 
որը հետզհետե տեղափոխվում է նաև քաղաքական դաշտ, հանգեցնում է 
սեփական արժեհամակարգի վերարժևորման գործընթացի մեկնարկին: 
Այս գործընթացը Ս. Հանթինգտոնն անվանում է ինդիգենիզացում:  

Ինդիգենիզացման գործընթացի մեկնարկին խթանում է ժողովրդա-
վարության պարադոքսը. ոչ արևմտյան հանրույթների կողմից արևմտյան 
ինստիտուտների փոխառումը ուղի է հարթում ազգայնամոլական և հա-
կաարևմտյան քաղաքական շարժումների համար: Քաղաքական գործիչ-
ների կողմից նախկինում ընդունված միտումը՝ ցույց տալ, թե ինչքան 
արևմտամետ և արևմտյան արժեքների ջատագովն են իրենք, սկսում է 
հետզհետե դառնալ անօգուտ, որոնց փոխարինելու են գալիս սեփական 
ավանդական արժեքները կարևորող քաղաքական խմբերը: Արդյունքում 
տեղի է ունենում հասարակական մոբիլիզացիա ընդդեմ արևմտամետ 
ընտրանիների և, ընդհանուր առմամբ, ընդդեմ Արևմուտքի [3, с. 147]: Այս 
գործընթացն ամենափայլուն ձևով առկա է Թուրքիայի Հանրապետութ-
յունում 1950-1960-ական թթ., երբ Արևմուտքից փոխառված ինստիտուտ-

218 



Քաղաքագիտություն 
 

  

ները և արժեհամակարգը գտնվում էին բախման մեջ հետզհետե զարգա-
ցող քաղաքական իսլամի հետ՝ երկիրը կանգնեցնելով ճգնաժամերի 
սպառնալիքի առջև: Այս համատեքստում հատկանշական է ԹՀ-ի իր 
ավանդական արժեքների գերակայությամբ արդիականացող «խորքային 
պետության» ստեղծման փորձը: Ավանդականի և արդիականի համա-
դրումը որպես «երկրորդ սերնդի բնաշխարհիկացման երևույթ» հնարա-
վորինս մերժեց զուտ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող առաջին սերնդի 
փորձը: Եթե առաջին սերունդը հրապուրվեց աշխարհաքաղաքական ար-
ժեքներով, ապա երկրորդ սերունդը չխզեց կապը իր ազգային արժեքների 
հետ և չօտարվեց հասարակությունից, իսկ երրորդ սերունդը, օրինակա-
նացնում և մարդկայնացնում է ոչ միայն իշխանական հարաբերություն-
ները, այլև ազգային կապիտալը [7]: Արևմտյան կողմնորոշում ունեցող 
քաղաքական գործիչներն այլևս չէին կարողանում հաղթանակ տանել 
ընտրություններում՝ իրնեց տեղը զիջելով նրանց, ովքեր օգտագործում 
էին կրոնական, էթնիկական և ազգայնամոլական արժեքաբանությունը  
(ԹՀ-ում ժողովրդավարական կուսակցության վարած քաղաքականութ-
յունն ասվածի փայլուն օրինակն է): Այս ամենի հետևանքը լինում էր այն, 
որ հասարակությունը դեմ էր կանգնում դեպի Արևմուտք կողմնորոշված 
ընտրանուն, ինչը տեղի ունեցավ Թուրքիայում, երբ իսլամամետ հասա-
րակությունն առաջին իսկ բազմակուսակցական ընտրությունների ժամա-
նակ դեմ կանգնեց արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քեմալականներին և 
քվեարկեց քաղաքական իսլամի հռետորաբանությունն օգտագործող Ժո-
ղովրդավարական կուսակցության օգտին: ԹՀ-ում քաղաքական արդիա-
կանացումը, հանդես եկավ որպես ինդիգենիզացման գործընթացի մեկ-
նարկի համար անհրաժեշտ պայման և, խթանելով տնտեսական կարո-
ղության և ռազմական ուժի մեծացմանը, միևնույն ժամանակ հասարա-
կության մեջ մեծացրեց վստահությունը սեփական ժառանգության նկատ-
մամբ, և կրոնական վերածնունդը հանդես եկավ որպես ուղիղ հակաազ-
դակ քաղաքական արդիականացմանը: 

Քեմալի կողմից սկիզբ դրված արևմտականացման կոշտ գործըն-
թացն աստիճանաբար իր տեղը զիջեց սեփական ավանդույթների, մշա-
կույթի և անցյալի վերարժևորմանը: Այս ամենը ուղղակի հիմք ծառայեց 
«քաղաքական իսլամի» վերելքի համար, որը մինչ այսօր դարձավ Թուր-
քիայի Հանրապետության քաղաքական կյանքի անբաժանելի մասը: Հա-
ջորդ տասնամյակների ընթացքում քաղաքական իսլամի վերելքի պայ-
մաններում ստեղծվեցին իսլամամետ քաղաքական հոսանքներ, որոնցից 
հատկապես աչքի էր ընկնում «ազգային տեսակետ»-ը, որն իր գաղափա-
րախոսության հիմքում դնելով թուրքական ազգայնամոլությունը և իսլամի 
արժեքաբանությունը՝ սկսեց հետզհետե առավել կտրուկ արտահայտվել 
ԹՀ-ի արևմտականացման վերաբերյալ և ԹՀ-ի քաղաքական արդիակա-
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նացման միակ ուղին տեսնել սեփական ավանդական արժեքներին և իս-
լամի հիմնադրույթներին վերադառնալու մեջ [5, p. 183]: Իսլամի վերարժևոր-
ման պայմաններում իսլամական ֆունդամենտալիզմը եկավ հակազդելու 
քաղաքական արդիականացման արևմտականացման ձևաչափին և բա-
րեփոխականությանը: Անդրադառնալով ԹՀ-ի տեսաբան իսլամական 
շարժման ղեկավար Ն. Էրբաքանին և նրա գլխավորած «ազգային տեսա-
կետ» շարժմանը, Դանիել Պայպսը որակում է որպես ֆունդամենտալիս-
տական, քանի որ վերջինս ընդունում էր մուսուլմանական ավանդական 
ապրելաձևը և ցանկանում էր իսլամի համար ապահովել գերակա դերա-
կատարություն երկրի հասարակական կյանքում [8]: 

Արդի ժամանակաշրջանում ԹՀ-ի քաղաքական արդիականացման 
պատասխանատուն հանդիսանում է իշխող «Արդարություն և զարգա-
ցում» կուսակցությունը, որը որդեգրել է քաղաքական արդիականացման 
գործընթացի խաղային տրամաբանությունը: Սերելով «ազգային տեսա-
կետ» իսլամական հայեցակարգից, իշխանության գալուց հետո փորձեց 
խուսափել բանակի հետ առճակատումից և, առավել չեզոք դիրք ընդունե-
լով իսլամի նկատմամբ, իրեն հայտարարեց «Չափավոր իսլամամետ» կու-
սակցություն: Ի հավելումն վերոնշյալի՝ մինչ ընտրությունները խոսելով իր 
մասին՝ Էրդողանն իրեն անվանել էր պահպանողական ժողովրդավար 
[9]: Իշխանության գալուց հետո կուսակցությունը հայտարարեց, որ իր 
քաղաքականության առաջնահերթություններից է ԵՄ անդամակցումը՝ 
փորձելով ցույց տալ, որ կուսակցությունը հավատարիմ է մնալու Արևմուտքի 
հետ հարաբերությունների զարգացմանը և զերծ է մնալու իսլամական ֆու-
դամենտալիզմից: Սակայն ինչպես ցույց տվեցին հետագա զարգացումները, 
ԱԶԿ-ը ԵՄ անդամակցության փաթեթներն օգտագործեց սեփական նպա-
տակների համար և դրանց միջոցով էականորեն նվազեցրեց բանակի ռազ-
մական միջամտության հնարավորությունները՝ իր համար անսահմանա-
փակ իշխանության նախապայմաններ ստեղծելով: Միևնույն ժամանակ 
ԱԶԿ-ի վերնախավը հանդես է գալիս օսմանյան անցյալի փառաբանմամբ՝ 
զարկ տալով սեփական ավանդական արժեքների վերարժևորմանը և 
արդյունքում ներկայումս ԹՀ-ի կառավարող ընտրանին նեոօսմանակա-
նության հիման վրա իրականացնում է նոր սերնդի ինդիգենիզացում՝ հիմնվե-
լով բազմավեկտորային մեքենայությունների վրա:   

ԱԶԿ-ի «Պահպանողական ժողովրդավարության» քաղաքականութ-
յան հիմնական դրույթներից մեկը եվրաինտեգրման ակտիվ քաղաքական 
կուրսի հետ քաղաքական նատիվիզմի համադրման հարցն է, որն իրենից 
ենթադրում է երկրի կյանքի մի շարք հայեցակարգային գործոնների (ժո-
ղովրդավարություն, աշխարհիկություն, ազգայնականություն) մեկնաբա-
նումն ազգային արժեքների և կրոնի տեսանկյունից:  
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Այսպիսով՝ եթե Մ. Քեմալը Թուրքիայի քաղաքական արդիականացու-
մը տեսնում էր սեփական ավանդական արժեքներից և մշակույթից հրա-
ժարվելու և արևմտականանալու մեջ, ապա նրանից հետո եկող մի շարք 
քաղաքական ուժեր տրանսֆորմացիայի ենթարկեցին քաղաքական ար-
դիականացման քեմալական տեսլականը՝ կենտրոնում դնելով ավանդա-
կան մուսուլմանականը և օսմանյանը: Քեմալականներից հետո իշխանութ-
յան եկած ԺԿ կառավարման ընթացքում տրված աննախադեպ ազատութ-
յունների արդյունքում ձևավորված իսլամական շարժման և «Ազգային տե-
սակետի» հետևորդներն սկսեցին հանդես գալ քեմալականության և քեմա-
լական քաղաքական արդիականացման դեմ և, բացառելով արևմտակա-
նության որևէ երևույթ, երկրի հետագա զարգացումը և արդիականացումն 
սկսեցին տեսնել միայն իսլամի դրույթներին վերադառնալու և արևմտա-
կանությունը ժխտելու մեջ: Այս երկու սերունդների քաղաքական արդիա-
կանացման փորձի հիման վրա ներկայումս իշխող և «ազգային տեսակե-
տից» սերող ԱԶԿ ղեկավարությունը դարձավ Թուրքիայի քաղաքական ար-
դիականացման նոր դարաշրջանի պատասխանատուն, որը Թուրքիայի 
արդիականացման նախորդ երկու փուլերի արդյունքներն ամփոփելուց հե-
տո հիմնեց քաղաքական արդիականացման իր նոր՝ նախորդ երկու փուլե-
րի սինթեզման միջոցով ձևավորված տարբերակը, այն է՝ արևմտյան ար-
ժեքների մեկնաբանումն իրենց համար ընդունելի տարբերակի միջոցով:  
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

 
ՎԻԼՅԱՄ ՀԱԼԱՋՅԱՆ  

ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՆԵՐԱԶԴՄԱՆ ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հոդվածում քննարկվում է երաժշտական ներազդման հոգեկար-
գավորիչ գործառույթի գնահատման որոշ առանձնահատկություն-
ներ՝ առավելապես շեշտադրվում է դրա կարևորությունն աշխատու-
նակության բարձրացման հարցում: Փորձ է կատարվել համացան-
ցից ընտրել, մշակել և ունկնդիրներին ներկայացնել հոգեկարգավո-
րիչ երաժշտություններ և կոնտենտ վերլուծության և ֆոկուս խմբային 
քննարկման միջոցով բացահայտել դրանց հոգեբանական ազդե-
ցության բնույթը: Հետազոտությունից պարզ դարձավ, որ հանրային 
կառավարման ոլորտի 50 աշխատակիցների վերաբերմունքը դրա-
կան է դասական երանգավորումներով երաժշտությունների հան-
դեպ, իսկ երիտասարդները դրական էին բնութագրել նաև ժամանա-
կակից ակտիվացնող և տրամադրություն բարձրացնող երաժշտութ-
յունը: Հետազոտությունը կունենա շարունակական բնույթ առավել 
խորքային ուսումնասիրությունների համար:  

Հիմնաբառեր. երաժշտություն, ներազդում, հոգեկարգավորում, 
հոգեվիճակ, աշխատունակություն, հոգեբանական գնահատում:  

 

Անձի գործունեության ամենաերկարատև և ակտիվ ձևերից մեկն աշ-
խատանքն է, որը պահանջում է ֆիզիկական և հոգեբանական ներուժի 
դրսևորում նպատակին հասնելու համար: Աշխատանքային գործընթա-
ցում մարդն անընդհատ փոփոխվում է. զարգանում և փոխվում է ոչ միայն 
նրա հոգեկանի կառուցվածքը, այլ նաև՝ ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական 
հատկանիշները: Կախված աշխատանքի բնույթից և տևողությունից՝ մար-
դու մոտ ի հայտ են գալիս փոփոխություններ, որոնք իրենց դրսևորում-
ներն են գտնում հուզական, կամային, ճանաչողական և վարքային ոլորտ-
ներում [1], [5]: Այդ փոփոխությունները, բացի դրական կողմից ունեն նաև 
բացասական կողմեր, որոնք մարդու մեջ առաջ են բերում հոգնածություն, 
լարվածություն, գործառութային ախտահարումներ, հյուծվածություն, հո-
գեբանական ճնշվածություն և այլն: Այսօր մարդու կենսունակության 
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պահպանման հարցը լուրջ է, այժմեական, քանի որ նրա աշխատունա-
կությունից է կախված հետագա գործունեության արդյունավետությունը: 
Հետևանքը լինում է այն, որ գործունեության ընթացքում նկատելի են 
դառնում մարդկային գործոնով պայմանավորված բազմաթիվ սխալներ: 
Այդպիսի խնդիրները հատկապես սրվում են լարված կամ արտակարգ 
իրավիճակներում մասնագիտական գործունեության իրականացման ժա-
մանակ և նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ արկա է միապաղաղություն, 
միատեսակ ու կրկնվող գործառույթներ [2], [3]:  

Մարդկային գործոններով պայմանավորված՝ սխալներն իջեցնում են 
աշխատանքի արդյունավետությունը, հանգեցնում են՝ առողջության կորստի 
կամ ծայրահեղ հյուծման, միջանձնային հարաբերություններում բախում-
ների ծագման, տարաբնույթ խնդիրների կուտակման՝ անձնական և մաս-
նագիտական կյանքում: Որպես կանոն՝ այդ խնդիրներն սկսում են կրել 
սուր կամ քրոնիկ բնույթ [7, с. 184]: 

Հոգեբանության մեջ մշակված են բազմաթիվ մոտեցումներ և հատուկ 
մեթոդներ, որոնք ներգործություն են ունենում մարդու վիճակի վրա՝ նպա-
տակ ունենալ կարգավորելու վերջինիս հոգեվիճակը և կենսական ակտի-
վությունը: Այս հանգամանքից ելնելով, հետազոտողները սկսեցին ակտիվ 
հետաքրքրվել սթրեսային ապրումների առանձնահատկություններով որ-
պես բարդ հոգեբանական երևույթ, որը պայմանավորված է սուբյեկտիվ 
և օբյեկտիվ գործոններով: Սկսեցին վերլուծել գործունեության կառուց-
վածքի դրդապատճառային փոփոխությունների բնույթը, վարքի հուզա-
կան կարգավորիչների դերը, տեղեկատվության մշակման արդյունավետ 
ուղիները, դժվարությունների հաղթահարման և փոխհատուցման անհա-
տական հնարները: Բացի դրանից, սկսեցին խորացված ուսումնասիրել 
վարքային և անձնային կայուն ձևերը, որոնք գոյանում էին տևական 
սթրեսի արդյունքում (Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагнос-
тика и профилактика) [5]: Ակնհայտ էր, որ սթրեսային իրավիճակների 
այսպիսի շեշտադրումներով ուսումնասիրությունները փոխեցին ժամա-
նակակից մարդու կենսական ակտիվության ձևերը՝ առավելապես մաս-
նագիտական գործունեության: Այս կերպ արդիական դարձավ առաջին 
հերթին ակտիվացնելու մարդու հոգեֆիզիոլոգիական ներուժը և վերջի-
նիս ձևավորման խնդիրները [9, с. 7]: 

Անձի աշխատունակության բարձրացման մեթոդները հիմնականում 
ուղղված են անձի ներքին վիճակների համապատասխանության ապա-
հովմանը և նրա գործառութային վիճակի կարգավորմանը [8]: Մեր առօր-
յա կյանքում հաճախ ենք ինտուիտիվ կերպով օգտագործում անհատա-
կան ընտրաված միջոցներ և հնարներ, որոնք հնարավորություն են տա-
լիս հաղթահարել լարվածությունը, արագ վերականգնել աշխատանքային 
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ռիթմը, հնարավորինս թուլանալ և հանգստանալ: Այս փորձը մեծ տարա-
ծում ունի տարբեր բնագավառներում, դրանց հիման վրա մշակվել են ինք-
նակարգավորան հնարների և միջոցների համակարգեր, որոնք ունեն 
հստակ ուսուցողական և կիրառական մեծ նշանակություն [6]: Նման մի-
ջոցներից մեկը հանդիսանում է երաժշտությունը, որի հոգեկարգավորիչ 
դերն ու նշանակությունը վերջին ժամանակներում դարձել է գիտական ու-
սումնասիրության հիմնախնդիր [4], [9, с. 29]:  

Այս առումով սույն հետազոտությունում նույնպես անդրադարձ է կա-
տարվում երաժշտական ներազդման հոգեկարգավորիչ գործառույթի 
գնահատման որոշ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը, 
հատկապես այն հիմնախնդրի շուրջ, թե ինչքանով է երաժշտությունը 
հանդես գալիս որպես ակտիիվացնող կամ հանգստոցնող, լարվածություն 
կամ թուլացում առաջացնող, աշխատունակությունը բարձրացնող կամ 
նվազեցնող միջոց:  

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության նպատակն էր համա-
ցանցում (Youtube) տարածված հոգեկարգավորիչ բնույթ ունեցող ձայ-
նագրություններից և երաժշտական հոլովակներից ընտրել և փորձագի-
տական գնահատականի օգնությամբ բացահայտել դրանց ազդեցության 
գործակիցը: Հետազոտության առաջին փուլում ընտրվել են համացան-
ցում հայտնի երաժշտական հոլովակներ (ընդամենը՝ 12 հատ), դրանք 
ներկայացվել են փորձագիտական խմբին (փորձագետ են հանդիսացել 8 
հոգեբան, ովքեր ունեն հոգեկարգավորման մեթոդների և ֆունկցիոնալ 
երաժշտության կիրառման բազմամյա՝ 5 տարի և ավելի փորձ), այնու-
հետև առանձնացվել է դրանցից չորսը՝ տարբեր ժանրի և գործիքավորու-
մով, որպեսզի հնարավոր լինի համակարգված ուսումնասիրել դրանց հո-
գեկարգավորիչ ազդեցությունը:  

Հետազոտության հաջորդ փուլում խնդիր դրվեց նաև կոնտենտ վեր-
լուծությամբ բացահայտել աշխատանքային սթրեսի կարգավորման հոգե-
բանական երաժշտական մեթոդների վերաբերյալ կարծիքները, ինչպես 
նաև փորձարկել երաժշտության հոգեկարգավորիչ դերն աշխատունա-
կության բարձրացման մեջ:  

Հետազոտության համար ընտրված չորս երաժշտական հոլովակների 
ներազդող հատկություններն արձանագրող փորձարարական հետազո-
տությանը մասնակցել են հանրային ոլորտի 50 աշխատակիցներ, ովքեր 
ներգրավված են եղել 2 հետազոտական խմբում: Առաջին հետազոտա-
կան խումբը կազմված է եղել հանրային կառավարման ոլորտի երիտա-
սարդ կադրերից, ովքեր ունեցել են 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ: 
Երկրորդ խումբը կազմված է եղել 10 և ավելի տարիների աշխատանքային 
գործունեություն իրականացնող մասնագետներից: Հետազոտության 
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խնդիրներ են առաջադրված եղել ուսումնասիրել հոգեկարգավորիչ 
երաժշտությունների գործառույթները, դրանց ազդեցությունը, նշանա-
կությունը, ինչպես նաև յուրաքանչուր երաժշտական հոլովակի բովանդա-
կության ընկալումն ու արտացոլումը, հոգեվիճակների վրա ունեցած ազ-
դեցությունը, աշխատունակության խթանիչ գործառույթը: Հետազոտվող 
խմբերին առաջարկվել է ունկնդրել համապատասխան երաժշտություն, 
որից հետո կատարվել է գնահատում և ֆոկուս խմբային քննարկում: 

Փորձարկումը կրկնվել է 4 անգամ, յուրաքանչյուր անգամ ունկնդրվել 
է ընտրված տարբեր չորս երաժշտական հոլովակներից մեկը՝ տարբեր 
գործիքավորումներով, բայց միևնույն նշանակության և միևնույն ոճի: Յու-
րաքանչյուր հետազոտական փորձի տևողությունը եղել է 60 րոպե: Հե-
տազոտության տվյալների վերլուծությունները ցույց են տվել հետևյալ 
արդյունքները: Մասնակիցների այն խումբը, որում ընդգրկված են եղել 
երիտասարդ աշխատողներ, երաժշտական հոլովակների ունկնդրման 
ժամանակ ցուցաբերել են ակտիվություն և հետաքրքրվածություն: Առա-
վելապես հետաքրքրության է արժանացել պարզ ու միատար գործիքային 
երաժշտությունը, որն իր բնույթով առավել մոտ է եղել դասական երաժշ-
տության, ինչպես նաև հետաքրքրվել են ռիթմիկ և ժամանակակից գոր-
ծիքավորումով հագեցած հոլովակով: Կարծիքների ընդհանրացված վեր-
լուծությունը ցույց է տվել, որ հետազոտության մասնակիցների 37% -ը նշել 
են, որ չորս երաժշտական հոլովակներն էլ ունեցել են հանգստացնող, իսկ 
7%-ը՝ լարվածություն առաջացնող ազդեցություն: 

Այս փուլի որակական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ երաժշտության 
հանգստացնող գործառույթը կարևորել են հիմնականում փորձառու աշ-
խատողները, իսկ ակտիվացնող կողմերն առավելապես գնահատել են 
երիտասարդները: Կարծիքների բնութագրական կողմերը կոնտենտ վեր-
լուծության ենք ենթարկել նաև դրական և բացասական վերաբերումքնե-
րով, փորձել ենք պարզել, թե փորձարկվողները ինչպես են վերաբերում 
հոգեկարգավորիչ երաժշտության կիրառությանը՝ որպես աշխատունա-
կություն բարձրացման և կարգավորման միջոց: Նշենք նաև, որ դասա-
կան երանգավորումներով երաժշտությունը հետազոտվող երկու խմբե-
րում էլ գնահատվել է ամենաշատ դրական բնութագրիչներով, երիտա-
սարդների կողմից ուրախ երանագավորումով ռիթմիկ երաժշտությունն 
ավելի դրական է գնահատվել, քան միջին տարիքի հետազոտվողների 
մոտ: Ակտիվ գործիքավորում երաժշտությունը գնահատվել է բարձր, հա-
ճելի, բայց ոչ այդքան հոգեկարգավորիչ:  

Այսպիսով՝ կարող ենք ընդհանրացնել, որ հանրային կառավարման 
ոլորտի աշխատակիցների կողմից երաժշտությունը կարևորվել է որպես 
հոգեկարգավորիչ նշանակության, նյարդային հանգստություն և հոգեկան 
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ակտիվություն առաջացնող: Ինչպես նաև վերլուծելով նրանց նկարա-
գրությունները և կարծիքները, կարող ենք եզրահանգել, որ երաժշտության 
որոշ տեսակներ և ձևեր կարող են նպաստել նաև աշխատունակության 
բարձրացմանը, աշխատանքնային սթրեսի կանխարգելմանը, ռելաքսա-
ցիայի և հանգստության վիճակի ապահովմանը, ինչը դրական ազդեցութ-
յուն կունենա նաև գործունեության արդյունքի արդյունավետության վրա:  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПСИХОРЕГУЛИРУЩЕЙ 
ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье анализируется психологическая функция музыкальных 
клипов, размещенных под аналогичным названием в интернет сети 
Ютуб (Youtube). Особое внимание было уделено особенностям влияния 
музыки на работоспособность человека. В исследования были исполь-
зованы методы контент анализа и фокус-групп. В процессе дискуссии 
были выявлены характерологические критерии психологического воз-
действия музыкальных клипов. При сравнении результатов получены 
положительные оценки классического стиля музыки 50 участников, 
работающих в сфере публичного управления. А предпочтение клипов 
современного, энергичного и активного характера было зарегистриро-
вано у более молодых сотрудников. Исследования предполагает орга-
низацию лабораторного эксперимента и детальный анализ психорегу-
лирующей функции музыкальных клипов. 

Ключевые слова: музыка, влияние, психорегуляция, состояние, 
работоспособность, психодиагностика. 
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SOME FEATURES OF ASSESSMENT OF PSYCHO-REGULATORY 
FUNCTIONS OF MUSICAL INFLUENCE 

The article analyzes the psychological function of music videos placed 
under the same name on the Internet network of YouTube. Particular 
attention was paid to the peculiarities of the influence of music on the work 
capacity of a person. The methods of content analysis and focus groups were 
used in the study. In the course of the discussion, the character criteria of the 
psychological impact of music clips were revealed. When comparing the 
results, positive assessments of the classical style of music 50 were obtained 
for participants working in the field of public administration. A preference for 
clips of a modern, energetic and active nature was registered with younger 
employees. The research involves organization of a laboratory experiment 
and a detailed analysis of the psycho-regulating function of music clips. 

Keywords: music, influence, psychoregulation, condition, working 
capacity, psychological assessment. 
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ՎԱՐԴԻՆԵ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԸ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում բարձրագույն կրթութ-
յան կառավարիչների մասնագիտական և հոգեբանական որակնե-
րին, ինչպես նաև նրանց գործունեության առանձահատկություննե-
րին: Դիտարկվում են նաև կրթության կառավարիչների պրոֆեսիոգ-
րամաները և փսիխոգրամաները: Ամփոփվում են դասախոսի հա-
մար անհրաժեշտ և կարևոր մասնագիտական և հոգեբանական 
որակները: 

Հիմնաբառեր. կրթության կառավարիչ,  դասախոս, հոգեբա-
նական որակներ, մասնագիտական որակներ, պրոֆեսիոգրամա, 
փսիխոգրամա: 

 
Բուհում դասավանդողների անձը և գործունեությունը բոլոր ժամա-

նակներում եղել և մնում է այնպիսի մասնագետների ուշադրության կենտ-
րոնում, ինչպիսք են՝ հոգեբանները, մանկավարժները, մշակութաբաննե-
րը, սոցիոլոգները և այլն: Հետաքրքրությունը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ հենց պրոֆեսորադասախոսական կազմից է որոշվում 
բուհի գործունեության առանձնահատկությունները, կրթական հաստա-
տության սուբյեկտների ինքնիրագործումը և սովորողների հնարավորութ-
յունների բացահայտումը: Հենց այս ամենի համադրության արդյունքում է 
որոշվում բուհի գործունեության արհեստավարժությունը, պատրաստվա-
ծության աստիճանն աշխատանքային շուկայում: Այս հարաբերություննե-
րում է որոշվում հիմնական և գլխավոր խնդիրները, որոնք ապահովում 
են բուհում դասավանդողի գործունեության որակը:  

Ներկայում կա մեծ հետաքրքրություն բուհում դասավանդողների 
գործունեության, փորձի և դրանց ձևաչափերի կիրառման վերաբերյալ: 
Այդ ամենի մասին են վկայում կրթության կառավարման ոլորտի հոգեբա-
նական հետազոտությունների մեծ մասը: Սակայն դեռ մեր երկրում նմա-
նատիպ հետազոտություններ սակավ են և չեն արտացոլում բուհում աշ-
խատող կրթության կառավարիչների հոգեբանական և մասնագիտական 
կարևոր որակները:  
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Հոդվածում ուսումնասիրվել է բարձրագույն կրթության կառավարիչ-
ների մասնագիտական և հոգեբանական որակները և նրանց  գործու-
նեության առանձահատկությունները՝ անդրադառնալով մի շարք հեղի-
նակների տեսակետներին:  

Նախքան կրթության կառավարման յուրահատկություններին և հոգե-
բանական կողմերին անդրադառնալը տեղին ենք համարում դիտարկել  
կրթության կառավարիչների գործունեության մաս կազմող և  նրանց գոր-
ծունեությունը բնութագորղ որակների  ուսումնասիրությունը, որն իր ար-
տացոլումն է գտել նրանց պրոֆեսիոգրամայում և փսիխոգրամայում: Այժմ 
ավելի հանգամանալիորեն ներկայցնենք դրանց բովանդակությունը. 

Պրոֆեսիոգրաման տվյալ մասնագիտության կամ պաշտոնի կողմից 
մարդուն ներկայացվող պահանջների ամբողջությունն է: Այն կոնկրետ 
մասնագիտության առանձնահատկությունների նկարագրություն է, որը 
նկարագրում է, թե տվյալ մասնագիտության կատարման համար մասնա-
գետին ինչպիսի հմտություններ են հարկավոր։ Այլ կերպ ասած պրոֆե-
սիոգրաման պետք է արտացոլի անձի այն հատկանիշները, որոնք հարկա-
վոր են նրան մասնագիտական գործունեության մեջ, ինչպես նաև նրանք, 
որոնք կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ հաջողությանը հասնելու ճանա-
պարհին՝ որոշելով մասնագետի անհատականությունը [1, էջ 25-75]: Պրո-
ֆեսիոգրաման պետք է մասնագիտության միջոցով ցույց տա մարդու 
զարգացման հնարավոր ուղիները, աշխատանքի գործընթացում հոգե-
կան նորագոյացությունների շարժընթացը, ինչը թույլ է տալիս մարդուն 
ընտրել աճի բարենպաստ ուղղություններ՝ հաշվի առնելով իր անհատա-
կանությունը, ինչպես նաև պետք է մատնանշի հնարավոր փոփոխություն-
ները հենց մասնագիտության մեջ [4, էջ 9]։ 

Փսիխոգրաման գործունեության կառուցվածքին ներկայացվող հո-
գեբանական այնպիսի պահանջների բնութագիր է, որոնք մասնագի-
տությունը ներկայացնում է մարդու հոգեկանին: Մասնագիտական կար-
ևոր որակները հարաբերականորեն կայուն, զարգացման և մարզման քիչ 
ենթարկվող անհատական անձնային հատկություններ են, որոնք էակա-
նորեն անդրադառնում են արդյունավետ մասնագիտական գործունեութ-
յան վրա, ինչպես նաև նպաստում են մասնագիտական գիտելիքների, կա-
րողությունների և հմտությունների յուրացմանը:  

Այլ կերպ ձևակերպված փսիխոգրաման մասնագիտության հոգեբա-
նական «անձնագիրն է»՝ հոգեբանական այնպիսի գործառույթների 
խումբ, որոնք վերլուծվում են տվյալ մասնագիտության մեջ: 

Ելնելով վերոնշյալից մենք որպես  կրթության կառավարիչ դիտարկել 
ենք դասախոսին և նրա մասնագիտական ու հոգեբանական որակները:  
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Դասախոսների գործունեությանը ծանոթանալու համար նախ և 
առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այն փասթաթղթերը, որոնցով կանո-
նակարգվում են բուհում դասավանդողների աշխատանքային գործու-
նեությունը: [8] Այդ փաստաթղթերը պետք է պարունակեն տեղեկատվութ-
յուն աշխատանքային գործունեության պարտականությունների, աշխա-
տանքի առանձնահատկությունների, մասնագետների վերապատրաստ-
ման, ատեստացիայի, մասնագիտական և հոգեբանական կարևոր որակ-
ների և դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Բուհական հա-
մակարգում դասավանդողին ներկայացվող հիմնական պահանջերը կա-
նոնակարգվում են հետևյալ պահանջներով. 

 գործնական և լաբորատոր պարապմունքների, ուսումնական սե-
մինարների անցկացում. 

 հանրակրթական առարկաների դասավանդում, 
 մասնագիտական առարկաներից հաշվեգրաֆիկական, կուրսային 

աշխատանքների և նախագծերի ղեկավարում 
 դասախոսությունների, գործնական և լաբորատոր պարապմունք-

ների վարում 
 ուսանողների կանոնավոր խորհրդատվությունների անցկացում 
 շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների ղեկավարում, 
 մասնակցություն ուսումնական ստորաբաժանման ուսումնամեթո-

դական և գիտահետազոտական աշխատանքներին 
 մասնակցություն ներբուհական ծրագրային, մեթոդական և մշտա-

կան հանձնախմբերի, խորհուրդների, որակավորման և գիտական աստի-
ճաններ շնորհող մարմինների, փորձագիտական և խորհրդատվական 
հանձնախմբերի աշխատանքներին: 

Սրանք այն պարտականություններն ու պահանջներն են, որոնք 
իրենց արտացոլումն են գտնում սահմանված փաստատղթերում, և կանո-
նակարգում են բուհի կառավարիչների գործունեության ընթացքը: 

Ընդհանուր առմամբ, բարձրագույն ուսումնական գործընթացի կա-
ռուցվածքում գլխավոր և առանցքային կերպար համարվում է դասավան-
դողը (դպրոց-ուսուցիչ, բուհ-դասախոս): Դասախոսը մասնագետ է, ով 
դասավանդում և աշխատում է միջին մասնագիտական ու բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում։ Բարձրագույն ուսումնական հա-
տատություններում դասավանդողները բաժանվում են հետևյալ 5 կատե-
գորիաների՝ դասավանդող (ասիստենտ), ավագ դասախոս, դոցենտ, 
պրոֆեսոր և ամբիոնի վարիչ: Այդ թվում բուհի պրոֆեսորադասախոսա-
կան կազմն ընդգրկում է հետևյալ գիտական կոչումները` դասախոս, 
ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր: 

Դասավանդողի անձը և գործունեությունը կրթության գործընթացի 
անքակտելի մաս է [9]։ Գրականության վերլուծության արդյունքում հան-
դիպում ենք մի շարք տեսական մոտեցումների, որոնք ներկայացնում են 
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թե դասավանդողը ինչպիսի  մասնագիտական որակներ (փսիխոգրամա) 
պետք է ունենա [3]: 

Ա. Մարկովան իր գրքում փսիխոգրաման նկարագրում է որպես հո-
գեբանական այնպիսի որակների ամբողջություն, որոնք կարևոր են մաս-
նագիտական գործունեության, շփման արդյունավետ իրականացման, 
մասնագիտական աճի, աշխատանքում արտակարգ իրավիճակները 
հաղթահարելու տեսանկյունից: Հոգեբանական որակներն ընդգրկում են 
մասնագետի մոտիվացիոն, կամային, հուզական, գործառնական ոլորտ-
ների բնութագրերը: Մասնագետի մոտիվացիոն, կամային, հուզական 
ոլորտի բնութագրերը ներառում են մարդու դրդապատճառները, նպա-
տակները, խնդիրները, պահանջմունքները, հետաքրքրութունները, ար-
ժեքային կողմնորոշիչները, հոգեբանական սկզբունքներն ու  հոգեբանա-
կան հավակնությունները, մասնագիտական ինքնագնահատականը, ինք-
նագիտակցումը՝ որպես մասնագետ, ինչպես նաև հույզերը, հոգեկան վի-
ճակները, հուզական կերպարը: 

Ամերիկյան տեսաբան Տ.Շեռմանն առաջարկել է փսիխոգրամայի 
հետևյալ տարբերակը, որում արատացոլվում է դասավանդողի 5 հիմնա-
կան որակներ՝ աշխատանքի մեջ ոգևորվածություն, կրթական նյութի բա-
ցատրության մեջ հստակություն և հասանելիություն, դասին նախապատ-
րաստական փուլերի առկայություն, թեմայի նկատմամբ հետաքրքրութ-
յան խթանում, ուսուցանվող առարկայի վերաբերյալ խորը գիտելիքների 
տիրապետում: Խանդավառությունը կամ ոգևորվածությունն ամերիկացի 
շատ հետազոտողներ համարում են դասախոսի  արհեստավարժության 
նշան, և այն գնահատվում է որպես մանակավաժական բարձր որակավո-
րում: Ամերիկացի դասախոսները նույնպես այդ տերմինը ներառում են որ-
պես իրենց գործունեության և անձի անբաժանելի մաս: 

Ըստ ամերիկյան տեսաբան Կ. Ֆելդմանի դասախոսի պրոֆեսինալ 
ունակությունները պայմանավորված են հետևյալ 3 հիմնական խմբերում 
առկա առանձնահատկություններով. 

առաջին խմբում ներառված են հաղորդացման և կազմակերպչական 
հետևյալ որակները. աշխատանքի մեջ ոգևորվածություն, նյութի հստակ, 
մատչելի բացատրություն, առարկայի խորը գիտելիքների առկայություն, 
ուսանողներին մոտիվացնելու, խթանելու ունակություն: 

երկրորդ խմբի հատկանիշները կապված են ուսանողների հետ 
միջանձնային հարաբերությունների հաստատման, նրանց գործունեութ-
յան խթանման ունակությունների հետ. հարգանք ուսանողների հանդեպ, 
նրանց քննարկումների մեջ ներգրավվելը, ուսանողների հետ հաճախակի 
շփումների առկայությունը դասի սահամաններից դուրս: 

երրորդ խմբում արտացոլվում են մասնագետի կառուցողական և 
պրոյեկտիվ ունակությունները.դասընթացների նախապատրաստում և 
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հանձնարարում, ուսանողներին հանձնարարված խնդիրների պարզութ-
յուն, հստակություն, ուսանողների գնահատման օբյեկտիվություն: 

 Ռուսական գրականությունում շատ հեղինակներ սերը և նվիրվա-
ծությունը նույնպես դիտարկում են որպես մասնագիտական գործունեութ-
յան հիմնական կոմպետենիցա: Քանի որ այս որակներ կրողը իրապես 
տարբերվում է իր աշխատանքում, կրում է պատասխանատվություն իր 
իսկ կատարած աշխատանքի հանդեպ: Դասախոսը պետք է ունենա նաև 
այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են՝ նրբանկատությունը, հարգանք դեպի իր 
ուսանողները, պահանջկոտություն և օբյեկտիվ գնահատելու կարողություն, 
որը օգնում է, կամ սահմանափակում է ուսուցման գործընթացի արդյու-
նավետությանը [10]:  

Հայ հեղինակներից բուհում դասավանդողների գործունեությանն 
անդրադարձել են՝ Ռ.Վ. Աղուզումցյանը և Ն.Գ. Խաչատրյանը: Ռ.Վ Աղու-
զումցյանի աշխատանքում հանդիպում ենք հետևյալ մասնագիտական 
որակներին, որոնք առկա են կրթության կառավարիչների մոտ՝ պատաս-
խանատվություն դեպի իրենց կատարած աշխատանքը, բարեխղճություն, 
համարձակություն, նպատակասլացություն, համագործակցություն, հու-
զական կառավարում, բարոյական նորմերի առկայություն [2]: 

Այսպիոսվ, դասավանդողի անձը և գործունեությունը հանդիսանում է 
կրթության գործընթացի անքակտելի մաս: Ամփոփելով տեսական վերլու-
ծության արդյունքները, հանգում ենք նրան, որ համալսարանի դասա-
վանդողն իրենից ներկայացնում է բուհի գլխավոր և հիմնական գործոն և 
արտացոլում է բուհի կրթական և արհեստավարժության մակարդակը:  

 Ներկայում բարձրագույն կրթությունը ծառայում է մշակույթի նորաց-
մանը, ուստի դասախոսը որպես նորարարության կրողի, կարևոր հատ-
կություններ են դիտարկվում՝ «նորի զգացողությունը» նոր գաղափարնե-
րի ընդունելիությունը, ստեղծագործական ունակությունը, իր գործը և դա-
սավանդումն ամբողջովին արդիականացնելու անհրաժեշտությունը [6]: 
Առանձնահատուկ նշանակություն ունի դասախոսի և նրա գործընկերնե-
րի, ինչպես նաև ուսանողների հետ հարաբերությունները, այն գործըն-
կերների հետ բնութագրվում է կոլեգիալության, փորձի, սկզբունքների 
հավատարմության, ինքնագիտակցության և բոլորի հանդեպ հարգանքի 
առկայությամբ [4]: Բուհը ուսանողների մոտ ձևավորում է ոչ միայն մաս-
նագիտական արհեստավարժ գիտելիքներ և որակներ, այլ նաև ձևավո-
րում է սովորողների արժեհամակարգը, բարոյական արժեքները, այդ իսկ 
պատճառով դասավանդողն ավտոմատ կերպով դառնում է այդ որակնե-
րի կրողը և դառնում կենդանի օրինակ իր ուսանողների համար: Դասա-
խոսը պետք է ունենա նաև այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են՝ նրբանկա-
տությունը, հարգանք դեպի իր ուսանողները, պահանջկոտություն և օբ-
յեկտիվ գնահատելու կարողություն, որը օգնում է, կամ սահմանափակում 
է ուսուցման գործընթացի արդյունավետությանը: 
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 Այսպիսով, դասախոսը՝ որպես կրթության կառավարիչ պետք է ունե-
նա հետևյալ մասնագիտական որակները՝ սեր և նվիրվածություն, ստեղ-
ծագործական կարողություն, քննադատական մտածողություն, հաղոր-
դակցման ունակություն, նորը տեսնելու և այն կիրառելու ունակություն: 
Այդ է պատճառը, որ մասնագիտական պիտանիության բացահայտումը 
ենթադրում է բազմափուլային և համակարգված աշխատանք, որի ըն-
թացքում իրականցվում է ինչպես պաշտոնի, այնպես էլ անձի անհատա-
կան առանձնահատկությունների վերլուծություն և դրանց համապատաս-
խանություն հոգեբանական դիմանկարին:  
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ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

գիտական աստիճանի հայցորդ  

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՁԻ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ՈՐՈՇ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎՐԱ 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում տեղեկատվական-հաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաների, համացանցի փոփոխությունների բնույ-
թին և դրանց ազդեցությանն անձի կոգնիտիվ գործընթացների` հիշո-
ղության, ուշադրության, մտածողության, ինքնաընկալման և շրջակա 
աշխարհի ընկալման վրա: Ի վերջո ամփոփվում է համացանցի դրա-
կան և բացասական ազդեցությունն անձի կոգնիտիվ ոլորտի վրա։ 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլո-
գիաներ, համացանց, հիշողություն, ուշադրություն հիպերտեքստ, 
տեխնոլոգիա: 

 
Համացանցն անցյալ դարի ամենամեծ և ամենազարմանալի գյուտն 

է, որի շնորհիվ մարդկությունը կարողացավ ապագայի համար հսկայա-
կան թռիչք կատարել` խթանելով առաջընթացը: Լինելով տեղեկատվութ-
յան անսպառ աղբյուր` համացանցը վերածվել է գործարարության և 
տնտեսական զարգացման հիմնական հարթակի: 

Էլեկտրոնային սարքավորումների և տեղեկատվական-հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների լայն տարածումն անձին դրդում է հատուկ ուշադ-
րություն դարձնել այն փոփոխություններին, որոնք հնարավոր են և արդեն 
տեղի են ունենում դրանց ազդեցությամբ: Դրանցից առավել նշանակալի-
ների թվին պետք է դասել կոգնիտիվ` ռացիոնալ ճանաչողության գործա-
ռույթ իրականացնող, հոգեկան գործընթացների փոխակերպումները: 

Մարդկային ուղեղն այլևս չի հասցնում տեխնոլոգիաների զարգաց-
մանը. այն հարկադրված է հակազդել մշտապես մեծացող տեղեկատվա-
կան բեռնվածությանը, որն իր հետևից բերում է ֆիզիոլոգիական փոփո-
խություների և ազդում է ուշադրության, մտածողության, հիշողության, աշ-
խատանքի արդյունավետության ու այլ բաների վրա: Հաշվի առնելով այս 
ամենը՝ մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք ուսումնասիրել համացանցի 
դրական և բացասական ազդեցությունն անձի կոգնիտիվ ոլորտի վրա։  

Որպես կոգնիտիվ հոգեբանության բազային փոխաբերություն, օգ-
տագործվում է համակարգչային փոխաբերությունը, նմանեցնելով մարդ-
կային ուղեղի գործունեությունը համակարգչային պրոցեսորի գործու-
նեությանը: Անդրադառնալով վերը նշված համեմատությանը` երբ մարդ-

236 



Հոգեբանություն 
 

  

կային ուղեղի գործունեությունը նմանեցվում է համակարգչային պրոցե-
սորի գործունեությանը, դիտարկենք, թե ինչպե՞ս է համացանցը ձևա-
խախտում անձի ուղեղը և ինչպե՞ս է վերակառուցվում մարդկային գի-
տակցությունը տեղեկատվական դարաշրջանում: 

Դեռ 2008-ին լրագրող Նիկոլաս Կառը հրապարակեց իր ռեզոնան-
սային էսսեն՝ «Google-ը մեզ ավելի հիմա՞ր է դարձնում» [7]: Սա հասանելի 
առաջին փորձն էր՝ բացատրելու, թե ինչպես է համացանցն ազդում անձի 
ուղեղի և դրա գործունեության անբաժանելի արդյունքների՝ հիշողության, 
ուշադրության, մտածողության, ինքնաընկալման և շրջակա աշխարհի 
ընկալման վրա: 

Ներկայում կոգնիտիվ գործընթացների վրա ազդող հիմնական գոր-
ծոններ են ժամանակակից մշակույթի հիպերտեքստուալությունը, տեղե-
կատվության մշտապես մեծացող քանակը, որով հարկադրված է աշխա-
տել մարդը, էլեկտրոնային հաղորդակցության տարածումը և դրա հետ 
կապված լեզվական փոխակերպումները: Հակիրճ անդրադառնանք 
նշված գործոնների առանձնահատկություններին: 

Հեղինակավոր կոգնիտիտվիստ և լեզվաբան Տատյանա Չերնիգովսկու 
խոսքերով՝ մարդկային ուղեղից ավելի բարդ համակարգ, ըստ երևույթին, 
միայն Աստծունն է: Պլաստիկությունը դրա հիմնարար առանձնահատ-
կություներից մեկն է: Ուղեղը գիտի թե ինչպես վերադասավորվի և ձևա-
խախտվի այն առաջադրանքերի ազդեցությամբ, որոնք լուծում է: Սա նշա-
նակում է, որ ոչ միայն մարդն է ազդում տեղեկատվության հաղորդման 
միջոցների վրա, այլ նաև տեղեկատվության միջոցներն են ազդում մար-
դու վրա [4]: 

Իսկ ինչպես է ժապավենային մտածողությունն ազդում անձի գիտակ-
ցության վրա: Ընկալման և արձագանքնման արագության մեծացումն 
սկսում է խլացնել ըմբռնումը: Այն հետազոտություններում, որոնցում հղում 
էր անում Կառը, մատնանշվում էր, որ ակտիվ-համացանց օգտատերերը 
չափազանց խոցելի են դառնում ցանկացած շեղող գործոնի նկատմամբ, 
այն դեպքում, երբ տեղեկատվության ընկալման խորությունը և ուշադ-
րությունը մեկ օբյեկտի վրա կենտրոնացնելու ունակությունն արմատա-
պես նվազում են: Դեգրադացնող հմտություների շարքում կարելի է մատ-
նանշել նաև «արդեն իսկ իմասաստավորված տեղեկատվությանը վերա-
դառնալու ունակությունը, ինդուկտիվ վերլուծությունը, քննադատական 
մտածողությունը, երևակայությունը և խորհրդածումը» [7]: 

Ազդեցության հիմնական գործոների շարքում թվարկվում էին RSS ժա-
պավենները, Twitter-ը, մշտապես ստուգվող էլեկտրոնային փոստը: Որպես 
հետադիմության գլխավոր մեղավորներ նշվում էին վեբբրաուզինգը և 
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հիպերտեքստը: Այդ ժամանակներից ի վեր տեխնոլոգիաները նկատելի, 
որակական թռիչք են ունեցել՝ ի տարբերություն մարդկանց ուղեղների: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների լայն տարա-
ծումը կարող է ներգործություն ունենալ հիշողության գործընթացի վրա: 
Հնարավոր է կամային (կամային ջանքեր պահանջող) խոսքային-տրամա-
բանական հիշողության նվազում: Ինչպես նշում է ինֆորմատիկայի տե-
սական հիմքերի ռուս մասնագետ Կ.Կ. Կոլինը՝ «հիշողությունն ավելի ու 
ավելի քիչ կօգտագործվի փաստագրական և այլ տեղեկատվության հիշ-
ման համար, քանի որ նրա համար «կիբեռնետիկ պրոթեզներ» կդառնան 
անձնական համակարագիչները, սմարտֆոնները և համացանցի էլեկտ-
րոնային տվյալների բազաները» [1]: Նրա կարծիքով՝ մարդիկ ամենայն 
հավանականությամբ կհիշեն ոչ թե հենց տեղեկատվությունը, այլ մետա-
տեղեկատվությունը, այսինքն տեղեկատվությունն այն մասին, թե համա-
կարգչի հիշողության որ թղթապանակում է այն պահպանվում կամ ո՞ր 
էլեկտրոնային գրադարանում այն կարելի է գտնել: Հիշողության գործըն-
թացների փոփոխությունները կարելի է դիտարկել որպես օրգանիզմի 
պաշտպանողական ռեակցիա տեղեկատվության ընդհանուր ծավալի 
մշտական մեծացման դեմ: 

Ողջ տեղեկատվությունը, որն ընկնում է մարդու տեսադաշտ, նախ 
մշակվում է օպերատիվ հիշողության մեջ: Եթե տվյալները գնահատվում 
են որպես կարևոր, ապա դրանք անցնում են խորքային հիշողություն, որի 
պաշարները գրեթե անսահման են. սրա հաստատումը կարելի է գտնել, 
օրինակ, նեյրոֆիզիոլոգ Օլիֆեր Սաքսի գրքերում, որ նկարագրում է դեպ-
քեր իր պրակտիկայից, երբ հիվանդների գիտակցության մեջ թաղվել են 
ոչինչ չնշանակող, խորքային հիշողություներ: Նման դուրսբերումը տեղի 
է ունենում ուղեղի վրա տարբեր ներգործություների՝ վնասվածքների կամ 
այտուցների պատճառով, սակայն անոմալիաները կարող են ստեղծել 
նաև մնեմոնիստների, մարդկանց, ում հիշողությունը ֆենոմենալ կերպով 
գերազանցում է նորմայի ընկալումը [2]: 

Ի տարբերություն խորքային հիշողության, որի հարստությունը և 
վտանգավորությունը հիմնականում մնում են անշոշափելի, օպերատիվ 
հիշողությունից մարդը միշտ է օգտվում. եթե դա տեղի չի ունեում, նշանա-
կում է՝ մարդը գտնվում է կոմայի մեջ: Օպերատիվ հիշողության ծավալը 
խիստ սահմանափակ է. այն չի կարող միաժամանակ պահպանել երեք-
չորս տեղեկատվական միավորից ավելի: Այսօր դժվար է պատկերացնել, 
թե րոպեում քանի նման միավոր է թափվում ժամանակակից մարդու վրա: 
Ինչպես այս մասին ասել է Վիրջինայի տեխնոլոգիական համալսարանի 
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հոգեբան և պրոֆեսոր Պիտր Դուլիտլը, մարդը հարկադրված է հաղթա-
հարել տեղեկատվության մեծ հոսք և փորձել դրանում գտնել իմաստ սի-
սեռի չափ ունեցող օպերատիվ հիշողության օգնությամբ [10]: 

Իր հրապարակումներում սրա վրա է հիմնվել նաև Նիկոլաս Կառը. 
տենդային բրաուզինգը և ակտիվ տեղափոխումը մեկ հղումից մեկ այլի 
նպաստում է նրան, որ անձը դադարում է հասկանալ և ընկալել այն, ինչ 
կարդում, նայում կամ լսում է: Կարևոր տեղեկատվությունը դուրս է մղվում 
օպերատիվ հիշողությունից և չի առանձնացվում երկար ժամանակ: Բանն 
այն է, որ սոցիալական ցանցերի էքսպանսիայով իրավիճակը միայն ավե-
լի է վատթարանում: 

Facebook կամ ВКонтакте տիպի կայքերը կլանում են օգտատերերին՝ 
դրանց այցելելն զգալիորեն գերազանցում է այլ կայքեր այցելելու ժամա-
նակը: Մտավոր ծանրաբեռնվածությունները դառնում են ավելի մեծ, քան 
նախկինում: Օպերատիվ հիշողությունը լցնելով մշտապես լողացող տեղե-
կատվության նոր միավորներով՝ անձն ավելի ու ավելի շատ է խախտում իր 
կոգնիտիվ զտիչները և կորցնում է իրականում կարևոր տվյալները: Մեծ 
կոգնիտիվ բեռնվածությունն անձին խանգարում է ստացված տեղեկատ-
վությունն վերածել գիտելիքի, ինչի արդյունքում նա կորցնում է իր սեփա-
կան ընկալումների հետ ամուր կապեր ստեղծելու հնարավորությունները:  

Ուղեղի բնականոն աշխատանքի ապահովման համար մարդուն 
անհրաժեշտ է ոչ միայն ակտիվ, այլ նաև պասիվ վիճակի առկայությունը, 
որը հաճախ մարդուն ժամանակի անտեղի վատնում է թվում: Հանգստի 
ժամանակն անհրաժեշտ է ուղեղին հիշողության կոնսոլիդացման և ըն-
դունված տեղեկատվության մանրակրկիտ մշակման համար: Պարա-
դոքսն այն է, որ որպես հանգիստ անձը հաճախ ընտրում է բրաուզինգը 
սոցիալական ցանցերում, որը կոգնիտիվ առումով պակաս բարդ չէ և դեռ 
ավելի է մեծացնում նրա ցրված ուշադրությունը: 

Ինչպես հայտնի է՝ համակարգչային ցանցերի տարածմանը զուգըն-
թաց հիպերտեքստը, որպես տեղեկատվության ներկայացման հատուկ 
ձև, սկսում է գերակշռել տեքստային ձևի նկատմամբ: «Հիպերտեքստ» եզ-
րույթը գիտական շրջանառության մեջ է դրվել 1965-ին Տ. Նելսոնի կող-
մից՝ այնպիսի փաստաթղթերի նկարագրման համար, որոնք արտահայ-
տում են գաղափարների ոչ գծային կառուցվածք՝ ի հակադրություն ավան-
դական գրքերի, ֆիլմերի ու խոսքի գծային կառուցվածքին [8]: Հիպեր-
տեքստային տեղեկատվության ձևաչափը հիմնված է այն վարկածի վրա, 
որ մարդկային ուղեղի միջոցով գաղափարների վերամշակումը և ստեղ-
ծումը տեղի է ունենում ասոցատիվ, այլ ոչ թե գծային ձևով [5]: Համա-
կարգչային ցանցերում տեղեկատվությունը ներկայացվում է հիպերտեքս-
տի ձևաչափով՝ բազմաթիվ հղումներով, ինչի շնորհիվ տեքստը ինքնին 
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մատնանշում է, թե ինչ ենթատեքստերի մեջ է ներառված: Հիպերտեքստն 
արմատանման է (հուն. rhiza - արմատ), դրանում հստակ կառուցվածքներ 
չկան: Այս տեքստի կոմպոզիցիան պարզեցվում է՝ դառնալով փաստեր, 
կարծիքներ, մեջբերումներ, բաղադրատարրեր, անձանց մասին տեղե-
կություններ և այլն: Թե ինչպես, ինչ հաջորդականությամբ ընթերցողը 
կծանոթանա տեղեկատվությանը, կախված է միայն իրենից: Արմատան-
ման հիպերտեքստով կարելի է բազմաթիվ ուղիներ անցնել: Հիպերտեքս-
տի ընթերցանությունը ոչ թե ընթերցողի երկխոսությունն է հեղինակի 
հետ, այլ պոլիլոգ, որում հաճախ հեղինակը երկրորդական է, ինչպես և 
երկրորդական է թեման: Սկսելով կարդալ որոշակի թեմայով նյութ՝ մարդը 
կարող է անցնել մեկ այլ թեմայի, հետո երրորդին, չորորդին և այդպես 
անվերջ: 

Կոգնիտիվ գործընթացների վրա ազդող հաջորդ գործոնը էլեկտրո-
նային հաղորդակցության տարածումն է: Տեղեկատվական-հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց շփումն ավելի ու 
ավելի է տեղափոխվում վիրտուալ միջավայր: Մարդկանց զգալի մասն 
ամեն օր միմյանց հետ շփվում են էլեկտրոնային փոստի կամ SMS-ի օգ-
նությամբ: Համացանցը դառնում է ոչ միայն տեղեկատվության ստացման 
աղբյուր, այլ նաև հաղորդակցության հրապարակ, որը հնարավորություն 
է տալիս ազատորեն արտահայտել սեփական կարծիքը ցանկացած հար-
ցի շուրջ, մասնակցություն ունենեալ հանրային քննարկումներում, ծանո-
թանալ և շփվել լայն շրջանակի մարդկանց հետ: Ներկայում ավելի ու ավե-
լի մեծ տարածում են գտնում սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են՝ 
Facebook, Twitter, В контакте, Одноклассники և այլն, ֆորումները, մեկնա-
բանությունները բլոգներում և նորությունների կայքերում: Շփման վիրտո-
ւալացումը ժամանակակից հետազոտողներին թույլ է տալիս խոսել «կո-
ճակի մշակույթի» ձևավորման և մարդու հատուկ տիպի՝ «սեղմող մարդու» 
ի հայտ գալու մասին [3], որի համար ավելի սովորական է դառնում այլ 
մարդկանց հետ շփումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, այլ ոչ թե 
անմիջական անձնական շփման միջոցով: 

Սրա հետ մեկտեղ՝ նորագույն տեխնոլոգիաներով ձևավորվող տեղե-
կատվական միջավայրը կարող է նպաստել ինտուիտիվ և ստեղծագործա-
կան մտածողության զարգացմանը: Ինչպես հայտնի է՝ ինտուիտիվ մտա-
ծողությունը հիմնված է խնդիրն անմիջապես ընկալելու վրա: Կլիպային 
մտածողությունը ենթադրում է պարզեցում, սակայն այն դինամիզմ է տա-
լիս ճանաչողական գործունեությանը, որն այդքան անհրաժեշտ է ժամա-
նակակից աշխարհում [6]: Հաճախ համակարգչային տեխնոլոգիաների 
ակտիվ օգտատերերը մտորում են ոչ թե բարդ խոսքային կառույցների, 
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այլ պատկերների շուրջ, չէ՞ որ հենց կերպարային (պատկերային) մտածո-
ղությունն է համարվում ստեղծագործական գործունեության հիմքը: Ամե-
րիկյան հետազոտողներ Ջ. Պալֆրիի և Ու. Գասերի կարծիքով՝ համա-
ցանցում երկար ժամանակ անցկացնող երեխաներին հատուկ են «տոտալ 
կրեատիվություն», նորարարություն, որը ենթադրում է հրաժարում ավան-
դույթներից [9]: Պատկերային մտածողության զարգացման վրա տեղե-
կատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ազդեցությունը փոր-
ձառական ստուգման կարիք ունի, սակայն անվիճելի է այն, որ այն նվազ 
կարևոր չէ, քան տրամաբանական մտածողությունը: Համակարգչային 
տեխնոլոգիաների աշխարհը հարուստ նյութ է տալիս կերպարային մտա-
ծողության համար, սակայն առանց վերլուծական, տրամաբանական 
մտածողության անհնար է արդեն իսկ ստացված գիտելիքների հաղոր-
դումն այլ մարդկանց: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերը նշվածը, կարելի է եզրակացնել, որ սո-
ցիալական ցանցերն անձի կոգնիտիվ ոլորտի վրա ունեն ինչպես դրա-
կան, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: Նոր աշխարհում մարդն 
ստացել է տեխնոլոգիաներ, որոնք չի հասցնում յուրացնել և իմաստավո-
րել: Սա դժվարեցնում է սեփական տեղեկատվության հիգիենայի մասին 
մտահոգվելը: Այսպես, ակտիվ-համացանց օգտատերերը չափազանց խո-
ցելի են դառնում ցանկացած շեղող գործոնի նկատմամբ` տեղեկատվութ-
յան ընկալման խորությունը և ուշադրությունը մեկ օբյեկտի վրա կենտրո-
նացնելու ունակությունն արմատապես նվազում է: Մտավոր ծանրաբեռն-
վածությունները դառնում են ավելի մեծ, քան նախկինում: Օպերատիվ հի-
շողության բեռնվածությունը մշտապես թարմացող տեղեկատվությամբ 
խախտում է անձի կոգնիտիվ զտիչները, որի արդյունքում անձը դժվա-
րությամբ է ստացված տեղեկատվությունը յուրացնում` կորցնելով իր սե-
փական ընկալումների հետ ամուր կապեր ստեղծելու հնարավորություն-
ները: Միևնույն ժամանակ պարզ է, որ տեղեկատվական-հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների օգտագործումը հանգեցնում է գլխուղեղի աջ կի-
սագնդի ֆունկցիաների զարգացմանը, որը պատասխանատու է տարա-
ծական-կերպարային մտածողության համար, ինչը կարող է նպաստել 
կրեատիվության զարգացմանը: Դեֆոկուսացված ուշադրությունը և մտա-
ծողության շարժունությունը, որոնք ծնվում են համակարգչային ցանցե-
րում աշխատելու ժամանակ, նաև կարող են ազդակ դառնալ ստեղծագոր-
ծական գործունեության զարգացման համար, ինչը, սակայն, պահանջում 
է ավելի խորը ուսումնասիրություն:  
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