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POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF INTERACTION OF
PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC IN WATER
MANAGEMENT OF UKRAINE
The article presents the results of a study of the political and legal
regulation of interaction between public authorities and the public in the
field of water management in Ukraine. Political factors influencing the
formation of the environmental consciousness of the public are
determined. The grounds for the lack of active interaction of the public
with public authorities in solving water problems are outlined. The
regulatory and legal framework in the investigated sphere of Ukraine is
analyzed, its shortcomings are revealed and proposals on their
elimination are formulated.
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Formulation of the problem. According to Art. 3 of the Constitution of
Ukraine, the state is responsible to the person for their activities. It should be
noted that one of the priority state tasks is to provide the population with
quality drinking water and in sufficient quantity. An analysis of the water and
ecological situation on the territory of Ukraine shows that the state
independently does not cope with the fulfillment of the task of providing water
to all consumers on a proper level. This is due not only to the inefficient
functioning of the state legal mechanism, but also to the negligent attitude of
citizens towards water bodies. In this regard, in parallel with the executive
authorities and local governments bodies, every citizen of the state should
take part in the solution of water problems.
In our opinion, the formation of a state policy under which there will be
active involvement of citizens in solving water problems is the key to an early
improvement of the state of water bodies, as well as preventing future
pollution at local and national levels. In this context the study of political and
legal regulation of interaction of public authorities and the public in the field
of water economy of Ukraine is extremely relevant.
The aim of the article is a scientific and theoretical analysis of the
political and legal foundations of interaction between public authorities and
the public in the field of water management in Ukraine with subsequent
development of relevant conclusions and proposals.
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Discussion of the results of the study. First of all, we note the
provisions of Art. 13 of the Constitution of Ukraine [2], according to which
water resources within the territory of Ukraine are objects of the property right
of the Ukrainian people. In turn, on behalf of the Ukrainian people, the right
of ownership are exercised by public authorities and local governments
bodies within the limits established by the Basic Law.
Describing the right of ownership of the Ukrainian people to water
resources, we consider it necessary to note its declarative nature, since it
does not have a practical implementation mechanism.
Such a point of view has O. Borislavskaia, I. Zayats, S. Riznyk. They
note that the people can not exercise the proprietor's rights on a daily basis,
therefore the constitutional provision on the property of the Ukrainian people has
a pronounced of constitutional legal and not a of civil legal nature [1, p. 109].
We emphasize that the transfer of ownership rights of the Ukrainian
people to natural resources to state authorities and local governments bodies
occurs in the process of realization by citizens of Ukraine of the voting right.
The main political and legal forms of people's will in Ukraine are elections
and referendums (Article 69 of the Constitution of Ukraine). Despite the fact
that people and the environment are inseparable, in Ukraine environmental
issues have never been put to a referendum. It should be noted that the
referendum in Ukraine is one of the ways of forming public opinion. In turn, it
can powerfully influence the definition of directions of the state's
environmental policy, create a significant counterbalance to the decision of
state bodies and local self-government bodies that currently do not satisfy
public interests in the field of water management.
Ignoring the referendums is typical for other democratic states, as
evidenced by scientific research. Thus, N. Zayats notes that in the
overwhelming majority of democratic states today it is constitutionally
determined that the only source of power is the people. However, on behalf
of the people, the public authorities is in dispose of the power. This state of
affairs intensifies social tension, since it concerns not only public authority,
but also public property [10, p. 247].
We believe that the basis for unwillingness of citizens to participate in
the solution of water and environmental issues is also the low level of their
consciousness. Note that the consciousness of a significant number of
citizens of Ukraine was formed during holding the state policy of the Soviet
Union. In this historical period, the government fully assumed took over a
significant part of the issues related to the satisfaction of the vital needs of
the population. For example, providing free training, treatment, housing, etc.
Thus, in the state did not create prerequisites for the formation of in citizens
have an active civil position, including the implementation on of constitutional
rights to natural resources. That is why citizens from the Soviet Union
continue to believe that the state should think for everything in their lives.
The formation of the environmental and legal consciousness of
Ukrainians in independent Ukraine, in our opinion, occurs is too passive. On
this issue, state policy is not properly carried out. The authority do not involve
11
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citizens in resolving vital issues, which is contrary to the fundamental
principles of democracy. A significant number of Ukrainian citizens do not
understand what is causing irreparable harm to the environment, guided by
the use of natural resources by the principle: "in my lifetime will suffice".
Even systematic ecological problems (for example, floods in
Transcarpathia), which are typical for certain regions, disturb the local
population only if they arise directly. After eliminating the consequences of
environmental disasters, they are forgotten without making any elementary
conclusions. This requires the Ukrainian state to work out a new direction of
the state environmental policy, as a result of the implementation of which
should be formed an adequate understanding of the population that without
their participation state environmental authorities will not be able to prevent
another environmental disaster.
On 25 June 1998, the Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental
Matters was adopted in Denmark [3]. Its ratification in Ukraine was held on
06.07.1999 (Law of Ukraine No. 832-XIV) [6]. The text of the Convention
shows that the problem of involving the public in solving environmental
issues is of an international nature.
In our opinion, the Convention under investigated should be considered
not only as one of the constituent elements of the environmental protection
mechanism, but also as a means of promoting democracy. The Convention,
in particular, aims to:
− to provide the public with more open access to environmental
information held by public authorities;
− give people the opportunity to express their opinions and concerns
about environmental issues;
− provide the public access to procedures for dealing with cases of
violation of their rights to environmental information and participation in
solving environmental problems [4, p. 3].
In the provisions of Art.11 of the Water Code of Ukraine [9], which at the
national level regulate the participation of citizens and their associations,
other public groups in the implementation of measures for the use and
protection of water and the recreation of water resources, take into account
all the requirements of the Aarhus Convention.
The influence of the public on the formation of the state water policy and
the definition of activities in the above areas is carried out mainly through the
functioning of public environmental organizations. Given the low level of
environmental culture and legal awareness of Ukrainian citizens (especially
in rural areas), not everyone knows about the activities of public
environmental organizations in Ukraine. This means that a certain category
of people, because of their lack of information and lack of knowledge, is
deprived of the opportunity to influence the decision making process to
improve the ecological state of rivers, lakes, ponds.
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Accordingly, it can be concluded that only with the acquisition of a high
level of ecological legal consciousness and culture, the population will be
able to participate in ensuring the proper state of water bodies.
However, as practice shows, in our society not always even
environmentally knowledgeable citizens who are members of this or that
public organization can influence polluting enterprises. The main reason for
this is the declarativeness of legal norms, which in many cases makes it
impossible for public environmental organizations to cooperate with polluting
enterprises.
In our opinion, systematic and reliable information on the state of water
bodies can activate the public to directly address water and environmental
problems. The receipt of this information, in the context of everyone's right to
environmental information, is regulated by a number of provisions of
normative legal acts, namely: everyone is guaranteed the right of free access
to information about the state of the environment. Such information can not
be secretive by anyone (Article 50 of the Constitution of Ukraine); every
citizen of Ukraine has the right to free access to information on the state of
the environment (environmental information) and to freely receive, use,
disseminate and store such information, except for the restrictions
established by law (clause "e", Article 9 of the Law of Ukraine "On the
Protection of Natural Environment" [5]).
The organization of informing the public about the state of water bodies
is within the competence of the oblast, Kyiv and Sevastopol city councils
(clause 15 of Article 8-1 of the Water Code of Ukraine); district councils
(clause 9 of Article 9 of the Water code of Ukraine); rural, settlement, city and
district councils in the city (clause 6 Article 10 of the Water Code of Ukraine);
Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea (clause 13 of
Article 17-1 of the Water Code of Ukraine).
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on November 3, 2010
No. 996 approved the procedure for conducting public consultations on the
formation and implementation of public policy [8].
The tentative plan shall be prepared with account to proposals by
Community Councils established under Ministries and other central bodies
of executive power, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of
Crimea, Oblast, Kyiv and Sevastopol city, District, City District in Kyiv and
Sevastopol, State administrations.
The indicative plan for conducting public consultations is compiled up
taking into account the proposals of public councils formed in ministries,
other central executive bodies, the Council of Ministers of the Autonomous
Republic of Crimea, regional, Kyiv and Sevastopol city, district and district
administrations in Kiev and Sevastopol.
It should be noted that the Regulation on the Public Council of the State
Agency of Water Resources of Ukraine [7] regulates the restriction on the
quantitative composition of the public council, which should not exceed 35
people. This indicates the antidemocratic nature of this provision, which
13
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entails the inability of all those who wish to participate in the discussion and
resolution of water management problems within the public council.
Conclusions. Based on the conducted research of political and legal
regulation of interaction between public administration authorities and the
public in the field of water management in Ukraine, the following proposals
for improving it can be made:
− first, to amend the Regulations on the Public Council under the State
Agency for Water Resources of Ukraine by abolishing quantitative
restrictions when forming the composition of the public council;
− secondly, to define in the sources of water law of Ukraine a clear
mechanism for involving citizens in decision-making in the field of water
management;
− thirdly, to legislatively expand the powers of local governments
bodies of Ukraine in the field of water resources protection;
− fourthly, to regulate the responsibility of managers and employees of
public authorities in the field of water management of Ukraine for improper
level of interaction with the public;
− fifthly, at the state level, to develop a comprehensive national concept
for the formation of the environmental consciousness of the population of
Ukraine.
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ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ՌՅԱԲԵՑ
Ուկրաինայի նախագահին առընթեր պետական
կառավարման ազգային ակադեմիայի խորհրդարանական և
քաղաքական կառավարման դեպարտամենտի դոկտորանտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՈՒԿՐԱԻՆԱՅՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հոդվածում ներկայացված են Ուկրաինայում ջրային տնտեսության
կառավարման ոլորտում պետական մարմինների և հասարակության միջև
փոխգործակցության քաղաքական-իրավական կարգավորման ուսումնասիրության արդյունքները: Որոշվել են շրջակա միջավայրի ձևավորման
վրա հասարակության գիտակցության վրա ազդող քաղաքական գործոնները: Սահմանվել են ջրային խնդիրների լուծման ժամանակ հանրության
և պետական կառավարման մարմինների միջև ակտիվ փոխգործակցության բացակայության հիմքերը: Վերլուծվել է Ուկրաինայի տվյալ հետազոտվող ոլորտի կարգավորող իրավական դաշտը, բացահայտվել են դրա թերությունները և ձևակերպվել դրանց վերացման առաջարկությունները:
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, քաղաքականություն, հասարակություն, պետական մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններ, ջրային կառավարում:
ЕКАТЕРИНА РЯБЕЦ
Национальная академия государственного
управления при Президенте Украины, докторант
кафедры парламентаризма и политического
менеджмента, кандидат юридических наук, доцент
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В
ОБЛАСТИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
В статье представлены результаты исследования политико-правового регулирования взаимодействия органов публичного управления
и общественности в области водного хозяйства Украины. Определены
политические факторы влияющие на формирование экологического
сознания общественности. Изложены основания отсутствия активного
взаимодействия общественности с органами публичного управления при
решении водных проблем. Проанализирована нормативно-правовая
база в исследуемой сфере Украины, выявлены ее недостатки и
сформулированы предложения по их устранению.
Ключевые слова: публичное управление, политика, общественность, органы государственной власти, органы местного самоуправления, водное хозяйство.
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НАТАЛИЯ САВЧЕНКО
Докторант кафедры информационной политики и
цифровых технологий Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины,
кандидат наук государственного управления,
старший научный сотрудник

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены инновационные технологии сервисной
деятельности на примере государственной службы занятости как
сервисной институции. Определен «цифровой инструментарий»
сервисной деятельности в сфере занятости населения. Рассматриваются технологии профилирования клиентов и социального
сопровождения по подходу кейс-менеджмента. Предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию предоставления
социальных услуг в исследуемой сфере.
Ключевые слова: инновационные технологии, занятость
населения, кейс-менеджмент, сервисная деятельность, сервисная
институция, социальное сопровождение.

В условиях развития «цифровой экономики» и «цифрового
общества» эффективная реализация функций государства, включая
предоставление государственных услуг гражданам в сфере занятости
населения, предусматривает широкое внедрение электронных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий. Предоставление
электронных услуг с использованием Интернет-технологий и сервисов
в большинстве развитых стран мира рассматривается как средство
улучшения взаимодействия между органами публичной власти и
обществом, совершенствование механизмов предоставления государственных услуг гражданам страны.
Цифровизация общественного развития оказывает значительное
влияние на сферу занятости, как составляющую социально-экономического устройства страны, но это влияние имеет достаточно противоречивый характер. С одной стороны, положительно влияет на производительность труда, повышая ее. С другой – может приводить к
сокращению рабочих мест. Одновременно могут создаваться и новые
рабочие места, поскольку внедрение новых технологий требует
высокого уровня профессиональной квалификации, а это значит, что
нужны дополнительные специалисты для выполнения этой работы или
те, которые подготовят уже работающий персонал.
Наряду с всесторонней цифровизацией, на сферу занятости оказывают влияние ряд экономических и социальных проблем, возникших
на современном этапе развития общества, которые обусловливают
17
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необходимость применения сервисно-ориентированного индивидуализированного подхода в процессе решения проблем занятости отдельных категорий граждан, в частности молодежи. Все это формирует
потребность обновления форм, методов и технологий обслуживания
населения государственной службой занятости.
«Цифровой скачок», который должна сделать государственная
служба занятости как система сервисно-ориентированных государственных учреждений, догоняя глобальные мировые тенденции, требует
внедрения современных цифровых технологий как инструмента управления взаимоотношениями с клиентами, обеспечение клиенто-ориентированности и эксклюзивности услуг, благодаря глубокому пониманию и
эффективному обеспечению их потребностей как получателей услуг.
Ввиду того, что проблема использования инновационных технологий
в предоставлении социальных услуг достаточно новая, она является
малоисследованной. Но, следует признать, что это один из случаев,
когда практические потребности обусловливают развитие научного
знания.
Анализируя практику предоставления социальных услуг государственными службами Германии, Испании, Словакии, Франции, Хорватии,
Швеции, ученые выделяют значительное количество информационнокоммуникационных услуг соискателям и работодателям. Среди них:
информирование об услугах, предоставляемых безработным лицам и
работодателям, консультирование по планированию карьеры, информирование о проведении массовых мероприятий и т.д. [5]. Однако,
спектр предоставляемых услуг государственной службой занятости
(аналогично как и другими сервисными организациями) с использованием различных технологий постоянно растет. В этом контексте следует отметить труд ученых В. Куйбиды, А. Карпенко, В. Наместник [7],
которые рассматривают цифровизацию публичного управления как
скачкообразный процесс цифровых преобразований публичного управления в цифровое управление. Примерами реализации цифровых
преобразований является использование таких цифровых технологий
или комплексных цифровых решений, как мобильные приложения,
социальные медиа, «умные» приборы, Интернет вещей, которые
используются для предоставления качественных услуг клиентам.
Вместе с тем, расширяется перечень форм и методов сервисной
деятельности органов публичной власти, включая как предусматривающие применение цифровых технологий, так и основанные на
взаимодействии с клиентом без использования указанных технологий.
Основной целью статьи является рассмотрение отдельных практик, особенностей, преимуществ и недостатков применения инновационных технологий сервисной деятельности на примере государственной службы занятости как сервисной институции и предложение
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию предоставления
социальных услуг в исследуемой сфере.
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Подписанное Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной
стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны [13] определяет среди основных задач содействие широкому использованию
информационно-коммуникационных технологий как частными лицами,
бизнесом, так и административными органами, в т. ч. путем внедрения
онлайн-услуг, электронного правительства, а также развития электронного обучения. Высокие темпы развития современных информационных и коммуникационных технологий, необходимость их применения в
деятельности государственных органов обусловили наработки теоретико-методологической базы, накопление научного знания по использованию инновационного инструментария в деятельности по оказанию
государственных услуг.
Международный опыт свидетельствует, что развитие цифрового
управления является одним из основных факторов обеспечения успешности реформирования и повышения конкурентоспособности страны.
Реформа любой отрасли в современных условиях направлена на
широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий для достижения необходимого уровня эффективности
и результативности.
И хотя Украина достигла определенного прогресса, согласно исследованиям ООН [14] по развитию электронного правительства (E-Government
Development Index), однако остается значительным отставание от
мировых темпов развития цифрового управления.
На примере государственной службы занятости как сервисной
институции к «цифровому инструментарию», который она использует в
своей деятельности, мы относим совокупность информационных и
коммуникационных технологий, а также информационных ресурсов, что
на определенных этапах применялись (опыт их использования может
быть использован для создания более современных ресурсов нового
поколения) или применяются в процессе предоставления услуг государственной службой занятости Украины и ее территориальными органами [8]. В частности: администрирование Интернет-портала государственной службы занятости «Труд»; функционирование молодежного
профориентационного Интернет-портала с доступом через специальные электронные устройства – профориентационные терминалы; использование Единой информационно-аналитической системы «Служба
занятости Украины» – ЕИАС.Net как базы данных о вакансиях на
предприятиях, о соискателях и их профессионально-квалификационном
составе, об учебных заведениях, в которых осуществляется профессиональное обучение безработных; организация профессионального
обучения безработных в дистанционном формате в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости с помощью платформы Moodle; введение «электронной очереди»
регистрации граждан [1]; введение электронных услуг «электронный
кабинет работодателя» и «электронный кабинет соискателя» [2].
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Проведенный нами анализ свидетельствует, что в последние годы
наряду с цифровизацией социальных услуг службами занятости
накоплен опыт использования инновационных технологий сервисной
деятельности. Одной из них является «профилирование безработных»,
что предполагает их деление на группы с точки зрения продолжительности их пребывания в ситуации безработицы или потенциального
риска такого пребывания. Риск длительной безработицы определяется
на основе оценки индивидуальных характеристик, профессиональных и
личностных качеств безработного, прежде всего его мотивации к труду.
Такая классификация безработных граждан с учетом риска
продолжительности безработицы становится основой для дальнейшего
выбора инструментария работы с клиентом государственной службы
занятости, формирования оптимального набора программ активного
содействия занятости.
Наибольший опыт профилирования безработных наработан
службами занятости Соединенных Штатов Америки и стран Европы. К
ним относятся Дания, Ирландия, Нидерланды, Германия, Швеция и др.
Опыт этих стран свидетельствует об эффективности профилирования
безработных с точки зрения экономии ресурсов на программы содействия занятости, сокращение срока продолжительности безработицы и
уменьшения численности безработных, состоящих на учете. Профилирование позволяет осуществлять профилактические мероприятия и,
в большинстве случаев, избегать длительной безработицы, повышая
конкурентоспособность проблемных категорий безработных на рынке
труда.
В разных странах мира, где активно используется профилирование
безработных, применяются методы формального и неформального
профилирования, а также их комбинирование.
Формальный метод профилирования основывается на построении
статистической модели занятости, а неформальный - на экспертных
опросах специалистов в сфере занятости [3, 9].
Отечественные ученые [3], основываясь на исследовании мировой
практики профилирования безработных, выделяют следующие
основные подходы к его организации:
профилирование с привлечением социальных работников – в
основе такого профилирования оценка специалистами государственной службы занятости как социальными работниками, которые несут
ответственность за такую оценку перспектив трудоустройства соискателя, разработку плана его трудоустройства и принятия решения о
мерах необходимой помощи в трудоустройстве;
профилирование на основе статистических данных – метод, в
основу которого положен анализ количественных статистических данных для оценки перспектив безработного в поиске работы. Метод
распространен в практике предоставления государственных социальных услуг в США.
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В подавляющем количестве случаев профилирование на основе
статистических данных и профилирование с привлечением социальных
работников сочетаются. Специалисты государственных служб занятости одновременно осуществляют опрос клиентов службы и анализ
информации о состоянии локального рынка труда. Бытует мнение о
целесообразности применения комбинированного подхода к профилированию безработных, на основе анализа международного опыта и с
учетом ситуации на рынке труда. Это позволит выбирать именно те
меры активной поддержки, которые являются наиболее целесообразными и эффективными в конкретной ситуации.
В украинских реалиях указанные подходы были апробированы в
семи пилотных центрах занятости в городах Харьков, Одесса, Винница,
Кременчуг, Мариуполь, Львов, Житомир, которые непосредственно
привлечены к апробации инновационного подхода в работе центров
занятости, включая сочетание социальных услуг и услуг содействия
занятости [11].
Анализ административных и статистических данных государственной службы занятости свидетельствует, что из 250 тыс. безработных,
прошедших профилирование в 2018 году, 16 тыс. человек из числа
уязвимых на рынке труда категорий предложено предоставление
социальных услуг за подходом кейс-менеджмента [12].
Социальное сопровождение по подходу кейс-менеджмента, как
одна из инновационных технологий сервисной деятельности государственной службы занятости, предусматривает практическую реализацию
индивидуального подхода к клиентам в процессе взаимодействия с
ними специалиста центра занятости. Такое взаимодействие предполагает оценку ситуации безработного лица с учетом всех факторов
влияния для дальнейшей разработки индивидуального плана работы.
Особенность этой технологии заключается в том, что безработному
предоставляются не только услуги по содействию в трудоустройстве,
но и помощь в решении проблем, которые ему препятствуют. При этом
решение отдельных проблем социального характера может
потребовать привлечения специалистов других учреждений, органов
государственной власти и местного самоуправления [4].
Как показал анализ, инновационный инструментарий сервисной
деятельности в сфере занятости достаточно разнообразен. Государственной службой занятости Украины также проводится масштабная
работа по цифровизации социальных услуг в сфере занятости населения. Широкий спектр современных информационно-коммуникационных
технологий, которые применяет в своей деятельности служба занятости, прежде всего используются в процессе предоставления социальных услуг по профессиональной ориентации населения, при организации
профессионального обучения безработных, при проведении информационно-разъяснительной работы, при распространении информации о
ситуации на рынке труда, при регистрации клиентов службы и т. д.
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Вместе с тем, осложнение ситуации на рынке труда, необходимость
усиления сервисной направленности в реализации государственной
политики занятости обусловливают потребность приложения скоординированных усилий органов государственной власти, профсоюзов,
работодателей, общественных организаций по использованию современных технологий в предоставлении услуг.
Возникают все новые программно-технические средства, применяемые пользователями информации. В связи с этим целесообразно
рассмотреть возможность создания единого информационного ресурса
в сфере оказания услуг, направленных на регулирование занятости населения, а в дальнейшем – их внесения в единый портал государственных услуг.
Учитывая региональные диспропорции как в предложении работы,
так и в предложении рабочей силы [10], по нашему мнению, важно
развивать те информационные технологии, которые способствуют улучшению мобильности рабочей силы, ее осведомленности, расширению
возможностей по занятости в другой местности, сезонной, дистанционной занятости и т.д.: имея легкий доступ к детальной объективной
информации о ситуации на рынке труда в другом регионе, соискатели
имеют возможность выстраивать различные варианты собственной
стратегии поиска работы и принимать обоснованные решения по проблеме занятости, выбирать возможные пути повышения собственной
конкурентоспособности на рынке труда, в частности путем профессионального обучения, повышения квалификации и т. п. Обоснованной
является необходимость развития технологий, которые могут использоваться в проведении информационно-разъяснительной работы,
помогут приблизить услуги к клиентам, позволят влиять на мобильность
рабочей силы.
При создании электронных кабинетов на сайтах государственной
службы занятости необходимо, с одной стороны, тщательно изучать и
учитывать зарубежный и передовой опыт внедрения современных
технологий предоставления электронных услуг онлайн, а с другой –
придерживаться подходов и принципов, заложенных в Концепции
развития электронного управления в Украине [6] таких, как цифровой по
умолчанию; однократное введение информации; совместимость по умолчанию; доступность и привлечение граждан; открытость и прозрачность;
доверие и безопасность.
Кроме того, важно способствовать развитию и распространению
инновационных технологий сервисной деятельности, предусматривающих возможность привлечения партнерских социальных служб к
решению проблем клиента совместными усилиями, а также способствовать распространению практики применения метода кейс-менеджмента в обслуживании клиентов центров занятости не только в работе
с категориями лиц, относящимися к социально-уязвимым группам, но и
с другими категориями населения.
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Целесообразно инновационные технологии и инструментарий сервисной деятельности, в том числе профилирование клиентов,
предоставление услуг по принципу кейс-менеджмента, индивидуализированный подход в предоставлении услуг, изменение подходов к
организации и проведению информационно-консультационных и профориентационных мероприятий, включить в Регламент работы центров
занятости по удовлетворению потребностей клиентов (алгоритм действий и выполнения функций). Такой подход будет способствовать модернизации государственной службы занятости в современную сервисную
структуру с широким спектром услуг, обеспечивающую быстрый подбор
квалифицированных работников для работодателей и качественные
услуги по трудоустройству и развитию профессиональной карьеры для
безработных.
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տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ

ՆԵՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ներդրումային գործունեության կառավարման համատեքստում
հիմնականում ընդգծվում է շահութաբերության գործոնը: Որպես կանոն, ներդրումները իրականացնում են արտադրության ընդլայնման,
արտադրողականության և շահութաբերության աստիճանի բարձրացման նկատառումներով: Սակայն գործնականում ներդրումները
նաև իրականացվում են սոցիալական և հասարակական հիմնախնդիրների լուծման նկատառումներով, բնավ չհետապնդելով
տնտեսական կամ շահութաբերության խնդիրները: Արձանագրվում
են նաև իրավիճակներ, երբ ներդրումներ իրականացնելով, կանխարգելվում են կազմակերպության հետագա կորուստները և սնանկացման ռիսկերը: Այս առումով, հոդվածում առաջարկվում է ներդրումները դասակարգել սոցիալ-տնտեսական նպատակադրության
տեսանկյունից, որով հնարավորություն կստեղծվի փոխել կառավարչական որոշումների իրականացման բնույթը` ելնելով ներդրումային հոսքերի նպատակադրումներից:
Հիմնաբառեր. ներդրումների դասակարգում, ներդրումների
հատույց, կառավարչական որոշումներ, ներդրումային ռիսկեր:

Ներդրումները միշտ էլ հանդիսացել են տնտեսության շարժիչ ուժը և
այդ իսկ պատճառով տնտեսավարման տարբեր շրջաններում անընդհատ
գտնվել են հանրության և իշխանությունների ուշադրության ներքո: Ներդրումների աղբյուր են հանդիսանում տնային տնտեսությունների խնայողությունները, որոնք ֆինանսական տարբեր գործիքներով վերաուղղվում
են գործարարության ոլորտ: Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրներ են նաև կազմակերպությունների սեփական միջոցները, ինստիտուցիոնալ հիմնադրամներում կուտակված ֆինանսական միջոցները, նաև
օտարերկրյա կապիտալի երկիր ներհոսքը: Ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ Արևմտյան երկրներում տնտեսական աճ ապահովելու համար ներդրումները համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմում
են շուրջ 20-25%: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում այդ ցուցանիշը
հասնում է 15- 20%-ի, Ֆրանսիայում՝ 20-25%-ի, Ճապոնիայում՝ 30%-ի, իսկ
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ՀՀ- ում ներկայում ներդրումները 5%-ի չեն հասնում, որը բավականաչափ
ցածր ցուցանիշ է [1, էջ 24]։
Մասնագիտական գրականության մեջ հեղինակները համակարծիք
չեն ներդրումների մեկնաբանման հարցում: Նրանց մի մասը գտնում է, որ
ներդրումները ֆինանսական և այլ ակտիվներ են, որոնք ներդրվում են
տարբեր ոլորտների ներդրումային օբյեկտներում՝ շահույթի ձևավորման,
շուկայական դիրքի ամրապնդման կամ սոցիալական բնագավառում որևէ
դրական արդյունքի հասնելու նպատակով [2, էջ 14], իսկ մյուս մասը համարում է, որ ներդրումները պարզապես ներկա ժամանակում փողի և այլ
միջոցների ծախսումն է՝ ապագայում դրանցից ակնկալելով հավելյալ
եկամուտների ստացում [3, с. 25]:
Նաև կարծիք է ներկայացվում, որ ֆինանսական իմաստով ներդրումները եկամուտ ստանալու նպատակով տնտեսական գործունեության մեջ
դրվող ֆինանսական ակտիվներն են, իսկ տնտեսագիտական իմաստով՝
հիմնական կապիտալի ստեղծման, ընդլայնման ու վերակառուցման, ինչպես նաև դրանով պայմանավորված՝ շրջանառու կապիտալի փոփոխության հետ կապված ծախսերն են [4, էջ 340]:
Հեղինակները մասնագիտական գրականությունում ներդրումները
բնորոշում են նաև որպես շահույթ, կամ սոցիալական արդյունք ստանալու
նպատակով ձեռնարկատիրության ոլորտում կատարվող երկարաժամկետ ծախսեր, որոնք կարող են իրագործվել ֆինանսական (փող, արժեթղթեր), գույքային (շինություններ, սարքավորումներ, մեքենաներ) և
մտավոր (արտոնագիր, լիցենզիա) եղանակներով: Ներդրումները մեկնաբանվում են նաև լայն իմաստով, սահմանելով դրանք պետությանը, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող դրամական, գույքային,
մտավոր արժեքներ, որոնք ուղղվում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը, գոյություն ունեցողների վերակառուցմանն ու տեխնիկական վերազինմանը, անշարժ գույքի, բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերմանը՝ շահույթի կամ այլ դրամական արդյունքի ստացման նկատառումներով:
Ամփոփելով տարբեր հեղինակների կողմից ներդրումների մեկնաբանումները՝ մեր կարծիքով, նրանցում կարելի գտնել մեկ ընդհանուր եզրույթ, այն է. «ներդրումները հասարակության մեջ կուտակված այն ֆինանսատնտեսական պաշարներն են, որոնք նպատակայնորեն դիտարկվում են որպես սոցիալ-տնտեսական զարգացումների շարժիչ ուժ և ապահովում են արտադրության և մատուցվող ծառայությունների ընդլայնված
վերարտադրության գործընթաց»:
Մեր կողմից ներկայացվող վերոնշյալ մեկնաբանման մեջ ներդրումներին վերագրվում է երկու առանձնահատկություն: Առաջինը՝ դրանք
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պահանջում են տնտեսական համակարգում առկա պաշարների խոշորացված կուտակումներ, առաջիկայում գործարարության ոլորտ վերաուղղման համար: Եվ երկրորդ, որ ոչ պակաս կարևոր է, ներդրումները
հիմնականում նպատակաուղղվում են տնտեսավարման որակական և
քանակական բնութագրիչների բարելավմանը, բավարարելով հասարակության սոցիալ-տնտեսական շարունակական աճող պահանջմունքները:
Ներդրումների իրականացման գործընթացն անկախացած Հայաստանի Հանրապետության տարիներին միատեսակ տեմպերով չի իրականացվել: Ի նկատի ունենալով բնական պաշարների սահմանափակությունը, երկրի տարածքը և աշխարհաքաղաքական դիրքը՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (այսուհետև՝ ՕՈՒՆ) կարևոր գործոն են հանդիսացել
Հայաստանի տնտեսության համար: Եթե անկախության առաջին տարիներին, ՕՈՒՆ-ները Հայաստանում իրականացվեցին տնտեսության ֆինանսական հատվածում, ապա հետագայում ներդրումների ծանրության
կենտրոնը տեղափոխվեց իրական հատված (2005-2010թթ. ՕՈՒՆ 80
տոկոսը)` իր գագաթնակետին հասնելով 2008-ին:
ՕՈՒՆ-ների աճող ծավալները պայմանավորված էին հանքաարդյունաբերության, հեռահաղորդակցության և օդանավակայանի ենթակառուցվածքի ոլորտներում սեփականաշնորհման լայնամասշտաբ գործարքներով: Այնուամենայնիվ, նախաճգնաժամային փուլին բնորոշող
ներդրումների ծավալը 2009-2010 թթ. կտրուկ անկում ապրեց: Ներկայում,
այդ գործընթացը դանդաղել է և անգամ ՀՀ տնտեսության որոշ ոլորտներում նկատվում է ՕՈՒՆ-ների աճի դրական միտում: Ընդ որում, եթե օտարերկրյա ներդրումները դասաարգվում են ըստ երկրների, ապա վերջին
տարիներին իր ակտիվությամբ առաջատար է համարվում Ռուսաստանի
Դաշնությունը:
Պետք է փաստել նաև, որ հայկական սփյուռքը նույնպես կարևորագույն դեր է խաղացել ՕՈՒՆ դեպի Հայաստան ներգրավման գործում:
1991-ից ի վեր, Հայաստանի անկախությունից հետո սփյուռքից կատարված ներդրումների միջոցով ստեղծված ձեռնարկությունները նշանակալի
թիվ են կազմել: 1994-2001 թթ. ընթացքում հայաստանյան տնտեսության
մեջ ներդրումներ կատարած օտարերկրյա ներդրողների շուրջ 69 տոկոսը
սփյուռքահայ ներդրողներն էին: 1998-2004 թթ. ընթացքում վերջիններիս
կողմից կատարվել է շուրջ 275 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որը կազմում է վերոնշյալ ժամանակահատվածում կատարված ներդրումների
շուրջ 25 տոկոսը: Սփյուռքահայ ներդրողների համար ավանդաբար գրավիչ ոլորտներն են ՏՏ, թանկարժեք քարերի մշակման և ոսկերչության,
սննդի վերամշակման, շինարարության, ինչպես նաև կոշկագործության
ոլորտները:
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Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՕՈՒՆ-ներն իրենց ծավալներով խիստ տատանողական դրսևորումներ են ձևավորել: Այսպես՝ ՕՈՒՆների զուտ հոսքերի տեսակար կշռի դինամիկան Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքում անկախությունից ի վեր տատանվել է 1-ից 9% սահամաններում (տե՛ս Գծապատկեր 1): Ընդ որում՝
այդ ցուցանիշն իր առավելագույն սահմանագծին հասավ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիներին, որը պայմանավորվեց ոչ թե օտարերկյա ուղղակի ներդրումների ծավալային ավելացումներով, այլ երկրի համախառն ներքին արդյունքի կտրուկ նվազումներով:
ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման վերջին տարիների գնահատումները ցույց են տալիս,
որ այստեղ նույնպես գերակշռում են ուղղակի ներդրումները, իսկ պորտֆելային ներդրումների ներգրավման գործընթացը դեռևս դանդաղում է (տե՛ս
Աղյուսակ 1), որի հիմնական պատճառների թվին պետք է դասել մեր հանրապետությունում արժեթղթերի շուկայի պասիվ գործունեությունը:
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Գծապատկեր 1. ՕՈՒՆ-ների զուտ հոսքերի տեսակարար կշռի
դինամիկան Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ- ում (%) [5]
Ներդրումների արդյունավետ կառավարման գործընթացում կարևորվում է դրանց խմբավորման և դասակարգման մոտեցումների մեկնաբանությունները: Մասնագիտական գրականությունում ներդրումների դասակարգմանը տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերվում: Այսպես, ըստ
ներդրումային պաշարների հանդեպ ունեցած սեփականության իրավունքի, ներդրումները ներկայացվում են՝
• մասնավոր (անհատների և ոչ պետական կազմակերպությունների
կողմից կատարված),
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• պետական (պետական մարմինների և կառավարության կողմից
կատարված),
• օտարերկրյա (օտարերկրյա քաղաքացիների, կազմակերպությունների և ընկերությունների, ինչպես նաև այլ պետությունների կողմից կատարված),
• խառը, համատեղ (ազգային և օտարերկրյա տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից կատարված) ներդրումներ։
Աղյուսակ 1
Օտարերկրյա ներդրումները ՀՀ տնտեսության ֆինանսական
հատվածում (մլն ԱՄՆ դոլար) [6, էջ 86]
Ներդրումների
տեսակներ
Ընդամենը
ներդրումներ
Ուղղակի
ներդրումներ
Պորտֆելային
ներդրումներ
Այլ ներդրումներ

Ֆինանսական պարտավո- Ֆինանսական ակտիվրությունների ստանձնում
ների ձեռքբերում
2016

2017

2016

2017

1 216.5

404.2

779.8

-60.4

338.1

245.7

66.2

22.3

56.9

-56.8

23.1

30.0

821.4

215.3

239.7

-209.4

Մասնագիտական գրականությունում նաև առաջարկվում
ներդրումների դասակարգման առավել ընդգրկուն շրջանակ.
ըստ միջոցների ներդրման օբյեկտների՝
- իրական ներդրումներ,
- ֆինանսական ներդրումներ,
ըստ ներդրման գործընթացին մասնակցության բնույթի՝
- ուղղակի ներդրումներ,
- անուղղակի ներդրումներ,
ըստ ներդրման ծրագրային ժամանակահատվածի՝
- կարճաժամկետ,
- միջնաժամկետ,
- երկարաժամկետ,
ըստ ներդրումային պաշարների սեփականության ձևի՝
- պետական
- մասնավոր,
- համատեղ,
- օտարերկրյա.
ըստ ներդրման ռիսկայնության՝
- միջին ռիսկայնության,
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- բարձր ռիսկայնության:
Կառավարման տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է համարվում ներդրումների դասակարգումը ըստ ներդրման օբյեկտների, երբ
պարզաբանվում են թիրախային ուղղությունները: Այս առումով, մասնագիտական գրականությունում ներդրումները ներկայացվում են հետևյալ
դասակարգմամբ.
Իրական ներդրումներ
Ֆինանսական ներդրումներ
− արտադրության ընդլայնում

− բանկային ակտիվների
ընդլայնում

− թողարկման արդիականացում

− ակտիվների արժեթղթավորում

− մատուցվող ծառայությունների
որակի բարձրացում

− պարտատոմսերի թողարկում
և տեղաբաշխում

− գործարարության ակտիվության
բարձրացում

− վաճառքի նպատակով ֆինանսական ակտիվների ընդլայնում

Նման դասակարգման պարագայում ընդգծվում է ներդրումների ոչ
միայն բնույթը, այլև հասցեականությունը, որը կարևորվում է ինչպես
մակրո, այնպես էլ միկրոտնտեսական մակարդակով կառավարչական
որոշումներ ընդունելիս:
Սակայն, տնտեսավարման կառավարման համակարգում կարևորվում է նաև ներդրումների ռիսկայնությունը, փոխհատուցման ժամկետը,
ինչպես նաև դրանցից բխող սոցիալ տնտեսական հետևանքները: Այս
առումով, մեր կողմից առաջարկվում է ներդրումների նոր դասակարգում, որը
հաշվի է առնում կառավարման գործառույթները (տե՛ս Գծապատկեր 2):
Ներդրումների դասակարգումը կառավարչական որոշումների տեսանկյունից հնարավորություն է ընձեռում իրականացնելու համալիր կառավարման գործընթաց, ժամանակին հաշվի առնելով ներդրումային ռիսկերի կանխարգելման գործընթացները, ներդրումային արդյունքների
ձևավորման պատախսխանատվության կենտրոնները, ինչպես նաև հաշվետվողականությունը` ոչ միայն ներդրումների ընթացքում, այլև դրան
հաջորդող ժամանակահատվածում:
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Ներդրումների դասակարգումը

ըստ կառավարման բնույթի

ըստ ռիսկայնության

ըստ հաշվառման

ըստ եկամտաբերության

Ցածր եկամտաբերությամբ

Բարձր եկամտաբերությամբ

Չհաշվառվող ներդրումային հատույց

Հաշվառվող ներդրումային հատույց

Ցածր ռիսկայնության աստիճանով

Ողջամիտ ռիսկայնությամբ

Բարձր ռիսկայնության աստիճանով

Օբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված մասամբ կառավարելի

Լիարժեք կառավարելի

Կառավարչական որոշումներ

Գծապատկեր 2. Ներդրումների դասակարգումը կառավարչական
որոշումների կայացման տեսանկյունից
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ներդրումների առաջարկվող դասակարգումը տնտեսավարման կառավարման համատեքստում նպաստում է արդյունավետ կառավարչական որոշումների կայացմանը մի շարք առումներով:
Ոչ բոլոր ներդրումներն են համարվում լիարժեք կառավերելի, քանի
որ դրանց իրականացման ընթացքը ունենալով երկարաժամկետ բնույթ,
կարող է ժամանակի ընթացքում օբյեկտիվորեն փոփոխությունների ենթարկվել, կախված աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումներից, կամ
միջազգային տնտեսական շուկաներում ծագող կտրուկ փոփոխություններից, որոնք անկանխատեսելի են: Հետևաբար, օտարերկրյա ներդրումներ
իրականացնելիս կարևորվում է ռիսկայնության աստիճանի գնահատումը՝ ելնելով դրանց ընթացքի կառավարելիության ազդեցության ընթացքից (տե՛ս Գծապատկեր 2):
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Եվ վերջապես, ներդրումների կառավարման համատեքստում կարևորվում են նաև դրանց եկամտաբերության մեկնաբումները: Հիմնականում, ներդրումներն թիրախավորվում են արտադրության ընդլայնմանը,
թողարկման արդիականացմանը, շահութաբերության ավելացմանը: Սակայն, գործնականում ներդրումներ են կատարվում նաև սոցիալական և
հանրային կարևորության հիմնախնդիրների լուծման ուղղություններով,
որոնք բնականաբար տնտեսական շահեր և եկամտաբերություն չեն հետապնդում: Քիչ չեն նաև դեպքերը, որ ներդրումները պարզապես կանխարգելում են կազմակերպությունների վնասաբերությունը և փրկում են
դրանց սննանկացումից: Ուստի, ներդրումները պետք է խմբավորվեն՝
ըստ իրենց սոցիալ-տնտեսական նպատակահարմարության տեսանկյունից ելնելով, որն էլ կվերափոխի ոլորտում իրականացվող կառավարչական որոշումների բնույթը:
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НАН РА им. Котаняна
ПОДХОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В контексте управления инвестициями в основном подчеркивается
их рентабельность. Как правила, инвестиции ориентированы на
расширение производства, повышение производительности и
повышение доходности. Однако на практике инвестирование также
осуществляется в направлении решения социальных и общественных
проблем, которые, естественно, не преследуют экономические
интересы и рентабельность. Не редко констатируются случаи, когда
инвестиции просто предотвращают дальнейшие потери организаций и
спасают их от банкротства. С этой целю, статье предлагается
сгруппировать инвестиции на основе их социально-экономической
целесообразности, которая изменит характер управленческих решений
в этом секторе исходя от назначений инвестиционных потоков.
Ключевые слова: классификация инвестиций, отдача инвестиций,
управленческие решения, инвестиционные риски.
VANO GHAZAZYAN
PhD Student, Institute of Economics
of the NAS RA after Kotanyan
APPROACHES OF INVESTMENTS CLASSIFICATION
IN THE CONTEXT OF THE MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY
In the context of investment management, their profitability is mainly
emphasized. As a rules, investments are focused on expansion of production,
increasing of productivity and enlargement of profitableness. However, in
practice, investment is also being made in the direction of solving social and
public issues, which, naturally, do not pursue economic interests and
profitability. It is not uncommon for cases, when investments simply prevent
further losses of organizations and save them from bankruptcy. For this
purpose, the article proposes to group investments on the basis of their socioeconomic feasibility, which will change the nature of management decisions in
this sector, based on the purposes of investment flows.
Keywords: classification of investments, return on investment,
management decisions in scope of investments, investment risks.
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ՄԱՆՅԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի
դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ (ԴԻՎԵԼՈՓԵՐԸ) ՈՐՊԵՍ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ
ՍՈՒԲՅԵԿՏ
Միջազգային պրակտիկայում դիվելոփերը շինարարության անմիջական մասնակիցն է և իր անբեկանելի տեղն ունի շինարարության նախագծի իրականացման մասնակիցների շարքում: Արևմտաեվրոպական երկրներում վաղուց հաստատված տնտեսական
գործունեության տեսակը՝ դիվելոփերական (մասնագիտացված
պատվիրատուի) գործունեությունը մեկնաբանվում է որպես շինարարության գործընթացի կարևոր մասնակցի գործունեություն: Համարվում է, որ դիվելոփերական գործունեությունն այնքան ճկուն է, որ
մասնագիտացված պատվիրատուն՝ դիվելոփերը, կարող է ֆինանսական ռիսկեր չկրել և աշխատել միայն պարգևատրության համար
կամ հակառակը, կրել որոշակի ռիսկեր` ակնկալելով առավել մեծ շահույթ, քան պարգևատրությունն է:
Հիմնաբառեր. շինարարության մասնակից, ներդրող, պատվիրատու, մասնագիտացված պատվիրատու, դիվելոփեր, կապալառու,
հաշվապահական հաշվառում:

Արևմտաեվրոպական երկրներում վաղուց հաստատված տնտեսական գործունեության տեսակի՝ մասնագիտացված պատվիրատուի
(դիվելոփերի) գործունեության էությունը բավականին ընդգրկուն արտահայտել են մի խումբ վերլուծաբաններ, ըստ որոնց, այն՝ «Ձեռնարկատիրական գործունեության յուրահատուկ տեսակ է, որ շահույթ ստանալու
նպատակով զբաղվում է անշարժ գույքի շինարարության նախագծերի
զարգացմամբ: Ներառում է մասնակիցների թիմի ընտրություն, նախագծում, շինարարություն, ֆինանսավորում, հաշվապահական հաշվառում,
շուկայի ուսումնասիրություն և գույքի կառավարում» [1]:
Անգլերեն «develop» բառի հայերեն համարժեքներն են՝ «զարգանալ»,
«զարգացնել», «կատարելագործել», «հանդես բերել», «երևան հանել»,
«դրսևորել» [2]։
Արտասահմանյան դիվելոփերական ընկերությունների տասնամյակների գործունեությունը վկայում է, որ միջազգային պրակտիկայում
դիվելոփմենթը վաղուց է հաստատվել որպես ձեռնարկատիրական գործունեության առանձին տեսակ, ավելին՝ արտասահմանում այդ գործու-
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նեությունն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների համար ընդունվել է մասնագիտացված պատվիրատու՝ «դիվելոփեր» եզրույթը, որը մեկնաբանվում է որպես իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ (ձեռներեց),
որ նախաձեռնում է անշարժ գույքի զարգացումը՝ ներառյալ նախագծի ֆինանսավորման կազմակերպումը:
Ըստ Բ. Ռիչարդի և Բ. Աննեի՝ «Դիվելոփմենթը զարգացում է, որ ուղղված է անշարժ գույքին, ավելի կոնկրետ՝ հողամասի կամ շինության որակական և ֆիզիկական ցուցանիշների դրական փոփոխությանը» [3], երբ
աշխատանքների կատարման արդյունքում հողի կամ շինության արժեքը
բարձրանում է: Ստացվում է, որ դիվելոփմենթի արդյունքում անշարժ գույքը վերափոխում է այնպիսի գույքի, որն ունի ավելի մեծ արժեք, քան այն
արժեքը, որ ուներ մինչ այդ: Այսինքն՝ դիվելոփմենթը տնտեսավարող
սուբյեկտների գործունեություն է ուղղված անշարժ գույքի (հողամասի կամ
շինության) սկզբնական ցուցանիշների փոփոխությանը, որ հանգեցնում է
դրանց ներկայիս արժեքից բարձր արժեքի ձևավորմանը:
Դ. Լիսենկոն նկարագրում է դիվելոփերական գործունեության հետևյալ տեսակները, երբ [4].
 դիվելոփերը ձեռք է բերում հողամասի սեփականության կամ վարձակալության իրավունքները և իրականացնում է հողամասի վրա կառուցվելիք անշարժ գույքի նախագծումը: Արդյունքում մեծանում է երկարաժամկետ վարձակալված կամ ձեռք բերված հողամասի արժեքը,
 դիվելոփերը ձեռք է բերում արդեն պատրաստի, բայց որպես
օրենք, որակական հատկանիշներով պահանջարկ չվայելող կամ տվյալ
տարածքի համար ոչ գայթակղիչ անշարժ գույք և իրականացնում է դրա
վերակառուցումը: Արդյունքում՝ դիվելոփերական գործունեությունը բարելավում է օբյեկտի որակական հատկանիշները, հետևաբար՝ բարձրանում
է շուկայական արժեքը,
 դիվելոփերը ձեռք է բերում պատրաստի անշարժ գույք, որը պահանջարկ չի վայելում այն պատճառով, որ չի իրականացնում սպառողի
պահանջներին համապատասխան գործառույթներ: Այս դեպքում դիվելոփերական նախագիծը ուղղվում է օբյեկտի հնարավորությունների ընդլայնմանը (մոդեռնացմանը): Եվ այդ կառուցողական փոփոխությունների
արդյունքում օբյեկտի շուկայական արժեքը բարձրանում է:
Շինարարության կազմակերպումն ու կառավարումն ուսումնասիրող
մի շարք ռուս տեսաբաններ ևս մասնագիտացված պատվիրատուին՝
դիվելոփերին համարում են շինարարության մասնակից, սակայն որպես
ներդրող-մասնակից. «Ներդրումային գործունեության սուբյեկտներն (շինարարության մասնակիցներ) են ներդրողները, պատվիրատուները, կապալառուները, կապիտալ ներդրումային օբյեկտների օգտագործողներն
ու այլ անձինք, վերջինիս թվին դասվում է ներդրողի տարատեսակներից
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դիվելոփերը, որը քաղաքային կամ գյուղական հողատարածքներում կատարում է ներդրումներ՝ նպատակ ունենալով հետագայում վաճառել կառուցած կամ կիսակառույց հողատարածքները» [5]: Օ. Բորդենկոն շինարարության մասնակիցների շրջանակում դիվելոփերին չի առանձնացնում, թեպետ, նշում է, որ կարող են հանդես գալ նաև այլ մասնակիցներ.
«Ներդրումային նախագծի մասնակիցներն են՝ նախաձեռնողը, ներդրողը, նախագծային ինստիտուտը, պատվիրատուն, գլխավոր կապալառուն,
անշարժ գույքի գործակալությունը, շահագործող կազմակերպությունը,
գովազդային գործակալությունը և այլն, թեպետ յուրաքանչյուր նախագծում կարող են լրացուցիչ մասնակիցներ լինել, և հակառակը՝ մի քանիսը
բացակայել» [6]: Ե. Ն. Ֆոմինը և Դ. Վ. Խավինը դիվելոփերին՝ որպես
շինարարության առանձին մասնակցի՝ չեն ներկայացնում, նշելով, որ շինարարության մասնակիցներն են. «Ներդրողը, կառուցապատողը, պատվիրատուն, օգտագործողը, շահագործող կազմակերպությունը (տեխնիկական շահագործումն իրականացնողը), կապալառուն և նախագծողը»
[7]: Նմանատիպ դիրքորոշում ունի Օ. Ա. Պավլենկոն. «Կապիտալ շինարարության սուբյեկտները ներդրումային գործընթացի հիմնական մասնակիցներն են, որոնք, իրենց կատարած գործառույթներից ելնելով, հանդես են գալիս որպես ներդրող, պատվիրատու, կառուցապատող, կապալառու, ենթակապալառու, նախագծի կառավարիչ, նախագծող» [8]: Ռուս
որոշ վերլուծաբանների շրջանակում «դիվելոփեր» հասկացությունն օգտագործվում է միայն գործակալին բնորոշելու համար. «Դիվելոփերի գործունեությունը միջորդություն է՝ կապված ոչ միայն ավարտուն, այլև՝ անավարտ անշարժ գույքի հետ» [9]: Ըստ Վ. Ի. Տկաչի՝ Ն. Ա. Բրեսլավցևայի,
Վ. Վ. Կարաշչենկոյի և այլոց «Շուկայական հարաբերությունները շինարարության իրականացման ընթացքում ի հայտ բերեցին մի նոր օղակ, որ
շինարարության մասնագիտացված կազմակերպիչ է, պատվիրատու և
հանդես է գալիս որպես միջանկյալ մասնակից՝ կապալառու իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց ու ներդրողների միջև» [10]: Օ. Ն. Կայտյալիդին փաստում է, որ շինարարական կազմակերպությունները հաճախ
զբաղվում են շինարարական տարածքի իրավաբանական ձևակերպմամբ, ինժեներական ցանցերի անցկացմամբ, ներդրումների ներգրավմամբ և իրենց համարում են դիվելոփերներ. «Սակայն դիվելոփերը ավելի
լայն հասկացություն է. դիվելոփերը ձեռներեց է, որ նախաձեռնում և կազմակերպում է օբյեկտի ստեղծումը՝ ֆինանսավորումից մինչև իրականացումը» [11]: Այսինքն՝ կառուցմանն ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքների համար մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը)
իրավասու մարմիններից ստանում է համապատասխան թույլտվություններ, ներգրավում է անհրաժեշտ մասնագետների (ճարտարագետներ,
կապալառուներ և այլն), թեպետ ողջ նախագծի պատասխանատվությունը
միանձնյա է կրում:
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Միջազգային փորձի վերլուծաբանները փաստում են, որ մի շարք
դեպքերում մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը) նախագիծը
կառավարելու համար պարգևատրվում է նախագծի արժեքի մեկ տասներորդից ավել կամ պակաս չափով: Հասկանալի է, որ նման նախագծերում
մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը) սեփական միջոցներով
մասնակցություն չի ունենում, նա միայն ներդրողների միջոցներն է օգտագործում շինարարության նախագծման, կառուցման, շահագործման
հանձնման աշխատանքներն իրականացնելիս: Մինչդեռ այն դեպքում,
երբ մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը) հանդես է գալիս
նաև որպես ներդրող մասնակից, ակնկալում է պարգևատրության քառապատիկն ու ավելին, քանի որ կազմակերպում է վաճառքի ենթակա շենքի
կառուցումը, դեռ ավելին՝ փնտրում է այդ օբյեկտի համար գնորդներ և
վարձակալներ:
Շինարարության միջազգային պրակտիկայում հիմնականում առանձնացնում են դիվելոփերի՝ որպես շինարարության մասնակցի, հետևյալ
տեսակները. Fee-developer` վարձատրվող դիվելոփեր, Speculative
developer՝ առևտրային դիվելոփեր և Built-to-suit developer՝ հայցային
դիվելոփեր: Հայցային (Built-to-suit develope) և առևտրային (Speculative
developer) դիվելոփերները կատարում են նույն գործառույթները, ինչ վարձատրվող դիվելոփերը, դեռ ավելին՝ զբաղվում են նախագծի ֆինանսավորմամբ՝ ակնկալելով շահույթ սեփական միջոցների ներդրումից: Իսկ
վարձատրվող (Fee-developer) դիվելոփերը չի հանդիսանում նախագծի
նախաձեռնողը, կամ ֆինանսավորողը և միայն շինարարության գործընթացը կազմակերպելու համար է ստանում վարձատրություն, երկրորդ
դեպքում (Speculative developer)՝ դիվելոփերը գույքի կառուցումն իրականացնում է իր միջոցներով՝ հանդես գալով նաև որպես շինարարության
կազմակերպիչ: Մեկ այլ դեպքում (Built-to-suit develope)՝ մասնակցում է
միասնական ֆինանսավորմամբ նախագծի իրացմանը, երբ օբյեկտի կառուցման աշխատանքները տարվում են մասամբ այլ ներդրողների հաշվին, թեպետ կառուցման ողջ գործընթացը գտնվում է հայցային
դիվելոփերի պատասխանատվության տակ: Բոլոր երեք դեպքերում էլ
մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը) շինարարության կազմակերպիչն է, երկրորդ և երրորդ դեպքերում նաև մասնակցում է շինարարության ֆինանսավորմանը, արդյունքում իրականացնում է շինության
իրականացումը կամ վարձակալության հանձնումը: Վ. Ի. Մալախովը ևս,
պայմանագրային հարաբերությունների տեսանկյունից, դասակարգում է.
«Fee-development (դիվելոփերը կատարող է ու չի կրում ֆինանսական ռիսկեր), concession development (դիվելոփերը կառուցվող օբյեկտի ժամանակավոր շահագործումից է ակնկալում եկամուտներ) և ամենատարածված
տեսակը՝ speculative development (դիվելոփերը, որի նպատակը կառուց37
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վող օբյեկտի իրականացումն է, նախագծի նախաձեռնողն է և ֆինանսական ռիսկերի միայնակ կրողը)» [12]: Ա. Ի. Սոլունսկին, Ա. Կ. Օրլովան և
Օ. Ա. Կուրակովան նշում են. «Դիվելոփմենթի արդյունավետությունը պայմանավորված է. դիվելոփերի բարձր պատասխանատվությամբ՝ որպես
գլխավոր մասնակից, վերահսկմամբ՝ որպես մնացած մասնակիցների
գործունեությունը կազմակերպող և հսկող, նախագծի ֆինանսավորմամբ՝
որպես ինքնուրույն (շատ հաճախ) ֆինանսավորող, շուկայի պահանջների
ներդաշնակության ապահովմամբ՝ նախագծի և հողամասի ընտրությունն
առավելագույնս համապատասխանեցնելով շուկայի պահանջարկին» [13]:
Արևմտյան Եվրոպայում մասնագիտացված պատվիրատու կազմակերպությունը ներկայացվում է որպես շինարարական ներդրումային
բազմաբնույթ հոլդինգ, որն ունի բարդ համակարգ, բաղկացած մի քանի
իրավաբանական անձանցից, և միակենտրոն համակարգում դրանցից
յուրաքանչյուրն ունի իր որոշակի տեղն ու նշանակությունը: Ա.Ն. Պլոտնիկովն այդ բազմազանությունը բացատրում է տարբեր նպատակների և
խնդիրների առկայությամբ. «Կապիտալ շինարարության մեջ մասնակցում են մի քանի անկախ կազմակերություններ, որոնք նախագծի իրականացման հետ կապված ունեն տարբեր նպատակներ և խնդիրներ» [14]:
Ժ. Մորոզովայի բնորոշումն առավել բնութագրական է. «Դիվելոփերական կազմակերպությունները կորպորացիաներ, հոլդինգներ են, որոնք
բաղկացած են միասնական հսկողության տակ գտնվող կազմակերպություններից, ընդ որում՝ վերջիններս ունեն սերտ տնտեսական կապեր և
վարում են համաձայնեցված ֆինանսական, արտադրական և շուկայական քաղաքականություն» [15]:
Դիվելոփերական գործունեությունը ներառում է նախագծի ստեղծում,
պետական մարմիններից թույլտվության ստացում, ներդրումների և վարկերի ներգրավում, շինարարական աշխատանքների վերահսկողություն,
շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում, շահագործման հանձնում ու իրականացում:
Հայաստանի Հանրապետությունում դիվելոփմենթի՝ մասնագիտացված պատվիրատուի զարգացման նախադրյալները ծագեցին այն հանգամանքներում, երբ օտարերկրյա ներդրողները (այդ թվում՝ սփյուռքահայ) չէին ուզում ժամանակ ծախսել այնպիսի գործառույթների վրա, ինչպիսիք են իրավական դաշտի հետ կապված խնդիրները (հողամասի օգտագործման նշանակության մի ձևից անցումը մեկ այլ ձևի, հողի սեփականատերերի և այլ անձանց հետ համաձայնությունների ձեռքբերումը,
ինժեներական ենթակառուցվածքների և այլ անհրաժեշտ ցանցերի ստեղծումը): Եվ շինարարական կազմակերպությունները շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ մեկտեղեցին դիվելոփերական գործունեությունը՝ իրենց անվանման մեջ ներառելով «դիվելոփմենթ» եզրը՝ վերածվելով
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մասնագիտացված պատվիրատուների: Մեր ուսումնասիրության տարիներին գրեթե բոլոր հայրենական կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են շինարարությամբ, շինարարությանը զուգահեռ իրականացնում
են սեփական անշարժ գույքի առքուվաճառք (ըստ հաշվետվություններում
ներկայացրած գործունեության տեսակների), այսինքն՝ իրենց կառուցածն
են վաճառում, ընդ որում՝ դրանց մեծամասնությունը շինարարությունն իրականացնում է իրեն պատկանող հողատարածքում, երբ կամ իրենք են
ներդրող հանդիսանում կամ ներգրավում են նաև այլ ներդրողների: Այդ
ընկերությունները բոլոր առումներով իրականացնում են մասնագիտացված պատվիրատուի գործառույթներ, թեպետ որևէ տեղ այդ մասին չի
նշվում: Իսկ որոշները, ըստ հաշվետվություններում ներկայացրած գործունեության տեսակների, զբաղվում են բնակելի և հասարակական շենքերի շինարարությամբ, այսինքն՝ այս ընկերությունները «դիվելոփմենթ»
անվանման տակ իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ:
Առկա ողջ խառնաշփոթը կապված է այդ գործունեության սխալ ընկալման
հետ՝ պայմանավորված տնտեսագիտական և իրավական դաշտերում
մասնագիտացված պատվիրատուի (դիվելոփերի) բնորոշման, գործունեության դաշտի նկարագրության, դիվելոփերի գործառույթների, տեսակների առանձնացման և դրանց բնորոշման, շինարարության կազմակերպման կապալային հարաբերություններում դիվելոփերի իրավունքների, պարտականությունների ամրագրման բացակայության հետ:
Հավելենք, որ շինարարական գործունեության առանձնահատկություններից մեկը դրա ներդրումային բնույթն է. նախագծի ֆինանսավորման հիմքը կազմում են ներդրողի սեփական կամ ոչ սեփական, համենայնդեպս, իր կողմից ներդրվող միջոցները: Մինչդեռ, «ներդրող», առավել ևս՝ «դիվելոփեր» կամ վերջինիս համարժեք հասկացությունները իրավական փաստաթղթերում բացակայում են, թեպետ դրանցում «կառուցապատող» և «պատվիրատու» եզրույթներն առկա են:
ՀՀ իրավական և շինարարության նորմատիվային ակտերում լայնորեն օգտագործվող «կառուցապատող» եզրույթը բովանդակությամբ բավականին մոտ է «դիվելոփեր» հասկացությանը: Գտնում ենք, որ դրանց
տարբերությունները կառուցվող օբյեկտի օգտագործման տարբեր նպատակների մեջ են, ուստի մեր բնորոշումները հետևյալն են.
• կառուցապատողը սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով իրեն պատկանող հողատարածքի վրա սեփական կամ ներգրաված միջոցներով իր օգտագործման նպատակով կազմակերպում և իրականացնում է կառույցի շինարարությունը,
• կառուցապատողը ներդրողի միջոցներով իրեն չպատկանող հողատարածքի վրա իրականացնում է կառույցի շինարարական աշխատանքները, ավարտուն օբյեկտի կամ ավարտուն աշխատանքների հանձնումից
շահույթ ստանալու նպատակով,
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• մասնագիտացված պատվիրատուն՝ դիվելոփերը սեփական կամ ոչ
սեփական միջոցներով սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով իրեն պատկանող կամ չպատկանող հողատարածքի վրա կազմակերպում է շինարարությունը մեկ նպատակով՝ ստանալ շահույթ օբյեկտի շինարարության կազմակերպումից, ինչպես նաև հետագա վաճառքից կամ
վարձակալության հանձնումից:
Այն, որ կառուցապատողը սեփականության կամ վարձակալության
իրավունքով իրեն պատկանող հողատարածքի վրա ունի նոր շինության
կառուցում կամ վերակառուցում կատարելու, ֆինանսավորման կարգը
որոշելու իրավունք, կատարում է աշխատանքների կոորդինացումը մինչև
օբյեկտի կառուցման ավարտը, փաստում է, որ առկա է կառուցապատողի
և մասնագիտացված պատվիրատուի՝ դիվելոփերի գործառույթների համատեղում: Սակայն վերջինիս համար հատկանշական է այն, որ դրա իրականացրած ձեռնարկատիրական գործունեությունը կազմակերպչական,
իրավաբանական գործողությունների համակարգ է, որ ուղղված է անշարժ
գույքի ստեղծմանը կամ փոփոխությանը՝ նպատակ ունենալով ստանալ շահույթ այդ վերափոխված անշարժ գույքի վաճառքից, այլ ոչ թե՝ այդ գույքի
կառուցման համար կատարած աշխատանքներից կամ դրա օգտագործումից: Քանի որ «պատվիրատու» եզրույթը որևէ տեղ բնորոշված չէ, ուստի
դրա և մասնագիտացված պատվիրատուի՝ դիվելոփերի միջև համադրումը
պետք է կատարենք վերջիններիս գործառույթների մակարդակով:
Մասնագիտացված պատվիրատուի՝ դիվելոփերի գործառույթներն են.
նախագծի ցուցանիշների վերլուծություն, տեղանքի ուսումնասիրություն, ֆինանսավորում կամ ֆինանսավորման աղբյուրների հայթայթում, նախագծի
կազմում և դրա փորձաքննություն, կապալառուների և մատակարարների
հետ պայմանագրերի կնքում, շինարարության կառավարում, շինարարության վերահսկողություն, անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն, վաճառքի իրականացում: Հիշյալ գործառույթներն իրականացնելիս դիվելոփերը կնքում է մի շարք պայմանագրեր՝ հանդիսանալով պատվիրատու: Իսկ
համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի` պատվիրատուի գործառույթները ներառում են նախագծային, հետազոտական, շինարարական աշխատանքների կապալի, ծառայությունների մատուցման, ապրանքների մատակարարման և այլ պայմանագրերի կնքումը, այնուհետև՝ կատարված աշխատանքը, մատուցված ծառայությունը, մատակարարված ապրանքը պատշաճ
զննելուց հետո ընդունումն ու դրանց համար վճարումը:
Քանի որ պատվիրատուն համակարգում և վերահսկում է կատարողի
(նախագծողներ, տեղանքը հետազոտողներ, կատարված շինարարական
աշխատանքները փորձաքննության ենթարկողներ, շինարարական կազմակերպություններ, ապրանքների մատակարարներ, որակի վերահսկողներ և այլք) կողմից կատարվող աշխատանքների ու մատուցվող ծառայությունների ընթացքը, ապա նրա բոլոր գործառույթների համընկնումը
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մասնագիտացված պատվիրատուի կազմակերպչական գործառույթներին (թեպետ դիվելոփերի գործառույթներն ավելին են) ակնհայտ է, քանի
որ մասնագիտացված պատվիրատուն, ինչպես և պատվիրատուն, պայմանադիր այն կողմն է, որի պատվերով և հսկողությամբ կատարվում է
աշխատանքը կամ ծառայությունը:
Հենվելով շինարարության մասնակիցների միջև գոյություն ունեցող
հարաբերությունների օրենսդրական մակարդակով կարգավորման ընթացակարգին` համոզված ենք, որ շինարարության գործընթացում այն
մասնակցին կարելի է համարել պատվիրատու, ով ընդունում է կատարված աշխատանքը և վճարում է դրա համար՝ իր կամ ներդրողի միջոցներով: Սակայն «պատվիրատու» եզրույթը «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ
օրենքում կիրարկված է որպես շինարարության տեխնիկական հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացնող՝ տեխնիկական պատվիրատու: Նշենք, որ հիշյալ մասնակցի գործառույթները պարտադիր են.
«Պատվիրատուի կողմից տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ողջ շինարարության ընթացքում մինչև շինարարության ավարտական ակտի ձևակերպումը» [16]: Այսինքն՝ տեխնիկական պատվիրատուն
չի մասնակցում կապալառու կազմակերպությունների և մատակարարների ներգրավման գործընթացին, այդ գործառույթներն իրականացնում է
կառուցապատողը (ներդրողը), թեպետ բացառված չէ, որ կապալառուների հետ կապված ինչ-ինչ որոշումների կայացման գործընթացը ևս ներառվի տեխնիկական պատվիրատուի գործառույթների մեջ: Տեխնիկական
պատվիրատուները կատարում են գործառույթներ կառուցապատողի
(գլխավոր կապալառուի) հետ կնքված պայմանագրում նշված ծառայությունների հատուցման դիմաց: Այսինքն՝ տեխնիկական պատվիրատուի և
կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի և գլխավոր կապալառուի միջև կնքված պայմանագիրը հանդիսանում է հատուցման դիմաց ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Կասկած չկա, որ շինարարական աշխատանքների որակի հետ կապված այս մասնագետի
խոսքը որոշիչ կարող է լինել, սակայն նա չէ, որ վճարում է կապալառուներին, որպես պատվիրատու, այլ իրեն են վճարում իր կատարած գործառույթների համար: Ուստի այս մասնակցի համար «պատվիրատու» եզրույթի կիրառումը տեղին չէ, քանի որ հակասում է ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի յոթերորդ բաժնի չորրորդ ենթաբաժնով կարգավորվող այն
հարաբերություններին, որոնք գոյություն ունեն պատվիրատուի և կապալառուի միջև, որտեղ պատվիրատուն ամրագրված է որպես պայմանագրով նախանշված աշխատանքի համար վճարող, մինչդեռ տեխնիկական պատվիրատուն ինքն է վարձատրվում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության և վերահսկողության իրականացման
համար: Փաստորեն, ներդրողը, ուղղակիորեն առնչություն չունենալով
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կառուցման կազմակերպման և վերահսկման գործընթացին, շինարարության կազմակերպման աշխատանքների իրականացմանը մասնակից
է դարձնում մեկ այլ անձի՝ մասնագիտացված պատվիրատուին (դիվելոփերին), իսկ վերջինս, տնօրինելով ներդրողի միջոցները, պատվիրատու
է բոլոր առումներով: Հետևաբար՝ մեկտեղել ենք և նույնական ենք համարել պատվիրատու և դիվելոփեր հասկացությունները:
Ներկայացնենք դիվելոփերի, որպես տնտեսավարող սուբյեկտի, մեր
կողմից առաջարկվող բնորոշումները. մասնագիտացված պատվիրատուն (դիվելոփերը) իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ է, որ պայմանագրով նախանշված պայմաններով իրականացնում է կառուցվող օբյեկտի շինարարության կազմակերպումը, ընթացքի հսկողությունը և (կամ)
ֆինանսավորումը, ինչպես նաև իրականացումը և (կամ) վարձակալության հանձնումը, հետևաբար՝ կառուցվող օբյեկտի հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվության անմիջական կրողն է: Հաշվի առնելով համաշխարհային փորձով շինարարության մասնակիցների «ներդրողդիվելոփեր (մասնագիտացված պատվիրատու) -կապալառու» իրեն արդարացրած շրջանակը և նպատակ ունենալով մշակել դրանց հաշվապահական հաշվառման հայեցակարգը՝ առանձնացրել ենք մասնագիտացված պատվիրատուի (դիվելոփերի) հետևյալ տեսակները.
 ներդրող պատվիրատու,
 գործակալ պատվիրատու,
 լիիրավ պատվիրատու:
Բնորոշենք պատվիրատուի վերոնշյալ տեսակները.
Ներդրող պատվիրատուն շինարարության նախագծի նախաձեռնողն
է, ով ներդրումներով մասնակցում է շինարարությանը, անձամբ է կրում
օբյեկտի հետ կապված ֆինանսական ռիսկերը, ոչ միայն կազմակերպում
է շինարարության գործընթացը, այլև իրացնում է կառուցված օբյեկտն ու
ստանում շահույթ: Գործակալ պատվիրատուն ներդրողի՝ շինարարության
նախագծի նախաձեռնողի կողմից որպես գործակալ վարձված անձն է, ով
իր ներդրումներով չի մասնակցում շինարարությանը, չի կրում ֆինանսական ռիսկեր, իսկ շինարարության գործընթացը կազմակերպելու, ինչպես
նաև օբյեկտն իրացնելու համար ներդրողից ստանում է պայմանագրով
նախատեսված պարգևատրություն: Լիիրավ պատվիրատուն նախագծի
նախաձեռնողի՝ ներդրողի առաջարկով համատեղ ներդրումներով մասնակցող անձն է, որը կրում է ֆինանսական ռիսկեր և ոչ միայն միանձնյա
է կազմակերպում շինարարության գործընթացը, այլև իրականացնում է
կառուցված օբյեկտն ու ստանում շահույթ:
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УЧАСТНИК СТРОИТЕЛЬСТВА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ
В международной практике девелопер является непосредственным
участником строительства и занимает свое незаменимое место среди
участников реализации проекта строительства. Будучи установленным
с давних пор видом экономической деятельности, девелоперская
(специализированного заказчика) деятельность интерпретируется в
качестве деятельности важного участника строительного процесса.
Считается, что девелоперская деятельность настолько гибкая, что
специализированный заказчик (девелопер) может не нести финансовые риски и работать только за вознаграждение или, наоборот, нести
определенные риски, ожидая большей прибыли, чем вознаграждение.
Ключевые слова: участник строительства, инвестор, специализированный заказчик, девелопер, подрядчик, бухгалтерский учет.
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SPECIALIZED CUSTOMER (DEVELOPER) AS A PARTICIPANT IN
CONSTRUCTION AND A BUSINESS ENTITY
In international practice, the developer is a direct participant in the
construction and occupies a peremptory place for the implementation of the
project among the participants in the construction. In Western European
countries, development (specialized of customer) activities have long been
interpreted as an approved type of economic activity. It is believed that the
development activity is so flexible that sometimes the developer (specialized
customer) does not bear financial risks and only works for remuneration, and
in some cases carries some financial risks and hopes to get more revenue
than reward.
Keywords: participant of construction, investor, specialized customer,
developer, contractor, accounting.
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ARMENIA AS AN ATTRACTIVE TOURISTIC DESTINATION FOR
CHINESE TOURISTS
Many types of tourism in Armenia may be attractive for
Chinese tourists, such as historical-cultural, religious, wellness
and medical, sport and adventure, gastronomic, educational,
revolutionary, eco- and agri- tourism. The article presents some
data about tourism in China, analyzes the results of survey among
Chinese tourists in Armenia, their opinions and complains. Some
suggestions were made to make Armenia an attractive touristic
destination and promote touristic flows from China.
Keywords: tourism, China, destination, entry visa, survey.
INTRODUCTION
At the beginning it is worth to present some facts about China and
tourism there. The People's Republic of China (PRC) is a unitary sovereign
state in East Asia and the world's most populous country, with a population
of around 1.404 billion. Covering approximately 9.6 million square kilometers
it is the world's fourth-largest country by total area, after Russia, Canada and
USA. China consists of 22 provinces, five autonomous regions, four directcontrolled municipalities (Beijing, Tianjin, Shanghai, and Chongqing) and the
Special Administrative Regions Hong Kong and Macau, also claiming
sovereignty over Taiwan.
In 2017 about 139.48 million inbound trips were made into China, a 0.8%
rise over the same period of the previous year, from which 79.8 million were
from Hong Kong, 24.65 million from Macau and 5.87 million from Taiwan.
Overnight visitors also showed an increase of 2.5% to 60.74 million, from
which 27.75 million were from Hong Kong, 5.22 million from Macau and 5.29
million from Taiwan. The total inbound tourism revenue was 1.234 billion
dollars in 2017, a 2.9% rise over the previous year. In 2018 the inbound trips
are predicted to be 142 million [1].
The top inbound tourism destinations in China were Beijing, Shanghai,
Guangzhou, Xian, Chengdu.
In China the direct contribution of Travel & Tourism to GDP was USD
402.3bn, 3.3% of total GDP in 2017. The total contribution of Travel &
Tourism to GDP was USD 1,349.3bn, 11.0% of GDP in 2017. In 2017 Travel
& Tourism directly supported 28.250.000 jobs (3.6% of total employment),
and the total contribution of Travel & Tourism to employment, including jobs
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indirectly supported by the industry was 10.3% of total employment
(79.900.000 jobs). Visitor exports generated USD 125.3bn, Travel & Tourism
investment in 2017 was USD 154.7bn [2, p. 1, 7].
According to the Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 which
was published by the World Economic Forum within the framework of the
Global Competitiveness and Risks team and the Industry Partnership
Program for Aviation & Travel, China was at the 15th place among 136
countries with 4.72 score, and Armenia was at the 84th place with 3.53 score.
Spain was on the top of the 2017 edition of the TTCI global rankings, followed
by France and Germany [3, p. 9].
The Great Wall of China, pilgrimage places of Buddhism and other
religions, numerous monuments are famous places of cultural tourism in
China. Medical tourism is also developed, thanks to Chinese physicians for
thousands years, who now have different medical methods. Eco-tourism
and, of course, shopping tourism are also developed in China.
China is most visited by Hong Kong, Macau, Taiwan and The United
States.
Chinese outbound tourists mainly go to Thailand, South Korea, Japan,
Indonesia, Singapore, United States, Malaysia, Maldives, Vietnam and
Philippines.
In 2016 the top welcomed museums among Chinese outbound tourists
were: Metropolitan Museum of Art, Musée du Louvre, Vatican Museums,
British Museum.
Medical tourism has become more popular among Chinese tourists.
Chinese spend huge money on medical tourism going to Japan, South
Korea, USA, Taiwan, Germany, Singapore, Malaysia, Switzerland, Thailand,
India.
Chinese tourists pay more attention on traffic (33.7%), attractions
(20.9%), foods (15.4%), shopping (6.5%), weather (3.5%), etc. [4].
DISCUSSION
According to the National statistical service of Armenia, the number of
inbound tourists was 1.494.779 in 2017, 18.7% growth over last year, the
number of outbound tourists was 1.481.755 [5, p. 88].
It is worth mentioning that the number of tourists between Armenia and
China is not available, but only the number of visitors from China, which is
obtained from border crossing points of the RA.
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Table 1.
Number of visits from China to Armenia, 2014-2017 years [6]

Number of visits
from China to
Armenia, people

2014

2015

2016

2017

1635

2259

3270

5021

2017
2018
January- JanuaryJune
June
1869

3202

A cognitive visit of journalists from China to Armenia was organized in
October, 2017. In June 15-18, 2018 the Foundation of Armenia's tourism
development, "Armenian Vineyard and Wine-Making" and "Areni Festival"
foundations have participated in an international exhibition organized in
Qingdao, China, presenting Armenia's tourism potential and wine culture.
Till today, the state and private sector tourism professionals have been
trained in China to improve their professional qualifications.
In August 2018 the Armenian-Chinese School of Friendship was opened
which was constructed by the financial support of Chinese Government (12
million dollar). Chinese language at this school will be among the priorities.
Teachers will arrive from China. The school is designed for 405 students [7].
The opening of the school will strengthen the relations between Armenia and
China, it will contribute to new investments, also to the increase of the
number of tourists.
Now citizens of 45 states don’t need visa for entering Armenia, but
Chinese need visa [8]. Citizens of China with ordinary passports are required
to hold a visa when travelling to the Republic of Armenia. They are eligible
to obtain the visa upon arrival in Armenia (at the border) or apply for E-VISA.
To obtain the visa it is necessary to present passport, photo, fill the
application form, pay a non-refundable visa application fee and present other
non-mandatory supporting documents (air ticket, hotel reservation, invitation
and etc.) depending on the purpose of travel to the Republic of Armenia. The
passport needs to be valid during the whole period of stay in the Republic of
Armenia. The typical wait time for processing the visa is up to 3 working days
when applying by E-VISA system. Citizens of China holding diplomatic,
service and special passports are not required to hold a visa when travelling
to the Republic of Armenia [9].
Here we will present the main types of tourism, which may be interesting
for Chinese tourists.
1. Historical-cultural tourism. Armenia has an ancient history. There are
many historical, cultural monuments (more than 24,000) and churches in
Armenia. Chinese tourists may be interested to learn about our old history
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and see our cathedrals which are included in the World Heritage List of
UNESCO (the Cathedral and Churches of Etchmiadzin and the
Archaeological Site of Zvartnots, Monasteries of Haghpat and Sanahin,
Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley) [10].
2. Religious tourism. China has long been a cradle of religiousphilosophical traditions (Confucianism, Taoism, Chinese Buddhism) and now
about 70-80 percent of the population practice the above mentioned
religions, which is called Chinese folk religion. Christianity and Islam arrived
in China in the 7th century. Christianity did not take root until it was
reintroduced in the 16th century by Jesuit missionaries. Now a little
percentage of the population is Christian (about 5%) and Islam (3-4%).
However Chinese tourists may be interested to visit the first Christian country
in the world. Our analyses also show, that Chinese tourists visit Armenian
churches with great interest.
3. Wellness and medical tourism. Medical tourism is very popular
among Chinese tourists. Armenia has some prospects to attract Chinese
tourists to our 10 resorts in Armenia (Arzni, Tsakhkadzor, Jermuk,
Hanqavan, Bjni, Dilijan, Sevan, Stepanavan, Syuniq, Lori), all of which have
natural curable resort resources: mineral water, curable mud, turf, good
conditions for climate therapy [11, pp. 124-133]. Besides, medical tourism is
growing in Armenia and many people come here for dental and surgical
services.
4. Sport and adventure tourism. Chinese young tourists may be
attracted by the opportunities to take hiking and trekking tours to the
mountains of Aragats, Ajdahak, Khustup, visit waterfalls in Jermuk, Shaqi
and Lastiver, go for snowboarding in Tsakhkadzor, take a rafting tour in river
Debed, also use zip-lines, etc.
5. Wine and gastronomy tourism. China has large areas under vines in
the world (875000 hectares, 2nd in the world) and has high numbers of wine
production (11.5 million hectoliters - placing it 8th in the world, and
consumption 17 million hectoliters, making China the 5th biggest consumer)
[12]. Chinese cuisine, being a part of Chinese culture, has influenced many
other cuisines in Asia. Chinese tourists would like to try Armenian cuisine,
which is one of the oldest cuisines in Asia. Armenian wine is more than 6000
years old.
6. Eco- and agritourism. Currently China has created a plan to use
agritourism in order to lift all the poor people out of poverty by 2020, focusing
on people living in the nation’s 128,000 poor villages and 832 counties [13].
Armenia has picturesque nature and rich greenery, meadows, forests and
green gardens. There are several agricultural fairs and festivals organized in
Armenian villages. Chinese tourists may be interested to take our eco- and
agritours, also to see how we organize that kind of activities in Armenia.
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7. Educational tourism. In Armenia, many higher educational institutions
have international students or international joint programs, which allows
students to have short-term or long-term visits for educational or research
purposes. A museum of China will operate in the new opened ArmenianChinese friendship school. Teachers from China will be invited to the school
for organizing the study process [14]. Besides, there is a UWC College in
Dilijan city, Armenia, which was founded in 2014, and may attract Chinese
educational tourists.
8. Revolutionary tourism. Red tourism emerged as a phenomenon in
1949, when the Chinese began their pilgrimage to holy sites of the
communist party, in order to live in a revolutionary spirit and to repeat the big
step of the Chinese Comunists of 1934-1936 years [15]. The concept of "red
tourism" emerged in 2004, in China, when a national program was developed
for domestic tourism development. The program included 30 routes and
about 100 sites for visit. At present, Chinese red tourism objects are
estimated to receive at around 700 million tourists every year [16]. The flow
of Chinese tourists to Russia was a motive for the development of red tourism
in the country. The first Russian Red Route was introduced to Chinese
tourists in 2013. In 2017 1.5 million Chinese tourists visited Russia. In AprilMay, 2018 a velvet, peaceful and non-violent revolution was taken place in
Armenia. During those days tourists were very enthusiastic about protests of
Armenians, marches, street closures, and Chinese tourists even participated
in them, blocking Tumanyan street together with Armenian protesters [17].
Thus, Chinese tourists may be interested to visit Armenia as a peaceful
revolutionary country, taking the main tours to the cities Gyumri, Vanadzor,
Hrazdan, Abovyan, Spitak, Dilijan, Sevan and Yerevan, where the initial
revolutionary marches had started.
METHODS
The primary objective of this study was to analyze the main types of
tourism which may attract Chinese tourists and find out their perceptions of
Armenia as a tourism destination. The analysis of the data consists of a
qualitative analysis of tourists’ comments and opinions regarding their
holiday experience in Armenia. A survey was done among Chinese tourists
in Armenia during 1 year (from July, 2017 till July, 2018). The survey method
was interview and 70 tourists participated in it.
EMPIRICAL RESULTS
The survey results show, that the majority of tourists stayed in hotels.
They mainly like the hotel services. They also like restaurant services and
delicious meals. Chinese tourists are admired with Armenian beautiful
nature, unique monasteries and cultural monuments, old history and rich
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culture, nice places. They think, that Armenians are very helpful and
hospitable. Most of them said, that they will visit Armenia again and tell others
to visit as well. They are dissatisfied with the quality of roads, also with the
trash in the streets and touristic places.
Here are the main factors which tourists liked and disliked the most.
Table 2.
Chinese tourists’ comments regarding their holiday experience
Positive comments

% of
participants

Negative comments

% of
participants

Unique monasteries and
cultural monuments
Old history and rich
culture
Nice touristic places and
beautiful nature
Helpful and hospitable
people
Tasty cuisine

90

Quality of roads

70

87

68

Good and interesting tour
programs by local tour
agencies
Comfortable hotels,
helpful staff
Interesting national
festivals and events

65

Trash in the streets
and touristic places
Poor sanitary facilities
in the roads
A lot of smoke in public
places
Bad transport facilities,
uncomfortable
transport in Yerevan
Long flight from China
to Armenia

60

High prices of hotels

50

50
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High level of personal
safety and security in
Armenia
Reasonable prices of
hotels and restaurants

60

Little touristic
information in tourism
destinations
Little marketing
information about
Armenia in China
Taxi drivers fool
tourists
Not many people
speak English in shops
and streets

85
75
70

50

65
64
60

50
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40
35

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Thus, our history and culture, cuisine and nature, hospitable people are
attractive for Chinese tourists. The main negative comments are general for
all tourists and not only for Chinese, like the bad quality of roads, trash in
destinations, poor sanitary facilities, bad transport infrastructure, little
touristic information in places, little marketing information about Armenia in
China, bad taxi drivers, smoke in public areas, etc.
So, the main directions of improvement will be by the above mentioned
factors by improving the quality of transport and tourism infrastructure,
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increasing the information in tourism destinations, cleaning the environment,
promoting tourism marketing of Armenia in China, etc.
There is no direct flight between Armenia and China. The potential
channels are transitory, requiring a long period of time. Without waiting time,
flights to Shanghai and Beijing from Yerevan via Moscow last 12-14 hours,
via Novosibirsk flights to Beijing last 11 hours, via Doha flights to Shanghai
and Beijing last in average 11 hours, via Dubai to Beijing last in average 11
hours, etc. The minimum price starts from $ 600 for flights via Novosibirsk.
Air distance between Armenia and China is 3690 miles or 5938 km, the direct
flight will last for about 6-7 hours [18].
Taking into account the potential of China, it can be a great source of
inbound tourism for us, so we need to do targeted marketing in China's target
markets. With its ancient and rich history and culture, Armenia may be
attractive for Chinese tourists by offering them historical-cultural, agro- and
eco-tourism, wellness, adventure and other types of tourism. The targeted
marketing information should present all the types of tourism, by offering
inclusive tour packages, as well as tours by separate types.
Besides, a joint tour package may be formed with neighbors Georgia
and Iran and organize trips from China to these three countries in the region.
We think that tourism between Armenia and China may develop also in
case of Armenia's possible participation in new Silk Road, as Armenia will be
a transit zone between the West and the East.
Thus, taking into account the increase in the number of visits from China
to Armenia in past years, we may say that the interest towards Armenia
grows and, in case of targeted marketing and other activities, China may
become a great source of tourist flows for us.
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ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ կառավարման ամբիոնի դասախոս,
տնտեսագիտության թեկնածու
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎԻՉ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՉԻՆԱՑԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հայաստանում զբոսաշրջության բազում տեսակներ կարող են գրավիչ լինել չինացի զբոսաշրջիկների համար՝ պատմամշակութային, կրոնական, առողջարանային և բժշկական, սպորտային և արկածային, գաստրոնոմիական, կրթական, հեղափոխական, էկո և ագրո- զբոսաշրջություն:
Հոդվածում ներկայացված են որոշ տվյալներ Չինաստանում զբոսաշրջության մասին, վերլուծվել են Հայաստանում չինացի զբոսաշրջիկների
շրջանում կատարված հարցման արդյունքները, նրանց կարծիքը և բողոքները: Որոշ առաջարկներ են արվել Հայաստանը գրավիչ զբոսաշրջային
ուղղություն դարձնելու և Չինաստանից զբոսաշրջիկների հոսքը խթանելու
համար:
Հիմնաբառեր: զբոսաշրջություն, Չինաստան, դեստինացիա, մուտքի
վիզա, հարցում:

ГАЯНЕ ТОВМАСЯН
Преподаватель кафедры управления АГУ РА,
кандидат экономических наук
АРМЕНИЯ КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕСТИНАЦИЯ ДЛЯ КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ
Многие виды туризма в Армении могут быть привлекательными для
китайских туристов: историко-культурный, религиозный, оздоровительный и медицинский, спортивный и приключенческий, гастрономический,
образовательный, революционный, эко- и агротуризм. В статье представлены некоторые данные о туризме в Китае, анализируются результаты опроса среди китайских туристов в Армении, их мнения и жалобы.
Некоторые предложения были сделаны для того, чтобы сделать
Армению привлекательным туристическим направлением и продвигать
туристические потоки из Китая.
Ключевые слова: туризм, Китай, дестинация, въездная виза, опрос.
Ներկայացվել է խմբագրություն 03.09.2018
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ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵԱՏՄ տնտեսական զարգացման հիմնարար գործոններից է կառույցի անդամ երկրների վառելիքաէներգետիկ համալիրը, ինչը պայմանավորված է տարածաշրջանում առկա բնական պաշարների մեծ
քանակությամբ: Ներկայում էներգետիկան ԵԱՏՄ անդամ երկրների
միջև բազմակողմանի համագործակցության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, որն էլ ընկած է ընդհանուր էներգետիկ շուկայի
ձևավորման անհրաժեշտության հիմքում: Հոդվածում ներկայացված
են ԵԱՏՄ անդամ երկրների էներգետիկ շուկաների զարգացման նախադրյալները, էներգետիկ ինտեգրման գործընթացների խորացման առանձնահատկություններն, ինչպես նաև անդամ երկրների
միջև էներգապաշարների փոխադարձ առևտրի և էներգետիկ ոլորտում իրականացվող ներդրումների միտումները:
Հիմնաբառեր. էներգետիկ պաշարներ, արդյունահանում, սպառման շուկա, ինտեգրման գործընթաց, մենաշնորհ, գազատրանսպորտային համակարգ, ներդրումային ներուժ, էներգաարդյունավետություն:

Ընդհանրապես ԵԱՏՄ աշխարհագրական տարածքն առանձնանում
է ածխաջրածնային հսկայական պաշարներով՝ աշխարհում հանդիսանալով էներգետիկ պաշարների խոշորագույն արտահանողներից մեկը:
Գտնվելով ասիական և եվրոպական տարածաշրջանների միջև՝ գնալով
ավելի է մեծանում այս ինտեգրման խմբավորման մրցունակությունը վառելիքի և էներգիայի շուկաներում՝ շնորհիվ բարենպաստ աշխարհագրական դիրքի և համեմատաբար էժան բնական էներգետիկ պաշարների:
Ըստ վիճակագրական տվյալների` 2017 թ. վերջի դրությամբ ԵԱՏՄ
տարածքում (հիմնականում՝ Ռուսաստանում և Ղազախստանում) են տեղաբաշխված նավթի և բնական գազի հայտնաբերված համաշխարհային
պաշարների համապատասխանաբար 7.7%-ը (18.4 մլրդ տ) և 18.7%-ը
(36.1 տրլն խմ): Ընդ որում՝ այդ պաշարների գերակշիռ մասը բաժին է
ընկնում Ռուսաստանին, որն աշխարհի երկրների շարքում նավթի պաշարներով զբաղեցնում է 6-րդ (14.5 մլրդ տ կամ 6.1%), իսկ բնական գազի
պաշարներով` 1-ին (35.0 տրլն խմ կամ 18.1%) տեղը: ԵԱՏՄ երկրներից
էներգետիկ պաշարներով երկրորդ տեղում է գտնվում Ղազախստանը,
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որին բաժին է ընկնում նավթի և բնական գազի համաշխարհային պաշարների համապատասխանաբար 1.6%-ը (3.9 մլրդ տ) և 0.6%-ը (1.1 տրլն
խմ): Նշենք նաև, որ առաջնային էներգիայի աղբյուրների շարքում ԵԱՏՄ
տարածաշրջանը հարուստ է նաև ածխով. այսպես, Ռուսաստանում է տեղակայված վերջինիս համաշխարհային պաշարների 15.5%-ը (160.4 մլրդ
տ), իսկ Ղազախստանում` 2.5%-ը (25.6 մլրդ տ): Ի դեպ, Ռուսաստանն
ածխի պաշարներով նույնպես աշխարհի երկրների շարքում զբաղեցնում
է առաջատար դիրք (2-րդ տեղը) [1, pp. 12, 26, 36]:
Աղյուսակ 1
Էներգետիկ պաշարների արդյունահանման (արտադրության)
ծավալները ԵԱՏՄ-ում 2017 թ. ընթացքում [1, pp. 16, 28, 38, 46], [2]
Նավթ

Աշխարհ
ԵԱՏՄ, այդ
թվում`
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան
Ռուսաստան

Բնական գազ

Ածուխ

Էլեկտրաէներգիա

Արդյունահանման
ծավալը
(մլն տ)

Մասնաբաժինը
(%)

Արդյունահանման
ծավալը
(մլրդ խմ)

Մասնաբաժինը
(%)

Արդյունահանման
ծավալը
(մլն տ)

Մասնաբաժինը
(%)

Արտադրության
ծավալը
(ՏՎտԺ)

Մասնաբաժինը
(%)

4,387.1

100.0

3,680.4

100.0

3,768.6

100.0

25,551.3

100.0

634.5

14.46

743.9

20.21

523.1

13.88

1,251.5

4.90

1.7
86.2
0.2
546.5

0.04
1.96
0.00
12.46

0.2
53.2
0.0
690.5

0.01
1.45
0.00
18.76

111.1
1.9
410.1

2.95
0.05
10.88

7.8
34.0
103.1
15.4
1,091.2

0.03
0.13
0.40
0.06
4.27

Հատկանշական է, որ Ռուսաստանը բարձր դիրքեր է զբաղեցնում
նաև առաջնային էներգիայի աղբյուրների (նավթ, բնական գազ, ածուխ)
արդյունահանման և երկրորդային էներգակիրների (էլեկտրաէներգիա)
արտադրության գծով: Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից, 2017 թ. ընթացքում Ռուսաստանի կողմից նավթի արդյունահանման ծավալը կազմել է
546.5 մլն տ (նավթի համաշխարհային արդյունահանման ծավալների
12.5%-ը)` աշխարհում զբաղեցնելով 3-րդ տեղը (Ղազախստանի կողմից
արդյունահանվող նավթի ծավալի հետ միասին` 1-ին տեղը), բնական գազինը` 690.5 մլրդ խմ (18.8%)` զբաղեցնելով 2-րդ տեղը, ածխինը` 410.1 մլն տ
(10.9%)` զբաղեցնելով 1-ին տեղը, իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրությանը
ծավալը` 1,091.2 ՏՎտԺ (4.3%)` զբաղեցնելով 4-րդ տեղը:
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից, 2016 թ. ընթացքում ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում որպես էներգետիկ պաշարների հիմնական արտահա-
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նող` հանդես է եկել Ռուսաստանը, որին բաժին է ընկնել «Նավթ, նավթամթերք և համանման նյութեր» ապրանքային խմբի արտահանման
ընդհանուր ծավալի 95.9%-ը, «Գազ, բնական և արհեստական» ապրանքային խմբի 95.4%-ը և «Էլեկտրական հոսանք» ապրանքային խմբի 81.1%-ը:
«Ածուխ, կոքս և բրիկետներ» ապրանքային խմբի արտահանման մեջ
ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեցել է Ղազախստանը (58.8%), որին
հաջորդում է Ռուսաստանը (41.0%): Ինչ վերաբերում է այդ պաշարների
ներմուծմանը, ապա այն, ի տարբերություն արտահանման ծավալների
բաշխվածության, փոքր-ինչ բազմազանեցված է: Այսպես, փոխադարձ
առևտրում «Ածուխ, կոքս և բրիկետներ» ապրանքային խմբի խոշորագույն
ներմուծողներն են հանդիսացել Ռուսաստանը (52.8%), Ղազախստանը
(33.9%) և Բելառուսը (9.6%), «Նավթ, նավթամթերք և համանման նյութեր» ապրանքային խմբի գծով` Բելառուսը (75.3%), Ղազախստանը
(12.7%) և Ղրղըզստանը (6.8%), «Գազ, բնական և արհեստական» ապրանքային խմբի գծով` Բելառուսը (83.0%), Հայաստանը (9.2%) և Ղազախստանը (5.5%), իսկ «Էլեկտրական հոսանք» ապրանքային խմբի
գծով` Բելառուսը (60.7%), Ռուսաստանը (19.2%) և Ղազախստանը (18.5%):
Աղյուսակ 2
ԵԱՏՄ անդամ երկրների մասնաբաժինը էներգետիկ պաշարների
2016 թ. փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ծավալի մեջ [3, сс. 54, 58]
%
Հայաստան

Բելա- Ղազախ- Ղրղըզ- ՌուսասԸնդամենը
ռուս
ստան
ստան
տան

Արտահանում
Ածուխ, կոքս և
բրիկետներ
Նավթ, նավթամթերք և
համանման նյութեր
Գազ, բնական և
արհեստական
Էլեկտրական հոսանք
Ածուխ, կոքս և
բրիկետներ
Նավթ, նավթամթերք և
համանման նյութեր
Գազ, բնական և
արհեստական
Էլեկտրական հոսանք

0.03

0.11

58.83

0.00

41.03

100.00

0.00

1.78

2.30

0.05

95.87

100.00

0.00

0.63

3.95

0.00

95.42

100.00

0.00

0.00

18.81
0.04
Ներմուծում

81.14

100.00

0.15

9.60

33.90

3.57

52.79

100.00

2.28

75.28

12.65

6.79

3.00

100.00

9.16

83.04

5.47

1.37

0.98

100.00

0.00

60.70

18.50

1.62

19.17

100.00

Թեև մասնագետների մի ստվար խումբ գտնում է, որ «էներգետիկ ինտեգրումը հանդիսանում է այն հիմնարար գործոնը, որի շնորհիվ կարող
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է ձևավորվել ԵԱՏՄ տարածաշրջանային ինտեգրման տնտեսական և
ինստիտուցիոնալ հիմքը» [4, с. 37]՝ պետք է նշել, սակայն, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում էներգետիկայի ոլորտում նկատվում է առավելապես երկկողմ
հարաբերությունների զարգացման, այլ ոչ թե երկրների միջև էներգետիկ
ինտեգրման գործընթաց: Ընդ որում՝ երկկողմ հարաբերությունների մի
կողմում գտնվում է Ռուսաստանը, ինչը պայմանավորված է այդ երկրի
էներգետիկ հսկայածավալ պաշարների առկայությամբ, ներդրումային
մեծ ներուժով և տնտեսական զարգացման համեմատաբար բարձր մակարդակով: Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի գազի շուկայի ձևաչափն
ունի մենաշնորհային մրցակցության բնույթ, որտեղ որպես հիմնական
մասնակից` հանդես է գալիս «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ն, որն ունի մենաշնորհ
Ռուսաստանի գազամատակարարման միասնական համակարգի մայրուղային գազատարերի և խողովակաշարային գազի արտահանման նկատմամբ: Ռուսական գազի շուկայում գործում են նաև այլ անկախ կազմակերպություններ, որոնց բաժին է ընկնում Ռուսաստանի գազի պաշարների 28%-ը, արդյունահանման ծավալի 32%-ը և ներքին շուկայում վաճառքի
մինչև 50%-ը: «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ն, որին պատկանում է աշխարհի գազատրանսպորտային խոշորագույն համակարգը (ընդհանուր երկարությունը`
172.1 հազ. կմ) բնական գազ է արտահանում ավելի քան 30 երկրներ [5]:
Ներկայում «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ն ունի 11 գործող մայրուղային գազատար, և
ևս 3-ը գտնվում են կառուցման փուլում [6]:
ԵԱՏՄ երկրների կողմից էներգետիկ ոլորտում իրականացվող փոխադարձ ներդրումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում էներգետիկ ինտեգրման գործում առավելապես մեծ հետաքրքրություն
են ցուցաբերում Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, ինչը պայմանավորված
է նաև Ղազախստանում առկա ածխաջրածնային պաշարների մեծ ներուժի
առկայությամբ: Հատկապես մեծ է Ռուսաստանի մասնակցությունը Ղազախստանի նավթագազային ոլորտում իրականացվող ներդրումներին:
Բավական է նշել Ռուսաստանի ներկայացվածությունը ղազախական
ներդրումային երկու խոշոր նախագծերին («Կարաչագանակ» նավթագազային կոնդենսատային (գազախտուցքի) հանքավայրի զարգացում, Թենգիզ-Նովոռոսիյսկ նավթատարի կառուցում), որոնց ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 22.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար [7], [8]:
Ղազախստանի նավթի պաշարների ավելի քան 90%-ը կենտրոնացած են 15 խոշորագույն հանքավայրերում, որտեղից արդյունահանվող
նավթի ավելի քան 87%-ը Ռուսաստանի և Անդրկովկասի տարածքներով
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արտահանվում է դեպի Եվրոպա: [9, сс. 37, 38]: Ղազախստանը մեծ դերակատարում ունի նաև գազի միջազգային տարանցման գործում: Այդ
երկրի տարածքով է տարանցվում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի կողմից արտահանվող գազի զգալի մասը
(դեպի Ռուսաստան և Չինաստան): Նշենք, որ Ղազախստանը ևս ունի
գազատրանսպորտային համակարգի զարգացած ցանց. վերջինիս ընդհանուր երկարությունը կազմում է ավելի քան 30 հազ. կմ, իսկ մայրուղային գազատարերի երկարությունը` ավելի քան 15 հազ. կմ [10]:
Չնայած Ղազախստանը Ռուսաստանին պարբերաբար առաջարկում
է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված համագործակցության տարբեր ձևեր՝ այնուամենայնիվ, Ռուսաստանից բացի Ղազախստանի էներգետիկ ոլորտում աստիճանաբար մեծանում են նաև
ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի և հատկապես Չինաստանի կողմից իրականացվող ներդրումները, ինչը, բնականաբար, հանգեցնում է այդ երկրում Ռուսաստանի
մրցակցային դիրքերի թուլացմանը: Դա ստիպում է Ռուսաստանին առավել ինտենսիվ կերպով իրականացնել ԵԱՏՄ երկրների միջև ծավալվող
էներգետիկ ինտեգրման գործընթացները: Այդ իսկ պատճառով նավթագազային ոլորտից բացի վերջին տարիներին Ռուաստանի և Ղազախստանի միջև նկատվում են նաև ատոմային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության խորացման միտումներ:
Ռուսաստանի և Ղրղըզստանի միջև էներգետիկ համագործակցությունը հիմնականում սահմանափակվում է հիդրոէներգետիկայի ոլորտում
Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ներդրումներով: Բացի այդ, ռուսական «Գազպրոմ» ընկերությանն է պատկանում Ղրղըզստանի գազատրանսպորտային համակարգը, որտեղ նախատեսվում է մինչև 2030
թվականն իրականացնել 100 մլրդ ռուբլի ընդհանուր գումարի ներդրումներ` ուղղված Ղրղըզստանի տարածքում գազիֆիկացման ծրագրի իրականացմանը [11]:
Հայ-ռուսական էներգետիկ համագործակցությունը ներառում է էներգետիկայի գրեթե բոլոր ենթաոլորտները (ատոմային, ջերմային, հիդրոէներգետիկա, էլեկտրաէներգիայի արտադրություն): Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստան բնական գազի հիմնական մատակարարը: Ռուսական «Գազպրոմ» ընկերությունը տիրապետում է «Գազպրոմ Արմենիա»
ՓԲԸ-ի 100% բաժնետոմսերը` ապահովելով Հայաստանի ներքին շուկայում բնական գազի իրականացումը: «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կառավարմանն է հանձնված նաև Իրան-Հայաստան գազամուղը, որը միմյանց
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է միացնում Իրանի և Հայաստանի գազատրանսպորտային համակարգերը: Ռուսաստանյան խոշորագույն կազմակերպություններից մեկին` «Ինտեռ ՌԱՕ» ԲԲԸ-ին է պատկանում «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»
ՓԲԸ-ն: Ըստ հաշվարկների՝ Հայաստանի էներգետիկ ցանցի 80%-ը վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից:
Բելառուսը նույնպես գտնվում է էներգետիկ կախվածության մեջ Ռուսատանից` բնական գազն ու նավթն ամբողջությամբ ներմուծելով այդ երկրից: Բելառուսի մայրուղային և բաշխիչ գազատարերն ամբողջությամբ
պատկանում են «Գազպրոմ Տրանսգազ Բելառուս» ԲԲԸ-ին, որը նույնպես
հանդիսանում է «Գազպրոմ» ընկերության դուստր ձեռնարկությունը: Բելառուսի տարածքով «Յամալ-Եվրոպա» գազատարի միջոցով իրականացվում է նաև ռուսական գազի միջազգային տարանցումը [9, сс. 37, 38]:
Այն, որ ԵԱՏՄ տարածքում էներգետիկ մեծաքանակ պաշարների առկայությունը հանդիսանում է տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների առավել ինտենսիվ զարգացման և երկրների
տնտեսական աճի ապահովման խթաններից մեկը, աներկբա է: Այս կապակցությամբ խմբավորման անդամ երկրները, մի կողմից, հանդես են
գալիս տնտեսությունների մեջ վառելիքաէներգետիկ համալիրի չափազանց մեծ մասնաբաժնի քննադատությամբ` համարելով, որ պաշարների
գների աճի ընթացքում այն խոչընդոտում է տնտեսական զարգացման այլ
ուղղությունների ակտիվությանը, մյուս կողմից, վառելիքաէներգետիկ համալիրը հանդիսանում է այն աղբյուրներից մեկը, որը, չնայած գների անկայունությանը և արտաքին գործոնների ազդեցությանը, հնարավորություն է տալիս երկրներին իրականացնել զարգացման նոր նախագծեր և
պահպանել մակրոտնտեսական կայունություն [12, с. 65]: Որպես կարճաժամկետ հեռանկարում տնտեսական արդյունք ապահովող այդպիսի նախագծեր` կարող են հանդիսանալ էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված համատեղ նորարարական ծրագրերը, որոնք, իրենց հերթին, կարող են խթանել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը:
Հաշվի առնելով ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև էներգետիկ կախվածության և փոխկապվածության բարձր մակարդակը` պետք է նշել, որ այդ
ինտեգրման խմբավորման շրջանակներում ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ձևավորումը և համատեղ էներգետիկ քաղաքականության իրականացումը հնարավորություն կտա անդամ երկրներին արդյունավետորեն
օգտագործել իրենց էներգետիկ մեծ ներուժը, ավելացնել տնտեսությունների էներգախնայողության մակարդակը, ինչպես նաև մեծացնել արտա-
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հանման հնարավորությունները, բարձրացնել էներգետիկ ոլորտի կայունությունը և զերծ պահել այդ համակարգն արտաքին ազդեցությունից և
ցնցումներից:
Այսպիսով՝ վերլուծելով ԵԱՏՄ շրջանակներում էներգետիկ համագործակցության միտումները, կարել է եզրակացնել, որ
• չնայած ԵԱՏՄ շրջանակներում ինտեգրման գործընթացների զարգացմանը` տարեցտարի նկատվում է էներգետիկ պաշարների փոխադարձ առևտրի նվազման միտում, ինչը վկայում է խմբավորման անդամ
երկրների տնտեսական աճի և տնտեսությունների էներգակիր ոլորտների
զարգացման ոչ բարձր տեմպերի մասին,
• ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև էներգետիկ համագործակցությունը
հիմնականում կրում է երկկողմ բնույթ, ընդ որում` այդ հարաբերությունների մի կողմում հիմնականում գտնվում է Ռուսաստանը, ինչը պայմանավորված է այդ երկրում առկա էներգապաշարների զգալի քանակությամբ,
ինչպես նաև մյուս անդամ երկրների` Ռուսաստանից էներգետիկ կախվածության բարձր մակարդակով,
• ԵԱՏՄ անդամ երկրների մեծ մասի` էներգապաշարների գծով Ռուսաստանից կախվածության բարձր մակարդակը և այդ ոլորտում ռուսական ներդրումներին այլընտրանքի գրեթե բացակայությունն առաջ է բերում այդ երկրներում էներգետիկ անվտանգության խնդիրների առաջացման լուրջ վտանգ, որի չեզոքացման համար անհրաժեշտ է միջոցառումներ ձեռնարկել այդ ոլորտ արտասահմանյան ներդրումների ներգրավման համար:
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ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԿԲ՝ գերմանահայկական հիմնադրամ,
ավագ աուդիտոր,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
մագիստրատուրայի բաժնի պետ,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀՀ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Հոդվածում դիտարկվում են ՀՀ-ում հիփոթեքային շուկայի զարգացման միտումները, ինչպես նաև պետության կողմից իրականացվող այն քաղաքականությունը, որն ուղղված է վերջինիս զարգացմանը: Ուսումնասիրվել են շուկայում գործող հիփոթեքային վարկերի
տոկոսադրույքները, ծավալները և դրանց դինամիկան: Ներկայացվել են նաև Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում բնակարանների շուկայական միջին գները մեկ քառակուսի մետրի համար: Բերված են նաև հիփոթեքային շուկայի ցուցանիշների վերաբերյալ նախորդ ժամանակահատվածի հետ համեմատականներ:
Հիմնաբառեր. վարկ, հիփոթեք, տոկոսադրույք, հիփոթեքային
շուկա, վարկային պորտֆել:

Վերջին ամիսներին տարբեր քննարկումներ են ընթանում հիփոթեքային շուկայի վերաբերյալ, մասնավորապես, թե որքան զգալի են նվազել
տոկոսադրույքները, որքանով են աճել բնակարանների ձեռքբերման ծավալները, շուկայական գները և այլն:
Նշված հարցերին հիմնավոր պատասխանելու նպատակով՝ փորձել
ենք վերլուծել ՀՀ հիփոթեքային շուկան պաշտոնական ցուցանիշներով,
որոնք ներկայացված են ինչպես ՀՀ կադաստրի կոմիտեի, այնպես էլ
Կենտրոնական բանկի կողմից:
Համաձայն վերջիններիս հրապարակումների՝ Հայաստանի հիփոթեքային շուկան կայուն միտումներ է ցուցաբերում, որտեղ և՛ ՀՀ դրամով, և՛
արտարժույթով տրամադրված վարկային պորտֆելներն աճում են, սակայն ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային պորտֆելի տեմպը փոքր-ինչ
արագ է արտարժույթով տրամադրված վարկային պորտֆելից: Ստորև
ներկայացված աղյուսակը (տե՛ս Աղյուսակ 1) ցույց է տալիս հիփոթեքային
վարկերի ծավալների դինամիկան վերջին ամիսներին:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ
ռեզիդենտներին տրամադրված հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի
դինամիկան 2018 թ.-ի, ընթացքում 1
(մլրդ. դրամ)
2018
Ամիսներ

հուն. փետ.

մար.

ապր.

մայ.

հուն.

ՀՀ դրամով
տրամադրված
127,4 128,2
հիփոթեքային վարկեր

130,2

131,6

133,7

136,7 139,7

Արտարժույթով
108,7 107,9
տրամադրված
հիփոթեքային վարկեր

109,0

109,6

109,7

111,9

236,1 236,1 239,2

241,2

243,4 248,6 251,0

Ընդամենը

հուլ.

111,3

Անշարժ գույքի շուկայում գործարքների թիվը 2018 թվականի առաջին կիսամյակում 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակի համեմատությամբ
նվազել է 8.6 %-ով, սակայն 2017 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատությամբ աճել է 26.4%-ով :
Ըստ մարզերի անշարժ գույքի հետ իրականացված գործարքների
թիվը 2018 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում տեսակարար կշռով
ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում (տե՛ս Գծապատկեր 1),
որտեղ ամենամեծ բաժինն ընկնում է Երևանին՝ 35.4%, ամենափոքրը՝
Վայոց ձորի մարզին՝ 2%:

1

https://www,cba,am/am/SitePages/pperiodicals,aspx
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Երևան
Գեղարքունիք
Սյունիք

Արագածոտն
Արարատ
Լոռի
Կոտայք
Վայոց ձոր
Տավուշ
4
2
4.4
4.6

Արմավիր
Շիրակ

35.4

12.3
8.3
7.3
5.6
8.6

7.5

Գծապատկեր 1
թիվը տեսակարար կշռով ըստ մարզերի

․

Երևանում նախորդ տարվա հուլիս ամսվա համեմատությամբ բնակարանների շուկայական գները 1 ք/մ.-ի համար, ընդհանուր առումով,
բարձրացել են. մասնավորապես Կենտրոն վարչական շրջանում՝ միջինը
18.8 %-ով՝ կազմելով միջինը 538 հազ. դրամ, այնուհետև՝ Դավթաշենում՝
15.8 %, որտեղ միջին գինը 1 ք/մ.-ի համար կազմել է 289.5 հազ. դրամ:
Տոկոսային առումով աճի ամենափոքր տեմպը գրանցվել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում՝ կազմելով 3.8 %, որտեղ 1ք/մ-ի գինը 278.2
հազ. դրամ է: Երևանում բնակարանների ամենաէժան գինը 1 ք/մ.-ի համար գրանցվել է Նուբարաշենում՝ կազմելով 166 հազ. դրամ [3]:
Ինչ վերաբերում է առևտրային բանկերում հիփոթեքային վարկերի
տոկոսադրույքներին, ապա ստորև ներկայացված աղյուսակն (տե՛ս
Աղյուսակ 2) արտացոլում է ֆիզիկական անձանց տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները վերջին ամիսներին:
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Աղյուսակ 2

Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները 1
2017

2018

դեկ.

հուն. փետ. մար. ապր. մայ. հուն. հուլ.

ՀՀ դրամ

11.2

10.9

11.1

11.1

11.4

11.3

11.3

11.5

ԱՄՆ դոլար

9.9

10.5

10.2

10.3

9.7

9.9

9.3

10.0

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում
դրամով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները
փոքր-ինչ աճել են 0.5 %-ի սահմաններում, իսկ ԱՄՆ դոլարով վարկերի
տոկոսադրույքները դրսևորել են որոշակի նվազման միտում: Առևտրային
բանկերում հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի չաշխատող ակտիվների
տեսակարար կշիռը 2018 թ. հուլիս ամսվա դրությամբ կազմել է 0.25 %:
Այսպիսով, հակառակ այն կարծիքին, որ վերջին ամիսներին հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները էականորեն նվազել են, կարելի է
պնդել, որ վերջիններս ոչ միայն չեն նվազել, այլ, մասնավորապես ՀՀ
դրամով վարկերի համար, աճ են գրանցել:
Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ լայն տարածում գտած այն
կարծիքին, որ անշարժ գույքի շուկայական գները բարձրացել են, ապա
այստեղ կարելի է համաձայնել, նշելով, որ Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում նկատվել է բազմաբնակարան շենքերում տեղակայված բնակարանների շուկայական գների մեկ քառակուսի մետրի համար
մինչև 20 %-ի աճ:
Հարկ է նշել նաև, որ 2018-ի երրորդ եռամսյակում Կառավարությունը
ձեռնամուխ եղավ բարելավել երիտասարդների համար հիփոթեքային
վարկերի տրամադրման գործընթացը, ինչի համար վարկի կանխավճարի
չափը 30 %-ից նվազեցվեց մինչև 10 %, տարեկան տոկոսադրույքը սահմանելով մինչև 7.5 %, իսկ տարիքային շեմը զույգերի (ամուսին, կին) համար 70 տարեկան, նախկինում գործող 65-ի փոխարեն:

1

http://www,cba,am/am/SitePages/statmonetaryfinancial,aspx
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Նշված քայլը միտված է ավելի հասանելի դարձնել հիփոթեքային
վարկավորումը երիտասարդների համար, ինչպես նաև խթանել հիփոթեքային շուկան ՀՀ ողջ տարածքում:
Ամփոփելով վերը նշվածը, ինչպես նաև, հաշվի առնելով հիփոթեքային շուկայի ներկա իրավիճակը և պետության կողմից տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը՝ կարելի է արձանագրել, որ
առաջիկայում հիփոթեքային շուկան համեմատաբար փոքր-ինչ կակտիվանա, ինչը կարող է հանգեցնել նաև անշարժ գույքի գների էլ ավելի աճին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 2 (փոփ. 2015թ. դեկտ. 30)
2. ՀՀ ԿԲ տեղեկագրեր 2018թ. հունվար-հուլիս
3. www.cadastre.am
4. www.cba.am
5. www.gaf.am
6. www.minfin.am
7. www.gov.am
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ՄԱՐԻԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի ասպիրանտ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․
ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում ուսումնասիրվում են շուկայի զարգացման հիմնական միտումները և գործոնները, որոնք հանդես են գալիս որպես
կազմակերպությունների կողմից կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իրականացման շարժիչ ուժեր: Անդրադարձ է
կատարվում կազմակերպության ԿՍՊ ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ներքին և արտաքին գործողություններին:
Արդյունքում ի հայտ է եկել որոշակի կապ ԿՍՊ շարժիչ ուժերի և ընկերությունների ֆինանսական շահերի միջև։
Հիմնաբառեր՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, ԿՍՊ շարժիչ ուժեր, ներքին և արտաքին ԿՍՊ, կազմակերպության կերպար և վարկանիշ։

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (այսուհետև՝
ԿՍՊ)՝ որպես սոցիալական գործընկերության ձև, թույլ է տալիս հասարակության և կազմակերպությունների միջև ստեղծել համագործակցության
և հաշվետվողականության մթնոլորտ, որը հիմք է կազմակերպության
նկատմամբ վստահության ձևավորման համար։ Ի սկզբանե կորպորատիվ սոցաիալական պատասխանատվությունը վերագրվում էր խոշոր
կորպորացիաների և հանդես գալիս որպես նրանց երկարատև, կայուն
գործունեության մի մաս, սակայն ներկայումս ԿՍՊ իրականացվում է ոչ
միայն խոշոր, այլ նաև փոքր և միջին ընկերություններում, ինչպես նաև ոչ
առևտրային կազմակերպություններում՝ նպատակ ունենալով հասարակության համար ստեղծելու լրացուցիչ արժեք։ ԿՍՊ շրջանակներում իր
հիմնական գործունեությանը զուգահեռ կազմակերպությունը փորձում է
նպաստել հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը և շրջակա
միջավայրի պահպանությանը։ Ընդ որում՝ այն հիմնված է ընկերության
երկարաժամկետ նպատակների, տեսլականի վրա և սերտորեն կապված է
նրա բիզնես գործունեության հետ։ Այսինքն՝ ԿՍՊ ռազմավարության շրջանակներում ընդգրկված խնդիրները կա՛մ ընկերության գործունեության
արդյունքն են, կա՛մ ազդում են ընկերության գործունեության վրա [1, էջ 6]։
ԿՍՊ հայեցակարգը ներկայում գործնականում լայն տարածում է
ստացել և բուռն քննարկումների առարկա է։ Բազմաթիվ մասնագետներ
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արտահայտվում են այս հայեցակարգին դեմ՝ հիմնավորելով, որ դրա իրականացումը հանգեցնում է պաշարների ոչ նպատակային օգտագործման, կազմակերպության հիմնական նպատակից շեղման [2, p. 239], շուկայում մրցակցային դիրքի թուլացման [3, p. 319], բաժնետերերի շահերի
անտեսման [4, pp. 323-324], սոցիալական պատասխանատվության հասկացության ներքո հասարակայնության հետ կապերի և մարքեթինգի քողարկման և այլն։ Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ դեռևս երկու տասնամյակ առաջ Fortune 500 ցուցակում ընդգրկված կազմակերպություններից մոտ տասն էին հրապարակում ԿՍՊ կամ կայունության հաշվետվություններ, այնինչ՝ ներկայումս այս ցանկում ներառված գրեթե բոլոր ընկերություններն իրականացնում են սոցիալական քաղաքականության
ծրագրեր՝ ներառելով այն իրենց ռազմավարության մեջ և դիտարկելով
որպես կազմակերպության գործունեության անբաժան մաս և արժեք։
Ավելին, աշխարհի ավելի քան 13200 կազմակերպություն, որից մոտ 8200՝
առևտրային, ստորագրել են կայուն զարգացման նպատակների (SDG)
իրականացմանն ուղղված Միավորված ազգերի կազմակերպության
(ՄԱԿ) համաշխարհային պայմանագիրը։ Այն ներառում է կորպորատիվ
կայունության ու համաշխարհային քաղաքացիության ձևավորմանն առնչվող տասը հիմնարար սկզբունք, որոնց հիմքում դրված են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, աշխատանքի ստանդարտները, բնապահպանությունը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը [5, p. 11]։
Հաշվի առնելով նշված միտումները՝ մեր կարծիքով առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում այն հիմնական շարժիչ ուժերն ու համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումները, որոնք դրդում են
կազմակերպություններին իրականացնելու կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության ծրագրեր։ Մասնավորապես՝
Մրցակցության սրումը գլոբալացման պայմաններում մղում է կազմակերպություններին դուրս գալու արտաքին շուկաներ, որը թույլ է տալիս
ընդլայնել գործունեության շրջանակները, կրճատել ծախսերը, նվազեցնել
ռիսկերը և այլն։ Այս գործընթացում առավել կարևոր է դառնում գործարարության վարման միջազգային ստանդարտներին և բարոյական նորմերին համապատասխանությունը։ Բացի այդ, նոր շուկաներում հաջողության հասնելու համար կազմակերպությունները պետք է ձևավորեն
վստահելի կերպար և բարձր վարկանիշ։
Տեղեկատվության հասանելիությունը զանգվածային տեղեկատվության միջոցները (այսուհետև՝ ԶՏՄ) և համացանցը թույլ են տալիս սպառողներին ավելի հեշտ կողմնորոշվել ապրանքներ և ծառայություններ
ընտրելիս։ Սպառողների տեղեկացվածությունը գրեթե անհնարին է
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դարձնում շուկայում կազմակերպության ոչ արդար գործողությունները
գաղտնի պահելու հավանականությունը։
Հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ) դերի մեծացումը վերջին
տասնամյակում թույլ է տալիս վեր հանելու հասարակության առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ։ Այս կերպ, նրանք հանդես են գալիս որպես այս
գաղափարների տարածման համար շարժիչ ուժ և դրանով իսկ կարողանում են ազդել հայտնի ընկերությունների գործունեության և վարկանշի
վրա։ Կարելի է ասել, որ ՀԿ-ները վերածվում են, այսպես կոչված, «անտեսանելի ձեռքի», իսկ ընկերությունները, ստանալով ազդակներ, սկսում են
դիտարկել ԿՍՊ-ը՝ որպես կայուն զարգացման նախապայման [6, p. 5]։
Պետության նվազող դերը և արտոնություններից օգտվելու հնարավորությունը. եթե նախկինում պետությունների դերն անհամեմատ ավելի
մեծ էր ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական ու բնապահպանական քաղաքականության մշակման և խնդիրների լուծման հարցում, ապա
այժմ, հիմնվելով օրենսդրության վրա, ընկերությունները՝ որպես պետության գործընկեր, կարողանում են իրենց վրա վերցնել սոցիալական կամ
բնապահպանական որոշ խնդիրների լուծումը՝ իրականացնելով կամավոր ծրագրեր, որոնք բխում են իրենց գործունեությունից ու հիմնական
նպատակներից: Մյուս կողմից, ԿՍՊ-ն կարող է ազդել օրենսդրական
կարգավորումների վրա՝ նվազեցնելով դրանց առնչվող ծախսերը։ Այսպես, բնապահպանական ծրագրերի շրջանակներում կատարվող մեծ ծավալով ներդրումները կարծես թե նպատակ են հետապնդում մեղմելու գործող պահանջները և իջեցնելու դրանց հետ կապված ծախսերը։ Կազմակերպությանը խրախուսելու նպատակով պետությունն արտոնություններ
է տրամադրում՝ օրինակ նվազեցնելով ստուգումների հաճախականությունը, ինչն էլ շարժառիթ է դառնում վերջինիս համար իրականացնելու ԿՍՊ
ծրագրեր, քանի որ այս ամենի արդյունքում հարկերը և/կամ տուգանքներն ավելի քիչ են [7, p. 435]։
Թափանցիկության ապահովման նկատմամբ աճող պահանջները։
Ինչպես նշվում է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) հետազոտության մեջ, ֆինանսական ճգնաժամի
հիմքում ընկած է եղել ռիսկերի ոչ բավարար կառավարումը և թափանցիկության պակասը, ինչը հանգեցրել է հասարակության շրջանում մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների նկատմամբ վստահության կորստին [8, p. 1]։ Ճգնաժամի հետևանքով առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում հաշվետվողականության ստանդարտներին, ներառյալ՝ կորպորատիվ կառավարմանն ու տեղեկատվության հրապարակմանն առնչվող
պահանջները [9, p. 6]։
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Կազմակերպության հաջողությունների կախվածությունն իր կերպարից. հաշվի առնելով աճող մրցակցությունը՝ ակնհայտ է, որ կազմակերպությունների բարոյական գործելակերպն ու իրենց կերպարն անընդհատ
ավելի մեծ ազդեցություն են թողնում շահակիցների որոշումների վրա: Մի
շարք ուսումնասիրություններ վկայում են, որ ընկերության բարձր համբավի ձևավորումն ու վարկանիշի բարելավումը դիտարկվում է կազմակերպությունների մեծամասնության կողմից որպես սոցիալական պատասխանատվության գլխավոր շարժիչ ուժ։
Շահակիցների աճող պահանջներն ու ակնկալիքներն ընկերությունից
․ Կորպորացիաների սոցիալական քաղաքականությունը շատ դեպքերում
ունենում է որոշիչ դեր իր հիմնական շահակիցների համար, և ԿՍՊ-ն,
հատկապես այս պարագայում, հանդես է գալիս որպես մրցակցային
առավելություն։
• Սպառողներ․ Ինչպես ցույց են տալիս ամենամեծ ՀՆԱ-ով տասը
երկրներում 10000 սպառողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, հարցվածների 71%-ը պատրաստ է վճարելու ավելի շատ միևնույն սպառողական հատկանիշներով ապրանքի կամ ծառայության համար, եթե կազմակերպությունը դիրքավորվում է որպես սոցիալապես պատասխանատու [10, p. 19]։ Սպառողների 91%-ը ակնկալում է կազմակերպություններից իրենց հիմնական գործունեությունից զատ ստեղծելու այլ
լրացուցիչ արդյունքներ, գործելու պատասխանատու կերպով և լուծելու
որոշ սոցիալական և բնապահպանական խնդիրներ։ Հարցվածների մոտ
84%-ը նշել է, որ մշտապես ընտրում է «պատասխանատու» ընկերությունների արտադրանքը, իսկ 90%-ը բոյկոտում է նրանց թողարկած ապրանքները, որոնք գործում են ոչ բարոյական կամ խարդախ կերպով [10, pp. 9, 18]:
• Ներդրողները նույնպես սկսել են կազմակերպությունների գործունեության արդյունքներն այլ կերպ գնահատել և որոշումներ կայացնել՝
հիմնվելով բարոյական չափանիշների վրա: Նրանք հաշվի են առնում
նաև այն հանգամանքը, որ իրենց ներդրումները ծառայում են նպատակին, սակայն կազմակերպությունը միաժամանակ ձգտում է ստեղծել լրացուցիչ արժեք։
• Աշխատուժի շուկաներում մրցակցությունն իր հերթին ունի էական
նշանակություն, քանի որ աշխատողներն այլևս չեն առաջնորդվում միայն
աշխատավարձի չափով, այլ գործատու ընտրելիս հաշվի են առնում նաև
կազմակերպության փիլիսոփայությունը, որը պետք է համապատասխանի իրենց սեփական արժեհամակարգին և սկզբունքներին: Բազմաթիվ
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հետազոտությունների արդյունքներ վկայում են այդ մասին, մասնավորապես, հետաքրքրական է, որ գործատու ընտրելիս ԿՍՊ-ն հանդես է գալիս
որպես երրորդ կարևոր գործոն երիտասարդ մասնագետների համար
(նախ դիտարկվում է կազմակերպության արժեքները, տեսլականը, այնուհետև աշխատողի զարգացման և առաջխաղացման հնարավորությունը)։
Ավելին, կազմակերպության սոցիալական քաղաքականության իրականացումը ոչ միայն աշխատողներին գրավելու, այլ նաև երկարաժամկետ
պահպանման պարտադիր պայման է [11, p. 15]։ Այս տրամաբանությամբ
կազմակերպություններն աշխատողներին խրախուսելու և երկարաժամկետում գրավիչ գործատու լինելու համար փորձում են անընդհատ բարելավել աշխատանքային պայմանները և հնարավորություն տալիս աշխատակիցներին ներգրավվելու տարբեր ծրագրերում:
• Գործընկերներ. որոշ կորպորացիաներ մշակում են վարքագծի
կանոններ՝ համոզված լինելու համար, որ գործընկերների քաղաքականությունը կամ գործունեությունը բացասաբար չի ազդի իրենց բարի համբավի վրա:
Այս ամենը դրդում է կազմակերպություններին որդեգրելու ԿՍՊ
սկզբունքները և մշակելու ռազմավարություն, որում ներառվում են տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական ծրագրեր։ Պետք է հաշվի
առնել, որ դիտարկված շարժիչ ուժերը կարող են տարբեր կերպ ազդել
տարբեր կազմակերպությունների վրա՝ ելնելով նրանց գործունեության
նպատակներից, ոլորտից և չափերից։ Համապատասխանաբար, ԿՍՊ
գործողություններն յուրաքանչյուր ընկերության համար տարբերվելու են։
Կախված այն հանգամանքից, թե ինչ պահանջմունքների բավարարմանն
են ուղղված կազմակերպության սոցիալական ներդրումները, կարելի է
առանձնացնել ներքին և արտաքին ԿՍՊ։ Նշենք, որ սոցիալական ներդրումները կազմակերպության նյութական, տեխնոլոգիական, կառավարչական, ֆինանսական և այլ պաշարներն են, որոնք ուղղվում են իր սոցիալական քաղաքականության իրականացմանը՝ չունենալով շահույթի
ստացման նպատակ:
Ներքին ԿՍՊ-ն ուղղված է դեպի ընկերության ներքին միջավայր՝
նպատակ ունենալով զարգացնելու կազմակերպության անձնակազմը և
կորպորատիվ մշակույթը: Այն հիմնվում է աշխատողների պահանջմունքների բացահայտման վրա և ձևավորվում է կազմակերպության սոցիալական ռազմավարությունից ելնելով: Ներքին ԿՍՊ ստանդարտները դիտարկվում են մի շարք կազմակերպությունների կողմից հրատարակված
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փաստաթղթերում, ինչպիսիք են՝ Եվրոպական Միության «Կանաչ հայեցակարգ։ ԿՍՊ առաջմղման շրջանակ» փաստաթուղթը, ՄԱԿ-ի համաշխարհային պայմանագիրը, ինչպես նաև Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հրապարակումները, Գլոբալ հաշվետվությունների նախաձեռնությունը։ Կազմակերպական մակարդակում ներքին ԿՍՊ նախաձեռնություններն առնչվում են աշխատանքի բովանդակությանը՝ նպաստելով աշխատանքային միջավայրի բարելավմանը, առողջության և անվտանգության ապահովմանը, մասնակցային կառավարմանը, պաշարախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմանը, արտադրության բնապահպանական անվտանգության ապահովմանը, գրավիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, աշխատավարձի մրցունակ մակարդակի ապահովմանը, ամուր և
զարգացած կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և այլն։ Աշխատողների մակարդակում ներքին ԿՍՊ-ն ներառում է այնպիսի նախաձեռնություններ, որոնք վերաբերում են առանձին աշխատողներին և նրանց կարիքներին։ Նման նախաձեռնությունների շարքին են դասվում որակավորման բարձրացման և մասնագիտական զարգացման ծրագրերը՝ ներառյալ վերապատրաստումները, մասնագիտական կրթության ֆինանսավորումը, ինչպես նաև թոշակների հատուկ համակարգը, շահույթի բաշխման մեխանիզմները և այլն [12, p. 850]։
Ինչ վերաբերում է արտաքին ԿՍՊ-ին, ապա այն ուղղվում է դեպի արտաքին միջավայր՝ կազմակերպության վարկանիշին, հասարակությանը,
տեղական համայնքներին, դրանց զարգացմանը և վերաբերում է ընկերության արտաքին շահակիցներին (սպառողներ, ներդրողներ, բաժնետերեր, պետական կառավարման մարմիններ և հասարակական կազմակերպություններ): Արտաքին ԿՍՊ նախաձեռնությունների թվին են դասվում շրջակա միջավայրի պահպանության, կորպորատիվ բարեգործության, կամավորության ծրագրերը, տեղական համայնքներին ֆինանսական և մարդկային պաշարներով աջակցությունը, կրթության, մշակույթի
ու սպորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումները և այլն։
Հասարակության և աշխատողների բարեկեցության բարձրացմանն
ուղղված արտաքին և ներքին սոցիալական ծրագրերի նպատակային
իրականացման շնորհիվ կազմակերպություններն ունենում են տնտեսական և սոցիալական օգուտներ։ Դրանք հաճախ տեսանելի չեն և կարող
են դրսևորվել ոչ նյութական արժեքների ձևով, ինչպիսիք են՝ անձնակազմի նվիրվածությունը, սպառողների վստահությունը, կազմակերպության
հեղինակությունը և այլն: Այս ամենը հաշվի առնելով՝ ընկերությունները
74

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

գիտակցում են սոցիալական ու բնապահպանական ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտությունը, ինչն էլ մղում է նրանց առաջնորդվելու կայուն
զարգացման գաղափարներով:
Այսպիսով, սույն աշխատանքի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս կատարելու մի շարք եզրակացություններ՝
• սոցիալապես պատասխանատու գործունեություն իրականացնելիս կազմակերպությունների համար հիմնական շարժիչ ուժերը բնորոշ են
մրցակցային շուկային։
• Չնայած որ հասարակության շրջանում ընդունված է ԿՍՊ-ը դիտարկել որպես կազմակերպության կամավոր բարոյական դրսևորում,
այն բխում է կազմակերպության երկարաժամկետ շահերից։
• Հաշվի առնելով այն, որ նշված շարժիչ ուժերից յուրաքանչյուրն այս
կամ այն չափով, անուղղակիորեն կապված է ընկերության տնտեսական
շահի հետ, և այն ակնկալում է բարձրացնել իր վարկանիշը, բարելավել
շուկայում մրցակցային դիրքը, նվազեցնել ռիսկերը և ստանալ մրցակցային առավելություն, կարծում ենք, որ, այնուամենայնիվ, ԿՍՊ քաղաքականությունը չի կարելի համարել զուտ բարոյական շարժառիթներից բխող
գործունեություն։ Ընկերությունը, փաստորեն, կատարելով սոցիալական
ներդրումներ, նպաստում է հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը և միաժամանակ ակնկալում տնտեսական օգուտի ստացում։ Այլ
կերպ ասած, կազմակերպությունների երկարաժամկետ ֆինանսական
շահերը չեն բացառում շահակիցների սոցիալական պահանջմունքների
բավարարումը, այլ համընկնում են։ Այս տեսակետի հիմնավորման համար առաջարկում ենք իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություն, որը
թույլ կտա վեր հանելու նշված կապերը։
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության
ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու
ԵԼԵՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության
ամբիոնի ասիստենտ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Շուկայական տնտեսությունը նոր մարտահրավերներ, զարգացման ու կատարելագործման անհրաժեշտություն է առաջադրում ՀՀ
սոցիալական պաշտպանության համակարգին: Չնայած ՀՀ-ում տարեցտարի ավելանում են սոցիալական պաշտպանության ոլորտին
ուղղված ծախսերը, սակայն այս ոլորտում դեռևս շարունակվում են
մնալ չլուծված մի շարք խնդիրներ, որոնք իրենց ուղղակի ազդեցությունն են ունենում բնակչության բարեկեցության մակարդակի վրա:
Հիմնաբառեր. սոցիալական պաշտպանություն, նվազագույն
կենսաթոշակ, պետական նպաստներ, աղքատություն, սոցիալական
արդարություն:

Աշխարհում շարունակվում են բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգերի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները:
Ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Համաշխարհային
սոցիալական պաշտպանությունը» 2017-2019թթ. զեկույցի՝ չնայած ողջ
աշխարհում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գրանցված հասարակական առաջընթացին, աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, սոցիալական ապահովության իրավունքը դեռևս իրականություն չէ՝ աշխարհի
բնակչության միայն 45%-ն է արդյունավետ օգտվում սոցիալական ապահովության իրավունքից, իսկ մնացած 55%-ը շարունակում է մնալ անպաշտպան, բացի այդ աշխարհի բնակչության շուրջ 10,63%-ը ծայրահեղ
աղքատ են [1,էջ 27]:
Այլ զարգացող երկրների նման ՀՀ-ում ևս առկա են աղքատության և
գործազրկության բարձր մակարդակներ: Չնայած ՀՀ-ում տարեցտարի
ավելանում են սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղված ծախսերը (2016թ.-ին սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կազմել են ՀՆԱի 7,8%-ը), սակայն աղքատության մակարդակը շարունակում է մնալ բավականին բարձր: ՀՀ-ում աղքատության ցուցանիշների շարժընթացի
(տե՛ս Աղյուսակ 1) վերլուծությունից երևում է, որ 2016-ին, 2008-ի համե-
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մատ, աղքատության մակարդակը աճել է 6.5 տոկոսային կետով, ծայրահեղ աղքատների թիվն ավելացել է 12.5 տոկոսային կետով, աղքատներինը՝ 46.3, իսկ շատ աղքատների թիվը նվազել է 36.5 տոկոսային կետով:
Աղյուսակ 1
Հայաստանի աղքատության ցուցանիշների շարժընթացը,
2008-2016 թթ., (%)-ով [2]
2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

Աճի տեմպը
2008 թ.
նկատմամբ

Աղքատ

13,4

10,4

11,5

11,4

16,1

18,7

19,1

17,4

19,6

146,3

Շատ աղքատ

12,6

20,1

21,3

19,9

13,5

10,6

8,6

10,4

8,0

63,5

Ծայրահեղ աղքատ

1,6

3,6

3,0

3,7

2,8

2,7

2,3

2,0

1,8

112,5

27,6

34,1

35,8

35,0

32,4

32,0

30,0

29,8

29,4

106,5

Աղքատության
մակարդակ

Շուկայական տնտեսությունը նոր մարտահրավերներ է առաջադրում
ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգին: Առաջխաղացմանը
միտված հայեցակարգը և գործելակերպը խարսխվում են սեփականության ձևի, նյութական բարիքների և ծառայությունների բաշխման համակարգի բարեփոխումների, մի շարք սոցիալական հիմնախնդիրների (գործազրկություն, ծերության սոցիալական պաշտպանության երաշխիքներ,
կրթության ծախսեր, բժշկական սպասարկում և այլն) լուծման, հասարակության մեջ սոցիալական արդարության հաստատման, ինչպես նաև
մարդու իրավունքների և ազատությունների օրենսդրական հիմքերի ապահովման վրա:
ՀՀ-ում ֆինանսավորման և շահառուների թվով ամենամեծը պետական նպաստներից ընտանեկան նպաստնն է, որը գործում է 1999 թվականից և նպատակ է հետապնդում օգնել աղքատ ընտանիքներին` կրճատելով աղքատության մակարդակը:
ՀՀ-ում նպաստառու ընտանիքների քանակի և մեկ ընտանիքի ամսական նպաստի միջին չափի (Գծապատկեր 1) վերլուծությունից երևում է, որ
2016-ին` 2008-ի համեմատ,ամսական նպաստի միջին չափն ավելացել է
48,6%-ով, իսկ նպաստառու ընտանիքների քանակը կրճատվել է 17,8%-ով:
2016թ.-ին նպաստի միջին չափը մեկ ընտանիքի հաշվով կազմել է ամսական 31350 դրամ: 2015-ին ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացել
է 106371, իսկ 2016 թ.՝ 106431 ընտանիք:
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150000
100000

Նպաստառու ընտանիքների
քանակը

50000

մեկ ընտանիքի ամսական
նպաստի միջին չափը

2016թ.

2008թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2013թ.
2014թ.
2015թ.

0

Գծապատկեր 1. Նպաստառու ընտանիքների քանակը և մեկ
ընտանիքի ամսական նպաստի միջին չափը 2008-2016 թթ.[3-ի]
ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում նպաստառու ընտանիքների
քանակի վերլուծությունից երևում է (Աղյուսակ 2), որ 2008 թ. նպաստառու
ընտանիքների քանակը ամենամեծը Երևանում է, ամենափոքրը՝ Վայոց
ձորի մարզում (2615 ընտանիք): 2011թ. ՀՀ-ում նպաստ է ստացել 96358
ընտանիք, որից 17824-ը բնակվել է Լոռու մարզում, 15951-ը՝ Երևանում,
իսկ հաջորդ մեծ ցուցանիշը գրանցվել է Շիրակում (14661ընտանիք): 2014
թ. մայրաքաղաքում ևս գրանցվել է նպաստառու ընտանիքների մեծ
քանակ` գերազանցելով 2013 թ. ցուցանիշը մոտավորապես 3%-ով (18428
ընտանիք): Նախորդ տարիների ցուցանիշների նման 2016 թ. Լոռիում
գրանցվել է նպաստառու ընտանիքների ամենամեծ քանակը (21139
ընտանիք), Վայոց ձորում (2059 ընտանիք)՝ ամենափոքր: 2016թ.-ին ՀՀում ընտանեկան նպաստից օգտվել է բնակչության շուրջ 3,6%-ը:
Աղյուսակ 2
Նպաստառու ընտանիքների քանակը ՀՀ մարզերում և Երևան
քաղաքում, 2008-2016 թթ.,[4]
Նպաստառու ընտանիքների քանակը
2008

2010

2012

2013

2014

2015

ՀՀ

129414

108940 96358

2011

111412

112796

115035

116883 111806

ք. Երևան

23863

19217

15951

17891

17874

18428

18696

18015

Արագածոտն

6025

5390

4927

5584

5795

6259

6257

6075

Արարատ

9446

8277

7554

8830

8874

9076

9159

8916

Արմավիր

5912

5545

5220

5973

5992

6356

6475

6252

Գեղարքունիք

14907

13902

12370

14482

14705

14539

14976

14170

Լոռի

22954

18541

17824

20833

21282

21629

22369

21139

Կոտայք

10267

8858

7985

9461

9673

10026

10283

9977

Շիրակ

21405

17829

14661

16679

16654

16854

16664

15785

Սյունիք

5228

4138

3383

3990

4131

3981

4010

3824

Վայոց ձոր

2615

2186

1975

2257

2257

2267

2217

2059

Տավուշ

6792

5057

4508

5432

5559

5620

5782

5594

80

2016

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Աղյուսակ3
Բնակչությանը պետության հատկացրած հիմնական սոցիալական երաշխիքները 2008-2016 թթ.[3]
Ցուցանիշներ

2008թ.

2009թ.

2010թ.

2011թ.

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

Կենսաթոշակի նվազագույն չափը,
դրամ
Աշխատավարձի սահմանված
նվազագույն չափը, դրամ

6800

6800

10500

10500

13000

13000

14000

16000

16000

25000

30000

30000

32500

32500

35000

50000

50000

55000

15995

55000*
-

-

13913

16700

16512

17345

16031

45000'
16237

21370

24520

27107

27062

29696

29122

35813

40441

40397

− ԲՈՒՀ-երիուսանողների

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

− միջին մասնագիտական
հաստատությունների
ուսանողների

3725

4650

4650

4750

4750

4750

4750

4750

4750

20000

20000

20000 20000

20000

20000

20000

20000

20000

Գործազրկության նպաստի միջին
չափը, դրամ
Կենսաթոշակների միջին չափը,
դրամ՝ ամսում
Կրթաթոշակների նվազագույն
չափը, դրամ՝ ամսում

− ԲՈՒՀ-երի ասպիրանտների
1
2

2013-ի հունվարի 1-ին նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 35000 դրամ, իսկ հուլիսի 1-ին՝ 45000 դրամ:
2015-ի հունվարի 1-ին նվազագույն աշխատավարձը սահմանվել է 50000 դրամ, իսկ հուլիսի 1-ին՝ 55000 դրամ:
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ՀՀ-ում բնակչությանը պետության հատկացրած հիմնական սոցիալական երաշխիքներն են նվազագույն կենսաթոշակը, աշխատավարձը,
կրթաթոշակաները, ինչպես նաև կենսաթոշակների և սոցիալական օգնության այլ ձևերի միջին չափերը (Աղյուսակ 3):
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ ՀՀ-ում կենսաթոշակի նվազագույն չափը 2016-ին՝ 2008-ի համեմատ աճել է 2.4 անգամ, նվազագույն
աշխատավարձը՝ 2.2, իսկ գործազրկության նպաստը գործել է մինչև
2014-ը: 2016-ին կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կազմել է 40397
դրամ: Հետաքրքրական է այն, որ 2008-2016 թթ. ՀՀ-ում կրթաթոշակների նվազագույն չափը բացարձակապես մնացել է անփոփոխ: Նվազագույն կենսաթոշակի, նպաստների հարաբերակցությունը աղքատության
պարենային կամ ծայրահեղ գծին (Աղյուսակ 4) վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ 2008-ին նվազագույն կենսաթոշակը կազմել է աղքատության
պարենային կամ ծայրահեղ գծի 38,5%-ը, այն տարեց տարի ունեցել է աճի
միտում և 2016-ին կազմել՝ 68,6%: 2008-ին ընտանեկան նպաստի բազային մասը կազմել է աղքատության պարենային գծի 45,3%-ը, 2009-ին՝
57,2%՝ պայմանավորված ընտանեկան նպաստի բազային չափի 2000
դրամ բարձրացմամբ, իսկ 2016-ին կազմել է 77,2%՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 2,5%-ով:
Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի համար սահմանված
նպաստի չափը 2008-ին կազմել է աղքատության պարենային գծի 17%-ը:
Վերոնշյալ ցուցանիշի շարժընթացը ցույց է տալիս, որ միայն 2009 թվականին է, որ նպաստի այս տեսակը գերազանցել է աղքատության ծայրահեղ գիծը, սակայն հետագայում ունեցել է նվազման միտում և 2016-ին այն
կազմել է՝ 77,2%: Այսպիսով ՀՀ-ում միայն նվազագույն աշխատավարձի
չափն է գերազանցում աղքատության պարենային գծին, իսկ նվազագույն
կենսաթոշակի և պետական նպաստների չափերը անգամ չեն հասնում
աղքատության ծայրահեղ գծին՝ 2016թ.-ին՝ 23313 դրամ:
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ՀՀ-ում հիմնական նվազագույն սոցիալական երաշխիքների հարաբերակցությունը
աղքատության պարենային գծին, 2008-2016 թթ. (%) 1
Ցուցանիշներ

Աղյուսակ 4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Նվազագույն կենսաթոշակի հարաբերակցությունը աղքատության պարենային գծին

38,5

38,9

54,9

49,3

59,8

56,5

59,9

66,4

68,6

Ընտանեկան նպաստի բազայինմասի
հարաբերակցությունը աղքատության
պարենային գծին

45,3

57,2

70,6

63,4

73,6

69,6

72,7

70,5

77,2

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի
համարսահմանված նպաստի հարաբերակցությունը աղքատության պարենային գծին

17,0

103,0

94,1

84,5

82,8

78,3

77,0

74,7

77,2

-

-

-

-

-

-

72,7

70,5

77,2

141,7

171,6

156,7

152,5

149,5

152,2՛

230,8 207,4* 235,9

195,7՛

228,1*

Սոցիալական նպաստի հարաբերակցությունը
աղքատության պարենային գծին
Նվազագույն աշխատավարձի հարաբերակցությունը աղքատության պարենային գծին

Հաշվարկը կատարվել է ըստ «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցի և
«Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի» համապատասխան տարիների տվյալների հիման վրա:
1
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Ներկայում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նախատեսվում
են արմատական բարեփոխումներ. մասնավորապես սոցիալական
աջակցության և կենսաթոշակային ապահովության համակարգերում: ՀՀ
կառավարության առաջարկած նախագծի ընդունման դեպքում 2019-ի
հունվարի 1-ից կենսաթոշակի նվազագույն չափը կբարձրանա և վերջինս
կգերազանցի աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գծին (25500
դրամ) [5]: Այսպիսով, ի վերջո ՀՀ-ում կսահմանվի աղքատության պարենային գիծը գերազանցող նվազագույն կենսաթոշակ, սակայն մեր կարծիքով, եթե չի բարձրանում հիմնական կենսաթոշակի չափը, ապա մյուս
կողմից «խախտվում» է սոցիալական արդարությունը մնացած կենսաթոշակառուների նկատմամբ: Ներկայում, ըստ «Պետական կենսաթոշակների
մասին» ՀՀ օրենքում սահմանված աշխատանքային կենսաթոշակի հաշվարկման բանաձևի, 10 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող անձի
կենսաթոշակը կազմում է 24000 դրամ, 11 տարվանը՝ 24585 դրամ, 12
տարվանը՝ 25180 դրամ, իսկ 13 տարվանը՝ 25785 դրամ, իսկ հիմնական
կենսաթոշակը կազմում է 16000 դրամ: Սակայն 2019-ի հունվարի 1-ից
սկսած աշխատանքային ստաժ չունեցող կամ մինչև 13 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող բոլոր քաղաքացիների կենսաթոշակները կլինեն հավասար, իսկ ներկայում 10 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող
անձի կենսաթոշակը 50%-ով բարձր է աշխատանքային ստաժ չունեցող
անձի կենսաթոշակից, 15 տարվանը՝ 68,9%-ով, 20 տարվանը՝ 89,4%-ով:
Ինչպես տեսնում ենք, խախտվում է աշխատանքային ստաժի հիմնական
դերը աշխատանքային կենսաթոշակի հաշվարկման բանաձևում, հետևաբար կարճ ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է նաև գտնել փուլային լուծումներ կենսաթոշակի չափերի օպտիմալ շերտավորման համար՝
կարելի է նվազեցնել նախկին հարաբերակցությունները՝ (սահմանելով 1030%-ի միջակայք) հաշվի առնելով պետական բյուջեի սուղ հնարավորությունները: Ինչ վերաբերում է սոցիալական աջակցությանը, ապա այստեղ
պետք է ոչ միայն խնդիր դրվի լուծել բնակչության պահանջմունքների
նվազագույն շեմի բավարարումը, այլև անհրաժեշտ է նախադրյալներ
ստեղծել, որպեսզի սոցիալական օգնություն ստացողը կարողանա վստահել սեփական ուժերին՝ ինչը թերի է գործում ՀՀ սոցիալական աջակցության ոլորտում, քանի որ սոցիալական աջակցությունը պետք է հանդիսանա ոչ թե «հասարակական կախվածության միտումներ» ստեղծող, այլ
ինքնօգնության և վստահության միջոց:
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Рыночная экономика создала новые проблемы и необходимость
развития, совершенствования системы социальной защиты РА.
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ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, որակի
ապահովման կենտրոնի ղեկավար, կրթության
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման
նախադրյալները, նպատակներն ու խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բուհերի ռազմավարական կառավարման համատեքստում: Անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման և կառավարման հիմնախնդիրները դիտարկվում են ՀՀ բուհերի ընդհանուր գործունեության և ռազմավարական կառավարման արդյունավետության, ֆինանսական կայունության ապահովման և մրցունակության բարձրացման տեսանկյուններից:
Հիմնաբառեր. անձեռնմխելի ֆոնդեր, անձեռնմխելի ֆոնդերի
ստեղծում և կառավարում, բուհերի ֆինանսական կառավարում, ֆինանսական պլանավորում, բուհերի ռազմավարական կառավարում:

Հայաստանում կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես երկրի կայուն
զարգացման և տնտեսական մրցունակության, ինչպես նաև մարդկային
կապիտալի ստեղծման, պահպանման ու զարգացման վերարտադրման
նախապայմաններից մեկը: Մարդկային կապիտալի պահպանման քաղաքականության հիմնական գերակայությունը կրթության համակարգի
առաջանցիկ զարգացման ապահովումն է կրթության որակի և կրթության
մատչելիության բարձրացման, ինչպես նաև որակյալ մարդկային պաշարների պատրաստման և շարունակական վերապատրաստման միջոցով:
Այս համատեքստում անձեռնմխելի ֆոնդերը, հանդիսանալով ՀՀ բուհերի
ռազմավարական զարգացման և ֆինանսական քաղաքականության
առանցքային բաղադրիչ, կարող են զգալիորեն նպաստել բուհերի ֆինանսական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն
ու բուհական համակարգի հեռանկարային զարգացմանը: ՀՀ բուհերի
անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումը կարող է նաև խթանել պետության
սոցիալ-տնտեսական ոլորտի զարգացումը՝ նախադրյալներ ստեղծելով
արդի տեխնոլոգիաների ներդրման ու օգտագործման, արտադրության
նոր ձևերի մշակման ու ներդրման, օտարերկրյա մասնավոր ներդրումների կատարման, տնտեսական հարաբերություններում մրցունակության
մեծացման և առհասարակ արտադրողականության ու արտադրության
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ցուցանիշների բարձրացման համար: ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման համակարգաստեղծ կառուցակարգեր չեն գործադրվում, քանի որ անձեռնմխելի ֆոնդեր ստեղծելու
և դրանք որպես ֆինանսական կայունության ապահովման կառուցակարգեր դիտարկելու փորձերը դեռևս ուսումնասիրված չեն ՀՀ բուհերի համատեքստում: Ուստի հոդվածում ներկայացվում են անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման նախադրյալները, որոնք դիտարկվում են ՀՀ բուհերի
ռազմավարական կառավարման համատեքստում:
Բուհերի՝ որպես սոցիալ-տնտեսական կառույցների, դերը հատկապես կարևորվում է՝ հաշվի առնելով ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության
զարգացման պետական քաղաքականությունն ու դրանից բխող պետական և հասարակական պահանջները: Գիտելիքահենք տնտեսության
ներկայիս պայմաններում կրթության զարգացումը տնտեսական կայուն
զարգացման հիմնական երաշխիքներից է: Ցանկացած զարգացած
տնտեսություն ունեցող պետության հիմքում բարձրագույն կրթության և
տեխնոլոգիական առաջատար հենքով գիտելիքների կիրառումն ու
հմտությունների զարգացումն ապահովող համակարգն է: Կրթության
հենքով պետության գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման քաղաքականությունը ենթադրում է՝
• կրթության, գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում մրցունակ ու երիտասարդ կադրերի թվի աճի ապահովում,
• կրթության և գիտության ոլորտների ենթակառուցվածքների ու
նյութատեխնիկական բազաների արդիականացում,
• հիմնարար և կիրառական բնույթի, ներառյալ տնտեսության մեջ
կիրառվող, գիտական արտադրանքի ստեղծմանն ուղղված հետազոտությունների խթանում,
• նորարարությունների ազգային համակարգի ստեղծում՝ կրթության և գիտության ոլորտներում տեխնոլոգիաների ու նորարարությունների ինտեգրման նախադրյալների ապահովմամբ,
• բարձրագույն կրթության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտներում կառավարման համակարգերի կատարելագործում,
• տարածաշրջանային և միջազգային գիտական ու գիտատեխնիկական համագործակցության հետագա զարգացում:
ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության խթանմանը նպաստող և բարձրագույն կրթության ոլորտի ու համակարգի զարգացման գործընթացներում
առանցքային դերակատարություն ունեցող բուհերը բախվում են մի շարք
այնպիսի համակարգային հիմնախնդիրների, ինչպիսիք են՝
• կրթության համակարգի՝ աճող ու փոփոխվող պահանջներին համապատասխանորեն արձագանքելու ներունակության դանդաղ զարգացումը,
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• կրթության պետական ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազման
միտումները,
• բուհերի ֆինանսական ներհոսքերի և պաշարների բազմազանության սակավությունը,
• ֆինանսական կառավարման ճկուն կառուցակարգերի գործառման
և արդյունավետության գնահատման վերլուծությունների սակավությունը,
• մրցակցային դաշտի փոփոխականությունը:
Այդ խնդիրների արդյունավետ լուծման կարևոր նախապայմաններից
են ՀՀ բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի և բուհերի
ֆինանսական կառավարման գործուն կառուցակարգերի մշակումը, կիրառումը, արդյունավետ գնահատումը և շարունակական զարգացումը:
ՀՀ բուհերում ֆինանսական մուտքերի բազմազանեցման և ֆինանսական ներհոսքերի կայուն ապահովման խնդիրները վերջին 20 տարիների
ընթացքում պարբերաբար քննարկման առարկա են դարձել: ՀՀ բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխման նպատակով անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման օրենսդրական նախադրյալների
ստեղծման և բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման նոր կառուցակարգերի մշակման պահանջը պայմանավորված է կրթության պետական
թերֆինանսավորման և ուսանողների ուսման վարձավճարներից բուհերի
խիստ կախվածության հիմնախնդիրներով: Բուհերի ֆինանսական կառավարման և գործունեության կայուն զարգացման վրա էական ազդեցություն ունեցող այս ֆինանսական գերխնդիրների պարագայում ցանկալի է, որ բուհերը ռազմավարացնեն անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումը
և ապահովեն դրանց արդյունավետ գործառումն ու շարունակական զարգացումը:
Անձեռնմխելի ֆոնդերը կազմակերպության ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման համակարգերի բաղկացուցիչ մասն են, հետևապես դրանց գործառումն իրականացվում է կառավարման համընդհանուր շրջափուլում (պլանավորում, իրականացում, ստուգում/գնահատում,
բարելավում): Անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարումն ընդհանուր առմամբ
միտված է կրթության և գիտության ֆինանսավորման աղբյուրների նպատակային և արդյունավետ օգտագործմանը, սեփական շրջանառու միջոցների համալրմանը, կազմակերպության ֆինանսական գործունեության
արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև կազմակերպության
ֆինանսական կայունության ապահովման ու ֆինանսական վիճակի գնահատման և երկարաժամկետ պլանավորման զարգացմանը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է ֆինանսական ներհոսքերով, ֆինանսական հարաբերություններով, դրանց
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ֆինանսական հետևանքների կանխատեսման մակարդակով և ըստ կանխատեսման արդյունքների՝ համապատասխան գործողությունների իրականացմամբ:
Բուհի անձեռնմխելի ֆոնդերի էությունն այն է, որ բուհի նվիրատուները, օրինակ՝ բուհի շրջանավարտները կամ շրջանավարտների միությունը, հենց բուհը՝ որպես իր գործունեության զարգացման շահագրգիռ կողմ
ու նախաձեռնող, բուհի գործընկեր կազմակերպություններն ու համագործակցող բուհերը, նվիրատվական ընկերությունները, ֆիզիկական անձինք և այլ շահագրգիռ կողմեր ու շահակիցներ բուհի գործունեության
որոշակի ուղղության զարգացման համար նվիրաբերում են նպատակային կապիտալ, որը ներդրվում է բաժնետոմսերի, արժեթղթերի, անշարժ
գույքի և այլ կապիտալի տեսքով և միտված է բուհի գործունեության տվյալ
ուղղության երկարաժամկետ ու կայուն զարգացման ապահովմանը [6]:
Անձեռնմխելի ֆոնդերը (endowment funds) ֆինանսական նպատակային կապիտալի և այն ակտիվների համախումբն են, որոնք ձևավորվում
են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նվիրատվություններից, նվիրաբերություններից ու կապիտալ ներդրումներից, ինչպես նաև դրանցից
գոյացած ֆինանսական միջոցներից: Անձեռնմխելի ֆոնդերի հիմնական
նպատակը ներդրողներից հավաքագրված միջոցներն ու ակտիվները
միասնական ներդրումային պորտֆելում ներդնելն է և կատարված ներդրումներից գոյացած միջոցների վերադարձելիության ու եկամտաբերության բարձր մակարդակի շարունակական ապահովումը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի միջոցները ձևավորվում են նաև բարեգործությունից, անհատույց օգտագործման համար նվիրաբերված միջոցներից, ժառանգությունից, հանգանակությունից և օրենսդրությամբ չսահմանափակված այլ աղբյուրներից: Այսպիսով, անձեռնմխելի ֆոնդերը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին, այդ թվում՝ բուհերին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն են՝ նպատակաուղղված կազմակերպությունների ռազմավարական նպատակների և հանրօգուտ նպատակների իրականացմանը:
Անձեռնմխելի ֆոնդերը թույլ են տալիս նվիրատուներին իրենց նվիրատվությունները, նվիրաբերությունները և անձնական կամ կազմակերպական ֆինանսական միջոցներն ուղղելու հանրային շահերի ու կարիքների բավարարմանն այն ակնկալիքով, որ անձեռնմխելի ֆոնդերը կծառայեն նպատակին և կօժանդակեն ուսումնական հաստատությանն այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջինս ծավալում է կանոնադրությամբ սահմանված իր գործունեությունը: Անձեռնմխելի ֆոնդերը նվիրատու(ներ)ի և
հաստատության միջև փոխհամաձայնության և երկարատև փոխհամագործակցության դրսևորում են [3]:
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Որպես կանոն՝ նվիրատվություններից և նվիրաբերություններից գոյացած մայր գումարն անձեռնմխելի է (մշտապես պահպանվող), և միայն
ներդրումային եկամտից գոյացած միջոցներն են ենթակա օգտագործման:
Անձեռնմխելի ֆոնդերն օտարման ենթակա չեն, և դրանց անվանական
արժեքները չեն նվազեցվում: Այդ միջոցները ներդրվում են հանրօգուտ
նպատակների իրականացման և բուհի կանոնադրական գործառույթների,
ռազմավարական գերակայությունների ու ֆինանսական կայունության
ապահովման համար: Նվիրատուներն ուսումնական հաստատությանը
հնարավորություն են տալիս ընտրելու այն կրթական նպատակները,
որոնց պետք է ծառայեն նվիրաբերված ֆինանսական միջոցները (որոշակի սահմանափակումներով) [3]: Ընդ որում՝ բուհը կարող է տրամադրված
ֆինանսական միջոցները ծախսել կամ հատկացումներ անել միայն որոշակի նպատակների իրականացման համար, որոնք միտված կլինեն կազմակերպական արժեքների ամրապնդմանը, նոր արժեքների ստեղծմանը
կամ առկա խնդիրների լուծմանը:
Անձեռնմխելի ֆոնդերը հայտնի են նաև որպես անձեռնմխելի կապիտալ, որը նպատակային կապիտալի տեսակներից է: Անձեռնմխելի կապիտալը կազմակերպության ակտիվների համախումբ է, որը ձևավորվում
է նվիրատուների կամ նվիրաբերողների կողմից տրամադրված միջոցներից: Անձեռնմխելի կապիտալը չի կարող ծախսվել կամ օտարվել՝ հանգեցնելով դրա անվանական արժեքի նվազմանը: Անձեռնմխելի կապիտալի համալրումն անձեռնմխելի կապիտալը կազմող սկզբնական դրամական միջոցների ավելացումն է, իսկ անձեռնմխելի կապիտալի համալրված մասն անձեռնմխելի կապիտալի բաղկացուցիչ մասն է [1, Հոդված 9]:
Ըստ Հանսմենի [5, p. 3-42.]` անձեռնմխելի ֆոնդերի միջոցով բուհերը
հնարավորություն են ունենում պահպանելու իրենց վարկանշային կապիտալը (կազմակերպության հանդեպ շահակիցների վստահության ընկալումը), ինչպես նաև ակադեմիական ինքնավարությունն ու ազատությունը:
Այս նպատակին հասնելու համար անձեռնմխելի ֆոնդերը բուհերի ֆոնդերից առանձին են գործառվում և կառավարվում են այնպես, որ բուհերի
ընթացիկ գործառնությունների համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը
չկատարվի ի հաշիվ անձեռնմխելի ֆոնդերի գնողունակության, ընդ որում՝
ֆոնդերի արժեքը պետք է ճշգրտված լինի գնաճով: Ըստ Բարի և Մակ
Քլելանի [4]՝ անձեռնմխելի ֆոնդերից գոյացած եկամտի որոշակի մասը
հատկացվում է բուհի ընթացիկ բյուջեի համալրմանը, իսկ եկամտի մյուս
մասը վերաներդրվում է անձեռնմխելի ֆոնդերի մայր գումարում, եթե այդ
եկամուտը չի գոյացել սահմանափակում ունեցող ֆոնդերից:
Ֆինանսական պլանավորման փուլում կարևոր է, որ բուհերը վերլուծեն իրենց ֆինանսական կարողությունները և ներունակությունը, ֆինանսական պաշարների հնարավոր աղբյուրները, ներդրումների ծավալն ու
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դրանց օգտագործման ժամկետները, սահմանեն ակնկալվող եկամուտների կամ շահութաբերության մակարդակը: Այս փուլում անհրաժեշտ է կատարել նաև ֆինանսական կանխատեսումներ՝ վեր հանելու և գնահատելու հնարավոր ռիսկերն ու բացասական գործոնները և նախանշելու
դրանց հաղթահարման ուղիները: Քանի որ երկարաժամկետ ֆինանսական պլանավորումը բուհերի գործունեության ռազմավարական զարգացման բաղկացուցիչ մասն է, հետևապես այն հիմք է հանդիսանում
տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական քաղաքականության (օրինակ՝ հարկային, շահաբաժնային քաղաքականություն) համար [2, էջ 37]:
Բուհերի երկարաժամկետ ֆինանսական պլանավորման արդյունավետության տեսանկյունից բուհերի բյուջետավորման ժամանակաշրջանը
պետք է համապատասխանի եկամուտների ստացման և ծախսերի կատարման ժամկետներին՝ հաշվի առնելով բուհերի բյուջեների բոլոր հոդվածներով նախատեսված եկամուտների ու ծախսերի հաշվարկների կազմումը: Երկարաժամկետ պլանավորման տեսանկյունից ֆինանսական
կանխատեսումների անհրաժեշտությունը պահանջում է, որ բյուջետավորման գործընթացը ներառի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարային խնդիրներ, որոնց լուծումն առնչվում է բյուջեի ու
ռազմավարական ծրագրի փոխհարաբերության հարցերին: Ընդհանուր
առմամբ, ՀՀ-ում բուհերի բյուջեները մշակվում են տնտեսության զարգացման տարբեր ոլորտներում պետական և կրթության քաղաքականության առաջնահերթությունների, պետական չափորոշիչների ու դրան վերաբերող օրենսդրական պահանջների, ֆինանսական ծախսերի կատարման նորմատիվային ակտերի և նման այլ օրենսդրական հիմքերի վրա:
Այսպիսով, իրենց անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու և ազգային ու միջազգային շուկաներում
առավել մրցունակ դառնալու համար ՀՀ բուհերին առաջարկվում է՝
• ուսումնասիրել ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման
իրավական և օրենսդրական հիմքերի, նախադրյալների և այդ ֆոնդերի
կառավարման ազգային կառուցակարգերի մշակման ու գործառման
հնարավորությունները՝ ձևավորելով և զարգացնելով ՀՀ-ում բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման մշակույթ,
• անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման լավագույն փորձերի և հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա մշակել ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման ձևաչափեր, որոնք հիմք կհանդիսանան ֆինանսական կայուն ներհոսքերի ապահովման և ֆինանսական
ինքնավարության համար,
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• ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման մշակույթի
ձևավորումն ու զարգացումը դիտարկել որպես ՀՀ-ում բուհերի գործունեության բարելավման և ավելի լայն առումով բարձրագույն կրթության
ազգային համակարգի ներկայիս բարեփոխումների կարևոր բաղադրիչ,
ինչպես նաև ազգային ու միջազգային մակարդակներում բուհերի մրցունակության մեծացման խթան:
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ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի գիտաշխատող,
տնտեսագիտության թեկնածու
ԱՐԱՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի գիտաշխատող,
տնտեսագիության և կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
տնտեսագիտության թեկնածու

«ԴՈՒՍՏՐ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ *
Հոդվածը նվիրված է կաթնամթերք արտադրող, մասնավորապես, «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ-ի ֆինանսական վիճակի վերլուծությանը, առկա խնդիրների բացահայտմանը և դրանց լուծման
ուղիների ներկայացմանը: Հոդվածում որպես վերլուծության բանաձևեր օգտագործվել են հայրենական, ինչպես նաև միջազգային մասնագետների կողմից առաջարկված ցուցանիշները, որոնք համադրելի են Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին Ձև 1 և ֆինանսական վիճակի մասին Ձև 2 հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների հետ: Ներկայացված ցուցանիշները կարելի է կիրառել տարբեր ոլորտներում ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու համար:
Հիմնաբառեր․ ֆինանսներ, շահութաբերություն, պարտավորություն, կապիտալ, ծախսեր, վարկեր, հարկեր, ռազմավարություն,
կառավարում, ռիսկեր:

Տնտեսավարող սուբյեկտի ձեռնարկատիրական գործունեության
իրականացման հիմնական նպատակը տնտեսական գործունեությունից
շահույթ ստանալն է և դրա հնարավորինս բարձր մակարդակ ապահովելը, ինչը հնարավոր է միայն պաշարների ճիշտ և արդյունավետ կառավարման միջոցով: Կազմակերպության գործունեության ֆինանսատնտեսական արդունավետության ապահովման համար կարևոր նախապայման է հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվառման արդյունավետ կազմակերպելը և կառավարումը: Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծությունների վերաբերյալ կարելի է առանձնացնել
տնտեսագետներ Ա. Բայադյանի, Կ. Առաքելյանի և այլոց աշխատությունները: Այնտեղ մանրամասն ներկայացված են կազմակերպություններում
ֆինանսական վերլուծության միջոցով տնտեսական գործունեության ֆինանսական և տնտեսական հիմնախնդիրների բացահայտումը դրանց
լուծման հնարավոր տարբերակների ներկայացումը [1, էջեր 85-89, 96-99,
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 16YR-5B051 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:
*
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141-143, 166, 170], [2, էջեր 59-60, 80-85, 118-121, 154-159], [3, էջ 89-98],
[4, p. 89-109]:
Սննդարդյունաբերությունը համարվում է ՀՀ տնտեսության զարգացման կարևորագույն լոկոմոտիվը, որը նպաստում է նաև գյուղատնտեսության զարգացմանը: Սննդարդյունաբերության մեջ կարևոր դերակատարում ունի կաթնամթերքի արտադրությունը, որն ուղղակիորեն կապված է անասնապահության հետ և վերջինիս զարգացմամբ և առաջընթացով է պայմանավորված նաև կաթնամթերքի արտադրույան որակը և ծավալները: Ներկայում ՀՀ–ում գործում են շուրջ 44 կաթնամթերք արտադրող կազմակերպություններ, որոնք լուծում են սոցիալ-տնտեսական
խնդիրներ, դրա հետ մեկտեղ ստեղծելով ավելացված արժեք, նպաստում
են գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացմանը և լուծում պարենային անվտանգության խնդիրը:
Հարկ է նշել, որ կաթնամթերքի արտադրության կազմակերպումը
բավական բարդ գործընթաց է և պահանջում է մեծ պաշարների ներդրում, քանի որ սննդի անվտանգության պահպանման պահանջները
խիստ են, իսկ արտադրության կազմակերպումը բարդ երկարատև պարբերաշրջան է: Այս տեսանկյունից արդյունավետ արտադրողականության
և սննդի անվտանգության պայմանների ապահովման նպատակով անհրաժեշտ են կաթի վերամշակման համապատասխան սարքեր և սարքավորումներ, ինչպես նաև արտադրամասի ներքին հարդարանքի համապատասխան պայմաններ, որը ֆինանսապես պաշարատար է ինչը շատ
դեպքերում ՀՀ տնտեսավարողներն ի զորու չեն ապահովել: Արդյունքում
շատ դեպքերում տնտեսավարողները ֆինանսական պաշարներ ներգրավելու նպատակով դիմում են համապատասխան կառույցներին և տնտեսական գործունեության ընթացքում առաջ են գալիս խնդիրներ կապված
շահութաբերության ոչ բավարար մակարդակ ապահովելու հետ:
Հետազոտության նպատակն է վերլուծության միջոցով բացահայտել
կազմակերպությունում առկա ֆինանսատնտեսական խնդիրները և ներկայացնել առաջարկներ ֆինանսական վիճակի բարելավման և շահութաբերության մակարդակի բարձրացման համար:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մեր կողմից իրականացվել է կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծություն՝ հիմք ընդունելով ՀՀ և արտասահմանյան հեղինակների կողմից առաջարկվող ֆինանսական վերլուծության մեթոդաբանությունը [1, էջեր 85-89, 96-99, 141-143, 166, 170], [2, էջեր
59-60, 80-85, 118-121, 154-159], [3, էջ 89-98], [4, p. 89-109]:
Ներկայացնենք «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ ֆինանսական ցուցանիշների [5] վերլուծության արդյունքները ստորև.
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Աղյուսակ 1
«Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ շահութաբերության գործակիցները
2014-2017թթ.

Գործակցի
անվանում
Զուտ շահույթի
գործակից

Համախառն
շահութաբերության
գործակից
Ինքնարժեքի
շահութաբերության
գործակից
Ակտիվների
շահութաբերություն
(ROA)
Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE)
Զուտ ակտիվների
շահութաբերություն
(RONA)

Գործակցի բանաձև
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո/
Իրականացումից հասույթ
(Իրականացումից հասույթ –
Իրականացումից արտադրանքի
ինքնարժեք)/ Իրականացումից
հասույթ
(Իրականացումից հասույթ –
Իրականացումից արտադրանքի
ինքնարժեք)/ Արտադրանքի
ինքնարժեք
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո/
Ընդամենը միջին ակտիվներ
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո/ Միջին
սեփական կապիտալ
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո/
Հիմնական միջոցներ +(ընթացիկ
ակտիվներ-ընթացիկ
պարտավորություններ)

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

0,08

0,56

2,44

-0,75

19,33

29,56

26,24

22,85

23,97

41,96

35,57

37,47

0,09

0,46

1,88

-0,56

-0,39

-6,17

-36,44

14,54

0,07

0,46

1,97

-0,54

Ըստ կատարած վերլուծության արդյունքների՝ ընկերության շահութաբերության գործակիցներից (Աղյուսակ 1) զուտ շահույթի գործակիցը
2014-2017 թթ. եղել է ցածր մակարդակի վրա բացառությամբ 2016 թ., երբ
1 ՀՀ դրամ իրացված արտադրանքից ստացվել է 2.44 ՀՀ դրամ շահույթ:
Հարկ է նշել, որ Ընկերությունն ունի ցածր շահութաբերության մակարդակ, 2017 թ. աշխատել է վնասով, ընդ որում՝ ցածր շահութաբերությունը
պայմանավորված է նաև կրեդիտորական պարտավորությունների մեծ
ծավալով: Համախառն շահութաբերության գործակիցը 2014-2017 թթ.
եղել է 19-29%-ի միջակայքում: Ինքնարժեքի շահութաբերության գործակիցը 2013 թ. եղել է 23-41%-ի միջակայքում, սակայն այդ ցուցանիշը չի
տալիս դեռևս լիարժեք պատկերը, քանի որ կարևոր է նաև համախառն
շահութաբերության ցուցանիշի բարձր լինելը: Ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) միայն 2014-2017 թթ. միայն 2017 թ. եղել է 1,88, որը կարելի է գնահատել դրական, սակայն մնացած տարիներին ցուցանիշն անբավարար է, ինչը վկայում է ընկերության ակտիվների անարդյունավետ
օգտագործման մասին: Նույնը կարելի է ասել սեփական կապիտալի շահութաբերության (ROE) վերաբերյալ, քանի որ Ընկերության հիմնական
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տնտեսական գործուներությունն իրականացվում է արտաքին աղբյուրների ֆինանսավորման արդյունքում: Զուտ ակտիվների շահութաբերության
ցուցանիշները 2014-2017 թթ. կարելի է գնահատել բացասական, բացառությամբ 2017 թ., քանի որ միայն այդ տարվա ընթացքում է, որ զուտ ակտիվների շրջանառությունից ստացվել է շահույթի բավարար մակարդակ:
Ներկայացված ցուցանիշների ցածր լինելը պայմանավորված է ֆինանսական արդյունքի՝ այն է շահույթի փոքր ցուցանիշով և ֆինանսական
ծախսերի ավելացմամբ, գործառնական և ֆինանսական ծախսերով որի
արդյունքում նվազել է նաև ընկերության ընդհանուր շահութաբերության
մակարդակը: Ֆինասական վերլուծության արդյունքում ստացված ցուցանիշների ընդհանուր ցածր մակարդակը պայմանավորված է արտադրանքի բարձր ինքնարժեքով, կապված արտադրության մեջ օգտագործվող
էլեկտրաէներգիայի և գազի բարձր արժեքով, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերով, որոնք ուղղակիորեն ազդում են արտադրանքի վերջնական գնի ձևավորման վրա: Այս ամենի արդյունքում ստացվում է շահութաբերության ցածր մակարդակ: Սակայն պետք է նկատել, որ տարիների ընթացքում ընկերությունում կատարվել են կապիտալ ներդրումններ, սարքավորումների վերազինում, առաքման մեքենաների ձեռքբերմանն ուղղված ներդրումներ, որոնք իրականացվել են հենց արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից:
Աղյուսակ 2
«Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ իրացվելիության գործակիցները
2014-2017թթ.
Գործակցի անվանում

Գործակցի բանաձև

Ընթացիկ իրացվելիություն (> 2) Ընթացիկ ակտիվներ/
Ընթացիկ
պարտավորություններ
Պարտավորություններ (< 50%) Երկարաժամկետ
և սեփական կապիտալ
պարտավորություններ/
հարաբերակցություն
Սեփական կապիտալ
Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ
պարտավորություններ և
պարտավորություններ/
երկարաժամկետ կապիտալ
(Երկարաժամկետ
հարաբերակցություն (< 33%)
պարտավորություններ
+Սեփական կապիտալ)
Լևերեջ (> 1.5 < 2)
Ընդամենը ակտիվներ/
Սեփական կապիտալ
Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ
պարտավորություններ և
պարտավորություններ/
շրջանառու կապիտալ
(Ընթացիկ ակտիվներհարաբերակցություն
Ընթացիկ
պարտավորություններ)
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2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

4,4

9,36

5,5

8,7

-1128.6

-1629,3

-2432,1

-2686,4

64,62

106,54

104,3

103,9

-11,59

-15,74

-24,5

-26,7

0,2

4,4

4,7

4,4

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Ըստ Աղյուսակ 2-ի տվյալների՝ իրացվելիության գործակիցները 20142017 թթ. անբավարար մակարդակի ունեն, բացառություն է ընթացիկ
իրացվելիության, գործակիցը, որը պայմանավորված է ընթացիկ պարտավորությունների ցածր մակարդակով, քանի որ ընկերության ֆինանսավորումն իրականացվել է երկարաժամկետ վարկային միջոցների
ներգրավման արդյունքում: Նշենք, որ երկարաժամկետ պարտավորությունների առկայությունը պայմանավորված է Ընկերությունում կապիտալ
նեդրումների, այն է սարքավորումների վերազինման հետ, որն ապահովվել է արտադրական ծավալների ավելացում և նոր արտադրատեսականու
ավելացում, արդյունքում ավելացնելով իրացման ծավալները 2014 թ.՝
իրացման ծավալները նախորդ տարվա նկատմամբ ավելացել են՝
75,5%-ով, 2015 թ.՝ 7,95%-ով, 2016 թ.՝ նվազել են 0,8%-ով, սակայն 2017 թ.
աճել են 20,85%-ով:
Աղյուսակ 3
«Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ ակտիվայնության գործակիցները
2014-2017 թթ.
Գործակցի անվանում

Գործակցի բանաձև

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

Ակտիվների
շրջանառելիություն

Իրականացումից հասույթ/ Միջին
ընդամենը ակտիվներ

1,03

0,83

0,77

0,75

Միջին ընթացիկ
ակտիվների
շրջանառելիություն

Իրականացումից հասույթ/ Միջին
ընթացիկ ակտիվներ

3,02

2,42

2,95

2,91

Զուտ շրջանառու
կապիտալի
հարաբերակցություն
Դեբիտորական
պարտավորությունների
հավաքագրման
ժամկետ

(Ընթացիկ ակտիվներ - Ընթացիկ
պարտավորություններ)/
Ընդամենը ակտիվներ
Ընդամենը միջին դեբիտորական
պարտավորություններ X 365/
Իրականացումից հասույթ

8,19

0,24

0,21

0,23

36,42

44,29

31,95

37,11

Հիմնական միջոցների
շրջանառելիություն

Իրականացումից հասույթ/
Հիմնական միջոցներ

1,34

1,29

1,10

1,10

Ըստ Աղյուսակ 3-ի տվյալների՝ ակտիվների շրջանառելիության գործակիցը 0.3 ցույց է տալիս ակտիվների յուրաքանչյուր դրամի դիմաց
ստացված իրականացումից հասույթը: Այսպիսով՝ դրամային արտահայտությամբ յուրաքանչյուր ակտիվի 1 դրամից ստացվում է 0.7 դրամ հասույթ: Ընթացիկ ակտվիների շրջանառելիության ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ ընթացիկ ակտիվի 1 դրամից ստացվում է 2,9-3 դրամ հասույթ:
Զուտ շրջանառու կապիտալի հարաբերակցության գործակիցը ցույց է
տալիս կարճաժամկետ իրացվելիությունը, այն է՝ ակտիվների արդյունավետության օգտագործման աստիճանը և ստացված ցուցանիշից երևում
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է, որ զուտ շրջանառու կապիտալն արդյունավետ չի օգտագործվել: Դեբիտորական պարտավորությունների հավաքագրման ցուցանիշը ցույց է
տալիս պարտավորությունների մարման արդյունավետությունը: Մեր օրինակում 31-40 ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ պարտավորությունների հավաքագրումը կատարվում է միջինը 35 օրում, որը կարելի է գնահատել բավարար: Հիմնական միջոցների շրջանառելիություն գործակիցը 2014-ից մինչև
2017 թ. գրեթե չի փոփոխվել, սակայն 2017 թ. այդ ցուցանիշը կազմել է 1,1,
ինչը նշանակում է հիմնական միջոցների շրջանառությունն իրականանում
է 1,1 անգամ և 1 դրամ հիմնական միջոցից ստացվում է 1,1 դրամ
իրականացումից հասույթ: Նշենք, որ Ընկերության հաշվեկշռի աճի գործակիցը 2014 թ. կազմել է 99,8%, 2015 թ.՝ 1,91%, 2016 թ.՝ 11,02%, իսկ
2017 թ.՝ 34,61%:
Աղյուսակ 4
«Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ լևերեջային գործակիցները
2014-2017թթ.
Գործակցի անվանում

Գործակցի բանաձև

Ֆինանսական կախվածության
գործակից (< = 0.5)

Ընդամենը
պարտավորություններ/
Ընդամենը ակտիվներ
Ֆինանսական ռիսկի գործակից Ընդամենը
(< = 1)
պարտավորություններ/
Սեփական կապիտալ
Ընթացիկ պարտավորություններ Ընթացիկ
և սեփական կապիտալի
պարտավորություններ/
հարաբերացություն
Սեփական կապիտալ
Ընթացիկ ոչ ընթացիկ
Ընթացիկ
հարաբերակցություն
պարտավորություններ/
Ոչ ընթացիկ
պարտավորություններ
Ընթացիկը ընդհանուրի
Ընթացիկ
հարաբերակցություն
պարտավորություններ/
Ընդամենը
պարտավորություններ
Սեփական կապիտալի
Սեփական կապիտալ/
հարաբերակցություն
Ընդամենը ակտիվներ
Կապիտալացման ցուցանիշ
Ընդամենը ակտիվներ
/Սեփական կապիտալ
Հիմնական միջոցներ սեփական Հիմնական միջոցներ/
կապիտալ հարաբերակցություն Սեփական կապիտալ

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

0,1

1,06

1,04

1,04

-12,59

-16,74

-25,64

-27,66

-1,21

-0,45

-1,14

-0,80

0,11

0,03

0,05

0,03

0,10

0,03

0,04

0,03

-0,09

-0,06

-0,04

-0,04

-11,59

-15,74

-24,46

-26,66

-6,66

-11,07

-17,07

-18,10

Ըստ Աղյուսակ 4-ի տվյալների՝ ֆինանսական կախվածության գործակիցը (սահմանված նորմատիվը < = 0.5) ցույց է տալիս ընկերության
ակտիվների կախվածությունը պարտավորություններից: Մեր օրինակում
2017 թ. 1,04 ցուցանիշը խոսում է ընկերության արտաքին աղբյուրներից
ֆինանսական կախվածության մասին: Ուսումնասիրելով ընկերության
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ֆինանսական ռիսկի, ընթացիկ ոչ ընթացիկ, ընթացիկն ընդհանուրի հարաբերակցության, սեփական կապիտալի հարաբերակցության, կապիտալացման և հիմնական միջոցներ սեփական կապիտալ հարաբերակցության ցուցանիշները կարելի է եզրակացնել, որ ընկերությունն ունի ֆինանսական խնդիրներ և տնտեսական գործունեության ընթացքում ֆինանսական ծախսերի պարագայում չի ապահովվում համապատասխան
շահութաբերության մակարդակ: Ընկերության ընթացիկ ինչպես նաև երկարաժամկետ կրեդիտորական պարտավորությունների կրճատման և
շահութաբերության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ են
համալիր լուծումներ:
Ուսումնասիրելով «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ կողմից ՀՀ պետական
բյուջե կատարվող հարկային մուտքերը [6]՝ կարելի է նկատել, որ տարիների ընթացքում խոշոր գումարներ ուղղվել է պետական բյուջե: Այսպես՝
2014 թ. պետական բյուջեի փոխանցումները կազմել են 124,474.8 հազար
ՀՀ դրամ, որից 29.5%-ը ուղղակի հարկեր (շահութահարկ կամ եկամտահարկ), 54.3%-ը անուղղակի հարկեր (ԱԱՀ, ակցիզային հարկ և այլն),
16%-ը այլ հարկեր, տուրքեր, որով 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում Ընկերությունը զբաղեցրել է 188-րդ տեղը [7]: Ընկերության կողմից
2015թ. վճարված հարկերը կազմել են 752,732.1 հազար ՀՀ դրամ, որից
18.3%-ը ուղղակի հարկեր (շահութահարկ կամ եկամտահարկ), 65.7%-ը
անուղղակի հարկեր (ԱԱՀ, ակցիզային հարկ և այլն), 15.9%-ը այլ հարկեր,
տուրքեր, որով 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում զբաղեցրել է
157-րդ տեղը [8]: Վճարված հարկերը 2016թ. կազմել են 761,205.4 հազար
ՀՀ դրամ, որից 13.5%-ը ուղղակի, 67.1%-ը անուղղակի հարկեր և 19.4%-ը,
այլ հարկեր, տուրքեր, որով 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում զբաղեցրել է 168-րդ տեղը [9]: Վճարված հարկերը 2017թ. կազմել են
1,185,608.5 հազար ՀՀ դրամ, որից 9.7%-ը ուղղակի, 73.7%-ը անուղղակի
հարկեր և 16.6%-ը այլ հարկեր, տուրքեր, որով 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում զբաղեցրել է 128-րդ տեղը [10]:
Այսպիսով՝ «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ կողմից հարկային մուտքերը
պետական բյուջե վերջին տարիների ընթացքում ավելացել են՝ սակայն
ակնհայտ է Ընկերության ֆինանսական վիճակի ոչ բավարար լինելը: Ընկերության նշանակությունը տնտեսության մեջ մեծ է, քանի որ տնտեսական գործունեության ընթացքում ապահովվում են աշխատատեղեր, գյուղացիական տնտեսություններից մթերվում է կաթ, որն ուղղվում է վերամշակման, նպաստելով երկրում գյուղատնտեսության, սննդարդյունաբերության, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը: Կատարված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ-ում
առկա են ֆինանսական և մասնավորապես վարկային ծանրաբեռնվածության խնդիրներ կապված հիմնական միջոցների վերազինման հետ,
սակայն կարելի է նկատել, որ գործունեության ընթացքում ընթացիկ և եր101
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կարաժամկետ պարտավորությունների ծանրաբեռնվածության առկայությամբ հանդերձ ապահովվում է շահութաբերության ցածր մակարդակ,
սակայն բավարար չէ ընկերության զարգացման համար: Ընկերությունում
շահութաբերության ցածր մակարդակի պայմաններում հնարավոր չի լինում ապահովել կապիտալի համապատասխան ծավալի առկայություն,
ինչի արդյունքում ակտիվների առաջացման հիմնական աղբյուրը փոխառություններն են և վարկերը:
Այսպիսով՝ «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ-ում առաջարկվում է մշակել
ֆինանսական ռազմավարական ծրագիր, համաձայն որի կորոշվի ընթացիկ և հետագա գործունեության համար արդյունավետ ֆինանսավորման
աղբյուրները, կապիտալի օգտագործման արդյունավետության, կայունության ապահովման համար: Ընկերությունում թողարկվող արտադրատեսականու քանակի և կատարվող ծախսերի արդյունավետ համամասնության
բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ է նաև որոշել արտադրանքի
անվնասաբերության կետը, որը հետագայում կհամադրվի ինքնարժեքի և
շահութաբերության դրույքաչափի հաշվարկի հետ: Առաջարկվում է մշակելով կառավարչական հաշվառման հայեցակարգ և ներդնել կառավարչական հաշվառման համակարգ [11, էջ 3-6, 20-22]: Ընկերությունում առաջարկվում է մշակել կառավարչական հաշվետվությունների ձևեր, իրականացնել գործարարության փաստաթղթավորում և համապատասխան համակարգչային ծրագրային ապահովման միջոցով ներդնել միասանական
տեղեկատվական համակարգ: Կառավարչական հաշվառման միջոցով
հնարավոր կլինի դասակարգել ծախսերը հաստատուն և փոփոխականի
իրականացնելով փաստացի ինքնարժեքի հաշվարկ և դրանց կառավարմամբ ապահովել ֆինանսական արդյունքի, մասնավորապես, շահույթի
բավարար մակարդակ: Միաժամանակ հնարավոր կլինի վերլուծել ոչ նյութական ակտիվների նշանակությունը, կազմը կառուցվածքը և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը և շահութաբերությունը, հաշվառել
նյութերով ապահովվածությունը, արտադրանքի նյութատարությունը, դրա
փոփոխության ազդեցությունն ինքնարժեքի վրա:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընկերությունում ֆինանսական խնդիրներն առաջանում են նաև ֆինանսական պաշարների օգտագործման անարդյունավետության պատճառով, մասնավորապես դրանց
էքստենսիվ օգտագործմամբ: Պաշարների արդյունավետ օգտագործման
նպատակով անհրաժեշտ է կազմակերպատեխնիկական և ֆինանսական
միջոցառումների ճիշտ պլանավորում, ֆինանսատնտեսական ճշգրիտ
վերլուծություններ, որոնք միտված կլինեն ֆինանսական վիճակի բարելավմանը: Անհրաժեշտ է կազմակերպությունում իրականացնել վերահսկողական միջոցառումներ ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքում
դրամական միջոցների և նյութական պաշարների փաստացի օգտագործման, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների շարժի
նկատմամբ հաշվարկավճարային կարգապահության բարելավման համար:
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ԱՐՏԱԿ ՇԱԲՈՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի նախագահ,
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը տնտեսավարողների համար առողջ մրցակցային դաշտի կայացումն է և դրա
հանդեպ շարունակական վերահսկողությունը, ազատ և արդար
մրցակցության պաշտպանությունը [3]: Հայաստանի Հանրապետությունում աստիճանաբար բարելավվում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Միաժամանակ, առաջանում են նոր խնդիրներ, որոնց անհրաժեշտ է արձագանքել ժամանակին՝ կանխելու դրանց հնարավոր բացասական
հետևանքները տնտեսության զարգացման գործընթացի վրա:
Հիմնաբառեր. համակենտրոնացում, վերահսկողություն, մրցակցություն, ինստիտուցիոնալ հիմքեր, օրենսդրություն:

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և մրցակցային արդյունավետ միջավայրի ձևավորման խնդիրը մեծապես կապված է համակենտրոնացումների նկատմամբ հսկողության արդյունավետ կառուցակարգերի կիրառման հետ, որով էլ պայմանավորված մրցակցային մարմինները վերահսկողություն են իրականացնում նաև համակենտրոնացման գործարքների նկատմամբ [4]: Պետք է նշել, որ համակենտրոնացումները հաճախ կարող են արդյունք լինել տարբեր ընկերություններում ընդունված կառավարչական որոշումների՝ պայմանավորված ընկերությունների տնտեսական ցուցանիշների բարելավմամբ, գործունեության ոլորտի փոփոխության անհրաժեշտությամբ, նոր տեխնոլոգիաների
ներգրավմամբ և այլն: Միաժամանկ մերօրյա աշխարհում տեղի ունեցող
կոոպերացման բարձր մակարդակն ինքնին հրամայական է դարձնում
ձևավորել վերազգային կամ ներազգային ընկերություններ, որոնց
կառավարման ներքո կարող են հայտնվել նախկինում միմյանց մրցակից
հանդիսացող տնտեսավարող սուբյեկտները: Հաշվի առնելով այն, որ խոշոր ընկերությունները, ունենալով գերիշխող դիրք և շուկայական իշխանություն համապատասխան ապրանքային շուկաներում, կարող են միավորվել, ձեռք բերել իրենց մրցակից ընկերությունների ակտիվները, բաժնեմասերը, ստանալ նրանց գործողությունների նկատմամբ հսկողության
հնարավորություններ, բազմաթիվ երկրների, այդ թվում՝ նաև Հայաստանի
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օրենսդրությունները սահմանում են համապատասխան ընթացակարգեր,
որոնք անհրաժեշտ է պահպանել նման գործարքներ իրականացնելիս:
Մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության մեջ համակենտրոնացումների նկատմամբ հսկողության պահանջի սահմանման նպատակը
մրցակցության պաշտպանությունն է, որպեսզի համակենտրոնացումները
վնաս չհասցնեն մրցակից ընկերությունների շահերին: Այնուհանդերձ
շատ համակենտրոնացումներ չեն խաթարում մրցակցությունը, անգամ որոշ համակենտրոնացումներ կարող են նպաստել մրցունակության բարձրացմանը, կարող են դեպքեր լինել, երբ համակենտրոնացումը չեզոք ազդեցություն թողնի մրցակցության վրա [5]:
Մասնավորապես, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
օրենսդրության համաձայն՝ տնտեսավարող սուբյեկտների համակենտրոնացում են դիտարկվում`
1) տնտեսավարող սուբյեկտների միացումները և միաձուլումները,
2) տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից այլ տնտեսավարող սուբյեկտի
ակտիվների ձեռքբերումը, եթե դրանց արժեքն ինքնին կամ ձեռք բերողին
արդեն պատկանող ակտիվների արժեքի հետ միասին կազմում է այդ
տնտեսավարող սուբյեկտի ակտիվների արժեքի 20 տոկոսը կամ ավելին,
4) տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից այլ տնտեսավարող սուբյեկտի
փայաբաժնի ձեռքբերումը, եթե դա ինքնին կամ ձեռք բերողին արդեն պատկանող փայաբաժնի հետ միասին կազմում է այդ տնտեսավարող սուբյեկտի
կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոսը կամ ավելին,
5) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից կատարվող ցանկացած
գործարք, գործողություն, որի շնորհիվ տնտեսավարող սուբյեկտն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կազդի այլ տնտեսավարող սուբյեկտի որոշումների կայացման կամ մրցունակության վրա կամ կարող է ազդել այլ
տնտեսավարող սուբյեկտի որոշումների կայացման կամ մրցունակության վրա:
Հարկ է նկատել, որ համաձայն օրենսդրության, միացման դեպքում
համակենտրոնացման մասնակիցներ են համարվում միացմանը մասնակից ընկերությունները, իսկ միաձուլման մասնակիցներ են համարվում
միաձուլվող ընկերությունները: Մյուս կողմից, ակտիվների ձեռքբերման
պարագայում համակենտրոնացման մասնակիցներ են ակտիվներ իրացնող և ձեռք բերող տնտեսավարող սուբյեկտները:
Ինչ վերաբերում է փայաբաժնի ձեռքբերման միջոցով կատարվող
համակենտրոնացման գործերին, ապա տվյալ դեպքում համակենտրոնացման մասնակիցներ են փայաբաժին ձեռք բերողը և այն ընկերությունը, որի
կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում ձեռք է բերվում փայաբաժին:
Համակենտրոնացման գործարքները կարող են դասակարգվել
հետևյալ խմբերում`
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1) հորիզոնական համակենտրոնացում, երբ գործարքը տեղի է
ունենում նույն ապրանքային շուկայում.
2) ուղղահայաց համակենտրոնացում, երբ գործարքը տեղի է ունենում
փոխկապակցվածություն ունեցող տարբեր ապրանքային շուկաներում.
3) խառը համակենտրոնացում, որբ գործարքը կատարվում է տարբեր
ապրանքային շուկաներում:
Ըստ որում՝ համակենտրոնացում չեն դիտարկվում տնտեսավարող
սուբյեկտների այնպիսի վերակազմակերպումները, գործողությունները
կամ գործարքները, որոնք տեղի են ունենում մրցակցության օրենսդրության համաձայն անձանց խումբ կազմող տնտեսավարող սուբյեկտների
միջև [5]:
Պակաս կարևոր չէ նաև համակենտրոնացման իրավական հայտարարագրումը: Իրավական առումով, տնտեսավարող սուբյեկտների ոչ
բոլոր համակենտրոնացումներն են ենթակա հայտարարագրման: Տնտեսավարող սուբյեկտները մինչև համակենտրոնացումների գործողության
մեջ դնելը, պետք է հայտարարագրվեն մրցակցային մարմնում, եթե` համակենտրոնացման մասնակիցների ակտիվների կամ հասույթի ընդհանուր արժեքը (չափը) կամ մասնակիցներից առնվազն մեկի ակտիվների
կամ հասույթի արժեքը (չափը) դրա ստեղծմանը նախորդող վերջին ֆինանսական տարում գերազանցել է Հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ակտիվների կամ հասույթ(ներ)ի արժեքը (չափը). ինչպես նաև այն
դեպքում, երբ համակենտրոնացման մասնակիցներից առնվազն մեկը
որևէ ապրանքային շուկայում ունի գերիշխող դիրք:
Հարկ է նկատել, որ համակենտրոնացման հայտարարագրի միջոցով
ընկերությունները տեղեկություններ են ներկայացնում համակենտրոնացման ձևի, նպատակի, ֆինանսական վիճակի և այլնի վերաբերյալ: Ընդ
որում, սահմանված ընթացակարգի համաձայն, եթե համակենտրոնացման մասնակիցներից որևէ մեկը գործունեությունը սկսել է տվյալ տարում,
ապա նրա ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը ներկայացվում են հայտարարագրմանը
նախորդող ամսվա վերջի դրությամբ:
Համակենտրոնացման գործարքների ուսումնասիրության ժամանակ
մրցկցային մարմնի կողմից դիտարկվում նախորդ տարվա ընթացքում
իրացրած ապրանքների ծավալներն ըստ տեսականու, ինչպես նաև արտադրական կարողությունները [5]:
Ինչ վերաբերում է համակենտրոնացման պետական կարգավորմանը, ապա հայտարարագրման ենթակա համակենտրոնացումը թույլատրվում կամ արգելվում է Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա: Ընդ արում
նշված որոշումները կարող են պարունակել նաև համակենտրոնացման
մասնակցի (մասնակիցների) համար պարտադիր կատարման ենթակա
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պարտավորություններ ու պայմաններ: Իր հերթին, Հանձնաժողովը համակենտրոնացման գործարքները գնահատելիս հաշվի է առնում տնտեսական մրցակցությունը խոչընդոտելու, ներառյալ` մրցակցային պայմանների վատթարացման, գերիշխող դիրքի ամրապնդման և գերիշխող դիրքի հանգեցնելու հանգամանքները:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ այն դեպքում, երբ տնտեսավարող
սուբյեկտն ապացուցում է, որ տվյալ համակենտրոնացման արդյունքով
ապրանքային շուկայում կապահովվեն մրցակցային պայմաններ, Հանձնաժողովը թույլատրում է գործողության մեջ նել հայտարարագրման ենթակա համակենտրոնացումը: Ըստ որում՝ արգելվում է համակենտրոնացումը գործողության մեջ դնելը հետևայալ դեպքերում՝
1) մինչև Հանձնաժողովի կողմից որոշում կայացնելը կամ որ նույն է
չհայտարարագրված համակենտրոնացման դեպքում,
2) Հանձնաժողովի կողմից համակենտրոնացումն արգելելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու կամ որ նույն է արգելված համակենտրոնացում պարագայում:
Միաժամանակ պետք է նշել, որ եթե Հանձնաժողովն ուսումնասիրության արդյունքում որակում է համակենտրոնացումը որպես արգելված,
ապա այն Հանձնաժողովի որոշմամբ ենթակա է լուծարման (լուծման, դադարեցման) [5]:
Այնուամենայնիվ քիչ չեն լինում դեպքեր, երբ համակենտրոնացումները նպաստում են միաձուլվող տնտեսավարողների շուկայական իշխանության ուժեղացմանը, արդյունքում հանգեցնելով մրցակցության սահմանափակմանը:
Համակենտրոնացումների տեսակները առարկայական ներկայացնելու համար բերենք հետևյալ օրինակները:
Առաջինը հորիզոնական համակենտրոնացումն է, երբ այն տեղի է
ունենում միևնույն ապրանքային շուկայում: Օրինակ՝ շաքարավազի
իրացմամբ զբաղվող երկու ընկերություններ միավորվում են:
Հաջորդը՝ ուղղահայաց համակենտրոնացումն է, երբ գործարքը տեղի
է ունենում իրար հետ փոխկապակցված երկու տարբեր ապրանքային շուկաներում: Օրինակ՝ հավի ձու արտադրող և հավի կեր արտադրող ընկերությունները միաձուլվում են:
Համակենտրոնացման երրորդ տեսակը խառը համակենտրոնացումն
է, երբ գործարքը տեղի է ունենում տարբեր ապրանքային շուկաներում:
Օրինակ՝ կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը խոշոր փայաբաժին է ձեռք բերում կարագի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության մոտ:
Մրցակցության տեսանկյունից ամենառիսկայինը հորիզոնական համակենտրոնացումներն են: Ուղղահայաց համակենտրոնացումներն ավելի
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քիչ ռիսկային են, իսկ խառը համակենտրոնացումները մրցակցության
տեսանկյունից համարվում են ոչ ռիսկային:
Այս առումով Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնժողովը (այսուհետև՝ Հանձնաժողով) կատարվող ամենօրյա
աշխատանքների ընթացքում առնչվել է նաև մի շարք խնդիրների, որոնց
լուծումը ևս կնպաստի Հանձնաժողովի լիազորությունների արդյունավետ
իրականացմանը և մրցակցային միջավայրի բարելավմանը: Այսպես, ապրանքային շուկաներում կենտրոնացվածության մակարդակի մեծացումը
որոշ դեպքերում կարող է կատարվել նաև միևնույն շուկայում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների միաձուլումների,
միացումների, փայաբաժինների և ակտիվների ձեռքբերման միջոցով:
Հետևապես համակենտրոնացումների նկատմամբ վերահսկողությունը
հանդիսանում է շուկաներում կենտրոնացվածության մակարդակի վրա
ներգործության համար Հանձնաժողովին վերապահված հիմնական գործիքը [6]: Համակենտրոնացումների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության ուղղությամբ վերջին տարիներին իրականացվել է զգալի աշխատանք, որի արդյունքում Հանձնաժողովին հասանելի տեղեկատվական բազաների (www.e-register.am կայքի տվյալների հիման վրա) վերլուծությամբ բացահայտվել են բազմաթիվ չհայտարարագրված համակենտրոնացման գործարքներ և վերջիններիս կապակցությամբ կիրառվել են
պատասխանատվության միջոցներ: Հարկ է նշել, որ ներկայումս Հանձնաժողովը հնարավորություն չունի ամբողջական հսկողություն իրականացնելու տնտեսությունում կատարվող բոլոր գործարքների նկատմամբ:
Մասնավորապես բաժնետիրական ընկերությունների կողմից կատարվող
գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվական բազաները ներկայումս
Հանձնաժողովի համար հասանելի չեն: Ուստի Հանձնաժողովը զրկված է
նշված գործարքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման
հնարավորությունից և, ըստ էության, Հանձնաժողովի տեսադաշտից
դուրս են մնում «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերությունում և ռեեստր վարող այլ կազմակերպություններում արժեթղթերով կատարվող գործարքների վերաբերյալ տվյալները:
Կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է Հանձնաժողովի համար հասանելի
դարձնել ռեեստր վարող բոլոր մարմինների տեղեկատվական բազաները, որը կնպաստի կատարվող գործարքների նկատմամբ Հանձնաժողովի վերահսկողության մակարդակի ուժեղացմանը:
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ԱՐՏԱԿ ՇԱԲՈՅԱՆ
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի նախագահ,
տնտեսագիտության թեկնածու, դեցենտ
ԱՐՄԱՆ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի մեթոդաբանության և
ծրագրերի մշակման վարչության պետ,
տնտեսագիտության թեկնածու

ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ
ՀԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
Մրցակցային միջավայրի ձևավորումը հանդիսանում է կարևոր
նախադրյալ ապրանքային շուկաների զարգացման, ապրանքների գների նվազման և իրացվող տեսականու որակի բարձրացման
գործում: Այս առումով էական նշանակություն ունի նաև այն հարկային համակարգը, որի պայմաններում գործում են շուկայի մասնակիցները: Հոդվածում դիտարկվել է հարկային համակարգի ազդեցությունը Հայաստանում մի շարք սպիրտային խմիչքների շուկաներում մրցակցության միջավայրի ձևավորման վրա: Դիտարկված ընկերությունների ցուցանիշների հիման վրա ներկայացվել
են այն խնդիրները, որի արդյունքում առաջանում են անհավասար
մրցակցային պայմաններ միևնույն գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունների համար: Ուսումնասիրության հիման վրա կատարված են առաջարկություններ հարկման կառուցակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ:
Հիմնաբառեր. մրցակցություն, սպիրտային խմիչների շուկա,
հարկման կառուցակարգեր, անհավասար հարկում:

Մրցակցային միջավայրի ձևավորումը հանդիսանում է կարևոր նախադրյալ ապրանքային շուկաների զարգացման, ապրանքների գների
նվազման և իրացվող տեսականու որակի բարձրացման գործում: Այս
առումով էական նշանակություն ունի նաև այն հարկային համակարգը,
որի պայմաններում գործում են շուկայի մասնակիցները: Ըստ էության՝
թերի կամ ոչ արդյունավետ հարկային համակարգը կամ հարկային վարչարարությունը կարող են ոչ միայն նպաստել, այլ նաև հանգեցնել շուկաներում կենտրոնացվածության մեծացմանը: Ընդ որում՝ առանձնակի
կարևորվում են լայն սպառման ապրանքների գծով կատարվող ուսումնասիրությունները, որոնց թվին են դասվում սպիրտային խմիչքները: Սույն
վերլուծության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ ակցիզային հարկի հաշվարկման և վճարման գործընթացում առկա օրենսդրական բացերի պայմաններում ոլորտում ներգրավված որոշ ընկերությունների գործողություններ կարող են հանգեցնել անհավասար մրցակցա112
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յին միջավայրի ստեղծմանը: Տվյալ դեպքում կատարված ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է եղել բացահայտել ակցիզային հարկի հաշվարկման և վճարման գործընթացում մրցակցությանը վերաբերող հնարավոր ռիսկերը և դրանց նվազեցման ուղղությամբ մշակել համապատասխան առաջարկություններ:
Ուսումնասիրության շրջանակներում որպես խնդիրներ են դիտարկվել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքներ արտադրող ընկերությունների կողմից ակցիզային հարկի վճարումից խուսափելուն ուղղված մեխանիզմների բացահայտումը և մրցակցային միջավայրի վրա դրա ազդեցության գնահատումը:
Վերլուծության խնդիրներից ելնելով՝ ուսումնասիրվել են սպիրտային
խմիչքներ ներմուծող և արտադրող ընկերությունների արտադրության, ներմուծման և իրացման մանրամասները, մասնավորապես դիտարկվել են ապրանքները ներմուծման և արտադրության առաջնային օղակներից մինչև
վերջնական սպառողներին հասցնելու գործընթացում ակցիզային հարկի
վճարման առնչությամբ առաջացող մրցակցային հնարավոր խնդիրները:
Վերլուծությունը կատարվել է հիմնականում շուկայի մասնակիցների և պետական մարմինների վիճակագրական տվյալների հիման վրա:
Դիտարկված խնդիրը վերաբերում է ենթաակցիզային ապրանքներ
արտադրող ընկերությունների կողմից ակցիզային հարկի վճարներից
խուսափելուն: Մասնավորապես ՀՀ հարկային օրենսգրքի պահանջների
համաձայն՝ ակցիզային հարկի հաշվարկման բազա է հանդիսանում արտադրանքի բնաիրային չափման միավորը և բացթողման գինը: Վերը
նշվածը հիմք ընդունելով՝ մի շարք ընկերություններ առևտրի օբյեկտների
(խանութների) և առևտրային ցանցերի հետ աշխատում են միջնորդ ընկերությունների միջոցով: Ընդ որում՝ նշված միջնորդ ընկերությունները
հաճախ հանդիսանում են արտադրող ընկերությունների հետ փոխկապակցված ընկերություններ: Արդյունքում ակցիզային հարկը վճարվում է
միայն արտադրող ընկերությունների կողմից, որը շատ ավելի ցածր է,
քան կարող էր լինել միջնորդ ընկերությունների իրացման գների հիման
վրա հաշվարկման պարագայում: Պետք է նկատել, որ նման վարքագիծ
դրսևորում են ոչ բոլոր արտադրողները, որի արդյունքում հարկերի վճարումից խուսափող ընկերությունները ստանում են էական առավելություն
շուկայի բարեխիղճ մասնակիցների նկատմամբ: Այսպես, կոնյակի շրջանառության բնագավառում դիտարկված չորս ընկերություններից («N 1»,
«N 2», «N 3» և «N 4» ընկերություններ) երկուսում «N 1» և «N 2» ընկերություններն արտադրված կոնյակը նախ իրացնում են համապատասխանաբար «N 1A» և «N 2A» ընկերություններին, այնուհետև վերջիններիս կողմից
կազմակերպվում է ապրանքների մատակարարումը դեպի մանրածախ
առևտրի օբյեկտներ: Ներկայացված կառուցակարգի գործադրման արդյունքում դիտարկվող ապրանքատեսակների գծով ակցիզային հարկի
կորստի չափը «N 2» ընկերությունում տատանվում է 50-ից 56 տոկոսի
սահմաններում, իսկ «N 1» ընկերությունում այն կազմում է առավելագույնը
118 տոկոս (տե՛ս Աղյուսակ 1):
113

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

Աղյուսակ 1
Կոնյակի շրջանառության բնագավառում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների կողմից վճարվող
ակցիզային հարկի վերաբերյալ
N

Ընկերության անվանումը

5 «աստղ»
0.5 լ

1

Ապրանքի ծավալը

2

Չափման միավոր

3

Միավորի գինը (առանց ԱԱՀ)

4
Ակցիզային հարկ

5
6
7
8
9

«N 2»

«N 1»

7 «աստղ»
0.5 լ

5 աստղ
0.7 լ

6 տարեկան
0.7 լ

20 տարեկան
0.5 լ

դրամ

ըստ արժեքային դրույքաչափի (1
906*0.5)

ըստ հաստատագրված
դրույքաչափի (3500*0.4*0.5)
Գնորդ ընկերության իրացման գինը՝ առանց ԱԱՀ և
ակցիզային հարկ
Ակցիզային հարկի գումարը ըստ արժեքային
դրույքաչափի (2 965*0.5)
Ակցիզային հարկի կորստի չափը՝ արժեքային
(1 482-953)
Ակցիզային հարկի կորստի չափը՝ տոկոսներով
(1 482/953-1)

114

1,906

2,794

2,577

3,863

10,120

953

1,397

1,288

1,932

5,060

700

1,200

980

1,680

4,400

2,965

4,186

5,170

6,193

22,023

1,482

2,093

2,585

3,097

11,012

530

696

1,297

1,165

5,952

56%

50%

101%

60%

118%

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Դիտարկվող հաջորդ ապրանքատեսակը գարեջուրն է, որի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվել երեք արտադրող ընկերությունները, այդ թվում` «N 1B» «N 2B» և «N 3B» ընկերությունները (տե՛ս
Աղյուսակ 2): Համաձայն կատարված հաշվարկների՝ «N 3B» ընկերությունը 0.5 լ տարողությամբ գարեջուրն իրացնում է 156 դրամով, որի պարագայում կիրառվում է ակցիզային հարկի հաստատագրված դրույքաչափը, իսկ հարկի գումարը կազմում է 53 դրամ: Մինչդեռ մատակարար
հանդիսացող միջնորդ ընկերություններն այն իրացնում են 198 դրամով,
որի պայմաններում արդեն կիրառելի է ակցիզային հարկի արժեքային
դրույքաչափը: Տվյալ դեպքում հարկի գումարը կազմում է 59 դրամ` փաստացի վճարված մեծությանը գերազանցելով 7 դրամով կամ որ նույն է 13
տոկոսով: Դիտարկվող ապրանքատեսակների գծով ընկերության կողմից թերի վճարվող ակցիզային հարկի գումարը տատանվում է 13-ից 18
տոկոսի սահմաններում: Պակաս կարևոր չէ նաև «N 2B» ընկերության
գծով կատարված հաշվարկների ներկայացումը: Ըստ այդմ՝ 0.5 լ տարողությամբ գարեջրի իրացման գինը կազմում է 160 դրամ, որի պայմաններում կիրառելի է ակցիզային հարկի հաստատագրված դրույքաչափը`
53 դրամի չափով: Այս դեպքում ևս մատակարար ընկերության գնի
նկատմամբ հաշվարկված ակցիզային հարկը գերազանցում է տվյալ արտադրանքի համար փաստացի վճարված հարկի մեծությունը 6 դրամի
չափով կամ որ նույն է՝ 10 տոկոսով: Ընկերությունում պակաս վճարված
ակցիզային հարկի գումարը դիտարկվող տեսականու պարագայում
կազմում է առավելագույնը 27 տոկոս: Ուսումնասիրության ընթացքում
դիտարկված հաջորդ ընկերությունը «N 1B» ընկերությունն է, որի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ պակաս վճարված գումարը գերազանցում է փաստացի վճարված հարկի մեծությանը 14 դրամով կամ որ նույն է 27 տոկոսով:
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Գարեջրի շրջանառության բնագավառում գործունեություն իրականացնող
ընկերությունների կողմից վճարվող ակցիզային հարկի վերաբերյալ
Ընկերության անվանումը

N

«N 3B»

«N 2B»

1 Ապրանքի ծավալը

0,5 լ

0,5 լ

0,5 լ

0.5 լ

2 Չափման միավոր
3 Միավորի գինը (առանց ԱԱՀ)

156

156

164

դրամ
160

ըստ արժեքային դրույքաչափի
(156*0.3)

47

47

49

ըստ հաստատագրված
դրույքաչափի (105*0.5)

53

53

4
5

Ակցիզային
հարկ

Աղյուսակ 2

«N 1B»

0.33 լ

0.5լ թ/բ»

0.5

122

199

167

48

37

60

50

53

53

35

53

53

6

Գնորդ ընկերության իրացման գինը՝ առանց
ԱԱՀ և ակցիզային հարկ

198

198

206

193

155

232

223

7

Ակցիզային հարկի գումարը ըստ արժեքային
դրույքաչափի (198*0.3)

59

59

62

58

47

70

67

8

Ակցիզային հարկի կորստի չափը՝ արժեքային
(59-53)

7

7

9

6

10

10

14

9

Ակցիզային հարկի կորստի չափը՝ տոկոսներով
(59/53-1)

13%

13%

18%

10%

27%

17%

27%

116

Տնտեսագիտություն (Կառավարում)

Բացի այդ, դիտարկվել են նաև օղու, գինու և շամպայնի արտադրության ոլորտում գործունեություն իրականացնող մի շարք խոշոր ընկերությունները, որոնք ապրանքների իրականացումը կազմակերպելու գործընթացում նման կառուցակարգեր չեն օգտագործել:
Եզրակացություն
Հարկային օրենսգրքի պահանջների համաձայն՝ ակցիզային հարկի
համար սահմանված են խառը դրույքաչափեր, այսինքն՝ կիրառվում են
արժեքային և հաստատագրված դրույքաչափերով հաշվարկված մեծություններից առավելագույնը: Ընդ որում՝ տեղական ընկերությունների համար հարկման արժեքային դրույքաչափը հաշվարկվում է բացթողման
գնի նկատմամբ, որի արդյունքում մի շարք ընկերություններ առևտրի օբյեկտների (խանութների) և առևտրային ցանցերի հետ աշխատում են միջնորդ ընկերությունների միջոցով: Հարկ է նկատել, որ նշված միջնորդ ընկերությունները հաճախ հանդիսանում են արտադրող ընկերությունների
հետ փոխկապակցված ընկերություններ: Նշված կառուցակարգի կիրառմամբ որոշ արտադրողների կողմից ցուցաբերվում է անբարեխիղճ վարքագիծ, որի արդյունքում նշված ընկերությունները ստանում են առավելություն բարեխիղճ տնտեսավարողների նկատմամբ:
Այսպես, կոնյակի շրջանառության բնագավառում դիտարկված չորս
ընկերություններից («N 1», «N 2», «N 3» և «N 4» ընկերություններ) երկուսում «N 1A» և «N 2A» ընկերություններն արտադրված կոնյակը նախ իրացնում են իրենց հետ փոխկապակցված ընկերությունների, այնուհետև
վերջիններիս կողմից ապրանքները մատակարարվում են դեպի առևտրի
օբյեկտներ և ցանցեր: Արդյունքում դիտարկված ապրանքատեսակների
գծով ակցիզային հարկի կորստի չափը «N 2» ընկերությունում տատանվում է 50-ից 56 տոկոսի սահմաններում, իսկ «N 1» ընկերությունում այն
կազմում է առավելագույնը 118 տոկոս: Ընդ որում՝ պետք է նկատել, որ այս
ընկերություններն արտադրանքի ամբողջ տեսականին իրացնում են մեկական մատակարար ընկերությունների՝ ի տարբերություն գարեջրի արտադրությամբ զբաղվող խոշոր ընկերությունների, որոնք արտադրանքն
իրացնում են մի քանի մատակարար ընկերությունների միջոցով:
Գարեջրի շրջանառության բնագավառում դիտարկված ընկերություններից «N 1B» ընկերությունում ակցիզային հարկի թերի վճարման չափը
կազմում է 27 տոկոս, «N 2B» ընկերությունում՝ 10-ից 27 տոկոս, իսկ «N
3B» ընկերությունում՝ 13-ից 18 տոկոս:
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Վերը ներկայացվածի արդյունքում մի կողմից տուժում է պետական
բյուջեն՝ հարկի թերհավաքման տեսքով, մյուս կողմից մրցակցային միջավայրը, որը դրսևորվում է արտադրանքի գծով կատարվող հարկային
վճարումների անհամաչափությամբ՝ բարեխիղճ ընկերությունների հետ
համեմատ:
Որպես ներկայացված խնդրի լուծման միջոց կարող է հանդիսանալ օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը, որոնցով ակցիզային հարկի վճարողներ կհանդիսանան ոչ միայն արտադրողները,
այլև մատակարար ընկերությունները: Ընդ որում, որպես մատակարար ընկերություններ պետք է դիտարկվեն բոլոր նրանք, ովքեր իրացնում են ապրանքները ոչ վերջնական սպառողին, այսինքն հաշիվ-ապրանքագրերով իրացնող ընկերությունները ևս պետք է վճարեն ակցիզային հարկ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1.

ՀՀ հարկային օրենսգիրք (www.arlis.am):

2. Monopolies, Mergers and Competition Policy, F.M. Scherer, 2018,
pp 256.
3. Конкурентный анализв бизнсе, Н. А. Лебедева, Академия
безопасности и выживания, 2014, стр. 213.
4. Современные конкурентные преимущества, В. Шерягин,Accent
Graphics communications, 2013, стр 130.
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МЕХАНИЗМЫ УПЛАТЫ АКЦИЗНОГО НАЛОГА В СФЕРЕ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПОТОКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ
Формирование конкурентной среды является важной предпосылкой для развития товарных рынков, снижения цен на сырьевые
товары и повышения качества ассортимента. В этом смысле важна
налоговая система, в которой действуют участники рынка. В рамках
данного исследования было рассмотрено влияние налоговой системы
на формирование конкурентной среды на ряде рынков алкогольных
напитков в Армении. На основе показателей изученных компаний были
выявлены проблемы, которые преводят к неравным условиям
конкуренции для компаний, осушествляюший деятельность на рынке.
На основе исследования были сделаны предложения по совершенствованию механизмов налогообложения.
Ключевые слова. конкуренция, рынок алкогольных напитков,
механизмы налогообложения, неравномерное налогообложение.
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The formation of a competitive environment is an important prerequisite
for the development of commodity markets, reducing commodity prices and
improving the quality of the range. In this sense, the tax system in which
market participants operate is important. Within the framework of this study,
the impact of the tax system on the formation of a competitive environment
in several alcoholic beverage markets in Armenia was considered. On the
basis of the indicators of the companies studied, problems were identified
that lead to unequal conditions of competition for companies operating in the
market. Based on the study, suggestions were made to improve the
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Իրավագիտություն
ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս

ԽՈՇՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է խոշոր գործարքի հասկացության առանձնահատկություններին: Աշխատանքում բազմակողմանիորեն ուսումնասիրվել է խոշոր գործարքի հասկացությունը սահմանող իրավական
կարգավորումները և խոշոր գործարքը բնութագրող հատկանիշները,
վեր է հանվել այդ ոլորտում առկա հիմնախնդիրները, ուսումնասիրվել
է նաև միջազգային փորձը և խոշոր գործարքի ինստիտուտի կատարելագործման նպատակով առաջարկվել է փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել խոշոր գործարքի սահմանման մեջ:
Հիմնաբառեր. խոշոր գործարք, գույքի ձեռքբերում, գույքի օտարում, գործարքի առարկա, ակտիվների հաշվեկշռային արժեք,
տնտեսական ընկերություն:

Տնտեսության բնականոն և կայուն զարգացման գործում կարևոր
նշանակություն ունի խոշոր գործարքի ինստիտուտը, քանի որ այն իրավաբանական անձանց և քաղաքացիական իրավունքի մյուս սուբյեկտների համագործակցության հիմնական միջոցն է: Սակայն ներկայում խոշոր
գործարքի ինստիտուտը գտնվում է կայացման փուլում, դեռ կան ոլորտի
կարգավորման վերաբերյալ իրավական լուծումներ պահանջող օրենսդրական բացեր և մի շարք հիմնախնդիրներ: Խոշոր գործարքի ինստիտուտի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն առաջին հերթին պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ անհրաժեշտ է վեր հանել ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրական բացերը և հաշվի առնելով նաև
միջազգային փորձը՝ կատարել խոշոր գործարքի վերաբերյալ օրենսդրական դրույթների կատարելագործմանն ուղղված առաջարկներ: Այսինքն՝
խոշոր գործարքի ինստիտուտի խորը և բազմակողմանի հետազոտությունը և համակարգային վերլուծությունը թույլ կտա վեր հանել տեսության
մեջ առկա վիճահարույց հարցերը ու գործնական խնդիրները, որոնց լուծումը կարևոր նշանակություն կունենա տնտեսական ընկերությունների
կայուն զարգացման վրա:
Հաշվի առնելով, որ ներկայում լայնորեն տարածված է բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից կնքվող խոշոր գործարքները՝ ուստի առավել նպատակահարմար ենք
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համարում ուսումնասիրել հիմնականում բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից կնքվող խոշոր
գործարքները: Այսպես՝ Հայաստանում խոշոր գործարքի ինստիտուտը
կարգավորող նորմերն ամրագրված են միայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում [1] և «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում 2 (այսուհետև՝ միասին հիշատակելու դեպքում՝ Օրենքներ):
Այսպես՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի
60-րդ հոդվածը սահմանում է «խոշոր գործարք»-ի հասկացությունը, համաձայն որի՝ խոշոր են համարվում՝
ա) մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքները, որոնք, բացառությամբ ընկերության բնականոն տնտեսական գործունեության շրջանակներում կատարվող գործարքների, ուղղակի կամ անուղղակի կապված են ընկերության կողմից գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ գույքի
օտարման հնարավորության հետ, և որոնց արժեքը գործարքը կնքելու
մասին որոշում ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25 և ավելի տոկոսը.
բ) մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքները, որոնց առարկա է հանդիսանում ընկերության հասարակ (սովորական) և հասարակ
(սովորական) բաժնետոմսերի փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմսերի
(բացառությամբ ներդրումային ֆոնդերի բաժնետոմսերի) տեղաբաշխումը, որը կազմում է ընկերության կողմից արդեն տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի 25 և ավելի տոկոսը:
Խոշոր գործարքի նույնանման սահմանում է ամրագրված նաև «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի
48-րդ հոդվածով, որի 1-ին մասի համաձայն՝ խոշոր է հանդիսանում այն
գործարքը կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքները, որոնք կապված են ընկերության կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գույք
ձեռք բերելու, օտարելու կամ օտարելու հնարավորության հետ, որի արժեքը կազմում է նման գործարքներ կատարելու մասին որոշման ընդունման օրվա դրությամբ ընկերության զուտ ակտիվների արժեքի 25 տոկոսից ավելին, եթե ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված չէ խոշոր գործարքի այլ չափ: Խոշոր չեն ճանաչվում այն գործարքները, որոնք
կատարվում են ընկերության առօրյա տնտեսական գործունեության ընթացքում:
Գրեթե նույնաբովանդակ սահմանում է ամրագրված «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային օրենքի 3 78-րդ հոդվածում, որի համաձայն` խոշոր են մեկ կամ մի քանի
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փոխկապակցված գործարքները, որոնք կապված են ընկերության կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գույքի ձեռքբերման, օտարման
կամ օտարման հնարավորության հետ, որի արժեքը կազմում է ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25 և ավելի տոկոսը, որը որոշվում է վերջին հաշվետու ամսվա հաշվապահական հաշվետվության
տվյալներով, բացառությամբ այն գործարքների, որոնք կնքվում են ընկերության առօրյա տնտեսական գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև
այն խոշոր են այն գործարքները, որոնք կապված են ընկերության հասարակ արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ, որոնց հաշվարկները կատարվում են Ռուսաստանի կառավարության կողմից սահմանված գներով:
Խոշոր գործարքի օրենսդրական սահմանումների համադրական վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ ի տարբերություն բաժնետիրական
ընկերությունների, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում բացակայում են բաժնետոմսերի տեղաբաշխման հետ
կապված իրավակարգավորումները և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում օրենսդիրը թույլատրում է ընկերության կանոնադրությամբ սահմանել գործարքը խոշոր համարելու այլ շեմ:
«Խոշոր գործարք»-ի հասկացությունը սահմանող նորմերի վերլուծությունից բխում է նաև, որ և´ Հայաստանի, և´ Ռուսաստանի բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքներում նույնանման սահմանում է
ամրագրված, սակայն միայն այն տարբերությամբ, որ եթե Հայաստանում
խոշոր գործարք կնքելիս գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը որոշելիս հիմք են ընդունում գործարքը կնքելու պահի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25%-ը, ապա Ռուսաստանում խոշոր
գործարքներ կնքելիս գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը
որոշելիս հիմք են ընդունում վերջին հաշվետու ամսվա հաշվապահական
հաշվետվության տվյալները:
Իսկ ահա Ուկրաինայի 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» թիվ 514-VI օրենքի [4] 66-րդ հոդվածի
համաձայն` խոշոր գործարքի կնքման վերաբերյալ որոշումն այն դեպքում,
երբ գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի կամ ծառայության արժեքը
կազմում է ընկերության վերջին հաշվետու ֆինանսական տարվա հաշվապահական հաշվետվության տվյալներով ակտիվների արժեքի 10-25 տոկոսը, որոշումը կայացնում է տնօրենների խորհուրդը: Այսինքն՝ Ուկրաինայի օրենքում, ի տարբերություն թե´ Ռուսաստանի, թե´Հայաստանի
օրենսդրության, նախատեսված է խոշոր գործարքների առավել բարձր
շեմ` ընկերության ակտիվների 10 տոկոսից սկսած: Բացի այդ, որպես խոշոր գործարքի արժեքի որոշման հիմք է ընդունվում ընկերության վերջին
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ֆինանսական տարվա դրությամբ հաշվեկշռում արտացոլված ակտիվների արժեքը, իսկ Ռուսաստանում խոշոր գործարքի արժեքի որոշման հիմք
է ընդունվում ընկերության վերջին ֆինանսական ամսվա հաշվապահական հաշվետվության տվյալները, իսկ Հայաստանում՝ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գործարքը կնքելու պահի դրությամբ:
Գտնում ենք, որ Հայաստանում ևս Ուկրաինայի օրենսդրությանը համապատասխան խոշոր գործարք կնքելիս գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը որոշելիս պետք է հիմք ընդունել վերջին հաշվետու
ֆինանսական տարվա հաշվապահական հաշվետվության տվյալները,
իսկ գործարքը կնքելու պահի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը հիմք ընդունելը այնքան էլ նպատակահարմար չէ, քանի որ խոշոր
գործարք կնքելիս տնտեսական ընկերությունը նախքան գործարք կնքելը
կարող է նոր ակտիվներ, գույք ձեռք բերել և տվյալ դեպքում գույքի արժեքը չի գերազանցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25%-ը, հետևաբար
գործարքը չի համարվի խոշոր, ուստի վերջին հաշվետու ֆինանսական
տարվա հաշվապահական հաշվետվության տվյալները հիմք ընդունելը առավել արդարացի է և իրավաչափ:
Խոշոր գործարքի հասկացության սահմանումից ակնհայտ է դառնում,
որ խոշոր գործարքին բնորոշ են հետևյալ հիմնական հատկանիշները՝
1. խոշոր գործարքների փոխկապակցվածությունը.
Հարկ է նշել, որ նշված Օրենքները չեն սահմանում «փոխկապակցված գործարքներ» հասկացությունը և միաժամանակ չեն նշում այն հատկանիշները, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր կլիներ խոսել գործարքների փոխկապակցվածության մասին:
Նշված հարցի վերաբերյալ ուշագրավ դիրքորոշում է հայտնել
Ա. Ա. Մակովսկայան: Նա նշում է, որ գործարքները փոխկապակցված են
այն դեպքերում, երբ՝
• մի գործարքի կնքումը պայմանավորված է նախկինում կնքված
կամ տվյալ գործարքի հետ միաժամանակ կնքվող մեկ այլ գործարքով,
• գործարքներ կնքող տնտեսական ընկերության մոտ առկա է մեկ
ընդհանուր նպատակ, որի գոյության մասին կարող են վկայել թեկուզ
տարբեր գույքի շուրջ, սակայն միևնույն անձի կամ այդ անձին փոխկապակցված այլ անձանց հետ կնքված գործարքները, կամ կարճ ժամանակահատվածում նույն գույքի վերաբերյալ տարբեր անձանց հետ կնքված
գործարքները 5, с. 51:
Այսինքն՝ ըստ Ա.Մակովսկայայի, փոխկապակցված են այն խումբ
գործարքները, որոնք կնքվում են մեկ գույքի վերաբերյալ տարբեր ան-
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ձանց հետ կարճ ժամանակահատվածում կամ տարբեր գույքի վերաբերյալ մեկ անձի կամ այդ անձին փոխկապակցված այլ անձանց հետ՝ միևնույն նպատակային նշանակությամբ:
Ուշադրության արժանի հանգամանքը գործարքները փոխակապակցված ճանաչելու համար ժամանակի չափանիշն է, սակայն այս չափանիշի
կիրառման դեպքում խնդրահարույց է այն, որ չենք կարող հստակ ասել, թե
կնքված գործարքների միջև ինչքան ժամանակ պետք է անցած լինի, որպեսզի այդ գործարքները հնարավոր լինի կամ անհնար լինի փոխկապակցված ճանաչել: Կարծում ենք, որ որևէ հստակ ժամանակահատվածի
սահմանումը տրամաբանական չէ և գործնականում անհիմն 6, էջ 22:
Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք ամրագրել, որ թեև
Օրենքները չեն սահմանում «փոխկապակցված գործարքներ»-ի հասկացությունը, այնուամենայնիվ, ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է
դառնում, որ փոխկապակցված գործարքների մասին խոսելիս պետք է
հասկանալ տնտեսական ընկերության կողմից կնքվող այն խումբ գործարքները, որոնց կնքումը պայմանավորված է նախկինում կամ միաժամանակ կնքվող այլ գործարքի հետ, ինչպես նաև այն գործարքները,
որոնք կնքվում են նույն գույքի վերաբերյալ տարբեր անձանց հետ կարճ
ժամանակահատվածում կամ տարաբնույթ գույքի վերաբերյալ մեկ անձի
կամ այդ անձին փոխկապակցված այլ անձանց հետ, թեկուզև տարբեր
ժամանակահատվածներում, սակայն այդ գործարքների առարկա հանդիսացող գույքի օգտագործումը միևնույն նպատակային նշանակությամբ:Սակայն քանի դեռ Օրենքները հստակ չեն սահմանում, թե երբ գործարքները կարող են համարվել փոխկապակցված, պետք է արձանագրել, որ
միայն դատարանը կարող է վերջնական որոշում կայացնել՝ արդյո՞ք գործարքների միջև փոխկապակցվածություն առկա է, թե՞ ոչ:
2. Բնականոն (առօրյա) տնտեսական գործունեության ընթացքում
կնքվող գործարքներ
Պետք է արձանագրել, որ թե´ բաժնետիրական, թե´ սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերությունների համար խոշոր չեն համարվում բնականոն (առօրյա) տնտեսական գործունեության ընթացքում
կնքվող գործարքները: Այս դեպքում ևս օրենսդիրը չի սահմանում բնականոն/առօրյա տնտեսական գործունեության հասկացությունը: Որոշելու
համար, թե արդյոք այս կամ այն գործարքն առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում կնքված գործարք է, թե՝ ոչ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև տվյալ կազմակերպության գործունեությունը:
Հարկ է նշել, որ «առօրյա» կամ «բնականոն» բառերն առանձին վերցրած տնտեսական ընկերության համար իրենց իմաստով սուբյեկտիվ
բնույթ են կրում, քանի որ մի ընկերության համար գործունեության որոշ
125

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

ոլորտներ կամ գործարքներ կարող են առօրյա լինել, մյուսների համար՝
ոչ: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ
տնտեսական ընկերությունները, լինելով առևտրային կազմակերպություններ և օժտված լինելով կանոնադրական իրավունակությամբ՝ իրավասու են կնքելու իրենց կանոնադրության նպատակներից բխող և օրենքով
չարգելված ցանկացած գործարք:
Ուստի առաջարկում ենք սույն հատկանիշը բնութագրելիս ավելացնել, որ նմանօրինակ գործարքները պետք է նախկինում թեկուզև մեկ անգամ հաստատված լինեն ընկերության համապատասխան մարմինների
կողմից և ընկերության համար պարբերական բնույթ կրեն:
3. Կազմակերպության կողմից գույքի ձեռքբերումը, օտարումը կամ
օտարման հնարավորությունը
Օրենքների համապատասխան նորմերի բովանդակությունից բխում
է, որ խոշոր կարող է համարվել ոչ թե կազմակերպության կողմից կնքված
ցանկացած գործարք, այլ միայն այն գործարքները, որոնք ուղղակիորեն
կամ անուղղակիորեն կապված են կազմակերպության կողմից գույքի
ձեռքբերման, օտարման կամ օտարման հնարավորության հետ:
Տվյալ տեսակետի կողմնակից են մի շարք տեսաբաններ, որոնց կարծիքով խոշոր կարող են համարվել նաև առուվաճառքի, նվիրատվության,
մատակարարման և այլ գործարքները 7, с. 61:
Այսպես՝ Ա.Մակովսկայան կազմակերպության կողմից ուղղակի կամ
անուղղակի գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ օտարման հնարավորության հետ կապված գործարքների շարքին է դասում նաև փոխառությունը, վարկը, գրավը, երաշխավորությունը 5, с. 47: Իսկ Ռուսաստանի
Դաշնության բարձրագույն արբիտրաժային դատարանը իր որոշումներից
մեկում խոշոր է համարել ցանկացած գործարք, որի հետևանք կարող է
հանդիսանալ կազմակերպության կողմից գույքի ձեռքբերումը, օտարումը, գույքի օտարման հնարավորությունը՝ խոշոր գործարքների շարքին
դասելով նաև պահանջի զիջումը, պարտքի փոխանցումը, բաժնետոմսեր
ձեռք բերելու միջոցով այլ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ներդրում կատարելը:
4. Իմպերատիվ-դիսպոզիտիվ շեմային մեծությունը որպես խոշոր
գործարքի հատկանիշ
Խոշոր գործարքի առարկայի արժեքն որոշվում է գործարք կնքելու
մասին որոշում ընդունելու պահի դրությամբ ընկերության ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքի հետ հարաբերակցությամբ, քանի որ հենց ակտիվների հաշվեկշռային արժեքն է, ի տարբերություն կանոնադրական
կապիտալի, առավել օբյեկտիվորեն արտացոլում իրավաբանական անձի
ընթացիկ ֆինանսական դրությունը:
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Իմպերատիվ բաղադրիչի համաձայն՝ օրենսդրությամբ սահմանվում
է նվազագույն շեմ, որին հասնելը և գերազանցելը բերում է լիազորված
մարմնի կողմից գործարքի հաստատմանը:
Դիսպոզիտիվ բաղադրիչի համաձայն՝ ընկերության անդամները
իրենց կանոնադրությամբ կարող են կանխատեսել նաև խոշոր գործարքի
այլ շեմ:
5. Գույքը որպես խոշոր գործարքի առարկա
Տնտեսական ընկերությունների կողմից կնքվող խոշոր գործարքի առարկան գույքն է: «Գույք» եզրույթի հասկացությունն օրենսդրորեն ևս
սահմանված չէ, սակայն, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 8 132-րդ հոդվածի համաձայն՝ քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտներ են համարվում
գույքը, աշխատանքներն ու ծառայությունները, տեղեկատվությունը,
մտավոր գործունեության արդյունքները, ոչ նյութական բարիքները: Իր
հերթին գույքն իր մեջ ներառում է դրամական միջոցները, արժեթղթերն
ու գույքային իրավունքները: Հարց է ծագում՝ արդյո՞ք կարելի է խոշոր
գործարքների առարկա համարել գույքին չվերաբերող քաղաքացիական
իրավունքի մյուս օբյեկտները:
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ Օրենքները
շահագրգռվածությամբ գործարքների առարկան սահմանելիս գույքից
բացի գործարքի առարկա են համարում նաև աշխատանքներն ու ծառայությունները: Ի տարբերություն Հայաստանի օրենսդրության՝ Ռուսաստանի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ խոշոր գործարքի առարկա են գույքը և ծառայությունները,իսկ Ռուսաստանի Դաշնության Բարձրագույն դատական
ատյանների որոշումներում թե´ բաժնետիրական ընկերությունների, թե´
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների համար սահմանվել է, որ գույքից և ծառայություններից բացի խոշոր գործարքի առարկա են նաև աշխատանքները, մտավոր գործունեության արդյունքները:
Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ առաջարկում ենք տնտեսական ընկերության կողմից կնքվող գործարքները, որոնց առարկա են աշխատանքներն ու ծառայությունները, մտավոր գործունեության արդյունքների գույքային իրավունքները նույնպես դասել խոշոր գործարքների շարքին:
Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը և վերլուծելով խոշոր
գործարքի իրավական կարգավորումները, ինչպես նաև հիմք ընդունելով
այն, որ Հայաստանում խոշոր գործարքի ինստիտուտը դեռևս գտնվում է
կայացման փուլում, կան այս ինստիտուտը կարգավորող իրավական լուծում պահանջող օրենսդրական բացեր, ուստի վերոշարադրյալ նկատառումներից ելնելով՝ գտնում ենք, որ առավել նպատակահարմար կլինի
սահմանել «խոշոր գործարք»-ի հասկացության նոր բնորոշում, ըստ այդմ՝
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առաջարկում ենք այդ հասկացությունը սահմանել հետևյալ կերպ. «Խոշոր
են համարվում մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքները, որոնք,
բացառությամբ ընկերության բնականոն/առօրյա տնտեսական գործունեության շրջանակներում կատարվող գործարքների, ուղղակի կամ անուղղակի կապված են ընկերության կողմից գույքի, աշխատանքների, ծառայությունների, մտավոր գործունեության արդյունքների գույքային իրավունքների ձեռքբերման, օտարման կամ օտարման հնարավորության հետ, և
որոնց արժեքը վերջին հաշվետու ֆինանսական տարվա հաշվապահական
հաշվետվության տվյալներով կազմում է այդ ընկերության ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքի 25 և ավելի տոկոսը»:
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ՐԱՖՖԻ ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է ֆինանսական ստուգման ընդհանուր բնութագիրը, կատարվում է դրա դասակարգումը։ Ուսումնասիրվում է ստուգման իրականացման ընթացակարգը, վերհանվում
դրա առանձնահատկությունները, հիմնական նպատակներն ու իրականացման միջոցները, ինչպես նաև ներկայացվում է հարկային
մարմինների կողմից ստուգում իրականացնելու առանձնահատկությունները։ Հոդվածում եզրահանգում է կատարվում, որ հարկային
մարմինների կողմից ստուգում իրականացնելու ընթացքում առաջանում են մի շարք խնդիրներ, որոնց պատճառն են հանդիսանում
իրավակարգավորման թերությունները։ Հոդվածում բարձրացվում
են մի շարք առաջարկություններ, որոնք ուղղված են հարկային մարմինների կողմից ստուգման իրականացումը կարգավորող օրենսդրության բարելավմանը։
Հիմնաբառեր. ֆինանսական իրավունք, ֆինանսական վերահսկողություն, ֆինանսական վերահսկողության ձևեր, հարկային
ստուգում։

Ֆինանսական վերահսկողության իրականացման հիմնական ձևերից
մեկն է ստուգումը։
Ստուգումն օրենքի հիման վրա իրականացվող ընթացակարգ է, որով
պարզվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացրած հաշվետվությունների, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի
և պարտադիր այլ վճարների գծով նախատեսված հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ փաստաթղթերի արժանահավատությունը և վերջինիս ծավալած փաստացի գործունեության համապատասխանությունն
օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջներին [1]:
Ստուգման նպատակը տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության
ոլորտում օրենքի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա պետական մարմիններին ներկայացված կամ հրապարակված հաշվետվությունների արժանահավատությունը պարզելը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ
պետական հսկողություն իրականացնելը և տնտեսավարող սուբյեկտի
գույքային իրավունքները պաշտպանելը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին համապատասխան
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նշանակված ստուգումների դեպքում նաև տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության հետ կապված առանձին տարրերի փաստացի իրավիճակը
պարզելն է [2]:
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման
և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում առանձնացված են համալիր և թեմատիկ ստուգումները:
Համալիր ստուգումներն ուղղված են տնտեսավարող սուբյեկտի ամբողջ ֆինանսատնտեսական գործունեության փաստացի իրավիճակը
պարզելուն: Դրանք կատարվում են հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների, հաշվեկշռի, սկզբնական հաշվառման
փաստաթղթերը լրացնելու (կազմելու) ճշտությունը պարզելու միջոցով և
նպատակ ունեն վերհանել տնտեսավարող սուբյեկտի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերջնական կամ միջանկյալ արդյունքները՝ կապված սեփական և փոխառու դրամական ու ապրանքային միջոցների օգտագործման նպատակայնության և արդյունավետության հետ: Համալիր
ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումներ պահանջելու բացառիկ իրավունքը պատկանում է տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետերերին, փայատերերին, հիմնադիրներին կամ անդամներին՝ օրենքով
իրենց վերապահված իրավասությունների շրջանակներում:
Թեմատիկ ստուգումներն ուղղված են տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության հետ կապված առանձին տարրերի փաստացի իրավիճակը
պարզելուն: Դրանցից են՝ հարկային, մաքսային, պարտադիր սոցիալական
ապահովության, բնօգտագործման և օրենքով սահմանված այլ պարտադիր
վճարների հաշվարկման ու վճարման ճշտությունը պարզելուն ուղղված
ստուգումները, արժութային գործառնությունների ստուգումները և այլն:
2000 թ․ մայիսի 17-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը,
որը կարգավորում է տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ ստուգումների
(նաև ուսումնասիրությունների) կազմակերպման և անցկացման հետ
կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է դրանց իրականացման միասնական կարգը:
Պետք է նշել, որ մինչև 2011 թ. այս ոլորտում իրականացված բարեփոխումները, ստուգումների ժամանակացույցը կազմելը և դրանում ստուգվող
կազմակերպություններին ընդգրկելը որևէ իրավական ակտով չէր կարգավորվում, ինչի արդյունքում ստուգվող կազմակերպությունները ստուգումների
ցանկում հայտնվում էին առանց որևէ չափանիշի կամ չափորոշիչի, ստուգող
մարմնի (տեսուչի) ընտրությամբ, ինչը հայեցողական լիազորությունների չարաշահման և կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացման տեղիք էր տալիս։
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Սակայն «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում 2011թ. հունիսի 23-ին կատարված լրացումների և փոփոխությունների համաձայն՝ ստուգումներն
այսուհետև, որոշ բացառություններով, պետք է անցկացվեն միայն ստուգաթերթերի հիման վրա, որոնք հաստատում է ՀՀ կառավարությունը։
Ստուգաթերթի հարցերն ընդգրկում են տնտեսավարող սուբյեկտների
նկատմամբ ՀՀ օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այն պահանջների սպառիչ ցանկը, որոնց խախտումը կարող է
վնաս հասցնել մարդու կյանքին կամ առողջությանը, կենդանիներին,
շրջակա միջավայրին, իրավաբանական անձանց կամ պետության գույքային իրավունքներին։
Այլ կերպ ասած, ստուգաթերթը պարունակում է ստուգման ենթակա
հարցերի շրջանակը, որի սահմաններից տեսուչը չի կարող դուրս գալ
ստուգման ընթացքում։
Ստուգաթերթին համապատասխան կազմվում է ստուգումների տարեկան ծրագիր։ Ստուգումների տարեկան ծրագրում ընդգրկվում են այն
տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնք ենթակա են ստուգման, ինչպես նաև
լրացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկայնության աստիճանը՝ բարձր,
միջին կամ ցածր և ստուգում իրականացնելու ժամանակահատվածը։
Միևնույն պետական մարմնի կողմից միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտում ստուգումները՝ կախված տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկայնության աստիճանից, իրականացվում են հետևյալ հաճախականությամբ՝
• բարձր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ՝ ոչ ավելի հաճախ, քան
տարին 1 անգամ,
• միջին ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ՝ ոչ ավելի հաճախ, քան
3 տարին 1 անգամ,
• ցածր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ՝ ոչ ավելի հաճախ, քան 5
տարին 1 անգամ։
Մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 20-ը ստուգում իրականացող
ցանկացած մարմին իր համացանցային կայքում պարտադիր տեղադրում
է նախորդ տարվա ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը, որում նշվում է հաշվետու
ժամանակաշրջանում ստուգված և (կամ) ուսումնասիրված յուրաքանչյուր
տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, պետական գրանցման համարը,
հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում), տեղեկություններ յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ անցկացված
ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։
Ստուգման հիմքը հրամանն է կամ հանձնարարագիրը, առանց որի
տեսուչը տնտեսավարողի մոտ մուտք գործելու իրավունք չունի։ Ստուգման
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հանձնարարագրում նշվում են ստուգում իրականացնող մարմնի անվանումը,
ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը, ստուգումն իրականացնող տեսուչների պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստուգաթերթով նախատեսված այն հարցերի շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ է պարզաբանել
տվյալ ստուգման ընթացքում, ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը,
ստուգման նպատակը, ժամկետը, ստուգման իրավական հիմքերը։
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման
և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ ստուգումը սկսելուց
առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ ստուգման հրամանի կամ հանձնարարագրի օրինակը պատշաճ ձևով ներկայացվում է ստուգվող
տնտեսավարողին: 1
Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ մեկ ստուգման ժամկետը կարող է
սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: Եթե ստուգման ընթացքում առաջանում են նոր հանգամանքներ կամ այլ անհրաժեշտություն, ապա ստուգման նպատակներն
ու շրջանակները կարող են փոփոխվել։ Փոփոխությունը կատարվում է
ստուգում իրականացնող անձի գրավոր հիմնավորմամբ՝ ստուգող մարմնի ղեկավարի որոշմամբ։ Փոփոխման մասին տեղեկացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող անձին՝ նրան
ներկայացնելով նախկին հրամանին կամ հանձնարարագրին կից նոր
հրամանը կամ հանձնարարագիրը։ Անհրաժեշտության դեպքում ստուգման ժամկետը կարող է ևս 10 օրով երկարացվել։ Բայց եթե ստուգվող
ժամանակաշրջանի որևէ ֆինանսական տարվա արդյունքով տնտեսավարող սուբյեկտը հայտարարագրել է 3 մլրդ դրամ և. ավելի իրացման
շրջանառության կամ համախառն եկամուտ, ապա նրա մոտ ստուգումը
կարող է տևել մինչև 75 անընդմեջ աշխատանքային օր։
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման
և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածը պարտավորեցնում է
տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձին չխոչընդոտել ստուգումների ընթացքին։ Հակառակ դեպքում նախատեսված է վարչական
պատասխանատվություն տեսուչի օրինական պահանջները չկատարելու
կամ նրա պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելու համար։
Սակայն պետք է փաստել, որ պատասխանատվություն սահմանող
նորմերը չեն հստակեցնում, թե որ արարքները կարելի է որակել «խոչըն-

Պետք է նկատի ունենալ, որ այս դրույթը չի տարածվում ՀՀ հարկային ծառայության
օրենքով նախատեսված որոշ ստուգումների վրա, քանզի հակառակ դեպքում դրանք
կիմաստազրկվեն՝ կորցնելով անսպասելիության գործոնը:
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դոտում» և ինչպես կարող են դրանք դրսևորվել։ Գտնում ենք, որ պատասխանատվության հիմքերն առավել հստակ և որոշակի կդառնան, եթե այդ
խոչընդոտումն առաջացնի կոնկրետ որևէ հետևանք, օրինակ՝ ստուգման
կատարման կամ ստուգման արդյունքների ամփոփման անհնարինություն, ստուգման տարածք մուտք գործելու արգելք և այլն։ Հակառակ դեպքում, մեր կարծիքով, արարքի որակման հստակ չափորոշիչի բացակայությունը վարչական մարմնին անուղղակիորեն կընձեռնի հայեցողական
լիազորություն, ինչը կարող է ստեղծել կոռուպցիոն ռիսկեր։
Տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձն իրավունք ունի արգելել ստուգումը, հրաժարվել փաստաթղթեր տրամադրելուց, եթե տեսուչները խախտել են ստուգումների անցկացման կարգը և ժամկետները, ինչպես նաև չկատարել հարկային տեսուչների իրավասություններից և
ստուգման նպատակներից չբխող պահանջները, ստուգման ցանկացած
փուլում ապահովել մասնագետների, փորձագետների, աուդիտորների,
փաստաբանների մասնակցությունը։
Ստուգումն ավարտվելուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ամփոփվում են ստուգման արդյունքները։ Եթե խախտումներ չեն
հայտնաբերվում, ապա տեսուչի կողմից կազմվում է տեղեկանք և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով)
ներկայացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին։ Խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում տեսուչի կողմից կազմվում է ստուգման ակտի նախագիծ, որում
նշվում են ստուգմամբ բացահայտված խախտումները, դրանց նկարագրությունը, այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել,
ինչպես նաև պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը։
Ակտի նախագիծը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին՝ առարկություններ ներկայացնելու նպատակով։ Վերջինիս կողմից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրվում է ակտի նախագիծը և առարկություններ չներկայացվելու դեպքում, տեսուչը
կազմում է ակտը և դրա մեկ օրինակը՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացնում
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին։ Ակտի նախագծի վերաբերյալ առարկություններ ներկայացվելու դեպքում տեսուչն ուսումնասիրում է դրանք և կցում ակտին՝ որպես դրա անբաժանելի մաս։ Ստուգման ակտի հիման վրա հարուցվում է
վարչական իրավախախտման վարույթ և կայացվում է վարչական տույժի
ենթարկելու մասին որոշում։
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Անհրաժեշտ է նշել, որ ստուգումներ անցկացնող մարմինների համակարգում առանձնակի կարևորվում է ՀՀ հարկային ծառայությունը, որը
գործում է ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգում:
Հարկային ծառայությունն օրենսդրությամբ ամրագրված իրավասությունների շրջանակում կոչված է իրականացնելու հարկային հսկողություն և վերահսկողություն, հարկային օրենսդրության պահանջների
խախտումների կանխում և բացահայտում։
Ընդհանուր առմամբ, հարկային մարմիների ստուգման նպատակն է
պարզել տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից հաշվարկված հարկերի և ներկայացված հաշվետվությունների արժանահավատությունը։
Ստուգման հրամանը կամ հանձնարարագիրը տրվում է ՀՀ հարկային ծառայության ղեկավարի կողմից, իսկ ակցիզային դրոշմանիշների,
հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) և հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման, օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների և գործակիցների, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-բրոքերների ստուգումների, չձևակերպված աշխատողների բացահայտմանն ուղղված ստուգումների դեպքերում ստուգման հրամանը
կամ հանձնարարագիրը տալիս է հարկային (տարածքային) տեսչության
պետը՝ ՀՀ հարկային ծառայության ղեկավարի որոշմամբ։ Ստուգման ընթացքում ՀՀ հարկային ծառայության տեսուչն ուսումնասիրում է
տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների և
դրանց կազմման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի արժանահավատությունը, իրավունք ունի մուտք գործել ստուգման նպատակին առնչվող արտադրական, գրասենյակային և այլ տարածքներ, ինչպես նաև տեղեկացնել տնտեսավարող սուբյեկտին գերավճարների և չկատարված
հարկային պարտավորությունների մասին։ Ստուգման արդյունքների հիման վրա (կամ ստուգման ակտի հիման վրա) հարուցվում է վարչական
իրավախախտման վարույթ, որի նկատմամբ կիրառվում են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները («Ստուգումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)։
Ստուգումների անցկացման ոլորտի ուսումնասիրությունը, ինչպես
նաև այս ոլորտի օրենսդրության և պրակտիկայի համադրումը թույլ է տալիս հանգել հետևյալ եզրակացությունների՝
• Ընդհանուր առմամբ, տեսչական գործընթացները շարունակում
են աչքի ընկնել բազմաթիվ թերություններով, պարունակում են տեսչական մարմինների գործառույթների կրկնություններ, գործընթացների
կարգավորման բացեր և թերություններ։ Ստուգումները և տեսչական
վարչարարությունը միասնական բնույթ չեն կրում և հրապարակային չեն
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այնքան, որ կանխատեսելի լինեն տնտեսավարող սուբյեկտների համար։
Ավելին, տնտեսավարող սուբյեկտները հիմնականում չեն պատկերացնում կամ շատ մոտավոր պատկերացում ունեն ինչպես տեսուչների, այնպես էլ իրենց իրավունքների և պարտավորությունների վերաբերյալ։ Հաճախ պարզ չեն լինում տեսչության մանդատը, իրավասությունների շրջանակը և ստուգումների նպատակները։ Գործնականում բացակայում են
բողոքարկման արդյունավետ իրավական կառուցակարգերը։ Բողոքարկման արտադատական ճանապարհը հաճախ անարդյունավետ է, իսկ այլընտրանքային միջոցը՝ դատարանը, երկարատև և ծախսատար գործընթաց է։ Որոշ գիտնականների կարծիքով նշված հիմնախնդիրները կարելի
է լուծել ստուգումների պետական միասնական հայեցակարգի մշակմամբ,
որը իրենից կներկայացնի ստուգումների նպատակների, խնդիրների,
իրականացման մեթոդների վերաբերյալ ընդհանուր դրույթների ամբողջություն [3]:
• «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքում 23.06.2011թ. կատարվեցին փոփոխություններ և լրացումներ, ըստ որի բոլոր ստուգումները, մի քանի բացառությամբ, անցկացվում
են միայն ստուգաթերթերի հիման վրա։ Այդ բացառությունների շարքում
են նաև ՀՀ հարկային ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումները: Մասնավորապես, նշված օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1 մասի համաձայն՝
բոլոր ստուգումները, բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` ներառյալ պետական պատվերի տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և օրինականության
նկատմամբ հսկողությունը, անցկացվում են բացառապես ստուգաթերթերի հիման վրա, որոնք հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը: Վերոհիշյալը նշանակում է, որ հարկային տեսուչներն
ստուգման ընթացքում առաջնորդվում են ոչ թե ստուգաթերթի, այլ հանձնարարագրում ընդգրկված հարցերի շրջանակով։ Այս հարցի կապակցությամբ հնչում են մտահոգություններ, որ ՀՀ հարկային օրենսդրության
կարգավորման առարկայի բարդությամբ և իրավակարգավորումների
բազմազանությամբ պայմանավորված՝ ներկայում ստուգաթերթի կիրառումը հարկային ստուգումների համար հնարավոր է որոշ դժվարություններ առաջացնի։ Հարկային օրենսդրության պարզեցումը կնպաստի ոչ
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միայն տնտեսվրողների կողմից օրենսդրության միասնական կիրառության ապահովմանը, այլև հնարավոր կդարձնի ստուգումները կազմակերպել ստուգաթերթի հիման վրա, ինչպես դա արվում է մյուս տեսչական
մարմինների կողմից։ Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է հարկային օրենսդրությունը պարզեցնելով՝ հետագայում անցնել ՀՀ հարկային ծառայության՝ ըստ ստուգաթերթի ստուգումների կառուցակարգին։
• «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է ստուգման ակտի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, որոնց համաձայն՝ ակտում
պետք է նշվեն ստուգմամբ բացահայտված խախտումները, խախտումների նկարագրությունը, խախտման ժամկետը (եթե հնարավոր է որոշել)
և այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել։ Սակայն
պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործնականում այս
պահանջը հաճախ չի կատարվում և ստուգման ակտը չի պարունակում
բավարար հիմնավորումներ խախտման, դրա հիմնավորման և իրավական հիմքերի վերաբերյալ։ Գտնում ենք, որ նման ակտերի իրավաչափությունը միանշանակ վիճելի է և պետք է չեղյալ ճանաչել ոչ միայն բողոքարկման/գանգատարկման դեպքում, այլ նաև ՀՀ հարկային ծառայության կողմից սեփական նախաձեռնությամբ՝ վերադասության կարգով։
• «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ հարկային մարմնում գործում է հարկային մարմնի համակարգի
զարգացման ֆոնդ, որի նպատակն է նպաստել հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմանը։ Ֆոնդի միջոցները, ի թիվս այլ
աղբյուրների, գոյանում են նաև վարչական իրավախախտումների գործերով նշանակված վարչական տուգանքների երեսուն տոկոս մասհանումներից։ Ծառայողական պարտականությունների բարեխիղճ և որակյալ կատարման համար ֆոնդի գումարներից հարկային ծառայողին տրվում է նյութական խրախուսում կամ պարգևավճար, ինչը նշանակում է, որ հարկային
ծառայողն անձնապես շահագրգռված է ակտեր կազմելու և տուգանքների
նշանակման մեջ։ Խնդիրն առավել բարդ է հարկային մարմնում գործող
քննիչների պարագայում, քանի որ վերջիններս, փաստորեն, ունեն իրավական ակտով սահմանված շահագրգռվածություն գործի ելքով։ Մինչդեռ,
մյուս կողմից, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածն
արգելում է քննիչին մասնակցել քրեական գործով վարույթին, եթե նա ուղղակի կամ անուղղակի շահագրգռված է գործի ելքով։ Գտնում ենք, որ
նպատակահարմար է վերացնել հարկային տեսուչներին՝ ստուգման ակտերի հաշվին տոկոսներ կամ պարգևավճար տալու կառուցակարգը։
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• Գործող օրենսդրությամբ և պրակտիկայում նախատեսված չէ
ստուգման ակտերի գանգատարկման դեպքում տեսուչի պատասխանատվության կառուցակարգ։ Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն
սահմանել, որ տեսուչի կազմած ստուգման ակտի դեմ գանգատ/բողոք
բերելու դեպքում պարտադիր է կարգապահական վարույթի հարուցումը։
Նման կառուցակարգի առկայության դեպքում կբարձրանա տեսուչի պատասխանատվությունը և կսահմանափակվի ՀՀ հարկային ծառայության
պետի՝ կարգապահական վարույթ հարուցելու հայեցողական լիազորությունը։ Արդյունքում, վերջինս կսահմանվի ոչ թե իրավունք, այլ պարտականություն։ Մեր կարծիքով, բողոքի/գանգատի քննության արդյունքում
ստուգման ակտը չեղյալ հայտարարելու դեպքում պետք է նախատեսվի
նյութական պատասխանատվություն տեսուչի համար։ Սա կարող է լինել
զսպող կառուցակարգ, որը կստիպի տեսուչին խուսափել չհիմնավորված
կամ «վերևից» թելադրվող անօրինական ստուգման ակտեր կազմելուց,
քանի որ դրա համար ինքն է կրելու անհատական պատասխանատվություն՝ կրելով նյութական վնաս։
Գտնում ենք, որ առաջարկված փոփոխությունները կնպաստեն ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների գործունեության
օրինականության ամրապնդմանը և արդյունավետության բարձրացմանը։
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В данной статье представлена общая характеристика финансовой
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и способы осуществления, а также представлены особенности осуществления финансовой проверки налоговыми органами. В статье был
сделан вывод, что в процессе осуществления финансовой проверки
налоговыми органами возникают ряд проблем, причина которых
заключается в недостатках законодательного регулирования. В статье
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ԱՐՓԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի հայցորդ

ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Ժողովրդավարական երկրներում մասնակցային կառավարումը դիտարկվում է որպես ժողովրդավարության իրական երաշխիք: Մասնակցային ժողովրդավարության հաստատման ամենակարևոր գործիքը մասնակցային կառավարման ապահովումն է։
Մասնակցային ժողովրդավարությունը, անկախ դրա իրականացման ձևերից, պետք է ապահովել իրավական կարգավորմամբ: Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում մասնակցային ժողովրդավարության առանձնահատկություններին, մասնակցային կառավարման
ապահովման ձևերին, իրավական կարգավորմանը և խնդիրներին:
Հիմնաբառեր. ժողովրդավարություն, մասնակցային կառավարում, մասնակցային ժողովրդավարություն, տեղական հանրաքվե:

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի կարևոր բաղադրիչներից է քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: Մասնակցային կառավարումը հանրային կառավարման տեսակ է
և մասնակցային ժողովրդավարության ամենակարևոր բաղադրիչը: Հանրային կառավարում նշանակում է գործել ընդհանուր շահի շրջանակներում, լուծել հասարակության բոլոր անդամների համար նշանակություն
ունեցող կարևորագույն խնդիրներ [1, с. 22-24]:
Երկրի մասշտաբով ժողովրդավարացման և ապակենտրոնացման
գործընթացները կարող են խթանել մասնակցային կառավարման հետագա զարգացմանը: Շատ համայնքներում մասնակցային կառավարումը
կարող է լրացնել տեղական իշխանությունների կարողությունների պակասը` նրանց և խորհրդատվական կազմակերպությունների միջև սերտ
կապերի զարգացման միջոցով, որի համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է
որոշակի պայմանների ապահովում: Ընդ որում՝ այդ պայմանների ապահովման հարցում յուրաքանչյուր կողմին ներկայացվում են համապատասխան պահանջներ [2, с. 57-63]:
Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական մակարդակում
այնպիսի գործընթաց է, որն ընդգծում է բնակչության լայն մասնակցությունը համայնքային քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը,
համայնքային խնդիրների բարձրացմանը և լուծմանը [3, էջ 53]:
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Հայտնի են ժողովրդավարության տարբեր ձևեր, որոնք պետք է
առկա լինեն միաժամանակ և գործեն որոշակի հավասարակշռության
պայմաններում [4, էջ 10]:
Այդ ձևերն են.
 ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը,
 ուղղակի (մասնակցային) ժողովրդավարությունը։
Առաջինը` ընտրություններին մասնակցությունն է` որպես ընտրող
կամ թեկնածու, իսկ երկրորդը` ուղղակի մասնակցությունը հանրային
կյանքին, այսինքն` քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների կայացման, քաղաքականության մշակման, դրանց իրականացման և
գնահատման գործընթացներում [5]:
Մասնակցային կառավարումը կարող է դիտարկվել որպես տեղական
իշխանությունների օրինականության աստիճանի բարձրացման միջոց [6, с. 78]:
Ժողովրդավարական կառավարումը առավել կարևորվում է տեղական մակարդակում, քանի որ ՏԻՄ-երն ավելի մոտ են քաղաքացիներին,
ավելի հասանելի են ու արագ են արձագանքում համայնքային հիմնախնդիրներին: Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության մասին իրավական դրույթներ նախատեսված են Եվրոպայի
խորհրդի՝ 1985թ. Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայում: Տեղական և տարածաշրջանային ժողովրդավարության ամրապնդումն ու մարդու իրավունքների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի
ապահովումը Եվրոպայի խորհրդի հիմնական նպատակներից են: Խարտիայի ներածության մեջ նշվում է. «պետական գործերի կառավարմանը
մասնակցելու քաղաքացիների իրավունքը դասվում է Եվրոպայի խորհրդի
բոլոր անդամ պետությունների համար ընդհանուր ժողովրդավարական
սկզբունքների շարքին»:
Հայաստանի Հանրապետությունը 2010թ. մարտի 18-ին (վավերացրել
է 2013թ. մայիսի 13-ին, ուժի մեջ է մտել 2013 թ. սեպտեմբերի 1-ից)
ստորագրեց Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի
լրացուցիչ Արձանագրությունը (թիվ 207) տեղական իշխանության գործերին մասնակցելու իրավունքի մասին, որով վերահաստատեց երկրում
տեղական ժողովրդավարությունը խթանելու հանձնառությունը: Ըստ Արձանագրության՝ համայնքի բնակիչները ունեն տեղական իշխանության գործերին մասնակցելու և տեղական իշխանություններից տեղեկատվություն
ստանալու իրավունք [7]:
Արձանագրության 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշվում է մասնակցության իրավունքի իրականացման չափանիշները: Դրանք են՝
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1) լիազորել տեղական իշխանություններին՝ հնարավոր դարձնել,
խրախուսել և աջակցել արձանագրության մեջ նշված մասնակցության
իրավունքի իրականացումը,
2) ապահովել մշակումը`
ա) մարդկանց ներգրավման ընթացակարգերի` ներառյալ խորհրդատվական գործընթացներ, հանրաքվեներ և միջնորդագրեր, և մարդկանց
տեղական իշխանության մոտ մակարդակում ներգրավման չափանիշների, երբ համայնքի բնակչության թվաքանակը մեծ է և/կամ այն ընդգրկում է լայն աշխարհագրական տարածք,
բ) հասանելիության ընթացակարգերի, կողմի սահմանադրական
պահանջներին և միջազգային պարտավորություններին համապատասխան, ապահովելու տեղական իշխանությունների պաշտոնական փաստաթղթերի ձեռքբերումը,
գ) միջոցների` բավարարելու մասնակցության որոշակի դժվարությունների հանդիպող խմբերի կարիքները,
դ) կառուցակարգերի և ընթացակարգերի` քննարկելու և արձագանքելու տեղական իշխանությունների և տեղական հանրային ծառայությունների վերաբերյալ ստացված բողոքները և առաջարկությունները,
3) խրախուսել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների օգտագործումը՝ սույն արձանագրությամբ սահմանված մասնակցության իրավունքի աջակցության և իրականացման համար,
4) պլանավորման և որոշումների կայացման գործընթացներում տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի կիրարկման համար
պետք է նախատեսվեն համապատասխան միջոցներ. տեղական իշխանությունները պետք է ժամանակին և պատշաճ ձևով հնարավորինս
խորհրդատվություն ստանան [8]:
Եվրոպայի խորհուրդը կարևորում է երիտասարդության մասնակցության դերը քաղաքացիական հասարակության կառուցման մեջ և
անդամ երկրներին կոչ է անում հաշվի առնել Խարտիայի սկզբունքները`
երիտասարդությանը վերաբերվող քաղաքականություններ և ծրագրեր
մշակելիս ու իրականացնելիս ստեղծել բարենպաստ միջավայր` տեղերում
երիտասարդության ակտիվ մասնակցության համար [9, էջ. 112]:
Ամրագրելով այն իրողությունը, որ ինքնակառավարման մարմինները
ժողովրդավարական հասարակարգերի կարևորագույն հիմքերից մեկն
են, Խարտիան՝ հանրային գործերի կառավարմանը մասնակցելու քաղաքացիների իրավունքը դասում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամ պետությունների համար ընդհանուր ժողովրդավարական սկզբունքների
շարքը և հատկապես կոչ անում բնակիչների մասնակցության իրավունքի

142

Իրավագիտություն

կայացման և զարգացման համար նոր մեխանիզմներ կիրառել տեղական
ինքնակառավարման համակարգում:
Եվրոպական խարտիայի նորմի ուժով ՀՀ օրենսդրության մեջ ևս նախատեսվել են դրույթներ, որով ապահովվում է համայնքային բնակչության համագործակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների
(այսուհետև՝ ՏԻՄ) հետ՝ համայնքային կառավարման գործում, ինչը և
արտացոլվում է մասնակցային տարբեր ձևերով: Երիտասարդների մասնակցության վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածի 12-րդ
մասով սահմանվում է խթանել երիտասարդության մասնակցությունը
երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին, ինչը և պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներից է, իսկ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով
տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունք ունի տվյալ
համայնքի տասնվեց տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ:
ՀՀ Սահմանադրության մեկ այլ՝ 183-րդ հոդվածում նշվում Է, որ համայնքի բնակիչները կարող են անմիջականորեն մասնակցել համայնքի
գործերի կառավարմանը' համայնքային նշանակության հանրային հարցերը տեղական հանրաքվեով լուծելու միջոցով:
Ընդհանրապես սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ, ըստ
արդյունքների բնույթի, hանրաքվեն կարող է լինել պարտադիր (որոշիչ) և
ոչ պարտադիր (խորհրդակցական)։ Պարտադիր հանրաքվեն հստակ
պատասխան է տալիս հարցին(երին), որը պարտադիր է ներկայացուցչական մարմնի համար։ Դա նշանակում է, որ տեղական ներկայացուցչական մարմինը չի կարող այլ որոշում ընդունել, քան ամրագրել հանրաքվեով ընդունվածը։ Ոչ պարտադիր հանրաքվեն իշխանությունների համար ունի խորհրդատվական բնույթ։ Հանրաքվեի այս ձևը տեղական
նշանակության մարմնին է վերապահում հանրաքվեի դրված հարցի
վերաբերյալ վերջնական որոշման ընդունումը [10, c. 266]:
Առհասարակ, բնակիչների մասնակցության իրավունքը ժամանակակից պայմաններում կարելի է դիտարկել իբրև ժողովրդավարության և
տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը [11, p. 291]:
Վերջինս կարող է ապահովվել միայն ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման պարագայում, ինչը, իր հերթին, ենթադրում է հանրային կառավարման տարբեր մակարդակներում բնակիչների մասնակցության գործուն կառուցակարգերի մշակում և ներդրում:
Անշուշտ, տեղական ինքնակառավարման համակարգը բազմաթիվ
ուղղություններով առաջընթաց ունեցել է թե՛ տեղական ինքնակառավարման իրավընկալման, թե՛ փաստացի գործունեության առումներով, սա-
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կայն բնակիչների` իրենց կենսագործունեության վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող որոշումների ընդունմանը մասնակցելու հնարավորությունը նոր ձևավորվող երևույթ կարելի է համարել [12, էջ 115]: Այս
առումով, թե՛ պետական մակարդակով ընդունված օրենքները, թե՛ դրանց
հիման վրա տեղական մակարդակով ավագանու որոշմամբ սահմանված
կարգերը պետք է հիմնված լինեն բնակիչների և այլ շահառուների
պահանջների բացահայտման և մասնակցության իրական հնարավորության ապահովման վրա:
Մեր համոզմամբ, ՏԻՄ-երի գործունեությունն անմիջապես առնչվում
է բնակիչների կենցաղին, կենսագործունեությանը, համայնքի առօրյա
խնդիրներին և ի տարբերություն պետական կառավարման հիմնախնդիրների` տեղական նշանակության հանրային խնդիրներն հաջողությամբ կարող են լուծվել բնակիչների մասնակցության ապահովման
արդյունքում: Ուստի, մեր դիտարկմամբ, անհրաժեշտ է ուշադրության
արժանացնել հետևյալ խնդիրները`
1. դիտարկել մասնակցային ժողովրդավարության առաջնահերթությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում
2. վերհանել մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման ուղղությունները կառավարման համակարգում
3. ապահովել մասնակցային կառավարման իրականացումը եվրոպական չափանիշների համատեքստում:
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի
1-ին մասի համաձայն բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը ՏԻՄ որոշումների վրա ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն ունենալու գործընթաց է, իսկ Տեղական ինքնակառավարման
եվրոպական խարտիայի լրացուցիչ Արձանագրության 1-ին հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ Տեղական իշխանության գործերին մասնակցության
իրավունք նշանակում է տեղական իշխանության լիազորությունների և
պարտավորությունների իրականացման ձևերը փնտրելու, որոշելու կամ
դրանց վրա ազդելու իրավունքը: Արդյունքում անհրաժեշտ կլինի հստակեցնել օրենքով սահմանված այդ ձևակերպումը՝ համապատասխանեցնելով Արձանագրության դրույթներին: Տեղական ինքնակառավարման
մասին ՀՀ օրենքը կարգավորում է (11-րդ հոդված) համայնքի բնակչության մասնակցության չափանիշները տեղական ինքնակառավարմանը,
սակայն չի ապահովում դրանց իրականացման իմպերատիվ պահանջը,
առ այն, որ բնակիչների հետ պարբերաբար հանդիպումներ, հանրային
լսումներ չկազմակերպելը, ՏԻՄ գործունեության հաշվետվողականությունը՝ իրազեկմամբ, էլեկտրոնային և այլ եղանակներով չիրականացնելը,
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համայնքի բյուջեի և զարգացման ծրագրի կատարողական հաշվետվությունն չներկայացնելը և սույն հոդվածով նախատեսված այլ ձևերը
խախտելը որևէ իրավական պատասխանատվության ենթարկելու հիմք չի
ապահովում բնակչության համար: Ուստի օրենսդրական կարգավորման
թերացում չէ արդյո՞ք այն, որ համայնքի բնակիչների մասնակցության
ապահովման՝ ՏԻՄ-ի գործառույթների չիրականացման դեպքում հակազդման լծակներ չի նախատեսվել համայնքի բնակիչների համար,
ինչպիսի օրինակ է՝ բնակչության մեծամասնության համաձայնության
արդյունքում համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամի հրաժարականի
պահանջը՝ գործառույթներին չտիրապետելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
Իհարկե, որպես մասնակցային ժողովրդավարության ակտիվ ձև,
ընտրությունների կազմակերումը, անցկացումը կարելի է դիտարկել
ընդհանուր, ուղղակի, հավասար և ազատ սկզբունքների վրա հիմնված
ժողովրդավարական չափանիշերի իրականացման (ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 7) համատեքստում: Մասնակցային ժողովրդավարության
մյուս ակտիվ ձևը՝ տեղական հանրաքվեն, կարգավորվում է 2002 թ.
Տեղական հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքով: Մեր դիտարկմամբ,
տեղական հանրաքվեն լավագույն միջոցն է ապահովելու համայնքի
բնակիչների կողմից ՏԻՄ որոշումների չընդունման դեպքում համայնքի
յուրաքանչյուր կենսական հարցի արդյունավետ լուծում, սկսած ՏԻՄ
որոշումները վիճարկելը, միջհամայնքային միավորումներ ձևավորելը,
որը չպետք է օրենսդիրը դիտարկի որպես խորհրդատվական բնույթի, այլ
պետք է ապահովի տեղական հանրաքվեով անցկացված և արդյունքներով ընդունված ցանկացած որոշման պարտադիր կատարում:
Արդյունքում հանգեցինք նրան, որ մասնակցային ժողովրդավարություն նշանակում է այնպիսի գործընթացներ, որոնք ապահովում են
փոխհարաբերությունների ձևավորում համայնքի բնակիչների և տեղական իշխանությունների միջև, որի արդյունքում ամրապնդվում է ՏԻՄ-երի
նկատմամբ վստահությունը: Համայնքային ծրագրերում քաղաքացիների
մասնակցությունը երաշխիք է, որ արդյունավետ կձևակերպվեն քաղաքացիների կարիքներն ու պահանջները, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի քաղաքացիների ակտիվության և համայնքային տարածքների լավ կառավարման: Մասնակից չլինելով համայնքային խնդիրների առաջարկմանը և
քննարկմանը՝ այն առավելապես կբերի համայնքների ամենաթողության
և համայնքի առջև հաշվետվողականության պատասխանատվության
բացակայության:
Մեր դիտարկմամբ, մասնակցային գործընթաց նախաձեռնելիս
ՏԻՄ-երը պետք է ելնեն այնպիսի դրույթներից, ինչպիսիք են՝
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1. համայնքի հանրային հարցերին մասնակցելու իրավունքը ոչ թե
շնորհվում է քաղաքացիներին իշխանության կողմից, այլ հանդիսանում է
քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը,
2. քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանն անհրաժեշտ է դիտել որպես տևական գործընթաց. այն չի կարող
սահմանափակվել միայն ընտրություններով, քաղաքական գործընթացը չի
կարող խոչընդոտել այդ իրավունքի իրականացման ձևերի ընտրությանը,
3. քաղաքացիների մասնակցությունը չի կարող սահմանափակվել
միայն իրազեկմանբ կամ այլ ձևով տեղեկատվության տրամադրմամբ,
այն պետք է նկատելի լինի հանային լսումներով, բնակչության հետ
մշտապես հանդիպումներով, ՏԻՄ որոշումներին տեղական հանրաքվեով
հակազդելով, այլ կերպ՝ համայնքի ամենօրյա գործունեությամբ,
Այսպիսով, մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման գործընթացը պայմանավորված է ՏԻՄ-համայնքի բնակիչ շարունակական երկխոսությամբ, որն ի նպաստ կբերի համայնքների ու համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարման համար: Արդյունքում, ՏԻՄ-երի
գործունեության հրապարակայնությունը, հաշվետվողականությունը կբարձրացնի թե՛ տեղական նշանակության հարցերի լուծմանը՝ բնակչության
մասնակցության պատրաստակամությունը, թե՛ ՏԻՄ-ի արդյունավետ
գործունեության կազմակերպման պատասխանատվությունը:
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕМОКРАТИИ УЧАСТИЯ В МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ
Совместное управление в демократических странах рассматривается как реальная гарантия демократии. Важнейшим инструментом
создания демократии на основе участия является совместное управление. Демократия, основанная на участии, независимо от ее форм
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ՎԱՀԱԳՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Երևանի Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության և
հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հոդվածը վերաբերում է համայնքների իրավունքների տեսական և իրավական հիմունքների թվարկմանն ու մեկնաբանմանը: Հեղինակը ներկայացրել է համայնքների իրավունքների օրենսդրական
երաշխիքների ամբողջական համակարգը, դրանց իրականացման և
պաշտպանության պայմաններն ու միջոցները, արել է օրենսդրությունը կատարելագործելու առաջարկներ:
Հիմնաբառեր. համայնք, երաշխիք, պաշտպանություն, իրավակիրառ, համակարգ, իրավունքի բաց, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:

Ժամանակակից գրականության մեջ կան համայնքների իրավունքների երաշխիքների տարբեր սահմանումներ: Ռուսաստանի ներքին գործերի
նախարարության իրավաբանական ինստիտուտի հեղինակները գտնում
են, որ համայնքների իրավունքների երաշխիքները պայմաններ ու միջոցներ են, որոնք թույլ են տալիս ապահովել տեղական ինքնակառավարման
իրավունքի իրականացումը, համայնքների քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարական իրավունքների իրականացումը և դրանց արդյունավետ իրավական պաշտպանությունը: Ըստ Վ. Ի. Ֆադեևի՝ համայնքների իրավունքների երաշխիքների համակարգը ներառում է այնպիսի
պայմանների և միջոցների ամբողջական շարք, որոնք ապահովում են
դրանց իրականացումը և իրավական պաշտպանությունը [4, с. 16]:
Համայնքների իրավական կարգավորման բնույթը որոշվում է ոչ
միայն մունիցիպալ իրավունքի գիտության կարգավորման առարկայի
առանձնահատկությամբ, այլ նաև նրանով, որ այն ներառում է ինչպես
հանրային, այնպես էլ մասնավոր իրավունքի ոլորտները: Համայնքների
տեղական ինքնակառավարման մարմինները (այսուհետև՝ ՏԻՄ) ոչ միայն
իրականացնում են հանրային գործունեություն, այլև իրենց վրա կրում են
համայնքի սեփականության նկատմամբ սեփականատիրոջ իրավունքները և պարտականությունները: Համայնքների իրավունքների երաշխավորման էությունն այն է, որ պետությունը, ճանաչելով տեղական ինքնակառավարումը որպես առանձին ինքնուրույն իշխանության մակարդակ,
որոնք մաս չեն կազմում պետական համակարգին, հնարավորություն է
տալիս համայնքներին գործելու ինքնուրույն: Դրանով իսկ պետությունը
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ստանձնել է պարտավորություն, որպեսզի ոչ միայն ապահովվի դատական պաշտպանությունը համայնքների իրավունքների խախտումներից,
այլև երաշխավորվի համայնքների կազմակերպչական, ֆինանսական և
տնտեսական անկախությունը [2, с. 18]:
Առանձնակի կարևորվում են համայնքների սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը և այդ իրավունքից ամբողջությամբ օգտվելու
իրավական հնարավորությունները:
Համայնքների իրավունքների պաշտպանության երաշխավորումը
տեղական ինքնակառավարման անքակտելի հատկանիշն է, որն ամրագրված է ինչպես միջազգային, այնպես էլ ազգային օրենսդրությամբ:
«Երաշխիքները ծառայում են որպես կամուրջ՝ անցում կատարելով բուն
գործողությունների կատարման և հնարավորությունների ստեղծման:»
[3, с. 221]: «Երաշխիք» (ֆրանսերեն` garantce) եզրույթը այլ կերպ կարելի
է որակել որպես «գրավ», «ապահովություն», «հավաստիացում» և այլն:
Ակնհայտ է, որ ցանկացած սուբյեկտ իր գործունեությունը կարող է պատշաճ իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ պետությունը՝ օրենսդրությանբ և դատաիրավական համակարգի միջոցով ապահովել է համապատասխան իրավական հիմունքներն ու երաշխիքները [4, с. 182]: Երաշխիքներն անհրաժեշտ են ոչ թե տվյալ սուբյեկտի համար, այլ այդ սուբյեկտի հնարավոր լիարժեք գործունեության կազմակերպման և իրականացման համար [5, с. 460]:
Տեղական ինքնակառավարման և համայնքների իրավունքների
պաշտպանության իրավական հիմունքներն առաջին հերթին կրում են
սահմանադրական բնույթ, ոչ միայն այն պատճառով, որ Սահմանադրությունը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ամրագրում է երաշխիքների
որոշակի տեսակներ և իրավունքների պաշտպանության գործիքակազմեր, այլև սահմանադրական մակարդակով սահմանվում է նաև տեղական ինքնակառավարման երաշխիքների հասկացությունը [4, с. 214]:
Քիչ չեն դեպքերը, երբ օրենսդրական մակարդակով խախտվում են
նաև համայնքների սահմանադրական իրավունքները: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 186-րդ հոդվածը սահմանում է համայնքի ֆինանսավորման հետ կապված կարգորոշումները:
Մասնավորապես, նշված հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման նպատակով օրենքով սահմանվում են հարկային և ոչ հարկային այնպիսի աղբյուրներ, որոնք անհրաժեշտ են այդ
խնդիրների իրականացումը ապահովելու համար: Համայնքի պարտադիր
խնդիրները թվով քսանն են, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 86-րդ հոդվածով սահմանված պետության
քաղաքականության հիմնական նպատակներից: Սահմանադրության
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համաձայն, պետական և ՏԻՄ-երն իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների շրջանակում պարտավոր են իրականացնել Սահմանադրության 86-րդ հոդվածով սահմանված նպատակները [7]: Սահմանադրական նշված կարգավորումների հիման վրա, 16.12.2016 թ. ընդունված
նոր խմբագրությամբ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանել է համայնքի պարտադիր
խնդիրները, ինչպես նաև այդ խնդիրների լուծման նպատակով սահմանել
է սեփական լիազորությունները: Այդ օրենքի իրավահամեմատական վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ համայնքների սեփական
լիազորություններն ավելացել են նաև մինչև 16.12.2016թ. գործող օրենքի
ընդունումը: Նոր խմբագրությամբ օրենքով համայնքի (բացառությամբ՝
Գյումրու և Վանաձորի) ղեկավարի գործունեության 8 բնագավառներում
սեփական լիազորությունները լրացվել են թվով 23 նոր լիազորություններով, իսկ համայնքի (բացառությամբ՝ Գյումրու և Վանաձորի) պետության
պատվիրակած լիազորությունները՝ գործունեության 4 բնագավառներում՝
13 նոր լիազորություններով։
Հատկանշականն այն է, որ երեք տասնյակից ավելի նոր լիազորություններ վերապահելով համայնքին, օրենսդիրը որևէ կերպ օրենքով չի
սահմանել այդ լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ
ֆինանսավորման աղբյուրները: Ոչ միայն չեն սահմանվել անհրաժեշտ
ֆինանսավորման աղբյուրները, այլև դրանք նվազեցվել են:
Մասնավորապես՝ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 28.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1.1-րդ կետի
ա) ենթակետի համաձայն [8], ի թիվս այլ հարկային եկամուտների, որպես
տեղական հարկի տեսակ է սահմանված հյուրանոցային հարկը: Նույն
կարգավորումը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով [9], սակայն, 04.10.2016թ. ընդունված և 01.01.2018թ. ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության
հարկային օրենսգրքի 1-ին մասի 2-րդ կետով [10], տեղական հարկերի
տեսակներ են սահմանվել միայն անշարժ գույքի հարկը և փոխադրամիջոցների գույքահարկը: Նոր հարկային օրենսգրքով, փաստորեն ինստիտուցիոնալ մակարդակով նվազեցվել է համայնքների սեփական եկամուտների աղբյուրները, դուրս թողնելով համայնքների հնարավորությունը՝
օգտվելու հյուրանոցային հարկից ստացվող հնարավոր ֆինանսական
եկամուտներից:
Գտնում ենք, որ օրենսդիրը հակասական կարգորոշումներ է սահմանում համայնքների համար, մի կողմից այլ օրենքներով ավելացնելով համայնքների լիազորությունների շրջանակը, մյուս կողմից՝ պակասեցնելով
համայնքների ֆինանսավորման աղբյուրները: Միաժամանակ կարծում
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ենք, որ այս պայմաններում խախտվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 186-րդ հոդվածով սահմանված նորմը, որի համաձայն, պետությունը պարտավոր է համայնքների լիազորություններն
ավելացնելիս ապահովել նաև դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրներով:
Առաջին հայացքից ոչ այնքան բարդ թվացող վերը նշված իրավաիրականացնող հարցերը իրավակիրառ պրակտիկայում հանգեցնում են
բազմաթիվ խնդիրների առաջացման: Այսպես, օրենքով համայնքների և
դրանց ՏԻՄ-երի լիազորություններն ավելացնելով, լրացուցիչ պատասխանատվություն և բեռ է սահմանվում համայնքների համար: «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն՝ համայնքի պարտադիր խնդիրները և դրանց լուծման համար
օրենքով սահմանված սեփական լիազորությունները պարտադիր ենթակա են կատարման առաջնահերթորեն [9], հետևաբար համայնքներին այլ
բան չի մնում, քան բոլոր ֆինանսական միջոցներն ուղղել դրանց իրականացմանը: Ակնհայտ է, որ համայնքների ֆինանսական հնարավորությունները սուղ են, հետևաբար՝ օրենքով համայնքներին վերապահված
լիազորությունների զգալի մասը մնում է չիրականացված: Միաժամանակ
այստեղ, հարկ ենք համարում անդրադառնալ, իրավաիրացնող հետևյալ
խնդրին. օրենքով համայնքների լիազորությունների իրականացման
նկատմամբ կիրառվում է իրավական և մասնագիտական հսկողություն,
վերջինս սահմանված է նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 188-րդ հոդվածով: Փաստորեն ստացվում է մի վիճակ, երբ
հսկողություն իրականացնող պետական լիազոր մարմինը համայնքում
հսկողություն իրականացնելիս հայտնաբերում է որևէ լիազորության չկատարում և որակում է այն, որպես համայնքի ղեկավարի կողմից անգործության ցուցաբերում ու դիմում է դատարան՝ պարտավորեցնելու համայնքի ղեկավարին կատարելու օրենքով իրեն վերապահված լիազորության իրականացումը: Բացի այդ, համայնքների կողմից իրենց լիազորությունների իրականացման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով գործում են ֆինանսական վերահսկողության և հաշվեքննության իրականացման պայմանները: Նմանօրինակ կամ լիազորությունը ոչ ամբողջ ծավալով իրականացնելու դեպքերը հիմք են հանդիսանում հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների համար ոչ միայն դիմելու
դատարան պարտավորեցման հայցով, այլև հիմք են հանդիսանում դատախազական մարմին համապատասխան հաղորդում ներկայացնելու
համար: Եզրակացությունն այն է, որ պետությունը, ի դեմս օրենսդրի,
օրենսդրական կարգավորումների միջոցով, «հող է հարթում» համայնքների համար, արդարադատություն իրականացնող մարմնում տալու
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պարզաբանումներ, որոնք շատ դեպքերում նրանք պարտավոր էլ չէին
տալու, ինչպես նաև ենթարկվելու դատական այնպիսի ակտերի պահանջներին, որոնք ի սկզբանե հնարավոր չէր իրականացնել: Իրավական և
դատական խնդիրների շարքը կարելի է շարունակել, սակայն գտնում
ենք, որ կարևորը ոչ թե այդ խնդիրների շրջանակի սահմանումն է, այլ այդ
խնդիրների բովանդակությունն է: Կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը, տեղական ինքնակառավարման ոլորտը
կարգավորող օրենսդրական ակտերի նախագծերը քննարկելիս և ընդունելիս պետք է անպայման հետամուտ լինի ապահովելու այդ օրենսդրական ակտերով համայնքներին տրամադրվող նոր լիազորություններին
համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրները:
Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով համայնքների համար լրացուցիչ նոր լիազորություններ սահմանելիս, որոշարկել նաև այդ լիազորությունների իրականացման
նպատակով անհրաժեշտ հարկային և ոչ հարկային աղբյուրները:
ՀՀ Սահմանադրության 190-րդ հոդվածով սահմանված է, որ Ազգային
ժողովը համայնքների միավորման կամ բաժանման մասին համապատասխան օրենքն ընդունելիս պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը: Նշված սահմանադրական նորմը երկու տարուց ավելի Հայաստանի
Հանրապետությունում իրականացվող համայնքների խոշորացման համատեքստում որևէ օրենսդրական ակտում կիրառված չէ: Այս իրավական
բացը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2015 թ. սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ Ազգային ժողովը
16.12.2016 թ. ընդունված «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-238-Ն օրենքով [11] ուժը կորցրած է ճանաչել տեղական հանրաքվե նշանակելու վերաբերյալ նորմը
(7-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերություն) և դրա փոխարեն
որևէ այլ նորմ չի ընդունել: Փոխարենը, լիազոր պետական մարմինը, որն
իրականացնում է վարչատարածքային բարեփոխումները, հիմք է ընդունել 2016 թվականի ՀՀ արդարադատության նախարարի կողմից վերը
նշված սահմանադրական նորմի կիրարկման հետ կապված պարզաբանումը և առաջնորդվել է դրանով: Մինչդեռ, սահմանադրական նորմը ուղղակիորեն չի կարող մեկնաբանվել ՀՀ արդարադատության նախարարի
պարզաբանում պարունակող գրությամբ, քանի դեռ այն արտացոլված չէ
օրենքում, առավել ևս այն դեպքում, երբ այդ նորմով սահմանվում է հրամայական պարտավորություն պետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի
համար: Արդյունքում համայնքային սահմանների փոփոխության դեպքում
համայնքների կարծիքը լսելու հետ կապված իրավահարաբերություններն
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այս պահին օրենսդրորեն կարգավորված չեն, հետևաբար օրենքով սահմանված չեն համայնքների լսված լինելու իրականացման եղանակները,
կառուցակարգերը, ընթացակարգը, ինչպես նաև այդ կապակցությամբ
համապատասխան մարմինների պարտականությունները:
Մեր կարծիքով «համայնքի կարծիք» նշանակում է համայնքի բնակչության համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը համայնքային
սահմանների կատարվելիք փոփոխությանը: Ընդ որում՝ համապատասխան համայնքների կարծիքը «լսելու» պարտավորությունը չի կարող կրել
ձևական բնույթ:
Գտնում ենք, որ համայնքների կարծիքը լսելու պարտավորությունը
կարող է համարվել «ձևական» այն դեպքում, երբ համայնքներին տրված
չէ իրական հնարավորություն իրենց կարծիքը լսելի դարձնելու համար:
Համայնքների կարծիքը լսելու պարտավորության «ձևական իրականացում» կարող է որակվել համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլում
ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան, երբ կառավարությունը որևէ
իրավական կառուցակարգի (ուղղակի կամ անուղղակի) միջոցով չբացահայտեց համապատասխան համայնքների կարծիքը, և դրանով պայմանավորված՝ համայնքների կարծիքը որևէ ֆորմալ մակարդակում իր արտահայտությունը չստացավ: Արդյունքում օրենսդիր մարմնի կողմից «համապատասխան համայնքների կարծիքը լսելու» պարտավորությունը չիրականացվեց: Համայնքների լսված լինելու իրավունքի իրականացումը
կարող է կրել ձևական բնույթ նաև այն դեպքում, երբ կառավարությունը,
ունենալով իրավական կառուցակարգեր համայնքների կարծիքը վեր հանելու համար, այնուամենայնիվ, հաշվի չի առնում դրա արդյունքում բացահայտված բացասական վերաբերմունքը, ինչպես տեղի ունեցավ համայնքների խոշորացման առաջին փուլում: Տեղական ինքնակառավարման
եվրոպական խարտիայի 5-րդ հոդվածը համայնքների հետ խորհրդակցության լավագույն ձևը համարում է հանրաքվեն [12], քանի որ տեղական
հանրաքվեները առավելագույնս համապատասխանում են այդպիսի
խորհրդակցությունների նպատակներին: Տեղական ինքնակառավարման
եվրոպական խարտիայի բացատրական զեկույցի համաձայն՝ խորհրդակցության այլ ձևերը պետք է օգտագործվեն անդամ պետությունների կողմից այն դեպքում, երբ համայնքային սահմանների փոփոխությունների
վերաբերյալ պարտադիր տեղական հանրաքվե անցկացնելու համար
օրենսդրական հիմք առկա չէ:
Վերոնշյալ իրավական բացի պայմաններում սահմանադրական նորմին տրվել է «նեղ մեկնաբանում», որը հանգեցրել է համայնքների կարծիքը լսելու իրավունքը պարզապես «որպես խորհրդարանական լսումներին
մասնակցելու իրավունք» կամ այն «ԱԺ լիագումար նիստին մասնակցելու
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իրավունք» դիտարկելու ոչ ժողովրդավարական իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման, ինչն անհարիր է իրավական պետությանը և խախտում
է ՀՀ միջազգային պարտավորությունները: Սահմանադրական նորմը
մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է այն իրականացնել օրենքի մակարդակով և դրա վերաբերյալ օրենքով սահմանել համապատասխան կառուցակարգեր:
Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ «Հայաստանի
Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում սահմանել համայնքների միավորման
կամ բաժանման դեպքերում համայնքների կարծիքը լսելու վերաբերյալ
կառուցակարգերը: Մեր կողմից առաջ քաշված վերը նշված առաջարկությունն առավել հստակ դարձնելու նպատակով առաջարկում ենք, «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին»
ՀՀ օրենքում կատարել լրացումներ առանձին հոդվածի տեսքով: Առաջարկվում է հոդվածը վերնագրել «Համայնքների միավորման կամ բաժանման դեպքում համայնքների կարծիքը լսելը» վերտառությամբ: Հոդվածը կազմել չորս մասերից, առաջին մասում առաջարկվում է կիրառել
ՀՀ գործող Սահմանադրության 190-րդ հոդվածի երկրորդ նախադասությունը, հոդվածի երկրորդ մասով առաջարկվում է սահմանել, որ լիազոր
պետական կառավարման մարմինը միավորվող համայնքներում կազմակերպում է հանրային քննարկումներ և լսումներ, երրորդ մասով սահմանել, որ համայնքների միավորման կամ բաժանման դեպքում Ազգային ժողովը կազմակերպում և իրականացնում է խորհրդարանական լսումներ
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք» սահմանադրական օրենքով
սահմանված կարգով: Հոդվածի չորրորդ մասով սահմանել հետևյալը. թե՛
համայնքներում կազմակերպված հանրային լսումները և քննարկումները
և թե՛ Ազգային ժողովում կազմակերպված խորհրդարանական լսումները
պարտադիր կերպով արձանագրվում են և կցվում են համայնքների միավորման կամ բաժանման օրենսդրական փաթեթին և ներկայացվում են
Ազգային ժողովի քննարկմանն ու հաստատմանը:
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ԻԶԱԲԵԼԼԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի
սահմանադրական և մունիցիպալ
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱԶԱՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԽԱՐՏԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրվում է, թե 1961 թ. Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի ներքո աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի չափորոշիչները։ Լուսաբանվում են Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեի կողմից նշված իրավունքի որոշ տարրերի մասով գրանցված անհամապատասխանությունները տարբեր երկրների, այդ թվում ՀՀ օրենսդրական դաշտում և
գործնական լուծումներ են տրվում, թե ինչպիսի օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք կատարի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի մասով իր ստանձնած պարտավորությունները։
Հիմնաբառեր. աշխատանքի իրավունք, աշխատանքի ազատ
ընտրության իրավունք, խտրականություն, ապացուցման բեռ:

Յուրաքանչյուր անհատի համար աշխատանքը մեծ նշանակություն
ունի։ Աշխատանքի միջոցով մարդիկ հոգում են ոչ միայն իրենց ապրուստի միջոցները, այլ նաև ինքնաիրացվում են, սոցիալական կապեր են
ստեղծում և կյանքում գտնում իրենց ուրույն տեղը։ Պատահական չէ, որ
Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի 1-ին հոդվածը նվիրված է հենց աշխատանքի իրավունքին [1]։ Դրանով ընդգծվում է աշխատանքի իրավունքի հիմնարար կարևորությունը սոցիալական իրավունքների ընդհանուր համակարգում։
Հայաստանի Հանրապետությունը 2004 թվականին վավերացնելով
նշված խարտիան՝ դրանով կարևորեց նաև աշխատանքի դերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում: Իսկ 2015 թվականի
սահմանադրական կարգավորումների շրջանակում այդ իրավունքը դիտարկվեց հիմնական, և Սահմանադրաության 57-րդ հոդվածի 1-ին մասը
հռչակեց, որ յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք [2]։ Միևնույն ժամանակ Սահմանադրությամբ որոշվել է, որ հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում
Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու իրավունքների
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վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան (հոդվ. 81): Այս առումով արդիական է ուսումնասիրել
Եվրոպական սոցիալական խարտիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող Սոցիալական
կոմիտեի պրակտիկան՝ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի իրականացման միջազգային
չափորոշիչներին համապատասխան տվյալ իրավունքի իրավական պահանջների ու գործնական իրականացման հետ։ Եվ այդ Կոմիտեն տրամադրում է եզրակացություններ աշխատանքի իրավունքի մասով պետության օրենսդրությունը Խարտիայի պահանջներին համապատասխանելու
կամ չհամապատասխանելու վերաբերյալ։ Նշված եզրակացությունների
հիման վրա հնարավոր է դառնում որոշակիացնել Խարտիայիում տեղ
գտած ընդհանրական ձևակերպումները` դրանք վերածելով միջազգային
չափորոշիչների:
Խարտիայի 1-ին հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն՝ աշխատանքի
իրավունքի արդյունավետ կիրառումն ապահովելու նպատակով պետությունները պարտավորվել են արդյունավետ կերպով պաշտպանել աշխատողի` իր ապրուստը վաստակելու իրավունքը նրա կողմից ազատորեն
ընտրված ցանկացած աշխատանքով։
Ընդհանրացնելով սոցիալական կոմիտեի եզրակացությունների համակարգային վերլուծության արդյունքները՝ անհրաժեշտ է կարևորել
ազատորեն ընտրվող աշխատանքի իրավունքի բաղկացությունը կազմող
հետևյալ տարրերի առկայությունը. ա) խտրականության բոլոր ձևերի արգելքն աշխատանքում, բ) հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի արգելքը, գ) ցանկացած այլ պրակտիկա, որը կարող է միջամտել ապրուստն
ազատ ընտրվող աշխատանքով վաստակելու իրավունքին [3, p. 20]։
Միևնույն ժամանակ Խարտիայով (հոդված 20) մասնավորեցվել են բոլոր այն ոլորտները, որտեղ պետությունները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն
խտրականությունը բացառելու համար: Տվյալ դեպքում խոսք կարող է լինել`
1) աշխատանքի մատչելիության, աշխատանքի ազատման և մասնագիտական վերամիավորման համար պաշտպանության մասին, 2) մասնագիտական ուղղվածության, ուսուցման, վերուսուցման և վերականգնման մասին,
3) զբաղվածության և աշխատանքային պայմանների՝ ներառյալ վարձատրության մասին, 4) աշխատանքային զարգացման, այդ թվում՝՝ ներառյալ
պաշտոնեական առաջխաղացման մասին:
Խտրականության արգելքին վերաբերող տարրը վերաբերում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի խտրականությանը։ Մասնավորապես, ուղղակի խտրականությունը համեմատելի իրավիճակում գտնվող
երկու անձանց միջև տարբեր վերաբերմունք ցուցաբերելն է, ընդ որում,
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երբ տարբերությունը չի հետապնդում օրինական նպատակ, հիմնված չէ
օբյեկտիվ կամ ողջամիտ հիմքերի վրա և համաչափ չէ հետապնդվող
նպատակին [4]։ Անուղղակի խտրականությունն առկա է, երբ բոլորի
նկատմամբ կիրառվող միջոցը կամ գործառույթն առանց որևէ օրինաչափ
նպատակի անհամաչափորեն ազդում է անձանց վրա, որոնք ունեն որոշակի տարիք, որոշակի կրոնական պատկանելություն և այլն։ Բացի այդ,
խտրականություն է համարվում նաև այն, երբ հաշվի չեն առնվում համապատասխան տարբերությունները կամ երբ համապատասխան միջոցներ
չեն ձեռնարկվում ապահովելու համար, որ նույն իրավունքները և կոլեկտիվ առավելությունները, որոնք նախատեսված են բոլորի համար, հասանելի լինեն բոլորին և ծառայեն բոլորի համար [5]։
Բավարար չէ միայն այն, որ պետությունը ազդարարի խտրական վերաբերմունք չցուցաբերու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է նման արգելք ամրագրվի համապատասխան օրենքներով, ինչը կապահովի ցանկացած
ձևով աշխատանքի ոլորտում խտրական վերաբերմունքի ցուցաբերմանը։
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ պետությունները
պետք է ապահովեն, որ կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերում
կամ կազմակերպության ներքին ակտերում չլինեն հավասար վերաբերմունքի սկզբունքին հակասող դրույթներ, որպեսզի պաշտպանություն
տրամադրվի աշխատողին աշխատանքից ազատելու կամ գործատուի
կողմից այլ ճնշող գործողություն ցուցաբերելու դեպքում, իսկ խտրականության հայտարարության դեպքում տրամադրվեն պատշաճ և արդյունավետ պաշտպանության միջոցներ և ապացուցման բեռը թողնեն գործատուի վրա [6]:
Սոցիալական կոմիտեն ապրուստն ազատ ընտրվող աշխատանքով
վաստակելու իրավունքի մասով որոշակի տեսակետ է արտահայտել նաև
Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորող օրենսդրության վերաբերյալ։ Դրանք արտացոլվել են 2012 և 2016 թվականներին տրված եզրակացությունների միջոցով: Մասնավորապես, խոսքը հետևյալ դիտարկումների վերաբերյալ է.
առաջին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հստակ
և համապարփակ կերպով սահմանված չէ զբաղվածության և աշխատանքի հետ կապված հարցերում ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի
խտրականության արգելքը։ Սահմանված չէ նաև խտրականության արգելքը կապված աշխատանքի ընդունելու կամ տեղավորման հետ,
օրենսդրությամբ չի նախատեսվել պաշտպանություն սեռական ուղղվածության հետ կապված խտրականության դեպքերի համար [7]։
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Խտրականության արգելքի մասին ընդհանուր նորմն ամրագրվել է
ՀՀ Սահմանադրության 29-րդ հոդվածով [2], որով արգելվել է խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի
այլ հանգամանքներից: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի սկզբունքներում
ամրագրված է աշխատողների իրավունքների և հնարավորությունների
հավասարությունը, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերությունների
կողմերի իրավահավասարությունը` անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից, լեզվից, ծագումից, քաղաքացիությունից, սոցիալական դրությունից, դավանանքից, ամուսնական վիճակից և ընտանեկան դրությունից, տարիքից, համոզմունքներից կամ տեսակետներից, կուսակցություններին, արհեստակցական միություններին կամ հասարակական կազմակերպություններին անդամակցելուց, աշխատողի գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ հանգամանքներից [8]։
Զբաղվածության ոլորտում խտրականության բացառումը համարվել է
պետության քաղաքականություն աշխատանքի կամավորության և աշխատանքի ազատ ընտրության ոլորտում [9]։ Գենդերային խտրականության,
այդ թվում ուղղակի և անուղղակի, մասին նշում կատարված է միայն «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում [10], որը սակայն բավարար չի կարող համարվել աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտի համար, քանի որ դրանում տեղ գտած կարգավորումները սահմանափակվում են միայն սեռական հատկանիշներով պայմանավորված տարբերակումներով։
Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներից և նշված հոդվածի մասով սոցիալական կոմիտեի կողմից 2016
թվականին կազմված եզրակացությունից բխում է, որ անհրաժեշտ է ՀՀ
օրենսդրությամբ առհասարակ սահմանել խտրականության հասկացությունը` դրանում ներառելով նաև անձի սեռական կողմնորոշման հիմքը,
իսկ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում մասնավորեցնել, որ արգելվում է
խտրականությունը և դրա բոլոր տեսակները ինչպես անձին աշխատանքի ընդունելու հետ կապված իրավահարաբերություններում, այնպես էլ
աշխատանքում վարձատրության, առաջխաղացման, մասնագիտական
գիտելիքների ձեռքբերման, վերապատրաստման, խրախուսման, պարգևատրման և աշխատանքից ազատելու իրավահարաբերություններում։
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Նույնանպատակ դրույթ պետք է նախատեսել նաև «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում, որ պետք է բացառել խտրականությունը և դրա բոլոր
տեսակները անձին աշխատանքի տեղավորման կամ այլ աշխատանքի
տեղափոխման գործընթացի բոլոր փուլերում, ապահովելով որպեսզի աշխատանք փնտրող անձն իրեն վերապահված իրավունքներից օգտվի առանց խտրական վերաբերմունքի։
Երկրորդ՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ եթե պարզվում է, որ աշխատողի աշխատանքի պայմանները փոփոխվել են, աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է առանց օրինական հիմքերի կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումով, ապա աշխատողի օգտին գործատուից գանձվում է միջին աշխատավարձը` հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կամ աշխատավարձի տարբերությունը այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում աշխատողը կատարում էր նվազ
վարձատրվող աշխատանք: Տնտեսական, տեխնոլոգիական, կազմակերպչական պատճառներով կամ գործատուի և աշխատողի հետագա աշխատանքային հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության
դեպքում դատարանը կարող է աշխատողին չվերականգնել իր նախկին
աշխատանքում` պարտավորեցնելով գործատուին հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել հատուցում` միջին
աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ
մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` ոչ պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին
աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով [8]:
Նշված հոդվածում հատուցումների չափերը խնդրահարույց են այն
առումով, որ թույլ չեն տալիս, որ իրավունքը խախտված աշխատողն ստանա պատշաճ հատուցում և սահմանափակում են աշխատողին դրանից
բացի իրեն հասանելիք աշխատավարձից հարկադիր պարապուրդի ընթացքում կրած վնասները պահանջելու իրավունքից։ Այս մասին առկա է
նաև Սոցիալական կոմիտեի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նշված կարգավորման վերաբերյալ։ Եզրակացության մեջ
մասնավորապես նշվել է, որ Սոցիալական խարտիայի 24-րդ հոդվածը
պահանջում է, որ դատարանները կամ այլ իրավասու մարմինները պետք
է կարողանան պատշաճ փոխհատուցում, վերականգնում կամ այլ համապատասխան բարելավում (օգնություն) տրամադրեն։
Որպեսզի հատուցումը համարվի համապատասխանող, այն պետք է
ներառի աշխատանքից ազատվելուց հետո մինչև նման ազատումը իրավասու մարմնի կողմից անօրինական ճանաչվելու պահն ընկած ժամանա-
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կահատվածի համար ֆինանսական կորուստների հատուցում, հնարավորության դեպքում` աշխատանքում վերականգնում և/կամ այնպիսի հատուցում, որը և՛ համաչափ կլինի տուժողի կրած վնասներին, և՛ կկանխարգելի գործատուին աշխատողին անօրինական ազատելուց։ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված միջին աշխատավարձի տասներկուապատիկի չափով առավելագույն հատուցման չափը սոցիալական կոմիտեն անբավարար է համարել [11]։ Եթե սահմանվում է առավելագույն
չափ, ապա տուժածը պետք է կարողանա ոչ նյութական վնասի հատուցում պահանջել այլ պաշտպանության միջոցներով։
Թեև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 2.1 գլխով նախատեսվում է ոչ
նյութական վնասի փոխհատուցում, սակայն այն չի կարող համարվել բավարար աշխատանքային հարաբերություններում անձի կրած ոչ նյութական վնասների մասով հաշվի առնելով, որ վերաբերում է զրպարտության,
վիրավորանքի կամ անարդարացի դատապարտման հետևանքով առաջացած վնասներին [12]։
Մինչդեռ, աշխատանքից անօրինական ազատվելը պարտադիր չէ որ
ուղղորդվի վիրավորանքով կամ զրպարտանքով կամ դատապարտմամբ։
Այս առումով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը նպատակահարմար կլիներ շարադրել այնպես, որ հնարավորություն տրվեր աշխատողին ստանալու նա ոչ նյութական վնասները և կաշկանդված չլիներ
աշխատանքում չվերականգնվելու դեպքում միջին աշխատավարձի տասներկուապատակի չափով հատուցմամբ։
Երրորդ՝ աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի մասով միջազգային չափորոշիչներով խտրականության մասին հայտարարության
դեպքում անձին պետք է տրամադրվի արդյունավետ պաշտպանության
միջոց և ապացուցման բեռը թողնվի գործատուի վրա։ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 263-րդ հոդվածով սահմանված է, որ աշխատանքային վեճերը քննվում են դատական կարգով` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործին մասնակցող
յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է ապացուցել իր պահանջների և առարկությունների հիմքում դրված ու գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերը, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով կամ
այլ օրենքներով: Նույն օրենսգրքի 24-րդ գլխով նախատեսվել են որոշ տեսակի աշխատանքային վեճերով գործերի քննության կարգը [13]։
Նշված գործերի ցանկում են աշխատանքային պայմանագրի փոփոխման, լուծման և աշխատողին կարգապահական պատասխանատվության
ենթարկելու մասին վեճերը, որոնցով ապացուցման բեռը բաշխվել է
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հետևյալ կերպ` «վիճարկվող անհատական իրավական ակտի հիմքում ընկած, ինչպես նաև տվյալ անհատական իրավական ակտի ընդունման օրենքով, այլ նորմատիվ կամ գործատուի ներքին իրավական ակտերով
սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը»:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով միջազգային իրավանորմերի և աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը, անհրաժեշտ է նշել հետևյալը.
1. Համաձայն այդ իրավունքի իրականացման պայմանների՝ անհրաժեշտ է աշխատանքային վեճերի լուծման համար սահմանել ապացուցման բեռի տեղափոխում գործատուի վրա բոլոր այն դեպքերում, երբ վիճող կողմը վկայակոչում է իր նկատմամբ ցուցաբերված խտրական վերաբերմունքի մասին։ Ընդ որում՝ գործատուն այդպիսի վերաբերմունք կարող
է ցուցաբերել նաև առանց անհատական իրավական ակտ կայացնելու։
Աշխատողի նկատմամբ կարող է չկիրառել որոշակի բարենպաստ պայմաններ, օրինակ` պաշտոնի բարձրացում կամ աշխատանքի վարձատրության պայմաններ, ինչի համար անհատական իրավական ակտ ընդունելու կարիք չկա։ Նման պարագայում խտրականության հիմքով աշխատանքային վեճն աշխատողի կողմից դատարան տեղափոխելու դեպքում,
կստացվի, որ խտրականություն կիրառված լինելու բեռը կրում է աշխատողը, այլ ոչ թե գործատուն։
2. Այս առումով ամբողջական կլիներ, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 24-րդ գլուխը չսահմանափակվեր առանձին
տեսակի աշխատանքային վեճերի քննությամբ, այլ առհասարակ աշխատանքային հարաբերություններից ծագած ցանկացած վեճեր քննվելու
դեպքում սահմանվեր ապացուցման բեռի տեղափոխում գործատուի վրա,
երբ վիճող կողմը վկայակոչում է իր նկատմամբ կիրառված խտրական
վերաբերմունքի մասին։
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ՌՈԶԱ ԱԲԱՋՅԱՆ
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու
պատմության ամբիոնի գիտական աստիճանի հայցորդ

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 1996-2015 ԹԹ.
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում 1996-2015 թթ. անմիջական ժողովրդաիշխանության
ձևերի սահմանադրական և ընթացիկ օրենսդրական կարգավորումները: 1995 թ. ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրելով ժողովրդաիշխանության ազատական տեսլականը՝ չերաշխավորեց ժողովրդաիշխանության անմիջական և ներկայացուցչական ձևերի սահմանադրական հավասարակշռությունը, անմիջական ձևերը ստացան սահմանադրական սահմանափակ ամրագրում և՛ շրջանակի, և՛ նորմատիվ բովանդակության հարցում: Ժողովրդավարության չափավորման և պահպանողական միտումները, երբեմն հետադիմական
դրսևորումները վերարտադրվեցին նաև ընթացիկ օրենսդրության
մեջ: ՀՀ 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը ևս չհաղթահարեց նախորդ շրջանի վերաբերմունքը ժողովրդաիշխանության
ձևերի նկատմամբ, հետևաբար չկարողացավ փոխել ընթացիկ
օրենսդրման միտումները:
Հիմնաբառեր. ժողովրդաիշխանություն, հանրաքվե, ընտրություններ, տեղական ինքնակառավարում, պահպանողականություն,
մաժորիտար և ինկլուզիվ ժողովրդավարություն,քաղաքական գնահատական:

ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրությունը միասնական իշխանության ժողովրդին պատկանելության սկզբունքն ամրագրում էր շատ ընդհանուր, կարգախոսային-հռչակագրային կերպով, ժողովրդաիշխանության անմիջական ձևերից նախատեսում էր ընտրությունները, հանրաքվեն (միայն սահմանադրական պարտադիր և օրենսդրական-լրացուցիչ տեսակներով,
առանց քաղաքացիական նախաձեռնության հնարավորության), և տեղական ինքնակառավարումը: Այս ձևերի սահմանադրական կարգավորման
նորմատիվ բովանդակությունը շատ ընդհանուր էր և սահմանափակ, ինչը
չէր ապահովում ժողովրդաիշխանության երկու կառուցակարգերի հավասարակշռությունը, ստեղծում էր ընթացիկ օրենսդրական կարգավորմամբ
անմիջական ձևերի քաղաքական-իրավական չեզոքացման վտանգ, նախադրյալներ էր ստեղծում հանրային իշխանական կառավարման գերիշխանության հաստատման, նրա կողմից ժողովրդի իշխանության յուրացման համար:
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Սահմանադրական կարգավորման վերը նշած ռիսկերի ու վտանգների
հաղթահարման միջոց կարող էր ծառայել պատշաճ, իրավական բնույթ
ունեցող ժողովրդավարական ընթացիկ օրենսդրական կարգավորումը:
Ընթացիկ օրենսդրությունն ուներ հնարավորություն ժողովրդին իրականում վերածել «իշխանության կրողի, իրականացնողի, վերահսկողի»,
«երաշխավորել դա օրենքներով ու անհրաժեշտ կառուցակարգային համակարգով» [1,էջ 178]: Սակայն, խորհրդարանի ընթացիկ օրենսդրական գործունեությունը 1995-2005 թթ. միջև ընկած ժամանակամիջոցում չի ցուցադրում այն ակնկալիքների բավարարումը, որ սպասում էր հայ ժողովուրդը:
Այդ ժամանակամիջոցում իսկապես իրականացվել է օրենսդրական զգալի
աշխատանք, ընդունվել են բազմաթիվ օրենքներ: Բայց օրենքների այդ
զանգվածում մենք չենք նկատում անմիջական ժողովրդաիշխանության որևէ նոր ձևի իրավական ամրագրում ու կարգավորում: Ընդհակառակն, օրենսդրական քաղաքականության միտումները կարելի է որակել հետադիմական, որովհետև այստեղ նկատվում է 1990-1995 թթ. ժողովրդավարական նվաճումներից հրաժարում: Խոսքը վերաբերում է ժողովրդաիշխանության իրականացման բարձրագույն ձևի՝ հանրաքվեի ինստիտուտի օրենսդրական բովանդակության աղճատմանը, դրա ժողովրդավարական
դրույթների օրենսդրական կրճատմանը: Քանի որ 1995 թ. Սահմանադրությունը հանրաքվեի ինստիտուտի կարգավորման հարցում հակիրճ էր,
ապա աճում էին օրենսդրական-քաղաքական հայեցողության շրջանակները, և իսկապես, քաղաքական իրողությունները հանգեցրեցին հանրաքվեի
իրավական ինստիտուտի վերանայման: 2001 թ. սեպտեմբերի 12–ին ընդունվեց «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ նոր օրենքը [2]: Սահմանադրական
թռուցիկ կարգավորման պայմաններում աղճատվեցին հանրաքվեի ժողովրդավարականության հիմնական հատկանիշները:
«Հանրաքվեի մասին» 2001 թ. օրենքը նախատեսում էր միայն համապետական հանրաքվեն՝ անտեսելով, ըստ հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մակարդակների, հնարավոր համայնքային, մարզային, մայրաքաղաքային հանրաքվեները: Այն, ելնելով 1995 թ. Սահմանադրությունից, պարտադիր էր ճանաչում միայն սահմանադրական հանրաքվեն, իսկ օրենքով հնարավոր մնացած հանրաքվեները լրացուցիչ էին:
Հանրաքվեի դրվող հարցերի (առարկայի) չափանիշով սահմանում էր
միայն սահմանադրական և օրենսդրական հաստատող հանրաքվեները 1
Օրենքը հանրաքվեի դրվող հարցերի շրջանակից բացառում էր՝ ա) Հանրապետության գործող նախագահի և գործող Ազգային Ժողովի, ինչպես նաև գործող պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման կամ կրճատման հարցերը, բ) մարդու և քաղաքացու իրավունքներին, ազատություններին ու պարտականություններին, դրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ սահմանափակմանը վերաբերող, ինչպես
նաև Սահմանադրությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
բացառիկ իրավասությանն ուղղակիորեն վերապահված հարցերը:
1
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[2, էջ 552]: Օրենքով չէին սահմանված մերժող-օրինաստեղծ, ենթաօրենսդրական իրավաստեղծ և այլ, ոչ իրավաստեղծ հանրաքվեները՝
պլեբիսցիտային, միջազգային իրավական, վարչաիրավական [3, с. 72]:
Ըստ նախաձեռնության կարգի՝ նախատեսված չէր հանրագրային հանրաքվեն: Սահմանադրական հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունք ունեին
ՀՀ նախագահը կամ Ազգային ժողովը (հոդ. 7): Օրենսդրական հանրաքվե
անցկացնելու նախաձեռնության իրավունքը պատկանում էր Ազգային Ժողովին կամ կառավարությանը: Քննարկվող օրենքի այս առանձնահատկությունները և դրա համեմատությունը «Հանրաքվեի մասին» 1991 թ.
օրենքի հետ, հաստատում է, որ այն կարելի է որակել ոչ իրավական, այսինքն՝ հակաժողովրդավարական, անմիջական ժողովրդաիշխանության
բարձարագույն ձևի էությունը խախտող օրենք, որովհետև այն պրոֆ. Գ.
Հարությունյանի դիպուկ արտահայտությամբ, հանրաքվեի ինստիտուտը
ժողովրդաիշխանության արդյունավետ ձևից վերածեց «գործիքի, «մահակի», երբ իրականացվում է միայն իշխանության կողմից ու իր նպատակների իրականացման համար, երբ ժողովուրդը զրկվում է այն իրականացնող սուբյեկտի իրավունքից և դառնում է միայն հանրաքվեի օբյեկտը, երբ
հանրաքվեի դրվող հարցերի շրջանակը որոշում է բացառապես իշխանությունը» [1, էջ 196]:
Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի մեջ կարևոր քաղաքական-իրավական նշանակություն ունի տեղական-տարածքային հանրաքվեն: Արևմտյան որոշ երկրներում ավելի շատ կիրառվում է այդ հանրաքվեն: ԱՄՆ-ում համապետական հանրաքվեն երբևիցե չի կիրառվել, սակայն նահանգներում ու վարչատարածքային միավորներում տեղական
հանրաքվեն լայնորեն օգտագործվող ձև է [4]: Հայաստանում սկզբնապես
ամրագրվեց համազգային հանրաքվեն: Անկախության հռչակումից 12
տարի հետո իրավական կարգավորում ստացավ նաև տեղական հանրաքվեն: 2002 թ. փետրվարի 6-ին ընդունվեց «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը [5], ինչով ժողովրդաիշխանության կենսագործման ձևերի շրջանակում իր տեղը գրավեց տեղական հանրաքվեն [6, с. 74]: Այդ
օրենքի հոդված 1-ի համաձայն՝ տեղական հանրաքվեն «տվյալ համայնքում ՀՀ քաղաքացիների համայնքային նշանակության կարևոր հարցերով քվեարկություն» է: ՀՀ պայմաններում հանրաքվեի ըստ տարածքի
հնարավոր տարբերակներից՝ համայնքային, միջհամայնքային, մարզային, նախատեսվում էր միայն համայնքային հանրաքվեն: 1995 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի համաձայն՝ Երևան քաղաքն ուներ մարզի կարգավիճակ, ուրեմն այստեղ հնարավոր էր միայն
թաղային համայնքների, բայց ոչ համաքաղաքային հանրաքվեն:
Ինչպես համապետական, այնպես էլ տեղական հանրաքվեները ըստ
անցկացման եղանակի, կարող են լինել պարտադիր և լրացուցիչ (ֆակուլտատիվ) [6,с 76]: Պարտադիր հանրաքվեով հարցի լուծման իրավունքը
պատկանում է քվեարկողներին: Հանրային մարմիններն այս դեպքում
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կատարում են միայն օժանադակողի դեր, իսկ լրացուցչի դեպքում՝ հարցը
կարող են լուծել հանրային մարմինները, սակայն նախաձեռնող սուբյեկտի որոշմամբ այն դրվում է հանրաքվեի [3, с. 81-82]: «Տեղական հանրաքվեի մասին» 2002 թ. օրենքը սահմանում էր միայն լրացուցիչ տեղական
հանրաքվեի ինստիտուտը: Նման օրենսդրական լուծումը տեղական հանրաքվեն դարձնում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների
(այսուհետև՝ ՏԻՄ) գործունեությունը լրացնող հարցի լուծման եղանակ,
որի անցկացումն հնարավոր էր այդ մարմինների դրական հայեցողությամբ: «Տեղական հանրաքվեի մասին» 2002 թ. օրենքով հանրաքվեի նախաձեռնության իրավունք ունեին համայնքի ավագանին, ղեկավարը,
հանրաքվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք՝ քաղաքացիական
նախաձեռնության կարգով 1 : Վերջինը՝ հանրագրային հանրաքվեն էական հակակշիռ է հանրային իշխանության քաղաքականությանը, որովհետև այն ինքնակառավարման մարմիններին ընդդիմանալու ձև է 2 [7]:
Այսպիսով, տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը, ի տարբերություն
համապետականի ավելի առաջադիմական էր, քանի որ ուներ նաև նախաձեռնության հանրագրային կարգ: Սակայն այդ ինստիտուտի թերություններից էին պարտադիր հանրաքվեի անտեսումը և միայն լրացուցիչ
հանրաքվեի նախատեսումը, ըստ մակարդակի միայն համայնքային հանրաքվեի ամրագրումը:
2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումներն որոշ սահմանադրական-իրավական ինստիտուտներում ներմուծեցին էական փոփոխություններ և լրացումներ: Սակայն ժողովրդաիշխանության և դրա իրականացման սահմանադրական հայեցակարգը և հիմնական ենթաինստիտուտները (իշխանության պատկանելությունը ժողովրդին, ժողովրդին պատկանող իշխանության իրականացման ձևերը, ընտրությունների և հանրաքվեի սկզբունքները, հանրաքվեն) հիմնականում մնացին անփոփոխ:
Համապետական հանրաքվեի սահմանադրական ինստիտուտում
կատարված փոփոխությամբ հանրաքվեի դրված հարցով որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ ձայների քանակը նվազեցվեց. նախագիծը
համարվում էր ընդունված, եթե դրան կողմ կքվեարկեր քվեարկության

Տեղական հանրաքվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող առնվազն 5 քաղաքացի
կարող են ձևավորել այդ հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնող խումբ, գրանցվել
տեղական հանրաքվեի մարզային հանձնաժողովում, ձեռնարկել ստորագրություններ
հավաքելու գործընթացը: Հանրաքվեն նշանակում է համայնքի ավագանին, իսկ եթե այն
կազմավորված չէ, ապա տվյալ համայնքի մարզի մարզպետը (հոդ. 11):
2
1715 թ. ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթս, իսկ 1898 թ. Դակոտա նահանգներում ընդունվեցին
օրենքներ տեղական հանրագրային հանրաքվեների մասին: Եվրոպայում այն առաջինն
ամրագրել են 1891 թ.՝ Շվեյցարիայում: Հանրագրային հանրաքվեն լայնորեն տարածված
է Իտալիայում, Ավստրալիայում:
1
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մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների 1/4-ը, նախկինի 1/3-ի փոխարեն:
Ի տարբերություն հանրաքվեի համազգային իրավական ինստիտուտի՝
տեղական ինքնակառավարման և դրա հետ կապված տեղական հանրաքվեի սահմանադրական ինստիտուտները էականորեն վերակառուցվեցին: Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական ինստիտուտը
ձեռք բերեց նոր, լրացուցիչ և կարևոր սահմանադրական երաշխիքներ:
Ժողովրդի իշխանության իրականացման անմիջական ձևերի տեսանկյունից նվաճում էր այն, որ ամրագրվեց տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը՝ դիտարկելով այն համայնքի անդամների կողմից համայնքի գործերի
կառավարմանն ուղղակիորեն մասնակցելու իրավունք [8]: 1995 թ. Սահմանադրության համեմատ, այդ դրույթի ամրագրումն առաջընթաց էր, ժողովրդաիշխանության ձևերի շրջանակի ընդլայնում: Սակայն սահմանադրական կարգավորման հիմքում ընկած հայեցակարգն ուներ ակնհայտ թերություն: Ի տարբերություն համահասարակական մասշտաբի՝ տեղական
ինքնակառավարման համակարգում իշխանությունը չէր դիտարկվում երկու հավասարազոր ենթահամակարգերից կազմված ամբողջություն: Սահմանադրության 107-րդ հոդվածի 1-ին մասի բնորոշմամբ համայնքը, որն
ուներ ինքնակառավարման իրավունք, իրականացնում էր տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմինների՝ համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի միջոցով: Այդպիսով, համայնքային մակարդակում իշխանության իրականացման հիմնական ձև էր ճանաչվում ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանության կառուցակարգը՝ ավագանին և համայնքի
ղեկավարը: Տեղական հանրաքվեն 2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը դիտարկում էր ընդամենը համայնքի գործերի կառավարմանը
համայնքի անդամի ուղղակի մասնակցության իրավունք: Հայեցակարգային այս բացթողումը բերելու էր նրան, որ համահասարակական մակարդակի նման համայնքներում իրենց գերիշխանությունն էին հաստատելու
ինքնակառավարման ներկայացուցչական-ընտրովի մարմինները, իսկ
դա ծնելու էր վտանգների և չարաշահումների ռիսկեր, որը բնորոշ էր համահասարակական մակարդակով ժողովրդաիշխանությանը:
2005 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը նախատեսեց տեղական պարտադիր, սակայն արդյունքների իրավական նշանակությամբ
խորհրդատվական հանրաքվեն: Սահմանադրության 110-րդ հոդվածի համաձայն՝ մինչև համայնքների միավորման կամ առանձանացման կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության ներկայացումը կառավարությունը համապատասխան համայնքներում նշանակում էր տեղական

171

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

հանրաքվեներ, որոնց արդյունքները խորհրդատվական նշանակություն ունեին 1 : Հնարավոր դարձավ մայրաքաղաքային հանրաքվեն, որովհետև
Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի՝ Երևան քաղաքին շնորհեց համայնքի
կարգավիճակ:
2005 թ. Սահմանադրության ընդունումից հետո, ընթացիկ օրենսդրական գործունեության մեջ նկատվող միտումները դրսևորում էին նույն
օրինաչափությունները, ինչ-որ նախորդ՝ 1995-2005 թթ.: Սահմանադրական երաշխիքների թուլության ու անբավարարության պայմաններում անմիջական ժողովրդաիշխանությունը զրկվել էր հակակշռի դերակատարությունից, չուներ ազդեցիկ ձևերի պատշաճ շրջանակ, որոնց օգտագործմամբ կարող էր հակակշռել պետական իշխանության համակարգին,
լուծել պատասխանատու իշխանական համակարգի խնդիրները:
Ժողովրդաիշխանության համակարգը հասարակական ընդհանուր
զարգացման համար ունի մի քանի նշանակություն: Գրականության մեջ
նշվում է, որ այն ժողովրդին հնարավորություն է տալիս համապատասխան լծակների միջոցով իր ձեռքում պահել իշխանության ղեկը, ուղղորդել
և վերահսկել պետության գործունեությունը, «հանրության ձայնը լսելի
դարձնել իշխանությունների համար»[9]: Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի իրավական ամրագրումը ժողովրդաիշխանության երաշխիք է: Առանց իրավաբանորեն ամրագրված այդ ձևերի ժողովրդաիշխանությունն ուտոպիա է [10]: Եթե ժողովրդաիշխանության անմիջական
ձևերը չունեն պատշաճ սահմանադրական-օրենսդրական ամրագրում,
ապա ժողովրդավարությունը հասարակական անհրաժեշտությունից կվերածվի իրավունքն իշխանության կամքին ծառայեցնելու միջոցի [1, էջ 347]:
Ժողովրդաիշխանության այս և այլ նշանակություններից զատ, գրականության մեջ նշվում է դրա մեկ այլ կարևոր նշանակություն, այն է, որ ժողովրդաիշխանությունը և ժողովրդավարությունը նպաստում են «մարդկանց պաշտպանվելու ինչպես քաղաքական ցնցումներից (հեղափոխություններ, քաոսային իրավիճակներ), այնպես էլ տնտեսական աղետներից
(օրինակ՝ սովից): Ժողովրդավարությունը քաղաքացիական հակամարտությունները տեղափոխելով քաղաքական, սահմանադրական հարթության վրա և դրանց տալով փոխզիջումային լուծումներ՝ կանխում է քաղաքական ցնցումների կորստաբեր հետևանքները, նպաստում է քաղաքական կայունությանը, ինչպես նաև իշխանափոխությանը» [11, էջ 239]:
Այսպիսով՝ ժողովրդաիշխանության ձևերի գործառույթներից մեկն էլ սոցիալական բախումները քաղաքական-իրավական դաշտ տեղափոխելն է,
2005 թ. Սահմանադրության 110-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ տեղական հանրաքվեների արդյունքները կցվում են օրենսդրական նախաձեռնությանը: Համայնքները
կարող են միավորվել կամ բաժանվել՝ անկախ տեղական հանրաքվեների արդյունքներից:
1
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դրանց իրավական ճանապարհով լուծումների հնարավորություններ տալը:
«Ժողովրդավարական քաղաքական վարչակարգի ժամանակ գործում է
համապատասխան իրավաքաղաքական ինստիտուտների համակարգ,
որը կոչված է կարգավորել բախումը: Այդ համակարգում գոյություն ունեցող տարաձայնություններն ինստիտուցիոնալ բնույթ ունեն, որովհետև
գործում են քաղաքական, ժողովրդավարական ինստիտուտների շրջանակներում: Միաժամանակ ժողովրդավարական վարչակարգի պայմաններում սահմանադրորեն և այլ օրենքներով գործում են ժողովրդավարական խաղի, մրցության կանոնները, որոնք նպաստում են բախումնեերի,
զանազան ցնցումների ժամանակ պահպանելու հասարակական, քաղաքական համակարգի կայունությունը» [12]:
Արդյո՞ք ՀՀ–ում 1995 թ. հաստատված ժողովրդաիշխանության համակարգն ունակ էր լուծելու քաղաքական և այլ բախումները: Փորձենք
այս տեսանկյունից դիտարկելու անմիջական և ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանության հավասարակշռության հիմնահարցերը: Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերը ոչ միայն մասնակցության ձևեր են,
այլ նաև բախումների լուծման ու հարթման, երբ որ բախման քաղաքական-պետական սուբյեկտները չեն կարողանում իրենք իրենց ջանքերով՝
սահմանադրության շրջանակներում լուծումներ գտնել:
Ակնհայտ է, որ ժողովրդաիշխանության անմիջական ձևերը ՀՀ-ում
չունեին այդ ունակությունը, որովհետև դրանք իրենց ամրագրման շրջանակով շատ քիչ էին: Ըստ էության՝ բախումների լուծման միակ ձևը Հայաստանում ընտրություններն էին, որպես ժողովրդաիշխանության անմիջական ձևի: Սակայն Հայաստանում քաղաքական բախումների հիմնական
թիրախը հենց ընտրություններն էին, երբ որ ամեն մի համապետական
ընտրությունից հետո՝ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված տարաձայնությունները փողոց էին դուրս բերում մարդկանց, հասարակական
խմբերին: Բախման լուծման իրավական ձև էր դառնում դատականը, սակայն վստահության աստիճանը դրա նկատմամբ չի եղել և այսօր էլ բարձր չէ:
Քաղաքագիտական տեսանկյունից անհրաժեշտություն էր առաջանում դիմելու բախման, տարաձայնության լուծման մեկ այլ անմիջական
ձևի՝ վստահության հանրաքվեի, ընտրված անձին հետ կանչելուն, ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնությանը և այլն: Սակայն այս ձևերը բացակայում էին ՀՀ իրավական համակարգի նորմատիվ կառուցվածքում: Տարաձայնության լուծման միակ միջոցը մնում էր օտարված և
դժգոհ էլեկտորատի զանգվածային հանրահավաքը, որն ունակ էր ծնելու
անկարգություններ, առաջացնելու արտակարգ տագնապային իրավիճակ: Ըստ էության՝ Հայաստանում քաղաքական-ընտրական գործընթացները գնացել են հենց այդ ճանապարհով, հատկապես ՀՀ նախագահի
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ընտրություններից հետո՝ 1996 թ., 2003 թ., 2008 թ.: Դրանք կամ հանգեցրել են արտակարգ դրության հաստատման կամ էլ սահմանադրական
արտառոց փակուղիների, օրինակ՝ 2003-ին Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վստահության հանրաքվեի նշանակման անհրաժեշտության ճանաչումը: 2003 թ. նախագահական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման վերաբերյալ դիմումի քննարկմամբ՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանը կայացրեց որոշում, որով առաջարկվեց ՀՀ նորընտիր Ազգային ժողովին և ՀՀ նախագահին՝ մեկ տարվա ընթացքում
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը ժողովրդավարության և իրավական պետության սկզբունքներին համահունչ համապատասխանեցնել ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ` փոփոխման ոչ ենթակա հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին և որպես նախագահական ընտրությունների ընթացքում խորացած հասարակական դիմակայության հաղթահարման արդյունավետ
միջոց ընտրել վստահության հանրաքվեի կազմակերպումը [13]: Սահմանադրական դատարանն այդպիսի միջոցն իրավաչափ էր համարել նույնիսկ այն պարագայում, երբ դրա համար բացակայում էին համապատասխան սահմանադրական իրավական հիմքերը: Սահմանադրական դատարանն այդ որոշմամբ հանրաքվեն դիտարկեց որպես բախման լուծման
նպատակահարմար ձև: Սակայն հանրաքվեի ինստիտուտն իր բովանդակությամբ անդամալույծ էր: «Հանրաքվեի մասին» 2001 թ. ՀՀ օրենքը բացառում էր ընտրովի հանրային իշխանության մարմինների ու պաշտոնատար անձանց լիազորությունների դադարման, ինչպես նաև նրանց վստահության քվե տալու հարցերը հանրաքվեի դրվող հարցերի շրջանակից 1
[14]: Արդյունքում ժողովրդի միասնական իշխանության սահմանադրական հայեցակարգը վերածվել էր միայն գաղափարական հռչակագրի,
քանի որ այն չուներ իրական սահմանադրական հիմքեր, ինչպես նաև
օրենսդրական պատշաճ կարգավորում:
Այսպիսով՝ քսան տարի տևած ժողովրդավարացման գործընթացների
ամփոփումը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ ՀՀ քաղաքական ընտրանին սկսած 1995-ից որդեգրեց ժողովրդավարության մաժորիտար (այլ ոչ
թե մասնակցային) համակարգը, տեսլականը, դրա պահպանողական

Պրոֆ. Գ. Դանիելյանի կարծիքով սահմանադրական դրույթները միշտ չէ, որ ունակ
են սպառիչ ու ամբողջական լուծում տալու քաղաքական ճգնաժամերին: Հետևաբար, շատ
երկրներում հենց Սահմանադրություններն են ամրագրում հանրաքվեի միջոցով կոլիզիաների իրավական լուծումները: Քաղաքական սուր ճգնաժամերի դեպքում, երբ նախապատվելի միջոց են համարվում քաղաքական անհնազանդությունն ու անհանդուրժողականությունը, առաջնային մանդատ ունեցող իշխանության մարմինների լիազորությունների դադարեցման հարցը հանրաքվեի առարկա դարձնելը կարող է երկիրը հետ պահել
քաղաքական անցանկալի ցնցումներից:
1
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տարբերակով: Մաժորիտար ժողովրդավարության պայմաններում «երկրի կառավարումն իրականացվում է մեծամասնության կողմից, իսկ փոքրամասնության գործառույթն է լինել ընդդիմություն: Վտանգն այն է, որ
պլյուրալիստական հասարակությունում շատ փոքրամասնություններ կարող են մշտապես ենթարկվել մեկուսացման, խտրականության, մարգինալացման, օտարման: Մեծամասնությունը ներկայացնող քաղաքական
ուժերի՝ ընտրություններում հաղթանակի վրա, նշված բացասական
դրսևորումները ոչ մի կերպ չեն ազդի: Դա հղի է բռնության հնարավոր
պոռթկումներով, քաղաքացիական ընդհարումների առաջացման վտանգով»[15]: Դրան հակառակ մասնակցային (ինկլյուզիվ) ժողովրդավարության պայմաններում քաղաքական իշխանությունը բաշխվում է այնպես, որ
փոքրամասնությունը կարողանա պաշտպանվել մեծամասնությունից, որ
ապահովվի բոլոր քաղաքացիների իրավունքը՝ մասնակցել քաղաքական
կյանքին և ունենալ խոսքի ազատություն [11, էջ 240]: Ինկլյուզիվ ժողովրդավարությունը թելադրում է կառուցել և կայացնել ժողովրդավարության
ավելի լայն, խորը ձևաչափ, ինչը միջոց է մաժորիտար ժողովրդավարության բացասական քաղաքական հետևանքների հաղթահարման, կանխման համար: Վերը բերված բոլոր թերությունները հենց մաժորիտար ժողովրդավարության տեսլականի կիրառման հետևանքներն են: Քաղաքագիտական այս գնահատականից բացի, գործընթացն անպայման պետք
է արժևորել ու որակել իրավական տեսանկյունից, հատկապես՝ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիման վրա՝ որում իշխանության
յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից համարվում է
հանցագործություն:
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CONSTITUTIONAL AND LEGISLATIVE PROBLEMS OF DIRECT
FORMS OF DEMOCRACY IN ARMENIA DURING 1996-2015
The 1995 Constitution of the Republic of Armenia fixing the liberal
model of democracy did not guarantee the constitutional balance of direct
and representative forms of democracy.The direct forms of democracy
recieved restrictive constitutional confirming, both in terms of their list, and
the normative content. The tendencies of normalized and conservative
democracy and sometimes retrograted manifestations have been
reproduced in current legislation. The Constitution in editing of 2005 did not
overcome the attitude to the forms of democracy, therefore did not change
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և
հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1
Հոդվածում ուսումնասիրված է նոր աշխարհակարգի կայացման
պայմաններում ինքնիշխանության բազմաչափության հիմնախնդիրը:
Ազգ-պետության հզորացման դիտանկյունից հիմնավորված է պետական ինքնիշխանության ժառանգորդման հրամայականը: Այդ
համատեքստում ուսումնասիրվել է պատմականությունը՝ որպես պետության ինքնիշխանության բնականոն արդիականացման բաղադրիչ: 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 առավելագույն կենսունակություն և մրցունակություն: Առաջարկված է
«անցյալի ընտրություն» եզրույթը, որը հնարավորություն է տալիս
ռացիոնալ մակարդակում պատմական հիշողությունից կանչել այն
հատվածը, որի հետագա գեներացումը կապահովի և՛ կենսունակություն, և՛ մրցունակություն, միևնույն ժամանակ զտելով տեղեկատվական աղմուկը: Հեղինակը համոզված է, որ նոր աշխարհակարգում պետական-ազգային «Ես»-ի անվտանգության համալիր ապահովման գործընթացը պետք է հիմնվի հայկական երեք հանրապետությունների անցյալ-ներկա-ապագա եռաչափ կապի վրա:
Հիմնաբառեր. պետություն, ինքնիշխանություն, պետականություն, պատմականություն, սահմանադրություն, սահմանադրականություն, կառավարող ընտրանի, անձ, հասարակություն:

Քաղաքական արդիականացումն ապահովող մշակութային ձևաչափին մնում էր սոսկ կուտակումն ուղղել իր իսկ նախանշած կողմնորոշիչների ձեռքբերմանը: Այդպիսով՝ բոլոր ենթահամակարգերում (ճանաչողության կերպ, մշակութային ձևաչափ, կուտակում) էական տեղաշարժ
արձանագրած և որակապես նոր անհավասարակշիռ վիճակում հայտնված պատմականությունը ի զորու էր նոր ազդակներով սնուցելու պատմական գործունեության և դասային հարաբերությունների համակարգերը:

Հոդվածի սկիզբը տե՛ս նախորդ համարում («Հանրային կառավարում» գիտական
հանդես, 2018 3-4)։
1
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Վերջիններիս մեծ խզման պարագայում ի հայտ եկած միանգամայն սպասելի (օրինակ՝ սոցիալիստական հետարդյունաբերականացման, բնապահպանական հիմնահարցեր) և արտաքուստ անսպասելի, նոր (անկախության ինստիտուցիոնալացումը) սոցիետալ հիմնախնդիրներն էլ, բնական է, պետք է համարժեք սոցիալ-քաղաքական շարժումների դրդապատճառ դառնային: Գորբաչովյան հրապարակայնության միջավայրում
«մաքուր» սոցիալական հարցադրումներով հագեցած շարժումը վերաճեց
քաղաքականի` օրակարգում ներառելով ղարաբաղյան հարցը պատմական արդարության վերականգնման հիմքի վրա լուծելու պահանջը…:
ԽՍՀՄ քաղաքական համակարգին առաջադրված այս պահանջին գերագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ոչ հավասարարժեք վերաբերմունքի ցուցաբերման հետևանքով Հայոց համազգային շարժման
(այսուհետև՝ ՀՀՇ) օրակարգային խնդիրների կիզակետ դարձավ Հայաստանի անկախության հարցի առաջադրումը: Այստեղ հարկ է նշել, որ հին
հանրույթներին բնորոշ ուժեղ պատմականության ազդեցության ներքո
քաղաքական շարժման օրակարգ ներառվեցին ինչպես պահանջատիրության, այնպես էլ այլ խնդիրներ: Սակայն բախտորոշ էր այն, որ անկախության վերանվաճման գաղափարը գերակա հռչակվեց, որին աստիճանակարգային (ինքնա)կազմակերպման ենթարկվեցին քաղաքական
շարժման մյուս հարցադրումները: Այդպիսով՝ պետականության ինստիտուցիոնալացման հանրային պահանջմունքը զուգամիտեց քաղաքական գործընթացի օրակարգի բոլոր խնդիրներին:
Զուտ սոցիալականից քաղաքականի վերաճած ՀՀՇ-ն դրսևորվեց իր
բոլոր հնարավոր ձևերով. Ինտեգրացումը լավագույնս արտահայտվեց ազգային միասնության տեսքով, մասնակցությունը՝ քաղաքական համակարգը հիմնավորապես ցնցող հանրահավաքների, ցույցերի տեսքով, դիմադրությունը՝ գործող վարչակարգին և նրա կայացրած որոշումներին քաղաքացիական անհնազանդության, գործադուլների, հացադուլների տեսքով:
Հանրության որդեգրած սոցիալական շարժման այս ձևերին հակադրվում էին հետապնդումները ԽՍՀՄ պետական վարչակազմի կողմից («Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամների ձերբակալում), ինչն էլ մյուս կողմից կարևորեց այլախոհի սոցիալական դերակատարումը՝ լիցքավորելով
և արագացնելով հասարակության սոցիա-քաղաքական շարժումները:
Նշված շարժումների արդյունքում ավելի հստակ տարանջատվեց նոր դասային հարաբերության սահմանագիծը, որը փոխարինելու էր գալիս նախկին (արդեն իսկ հռչակագրային (դեկլարատիվ) բնույթ կրող պրոլետարիատ-կապիտալիստ բախումնային և վերջինիս հեղափոխական լուծումով) դասային հարաբերությանը. մի բևեռում ազատություն-անկախություն շարժմանն աջակցող սոցիալական դասն էր, մյուսում՝ շարժմանն ընդդիմացող ԽՍՀՄ-ի նոմենկլատուրան: Չնայած զանգվածային մարգինալ-
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պոպուլիստական մասնակցությանը, սոցիալական շարժումների տարաբնույթ դրսևորումներին և ստեղծված մթնոլորտում հեղափոխականության
տարրերի պարունակմանը՝ ձևավորված նոր դասային բախումը, այնուամենայնիվ, չհանգուցալուծվեց հեղափոխության ճանապարհով: Ձևավորված նոր սոցիալական դասի քաղաքական կամքն ու պահանջմունքներն
արտահայտող ներկայացուցիչները 1991թ. գործող ԽՍՀՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարգի ու արարողակարգերի շրջանակներում պատգամավորական
բավարար տեղեր ստացան նախկին քաղաքական համակարգի ներկայացուցչական ինստիտուտի՝ Գերագույն խորհրդի ընտրություններում (կենսագործունեության սոցիալիզմ-կոմունիզմ պրակտիկայի և գաղափարախոսության մերժման արդյունքում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն այլևս օրինական (լեգիտիմ) և մեծամասնություն կազմող նոր դասի կամքի արտահայտիչ չէր ընկալվում, իսկ Գերագույն խորհուրդը միակ մարմինն էր, որի ձևավորումը, ՀԽՍՀ սահմանադրական դիզայնի համաձայն, նախատեսված էր ժողովրդավարական
սկզբունքներով): Նոր սոցիալական դասի ներկայացուցիչներին հաջողվեց
ներկայացուցչական մարմնում գրավել քաղաքական ղեկավարման օրինական իրավունքը և ամրագրել աջակցող դասի ու նրա սոցիալ-քաղաքական
պահանջմունքների հաղթանակը: Ակնկալվող նոր ինստիտուցիոնալ համակարգի ազդարարումը դարձավ Հայաստանի անկախության հռչակագրի
ընդունումը 1990թ. օգոստոսի 23-ին [14]: Անհրաժեշտ ենք համարում առավել հանգամանորեն անդրադառնալ Հռչակագրի մի շարք դրույթների.
1. Առաջին՝ այն որպես «Հայաստանի ժողովրդի միասնության կամքի»
արտահայտություն անկախ պետականության հիմքում դնելով միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները հռչակվեց, որ հայոց պետականության կրողը ՀՀ-ի ժողովուրդն է, որն «…իր իշխանությունը իրականացնում է անմիջականորեն և ներկայացուցչական մարմինների միջոցով...»:
Այս համատեքստում Հայաստանի անկախության Հռչակագրի նախաբանում որոշակի իմաստ է տրվում առաջին և երկրորդ պետականությունների օրոք հայ հանրույթի պրակտիկաներին: Ընդ որում, եթե Առաջին հանրապետության օրոք իր ծավալած պրակտիկայի իմաստավորման ուղղակի անդրադարձն առկա է, ապա Երկրորդի օրոք՝ իմաստավորումը ակնհայտորեն բխում է հօգուտ Առաջինի մասին արտահայտվելու հանգամանքից. սա հաստատում է նրանց անուղղակի կատարած հակադրումհամեմատությունը: Այսինքն՝ Երրորդ հանրապետության ծնունդը ոչ
միայն հայի ազատատենչ ճանաչողության կերպի, մշտապես ինքնուրույն
քաղաքակրթության տեսքով ինքնահաստատմանը զուգամիտող մշակութային ձևաչափի ու այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ պաշարներ «ներդնելու»
պատմական գիտակցության արդյունք էր, այլև փաստորեն նախորդ` Երկ-
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րորդ հանրապետությանը հակադրվելու արդյունք: Թուրենյան տերմիններով խոսելու դեպքում՝ փաստորեն այդ հակադրման պատճառը դարձան
հետևյալ երկու գլխավոր կառուցակարգերը`
2. Հայ հասարակության գրաված դիստանցիան Առաջին հանրապետության, ապա ԽՍՀՄ օրոք իր իսկ գոյության նկատմամբ: Այս պայմաններում ձևավորվում է «լարված դիստանցավորում, մարդկանց կոնկրետ գործունեության (աշխատանք) և պատմականության (նրանց աշխատանքին տրված իմաստը) միջև…. Մարդիկ սկսում են իրականացնել աշխատանք աշխատանքի վրա» [4, с.56 ]: Ինչպես բխում է Հռչակագրից,
պրակտիկաների իմաստավորման արդյունքում այդ դիրքորոշված լարվածությունը նվազել էր Առաջինի և աճել Երկրորդի նկատմամբ և, միևնույն ժամանակ, առկա էր Երկրորդ հանրապետության պրակտիկային
զուգահեռ: Ընդունած դիրքավորումը նշանակում էր անցյալի և ներկայի
ընդգծված, կարելի է ասել կոշտ տարանջատում, որը պայմանավորված
էր նրանով, թե ինչպես է կատարվել այդ տարանջատումը, արդյոք համարժեք ինստիտուցիոնալ ամրագրում կստանան ապագան ու ապագայի
մշակույթը: Ողջ պատմականության (առանց Առաջին, Երկրորդ և Երրորդ
հանրապետությունների շրջանները տարանջատելու) իմաստավորումը
Հռչակագրում ամրագրված է «Գիտակցելով իր պատասխանատվությունը
հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման գործում» ձևակերպման մեջ: Այսինքն՝ այդ ձևակերպումն առաջին հերթին ենթադրում
էր գերագույն քաղաքական ինստիտուտի՝ պետության կայացում: Թեպետ
բնական է ենթադրել, որ «պատմական արդարության վերականգնում»
խիստ ընդհանուր արտահայտության մեջ, որ արտացոլված են նաև
Արևմտյան Հայաստանի կորստի, 1915 թ. օսմանյան կայսրության իրականացված հայերի ցեղասպանության միջազգայնորեն ճանաչման, ինչպես
նաև 1920թ. Հայաստանի բռնի խորհրդայնացման և այլ ցավոտ հիմնախնդիրների լուծման ենթատեքստերը: Առավել ևս, երբ այդ համատեքստում հիշատակվում է «1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն
խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ» որոշումները: Եվ ամենևին էլ պատահական չէ նշված ենթատեքստերի առկայությունը Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին քաղաքական տեքստում՝ անկախության Հռչակագրում:
1980-ական թվականների կեսերից գորբաչովյան «վերակառուցման»
քաղաքականությունը նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց հայոց ինքնիշխան պետականության դարավոր կորուստի վերականգնելուն ուղղված
ինքնակազմակերպման համար: Սակայն միևնույն ժամանակ կարծում
ենք, որ անկախացման անհրաժեշտության գիտակցումը առկա է եղել
նաև դրան նախորդող ժամանակահատվածում, անկախ նրանից թե որ
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մակարդակում և գիտակցության որ շերտում է ակտիվ եղել, կամ թեկուզ
դրսևորվել է բարդույթի տեսքով: Գորբաչովյան վերակառուցման («պերեստրոյկայի») միջավայրում զուտ սոցիալական հարցադրումներով
(արդյունաբերական քաղաքներում պոտենցիալ մարդասիրական և առկա
բնապահպանական աղետների կանխում, հայկական ԱԷԿ-ում, լեռնամետալուրգիական քաղաքներում և այլուր) շարժումը վերաճեց քաղաքականի` օրակարգում ներառելով ղարաբաղյան հարցը պատմական արդարության վերականգնման հիմքի վրա լուծելու պահանջը` ուղղված ԽՍՀՄ
և ՀԽՍՀ ղեկավարությանը: ԽՍՀՄ քաղաքական համակարգին առաջադրված այս պահանջին գերագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ոչ հավասարարժեք վերաբերմունքի ցուցաբերման արդյունքում ՀՀՇի օրակարգային խնդիրների կիզակետ դարձավ Հայաստանի անկախության հարցի առաջադրումը: Այստեղ հարկ է նշել, որ հին հանրույթներին բնորոշ ուժեղ պատմականության ազդեցության ներքո քաղաքական
շարժման օրակարգ ներառվեցին ինչպես պահանջատիրության, այնպես
էլ այլ խնդիրներ: Սակայն որոշիչ էր այն, որ անկախության վերանվաճման
գաղափարը գերիշխող, գերակա հռչակվեց, որին աստիճանակարգային
(ինքնա)կազմակերպման ենթարկվեցին քաղաքական շարժման մյուս հարցադրումները: Այդպիսով՝ հայոց պետականության ինքնիշխանության վերականգնման հանրային պահանջմունքը զուգամիտվեց քաղաքական զարգացման գործընթացի օրակարգի բոլոր խնդիրներին: Հենց այս շրջանակներում հնարավորություն ենք ստանում շարժման մեջ դիտարկել ՀՀ ինքնիշխանության հաստատման, զարգացման, պատվիրակման և խաղարկման բազմամակարդակ գործընթացը.
1. 1988-1990 թթ. - ինքիշխանության վերածննդին ուղղված Ազգային
ժողովրդավարական շարժումը, որն իր իրավական ամրագրումն ստացավ
ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու համազգային հանրաքվեի միջոցով,
2. 1991-1994 թթ. - ՀՀ անկախության հռչակումից մինչև պետական կառույցների հիմնադրում՝ ժողովրդավարական անցման պայմաններից բխող
հետևանքններով,
3. 1995-1996 թթ. - ընդդիմության դեմ ճնշումներից և խորհրդարանական ընտրություններից մինչև ՀՀ նախագահի երկրորդ ընտրությունները, որոնց ընթացքում տեղի ունեցան ժողովրդի և իշխանությունների
միջև տեղի ունեցած զանգվածային ընդհարումները հանգեցրեցին ինքնության (ինքնիշխանության) ճգնաժամի,
4. 1996-1997 թթ. - ընտրություններից հետո լեգիտիմության սուր ճգնաժամը ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացու և հասարակության միջև առաջացրեց լիակատար օտարում, որը խորացնելով աղքատությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը հանգեցրեց ինչպես քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի համակարգված դրսևորման, այնպես էլ հանրային շահի գերակայության անտեսման,
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5. 1998-2008 թթ. - ՀՀ առաջին նախագահի հրաժարականը, նախագահի արտահերթ ընտրությունները և ընդհանրապես անձի, հասարակության և պետության փոխհարաբերություններում առկա օտարումն ավելի խորացավ՝ պայմանավորված 2008 փետրվարի 19-ին ՀՀ նախագահական
ընտրություններին հաջորդած 2008 մարտի 1-ի դեպքերով: Կարծում ենք, որ
հենց մարտյան դեպքերի չբացահայտումը խորացրեցին քաղաքական զարգացման ճգնաժամը։
6. 2008-ից մինչ այժմ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում ուժերի վերադասավորման
շնորհիվ ակնհայտ դարձավ, որ պետության ինքնիշխանության սոցիալական, քաղաքակրթական, աշխարհաքաղաքական սահմանները ավելի
պաշպանված են, եթե ինստիտուցիոնալացված են հասարակության, ազգի և անհատի ինքնիշխանության սահմանները:
7. 2018 թվականի մարտից սկսված հասարակության զանգվածային
մասնակցությամբ տեղի ունեցած հեղափոխություն, որը նպատակ ունի
համակարգային աստիճանական և շարունակական փոփոխության միջոցով հաղթահարել քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը և կանխել սոցիալական օտարումն ու էնտրոպիան:
3. Հայ հասարակության գործառության վրա սեփական պրակտիկաների ազդեցությունը
XX դարի տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների նկատմամբ
գրաված դիրքը հանգեցրեց մշակութային ձևաչափի ընտրանքի, քանի որ
դրա արդյունքում հանրային քաղաքական գիտակցության մեջ այդ ժամանակաշրջանում իմաստ հաղորդվեց իր իսկ աշխատանքին ասել է թե՝
գործունեությանը: Մշակութային ձևաչափի նոր կողմնորոշիչների համաձայն` այդ ընտրանքը կոչված էր լինելու ինստիտուցիոնալացման ենթակա
անվտանգ ապագայի մեջ քաղաքացիների ջանքերի, երազանքների և
սպասումների ներդրումը: Եվ բնական է, որ իմաստավորված անցյալ(ներ)ը հետադարձ ազդեցության կառուցակարգով պետք է ազդեին ներկայի և ապագայի ինստիտուցիոնալացման գործընթացների վրա: Վերը շարադրվածի համար, իբրև ապացույց, կարելի է բերել թեկուզ այդ ժամանակաշրջանում հայ հասարակության քաղաքական գիտակցության մեջ
ձևավորված մտայնությունը, համաձայն որի՝ 70-ամյա գոյության ընթացքում ԽՍՀՄ-ը միայն միակողմանի կերպով օգուտ է քաղել Հայաստանից:
Ուստի բնական է, որ Առաջին և Երկրորդ հանրապետությունների օրոք
սեփական պրակտիկաներին, գործունեություններին տրված իմաստների
համադրելիության դեպքում գերապատվությունը պետք է տրվեր Առաջին
հանրապետությանը, իսկ քաղաքական տվյալ պահի՝ ներկայի վրա պետք
է ազդեր Առաջին հանրապետության օրոք ունեցած պրակտիկան և դրա
իմաստավորումը: Այն առավելագույնս համապատասխանում էր հայի աշխարհաճանաչողության, ազատատենչության, ինքնանույնացման պահանջմունքներին:
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Այս ամենի շնորհիվ՝ հայ հասարակությունն իր կոլեկտիվ, ինստիտուցիոնալացված ազատություն-անկախությունն ամրագրեց Հռչակագրի
երկրորդ հոդվածում: Հռչակագրային նորմերը, մինչև ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը, հետագայում որոշակիացան «Անկախ պետականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում, որն
ընդունվեց Գերագույն խորհրդի կողմից 1991թ. սեպտեմբերի 25-ին (ուժը
կորցրել է 1995թ. ընդունված ՀՀ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի հիման վրա): Սույն օրենքը, ամրագրելով ՀՀ սահմանադրական կարգը
գործնականում պետական իշխանության նոր համակարգի ձևավորման
հիմքը դրեց և իրավական երաշխիք հանդիսացավ` օրենսդիր, գործադիր
և դատական իշխանությունների տարանջատման համար: Անկախության
Հռչակագրում ապահովված էր նաև Հայաստանի Առաջին և Երրորդ հանրապետությունների պատմական գործունեության համակարգերի շարունակականությունը, քանի որ ինստիտուցիոնալացվեց այնպիսի համահայկական հիմնախնդիր, ինչպիսին Հայ դատն է. «Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում
և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին» (հոդված 11):
Որքան էլ Հայաստանի անկախության Հռչակագրի 12-րդ հոդվածը
ամրագրեր, որ «Սույն Հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մշակման, իսկ գործող Սահմանադրության մեջ՝ փոփոխությունների և լրացումների կատարման, պետական
մարմինների գործունեության, Հանրապետության նոր օրենսդրության
մշակման համար» միտքը, այնուամենայնիվ, 1995 թ. հուլիսի 5-ին ընդունված Սահմանադրության ներածությունում իսպառ բացակայում է Հայ դատի հետապնդումն ամրապնդող դրույթը: Ավելին` ՀՀ Սահմանադրության
9-րդ հոդվածում ամրագրված է բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հիմքի վրա արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու, միջազգային իրավունքի նորմերին
համապատասխան արտաքին քաղաքականության մեջ կառավարում
իրականացնելու նորմը: Ինստիտուցիոնալ համակարգի կերտման համար
անհրաժեշտ հիմնական քաղաքական տեքստի՝ Սահմանադրության և
անկախության Հռչակագրի այդպիսի տարբերությունը բացատրվում է
այն հանգամանքով, որ 1991-1995 թթ. ընկած ժամանակահատվածում,
հանձինս նոր սոցիալական դասի կամքի արտահայտիչ քաղաքական
ընտրանու, դեռևս ընթանում էր հայ հանրույթի պատմական գործունեությանը, սոցիալական պրակտիկաներին տրվող իմաստավորումը, և օրակարգում դեռևս մնում էր հայ հանրույթի պատմականության (դիստանցիա) «սահմանման» խնդիրը: Այս գործընթացին զուգահեռ առկա է նաև
պատմականության ոչ խորքային ընկալումներ՝ պայմանավորված աշխարհաքաղաքական հատվածային պատկերացումներով, անձնական և
հանրային շահի ակնհայտ դիվերգենցիան քողարկելու միջանկյալ լուծումներով: Եվ դա այն պարագայում, երբ ինքնիշխանության հռչակումից հետո անցած այդ ժամանակաշրջանում տրամաբանական կլիներ միայն
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նույն շրջանի սոցիալական պրակտիկայի իմաստավորման հետ կապված
քաղաքական խոսույթը: Քաղաքական դերակատարները դեռևս փոխհամաձայնության չէին եկել և այսօր էլ չեն եկել XX դարի պատմականության
հարցում: Իսկ դա կարևոր է, քանի որ դրանով է թելադրված պետության և
նրա գործառույթների որպիսությունը, ամրագրվող ինստիտուցիոնալ կարգը և դրա շրջանակներում իրականացվող (այդ թվում՝ պետական) կառավարումը: Ազատական-ժողովրդավարական արժեքային համակարգի
կրող ընտրանին կողմ է պատմականության դերի հնարավորինս նվազեցմանը և նոր՝ ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ համակարգի հաստատմանը: Ապացույցը նոր ինստիտուցիոնալ կարգի շինարարության
ապահովմանը կոչված ՀՀ Սահմանադրության ներածությունն է [15]:
Երկու հիմնարար քաղաքական տեքստերի ներածականների տարբերությունն ակնհայտ է, և կարելի է ասել, որ պատմականության որոշ հարցադրումների առումով արդեն էական շտկումներ են կատարված՝ ի տարբերություն 1990-ականների սկզբի: Սույն հանգամանքի մանրակրկիտ
քննարկումը կարևոր է այն պատճառով, որ վերջինիս նկատմամբ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները կարևորվեցին՝ ապահովելով քաղաքական գործընթացներում ընտրանու խմբերի փոխազդեցությունները և քաղաքական համակարգի արդիականցման հրամայականները: Այսպես,
1991թ. ձևավորված ՀՀ Գերագույն խորհրդում «բացահայտված» դաշնակցականներով բարձրաձայնվեց Առաջին հանրապետության պատմականության և նրա դաշտի լինելիության հնարավորությունը Երրորդ հանրապետության օրոք, հետևաբար և՝ այդ հանրապետության կառավարման
համակարգի ինստիտուցիոնալ համակարգը թելադրելու և սոցիալական
կազմակերպումն ուղղորդելու իրատեսական հնարավորությունը: Երրորդ
հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգի շինարարության առաջին իսկ պահից այդ քաղաքական դերակատարն իրեն հռչակեց իշխանություն ձեռք բերած քաղաքական ուժի ընդդիմադիր, և այս երկու ուժերի
փոխազդեցությունը հետագայում էլ բավական կոշտ բնույթ կրեց: Նմանօրինակ դիրքորոշում էր որդեգրել նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, բնականաբար՝ հօգուտ Երկրորդ հանրապետության պատմականության և նրա դաշտի: Այսպիսով, ի թիվս այլ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ հանգամանքների, հիմնական քաղաքական դերակատարների հակադրման
պատճառներից ամենաէականը ինստիտուցիոնալ համակարգի, սոցիալական կազմակերպման վրա պատմականության, նրա դաշտի ունեցած ազդեցության չափաբաժնի սահմանման գործում առկա տարաձայնությունն էր:
Նորանկախ հանրապետությունում իրականացվող բարեփոխումների
նկատմամբ տարբեր նորարարական ընտրախավերի վերաբերմունքը
փաստորեն ձևավորվեց ոչ այնքան իրականացվող բարեփոխումների
տեմպի, ձևերի, որքան պատմականության ու նրա դաշտի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի հիմքի վրա: Նշվածի հիման վրա հստակ տարանջատված ավանդապահների և ազատականների քաղաքական վարքա-

185

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

բանությունը թեև հենվում էր պատմականության վրա, բայց զուտ գաղափարախոսական տեսակետից նրանք առկա արժեքային համակարգերի
նկատմամբ տարբեր դիրքորոշումներ ունեին:
Եվ այդ էական հանգամանքն էլ ողջ քաղաքական գործընթացում մեծացնում է ամրագրված ինստիտուցիոնալ կարգից դուրս, հետևաբար՝ ոչ
ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերով ընթացող փոխազդեցությունների
չափաբաժինը: Իսկ իշխող քաղաքական ուժի և նրա առաջնորդի կողմից
այդ հանգամանքի նկատմամբ որդեգրած դիրքորոշումը, այդ գործընթացներին մասնակցության, միջամտության բնույթն էլ դեռևս զգալի կերպով շարունակում են ազդել նրա կողմից իրականացվող քաղաքական
կառավարման, պետություն-հասարակություն փոխազդեցության վրա:
Այսպիսով, ի տարբերություն Հայաստանի նախորդ երկու հանրապետությունների, Երրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգի կենտրոնական ինստիտուտի` պետության ձևավորման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրողություններն այլ են, և տարբեր Երրորդ հանրապետության ինստիտուցիոնալ համակարգը թելադրած պատմականության (ճանաչողության կերպ, կուտակում, մշակութային ձևաչափ)
և նրա դաշտի տեղակայումներից (պատմական գործունեության, դասային հարաբերությունների և սոցիալական շարժումների համակարգերը): ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրեց ազատական-ժողովրդավարական, պատմության ցավոտ հիմնախնդիրներից հնարավորինս քիչ
ազդված ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցման կերպը: Նախորդ
հանրապետությունների օրոք հայ հանրույթի սոցիալական գործունեության որոշ համահասարակական հիմնախնդիրների նկատմամբ ունեցած
դիրքորոշումներ, որոնք տարաբնույթ ձևաչափերով որդեգրվեցին ընտրանու խմբերի կողմից: Սրա հետևանքով էլ քաղաքական խոսույթը և փոխազդեցությունն ընթացան ոչ միայն իրականացվող բարեփոխումների
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի, այլև պատմականության սահմանման, իմաստավորման շուրջ: Քաղաքական խոսույթի նման «ընդարձակված օրակարգը» ստեղծեց լավագույն պայմանները այս կամ այն հիմնախնդրի շուրջ ունեցած տարաձայնության հետևանքով նոր ուժերի ի
հայտ գալու համար: Քաղաքական դաշտի հատվածայնությունն անցման
շրջանի առանձնահատկությունն է, և ձևավորված քաղաքական ուժն իր
ծրագրում ներառել ու ներառում է հայկական պետականությունների երեք
շրջանների՝ պատմականության դաշտերին այս կամ այն չափով ենթակա և նրա կողմից ազդվող համահասարակական հիմնախնդիրների
լուծումը: Այդ տեղակայումներով ձևավորված քաղաքական դաշտը խիստ
խճանկարային է, իսկ կառավարող և ընդդիմադիր ընտրանիների փոխազդեցության համակարգի երկու բևեռներն էլ ենթակա են շարունակական տրոհման, միավորման ու ցրման: Այս գործընթացում պատմականության վերծանումը և վերարժևորումը կարևորագույն նախապայման
է պետություն-հասարակություն-անձ եռամիասնության բնականոն
կերպափոխման շարունակականության և կենսունակության ապահովման համար:
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ИСТОРИЗМ КАК КОМПОНЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
В статье исследована проблема многомерности суверенитета в
условиях становления нового миропорядка. Императива наследственности государственного суверенитета обоснована как фактор мощи
нации-государства. В этом контексте, историзм изучен как компонент
эволюционной модернизации суверенитета. Автор считает, что историзм, включая историческую память, является также активным конструктивным процессом анализа и выбора прошлого. В то же самое
время, он является процессом восстановления информационных потоков, в рамках которых политическое время обеспечивает максимальную
жизнеспособность и конкурентоспособность. Предложено понятие “выбор 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 обеспечения комплексной безопасности в условиях нового миропорядка должен основываться на трехмерной связи прошлое-настоящее-будущее
трех армянских республик.
Ключевые слова: государство, суверенитет, государственность, историзм, конституция, конституционализм, правящая элита, личность, общество.
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HISTORISM AS A COMPONENT OF MODERNIZATION OF STATE
SOVEREIGNTY
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.
Keywords: state, sovereignty, statehood, historism, constitution,
constitutionalism, ruling elite, person, society.
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ОСНОВНЫЕ КОЦЕПТУАЛЬНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФЕНОМЕНА ИНТЕГРАЦИЯ
Любое государство в ходе своего существования нуждается в
постоянном взаимодействии с другими государствами. Это взаимодействие затрагивает все аспекты жизнедеятельности и развития
государства, при этом оставляя центральное место политическому
сотрудничеству. Среди всех форм реализации международных
отношений выделяются международные интеграционные процессы, происходящие сегодня почти во всех регионах мира.
Ключевые слова: интеграция, теоретичвскиещколы, проекты,
концепции, взаимосотрудничество.

Международная интеграция – закономерный феномен, подготовленный всей предшествующей историей хозяйственной деятельности человечества [1, с. 15-23]. Это – краткая формулировка огромной цепи закономерных политических и экономических преобразований и трансформаций,
происходящих на современной политической арене, называемых «интеграционными процессами».
Термин «интеграция» происходит от латинского слова “integratio”,
что означает восстановление отдельных частей в единое целое.
Интеграция может происходить в различных сферах – экономической,
политической, социальной и др., как на макроэкономическом (межгосударственном), так и на микроэкономическом (фирменном) уровнях. Она
может иметь институциональную модель (в рамках подписанного
государствами договора) и мягкую модель (без институционального
оформления, в силу высокого уровня экономической взаимозависимости и взаимодополняемости). Различают также «поверхностную
интеграцию» (затрагивающую только рыночную сферу) и «глубокую
интеграцию» (проявляющуюся и в сфере производства) [2, с. 164-187].
Разные исследователи в разные времена трактовали суть
интеграции, однако до сих пор не существует единой концепции,
единого истолкования и единой схемы данного процесса. Некоторые
авторы рассматривают интеграцию как стремление государств к более
тесному сотрудничеству, другие – как состояние, третьи – как хорошую
возможность для государств осуществить свои интересы и обеспечить
безопасность, иные трактуют интеграцию как экономическую приоритетность государств.
Однако все они придерживаются того убеждения, что суть
интеграции – это, прежде всего, необходимость для государств: будь то
экономическая, военная, политическая или другая, но и необходимость,
которую осознают интегрирующиеся государства.
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Пионером региональной интеграции по праву считается Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), основанное в мае 1957 г. в
форме Таможенного союза. Вслед за ним, в 1960 г. появилась Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Затем, по их образу и
подобию, на всех континентах, как грибы после дождя, стали возникать
десятки региональных блоков, нацеленные на интегрирование экономик,
входящих в них стран. Американский экономист Г. Хаберлер не без
основания объявил в 1964 г. о наступлении «эпохи интеграции». Эту
точку зрения разделяют и другие исследователи. Мировая научная
общественно [1, с. 15-23].
Исследователи выделяют разные школы, изучающие феномен
интеграции. Основные среди них – это школа функционализма, неофункционализма, федерализма, плюрализма. Однако, наряду с ними,
развивались также и школа неофедерализма, реализма, неореализма,
неолиберализма и т.д.
Отцом-основателем теории функционализма считается Д. Митрани.
В основе теории Д. Митрани лежит концепция о разделении функциональных аспектов и сфер. Функционализм предполагает достичь конечной интеграции путем постепенного упрочнения межгосударственного
сотрудничества и создания международных организаций, тем самым
ликвидируя собственный суверенитет во избежание препятствий и
конфликтов между государствами (теории школы функционализма во
многом использовались в создании Организации Объединенных Наций
(ООН), особенно в ее подструктуре ЭКОСОС (Социальный и экономический совет ООН)).
Однако теория Д. Митрани повлекла за собой бурную критику, что
было связано с отсутствием крепкой политической основы. Политический фундамент является необходимым атрибутом в формировании
международного сотрудничества.
Данная теория получила новую интерпретацию у представителей
школы неофункционализма, основателями которой являются Э. Хаас,
Л. Линдберг и др.
Э. Хаас неоднократно высказывался критично о теории Д. Митрани,
особенно в отношении наличия власти в процессе интеграции. Он
отмечал необходимость и обусловленность успеха интеграции именно
во власти.
Представители данной теоретической школы уверены, что благополучное сотрудничество в какой-либо области по закону бумеранга
отражается на остальных сферах, тем самым, дополняя основную цепь
интеграции. Такой областью, как правило, должна служить экономическая сфера. Успешное сотрудничество между государствами в самых
разных областях, несомненно, порождает необходимость образования
наднационального органа, создание которого обеспечит основу скорейшей интеграции. Иными словами, государства должны быть подготовлены кпередачи суверенитета единому Сообществу путем тесного и
успешного взаимодействия.
Неофункционалисты предполагали автоматическую взаимодополняемость политической и экономической интеграции (с 1960-ых гг. теории
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неофункциональной школы стали использоваться в европейской
интеграции) и выдвинули свою известную теорию «перелива» (spillover)
[4, с. 22-53], суть которой заключается в способности вобрать в процесс
интеграции как можно более широкий спектр задач.
То есть, по сути, предлагается интегрироваться путем «перелива»
из одной сферы в другую. Однако, это довольно спорная концепция, т.к.
перелив может и не произойти. Другим ключевым моментом в теории
перелива является создание наднациональных институтов.
Однако теоретическая школа неофункционализма также подверглась огромной волне критики. Критики данной школы считали, что
представители школы неофункционализма чрезмерно преувеличивают
роль наднационального центра, а это снижает значение межгосударственного взаимодействия и уменьшает роль отдельных национальных
государств в процессе интеграции.
Представители федеральной школы ставят основные акценты
своей теории на методы и варианты осуществления интеграции. Представители федерализма предполагают интеграционный процесс на
двух уровнях: первый предполагает объединение на основе исторической, культурной и цивилизационной общности народов, а второй
уровень базируется на общих интересах и выгодах.
Интеграция, согласно федерализму, осуществляется путем разделения властей, т.е. передачи части суверенитета наднациональному
органу, и объединяет государства либо в федерацию, либо в конфедерацию (в федерации государство, по сути, лишается суверенитета, а
в конфедерации сохраняет ее и имеет право «вето»).
Представители неофедерализма, а в частности, один из его основателей А. Этциони, предполагали интеграцию как политическое объединение, основанное на совпадении интересов с наличием сильной
структуры власти.
Последователи неолиберальной школы, а в частности, один из
наиболее известных ее представителей Б. Балаша, рассматривают
интеграционный процесс как состояние и как процесс.
Б. Балаша выделяет ступени, которые широко используются в
осуществлении всех интеграционных процессов. Эти уровни включают
в себя создание зоны свободной торговли, которая предполагает снятие
таможенных пошлин и барьеров в области торговли. Таможенный союз,
внутри которого отменяются торговые таможенные тарифы, разрабатывает единый механизм таможенного контроля и пошлин для стран,
не входящих в союз, создание общего рынка для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и т.д. Следующая ступень – создание
экономического союза, с наличием единой социально-экономической,
валютно-финансовой, кредитной политики, и, в конце концов, полная
интеграция, т.е. политический союз, с единой внешней политикой,
правосудием и т.д. [3, с. 57-62].
Плюралистическая школа базируется на принципе единых ценностей и интересов, не противоречащих друг другу. Представители данной
школы твердят о необходимой поддержке интеграционного процесса, в
первую очередь, интеллигенции, а, во-вторых, политических партий.
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В плюралистической школе выделяется коммуникационная схема,
выработанная К. Дойчем и его сторонниками. Плюралистическая теория
К. Дойча основана на мирном сотрудничестве группы государств, на
взаимном доверии и общих интересах. Государства посредством
интеграции обеспечивают безопасность, т.е. получают некие гарантии
от возможного насилия и агрессии друг от друга. Суть теории К. Дойча
заключается в том, что он трактует политическую интеграцию как развитие коммуникационного взаимодействия между государствами.
Известный представитель школы реализма Г. Моргентау опирался
в теории интеграционных процессов на безопасность государства, и
утверждал, что необходимость интегрироваться возникает именно изза потребности в обеспечении безопасности, что и должно служить
ключевым звеном в интеграционных процессах.
Таким образом, очевидно, что феномен интеграции трактуется
западными исследователями по-разному. Наряду с вышеперечисленными школами, существует ряд других теоретических истолкований
феномена интеграция, которые также трактуют ее суть своеобразно.
Иногда, противопоставляя друг другу, иногда, исключая другие
теории, иногда, взаимодополняя их, единой теории так и не было
разработано. И сегодня, в современных интеграционных процессах нет
единого механизма, которому следовали бы все государства, принимающие участие в каких-либо интеграционных процессах. Каждый
интеграционный процесс протекает своеобразно, по собственным
схемам и механизмам.
Следует также отметить, что интеграция – это сложный и противоречивый процесс, и в связи с разнообразностью сценариев ее осуществления, проблемы и сложности, возникающие на этом пути, также самые
разные.
Варьируемость препятствий в интеграции обуславливает их специфичность и непохожесть. И выявить одну линию для этих процессов
невозможно, т.к. интеграция сама по себе – гибкий процесс, основанный
на взаимных интересах и готовности к объединению.
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ԳԱՅԱՆԵ ՍՈԼԱԽՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի հայցորդ,
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան
պետական համալսարանի դասախոս
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ ՖԵՆՈՄԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՏԵՍԱԿԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
Ցանկացած պետություն իր գոյության ընթացքում այլ երկրների հետ
մշտական փոխգործակցության կարիք ունի: Այս փոխազդեցությունը ազդում է պետության կյանքի և զարգացման բոլոր ոլորտների վրա՝ թողնելով կենտրոնական տեղը քաղաքական համագործակցության համար:
Միջազգային հարաբերությունների իրականացման բոլոր տեսակների
շարքում այսօր առանձնանում են աշխարհի գրեթե բոլոր շրջաններում
տեղի ունեցող միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացները:
Հիմնաբառեր. ինտեգրացիա, տեսական դպրոցներ, նախագծեր,
կոնցեպտներ, փոխադարձ համագործակցություն:
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forms of realization of international relations, the international integration
processes that are taking place today in almost all regions of the world are
singled out.
Keywords: integration, theoretical schools, projects, concepts, mutual
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ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի դասախոս

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ
ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երիտասարդության սոցիալականացման գործում զանգվածային
տեղեկատվության միջոցների (այսուհետև՝ ԶՏՄ) դերակատարությունն երևույթի արժեքային բազմաչափության տեսանկյունից հոդվածում դիտարկվում են «ԶՏՄ» և «սոցիալականացում» հասկացությունները, ինչպես նաև ԶՏՄ-ների՝ որպես սոցիալականացման միջոցի գործառույթները: Տեղեկատվական հասարակության պայմաններում երիտասարդության սոցիալականացումն անմիջական կապ
ունի համացանցի հետ, որի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասակայն ազդեցությունը հնարավոր հարթակների առումով հնարավորություն է տալիս քննարկել հարցերը ԶՏՄ-ների՝ որպես միջոց, որպես գործիք և որպես կրիչ հանդես գալու տեսանկյունից:
Հիմնաբառեր. ԶՏՄ, մեդիա, տեղեկություն, երիտասարդություն,
անձի սոցիալականացում, արժեքային բազմաչափություն, համացանց։

Սոցիալականացումը գործընթաց է, որի սահմանումները կարող են
տարբերվել՝ առավելապես ելնելով սոցիալականացման գործընթացի այն
հատկություններից, գործոններից ու մակարդակներից, որոնցով առավել
սերտորեն զբաղվում է այս կամ այն գիտությունը:
Տարբեր գիտությունների հայեցակետից սոցիալականացումը կարող
է հասկացվել տարբեր կերպ՝ կախված տվյալ գիտության առջև դրված
նպատակներից: Սոցիոլոգիան այն դիտարկում է տվյալ միջավայրի դիտակետից՝ այն պայմանների և գործոնների, որոնք պայմանավորում են
սոցիալապես իրազեկ անձի ձևավորումը: Մարդաբանական հետազոտություններում կարևորվում է մշակույթի ազդեցությունն անձի սոցիալականացման վրա, որի արդյունքն է հարմարվողականության շնորհիվ անձի կողմից սոցիո-մշակութային տարրերի փոխանցումը միջավայրին: Սոցիալական հոգեբանության հայեցակետից սոցիալականացումը ներկայանում է անձի՝ իրեն շրջապատող մարդկանց հետ փոխգործողության
գործընթաց է, որի շնորհիվ անձը սոցիալապես զարգանում և ձեռք է բերում նոր գիտելիքներ [1], [2]:
Միևնույն ժամանակ, ընդհանրություններ ևս կան այդ սահմաններում, որ կարելի է հանդիպել մանկավարժության, սոցիոլոգիայի, քաղա194
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քագիտության և այլ գիտությունների մոտեցումներում: Փաստացի ընդհանրական է սոցիալականացման գործընթացի՝ փոխգործողության հանգամանքը, որ դիտարկվում է հասարակության և դրա ներկայացուցչի
միջև: Ըստ այդմ՝ զուտ հանրագիտարանային ձևակերպումների ընդհանրացմամբ կարող ենք նշել, որ սոցիալականացումը գործընթաց է, որի
շնորհիվ անձը յուրացնում է գիտելիքների, նորմերի և արժեքների որոշակի համակարգ, ինչը թույլ է տալիս նրան հանդես գալ որպես սոցիալական
տվյալ խմբի լիիրավ անդամ [3]:
Սոցիալականացումը գործընթաց է, որի ընթացքում տարբեր գործոններ տարբերակված, բազմապիսի ազդեցություն են ունենում անհատի
ձևավորման, սոցիալականացման վրա: Ի շարս այլ գործոնների, ինչպիսիք են ընտանիքը, հասակակիցները, կրթական հաստատությունները,
կրոնը, իրավական համակարգը, դիտարկվում են նաև զանգվածային
տեղեկատվության միջոցները:
Մինչ երիտասարդության սոցիալականացման վրա ԶՏՄ-ների ազդեցության քննարկումը հարկ է ընդունել, որ ԶՏՄ հասկացությունը վերջին
երկու տասնամյակում զգալի ձևափոխության, ընդլայնման է ենթարկվել,
ուստի դրանց ազդեցությունը ևս ժամանակակից աշխարհում ենթարկվել
է փոփոխությունների՝ ձեռք բերելով առավել ընդգրկուն, գրեթե համապարփակ դրսևորումներ: Տրանսֆորմացվել են ոչ միայն զանգվածային
տեղեկատվության միջոցները, այլև դրանց կողմից օգտագործվող գործիքակազմն ու ազդեցության հնարավորությունները:
Ըստ Վ.Պ.Պուգաչովի՝ տեղեկատվության ընտրության գործոնները
բաժանվում են հինգ հիմնական սկզբունքների․
1. առաջնայնությունը (իրական և ենթադրյալ հրատապությունը կամ
հրատապ դարձվելու ենթակա լինելը) և թեմայի հետաքրքրաշարժ լինելը
հասարակության համար,
2. փաստերի արտառոցությունը,
3. փաստերի թարմությունը,
4. հաջողության մասին տեղեկացումը,
5. տեղեկատվության աղբյուրի՝ հասարակական բարձր դիրքը [4,
с. 348-351]:
Զանգվածային տեղեկատվության միջոցները ներկայում մեծ դերակատարություն ունեն, ընդ որում՝ ԶՏՄ-ները գնալով ավելանում են, ընդլայնվում, բազմալեզու ու բազմահնարավորություն դառնում ինչպես բովանդակության, այնպես էլ տեղեկատվության հասանելիության առումով:
Եթե հաշվի առնենք, որ ներկայիս հասարակությունն ավելի հաճախ բնութագրվում է որպես տեղեկատվական, որն իր հերթին, բացառապես գի-
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տատեխնիկական առաջընթացի, սոցիալական շարժունակության, արժեքային և նորմատիվային համակարգերի վերակառուցման կամ արմատական փոփոխության արդյունք է, ապա հստակ է, որ տեղեկատվության
աղբյուրների բազմազանության ու առատության հետ էլ մեծանում և ուժեղանում է ազդեցությունը հասարակության վրա, ընդհանուր առմամբ, և
երիտասարդության սոցիալականացման առնչությամբ՝ մասնավորապես
[5, էջ 6]:
Ընդհանուր առմամբ զանգվածային լրատվությունը դիտարկելիս կարելի է առանձնացնել ԶՏՄ-ների 9 գործառույթ.
տեղեկատվական, գաղափարախոսական, սոցիալական վերահսկողության, բարոյադաստիարակչական, ճանաչողական-կրթական,
համախմբման, վերականգնողական, նորարարական, կանխարգելիչ կամ
նախազգուշական: Մասնագետները բացահայտ գործառույթներից բացի
առանձնացնում են նաև հասարակական գիտակցության վրա ԶՏՄ-ների
քողարկված ազդեցության գործառույթները [6, с. 23]: Տեղեկատվական
հասարակության իրականությունում տեղեկության ստացումը, հասանելիությունն ու մատչելիությունն այնպիսի իրողություններ են գրանցել,
որոնց պարագայում տեղեկատվական հոսքն ինչպես ուղղորդված, այնպես էլ անկանոն, չկառավարվող է: Հետևաբար ուղղորդված կամ չկառավարվող, քաոսային է լինում նաև սոցիալականացումը զանգվածային տեղեկատվամիջոցներով, հատկապես երիտասարդության պարագայում: Միևնույն ժամանակ, որքան էլ հակասական թվա, ԶՏՄ-ները հանդես են գալիս
երկակի դերակատարությամբ, քանի որ ոչ միայն մասնակցում են երիտասարդության սոցիալականացմանը՝ իր ողջ արժեքային բազմաչափությամբ,
այլև, ըստ էության, որպես միջոց օգտագործում են տեղեկատվությունը, որ
այսօր ինքնին դառնում է արժեք՝ առավել կարևորվելով, քան սոցիալական
խմբերին հատուկ շատ այլ արժեքները, արտադրությունը, կապիտալը և այլն
[7, c. 106]:
Տեղեկատվությունը տարբեր խողովակներով գրեթե անխուսափելի է,
ժամանակակից իրականության բոլոր հարթություններում իրական է
դարձել տեղեկության ստացումն արագ, մատչելի՝ հարմարեցված այն համատեքստին, որում գտնվում է անհատը: Տեղեկությունն ամենուրեք է, և
երիտասարդությունը, որպես սոցիալական խումբ, առավելապես է հայտնվում
ազդեցության դաշտում՝ լինելով օգտագործողը նորարարական բոլոր կրիչների և միջոցների, որոնք տեղեկությունը առավելագույնս մոտեցնում են
տեղեկություն սպառողին:
Տեղեկատվական հասարակությունը ընկալվում է որպես՝
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 մեծամասշտաբ սոցիալական հեղափոխության արդյունքում ձևավորված նոր տեսակի հասարակություն, որը հետևանք է թռիչքաձև զարգացող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների,
 գիտելիքների հասարակություն, այսինքն` հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուր անհատի և պետության բարեկեցության գլխավոր
գրավական դառնում են գիտելիքները գլոբալ հասարակություն, որտեղ
տեղեկատվության փոխանակությունը չունի ո'չ ժամանակային, ո'չ տարածական, ո'չ քաղաքական սահմաններ [8, էջ 32]: Նորագույն տեխնոլոգիաները, բազմագործառութային հեռախոսները, պլանշետներն ու զգալի
թափանցում ունեցող համացանցը, որոնց հիմնական սպառողը երիտասարդությունն է, նշանակալի մեծացրել, բազմապատկել են տեղեկատվության միջոցների ազդեցությունը:
ԶՏՄ-ների զարգացմանը զուգընթաց առավել համատարած է դարձել
տեղեկատվության լսարանը, քանի որ նախկինում տեղեկություն ստանալու
համար, ասենք, անհրաժեշտ էր գնալ կրպակ, թերթ գնել, ապա կարդալ
որևէ հարմար պահի, կամ ռադիոյի դեպքում հայտնվել ռադիոընդունիչի
մոտակայքում, այնպիսի մի պահի, երբ եթեր էր հեռարձակվում հետաքրքրող տեղեկությունը: Այսօր արդեն որևէ տեղեկության, լուրի տարածման և
տեղեկատվության սպառողին հասնելու ճանապարհը ոչ միայն կարճ է,
այլև անասելի արագ, օպերատիվ, և մեծմասամբ՝ անվճար: Ավելին, յուրաքանչյուր տեղեկության կարելի է ծանոթանալ հետադարձ դիտման ծառայությունների միջոցով, դիտել ուզածդ հաղորդումը՝ հարմար որևէ ժամի:
Իսկ առցանց տիրույթում բոլոր նյութերը հասանելի են իրենց հրապարակման, գրառման պահից սկսած՝ երբ նպատակահարմար է:
Լրատվադաշտը (մեդիան) սոցիալական փորձի հիմնական փոխադրիչն է: Որոշ հեղինակների պնդմամբ, մեդիան անգամ կարող է նշանակալի չափով ծրագրել զանգվածային գիտակցությունը՝ ամենօրյա մակարդակում ոչ միայն տալով օրակարգի կարևոր հարցերի ցուցակը, այլև հուշելով հիմնական մեկնաբանությունները [9, с. 21]:
Սոցիալականացումը գործընթաց է, սակայն անձի ձևավորման
սկզբնական շրջանում, որ ներառում է նաև երիտասարդությունը, հիմք է
դրվում հիմնական մտավոր և բարոյական ներուժին, որն էլ, իր հերթին,
տեղի է ունենում տեղեկության անընդհատ և անմիջական ազդեցությամբ:
Ընդհանուր առմամբ՝ աշխարհի մակարդակով իսկ հայաստանյան
իրականության մեջ առավելապես մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է այն լրատվամիջոցները, որոնք ավելի շուտ արտահայտում են արդեն իսկ ձեռք բերած արժեքներն ու համոզմունքները: Երիտասարդության պարագայում հստակ է, որ ոչ միշտ է արժեքային բազմաչափություն
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ձևավորվում ընտանիքի, դպրոցի շնորհիվ, ուստի երիտասարդության սոցիալականացման առումով մեդիան դեռևս չի գալիս վերահաստատելու
արդեն իսկ կարծրացած արժեքներն ու մոտեցումները, այլ ձևավորում է
դրանք: Եվ եթե հաշվի առնենք, որ հասարակությունը, այդ թվում՝ երիտասարդությունը, առավելապես անդրադառնում և ուշադրություն է
դարձնում այն հարցերին, որոնք ակտիվորեն լուսաբանվում են լրատվամիջոցների կողմից, ապա ԶՏՄ-ների ազդեցության նշանակալիության
փաստարկների կարիք չի զգացվում:
Ազդեցության հարցում, հատկապես վերջին շրջանում, մեծ դերակատարություն, սահմանների ընդլայնման իմաստով, ունի համացանցը, որի
տարածվածության ընդլայնմանը զուգահեռ ակնհայտ է դառնում, որ երիտասարդության սոցիալականացման հիմնական ճանապարհներից մեկը
հենց համացանցն է, որի առկայությամբ տեղեկատվության դաշտում արդեն իսկ թվային տեղեկատվության ձևավորումը որակական փոփոխություններ է բերել [10]: Ու քանի որ համացանցում հնարավորությունները
գրեթե անսահմանափակ են, զանգվածային տեղեկատվության միջոցներն իրենց լսարանների ընդլայնման նպատակով թերևս համացանցային միջոցների ու գործիքների ամենաակտիվ օգտագործողներից են, ինչը
բազմապատիկ մեծացնում է երիտասարդության սոցիալականացման
գործընթացում արժեքային բազմաչափության ձևավորման ԶՏՄ գործոնի
ազդեցությունը: Այս տիրույթում է, որ ԶՏՄ ազդեցության ինչպիսին լինելու
հարցը գնալով դառնում է կենսական, քանի որ համացանցում առավելապես տարածվում ու մեծ լսարանի են արժանանում բացասական,
նախահարձակ տեղեկությունները, որոնց տարածումն էլ, բնականաբար,
սոցիալականացման վրա բացասական ազդեցություն է ունենում:
Այս հարցում միասնական կարծիք չկա. դեռևս քննարկման թեմա է
հիմնահարցը, թե արդյոք ԶՏՄ-ների ազդեցությունը, հատկապես համացանցային տարածմամբ, երիտասարդության սոցիալականացման վրա
ունի բացասակա՞ն, թե՞ դրական ազդեցություն:
Բացասական ազդեցության փաստարկներն առավելապես կապված
են երիտասարդ անհատի մոտ սեփական կարծիքի, մոտեցումների և աշխարհայացքի դեռևս չձևավորվածության հոտ, ինչի պայմաններում ԶՏՄների համար երիտասարդությունը հեշտ թիրախ է՝ նախահարձակ մտադրությունների իրականացման համար, ընդհուպ մինչև ահաբեկչության
նպատակով հավաքագրման դեպքում: Բացասական ազդեցության փաստարկման հիմքում դրվում է նաև երիտասարդության զգացմունքայնության հանգամանքը, որը դյուրացնում է քարոզչական, բացասական նպատակներով ազդեցությունը:
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Համացանցի միջոցով տեղեկատվության տարածման հարցում սոցիալականացման վրա բացասական ազդեցությունը կարող է ավելի խորը
դրսևորումներ ունենալ, երբ հատկապես երիտասարդության դեպքում
տեղեկությունը համացանցում ստանալուն ավելանում է սոցիալական բոլոր տեսակի շփումների տեղափոխումը վիրտուալ իրականություն: Համացանցում շփումների, տեղեկատվության, հնարավորությունների առավել
դյուրինության հետևանքով վիրտուալ իրականությունը դառնում է նախընտրելի, որի արդյունքում կարող է ձևավորվել վախ սոցիալական իրական շփումից՝ հանգեցնելով իրական աշխարհում փակ աշխարհ ձևավորելուն: Վերջին տարիներին առավել մեծ ուշադրություն է հատկացվում
համացանցի և ինտերակտիվ մեդիայի՝ երիտասարդության սոցիալականացման քաղաքականության արժեքային բազմաչափության հարցում
ունեցած դերակատարությանը, մասնավորապես կարևորելով թվային միջավայրի զարգացումն ու դրա ներգործությունը [11]:
Ինչպես արդեն նշեցինք, ԶՏՄ ազդեցությունը երիտասարդության սոցիալականացման վրա ունի նաև դրական կողմեր: Այն դեպքում, երբ
իրական կյանքում դժվար է գտնել նույն հետաքրքրություններն ունեցող,
համակիր մարդկանց, վիրտուալ իրականության մեջ առկա գործիքների
շնորհիվ որոնման այդ գործընթացը բավականին դյուրացել է: Ավելին,
համացանցը սոցիալականացման գործընթացի ևս մեկ կարևոր մակարդակի՝ ինքնահաստատման մեծ հնարավորություններ տրամադրող միջավայր է, որտեղ երիտասարդները կարող են ինքնարտահայտվել, ինքնադրսևորվել առավել ազատ, քան իրական կյանքում:
Համացանցը ներմուծել է ևս մեկ դրական կողմ երիտասարդության
սոցիալականացման հարցում: Խոսքը տեղեկություն ստանալու, տեղեկություն հայթայթելու և, որ շատ կարևոր է, տարածելու մասին է: Այս ամենով հանդերձ ԶՏՄ-ների ազդեցությունը երիտասարդության սոցիալականացման քաղաքականության արժեքային բազմաչափության առումով
գնալով հզորանում է, և այս պարագայում կարևորվում է լրատվագրագիտության խնդիրը, երբ համատարած լրահոսում տարբերակվում են սոցիալականացման համար դրական ու բացասական հնարավոր ազդեցությամբ տեղեկությունները:
Սոցիալականացման քաղաքականության արժեքային բազմաչափության առումով հատկանշական է, որ զանգվածային տեղեկատվության միջոցները կարևորվում են նաև երիտասարդների՝ աշխարհընկալման և արժեքային համակարգի ձևավորման գործընթացում, երբ այդ ընկալումները փաստացի դառնում են երիտասարդների կողմից տարբեր
երևույթներին և հանգամանքներին տրվող գնահատականի, այդ թվում՝
ինքնագնահատականի հիմքը: Արժեքային բազմաչափությունն է նաև
ընկնում երիտասարդների վարքագծի և ինքնադրսևորման հիմքում: Այս199
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տեղ է, որ ԶՏՄ-ներն ավելի հաճախ կարող են դառնալ այնպիսի վարքագծի մոդելների տարածման աղբյուր, որոնք երիտասարդների սոցիալականացման քաղաքականության արժեքային հարթության մեջ ոչ միանշանակ մոտեցումներ կարող են ձևավորել:
Քանի որ ԶՏՄ-ները համարվում են նաև հասարակական կարծիքի հիմնական ձևավորողներից մեկը, առավել ևս, որ կարծիքի առաջնորդներն ու
որոշում կայացնողները ևս օգտվում են հաղորդակցության այնպիսի խողովակներից, ինչպիսին ԶՏՄ-ներն են, ապա հստակ է, որ սոցիալականացման
հիմք հանդիսացող արժեքների և կարծիքների փոխանցման հարցում միանշանակ է դառնում ԶՏՄ-ների ինչպես էթիկական, այնպես էլ լսարանի թվացյալ նախասիրություններին հագուրդ չտալու հանգամանքը: Այլապես երիտասարդների սոցիալականացման հարցում ԶՏՄ-ները կունենան առավելագույն բացասական դերակատարություն [12]:
Հարկավոր է ընդգծել, որ սոցիալականացման մյուս միջոցները ևս,
այս կամ այն ժամանակահատվածում, արտացոլվում կամ ներկայացվում
են զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով, այսինքն՝ ԶՏՄ-ները ոչ
թե մեկ առանձին հարթակ են սոցիալականացման քաղաքականության
արժեքային բազմաչափության առումով, այլ փաստացի հանդիսանում են,
ի շարս սոցիալականացման մյուս գործոնների, այդ բազմաչափության
ապահովման գործիք:
Երիտասարդության սոցիալականացման քաղաքականության արժեքային բազմաչափության համատեքստում կարևոր է դիտարկել, որ լրատվադաշտը ոչ միայն հասարակության տեղեկատվության աղբյուր է, այլև
հասարակության վրա ազդեցություն ունեցող միջոց, որն ինչպես փոխանցում է այլոց ազդեցությունը, այդպես էլ ազդեցություն է ունենում հասարակության բոլոր ոլորտների վրա: Ընդ որում՝ պետությունն ու իշխանությունը, որ համարվում են սոցիալականացման գործոններ, իրենք իսկ ինչպես տեղեկատվության աղբյուր են, այնպես էլ սոցիալականացման հարցում կարևորություն ունեցող պրոպագանդայի տարածողներ, ինչն, իր
հերթին, անցնելով զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով, փոխանցման գործընթացում կարող է առավել ազդեցիկ կամ պակաս նշանակալի դառնալ:
Լրատվադաշտի դերը սոցիալականացման գործում ընդհատական
չէ, այն տարիքային տարբեր հատվածներում կարող է տարբեր արտահայտություն ունենալ՝ հեռուստատեսության գերակշռությունից մինչև համացանցային ամենակուլ կախվածություն, սակայն արժեքային հիմնական համակարգային բաղադրիչների առումով լրատվադաշտի ազդեցությունը փոփոխությունների չի բերում: Տարիների ընթացքում կուտակվող տեղեկությունները, որոնք արժեքների և կանոնների տեսք են ստա-
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նում, փաստացի մեդիայի միջոցով դառնում են ընդհանրապես դատողություններ անելու և ըստ այդմ՝ քայլեր ձեռնարկելու երիտասարդական
վարքագծի բնութագրականներ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Кожанов И. В., Сущность и структура этнокультурной социализации
личности,- Фундаментальные исследования, с. 1193-1197, № 8 (часть 5), 2013;
URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10001319
2. Handbook of Socialization, Second Edition: Theory and Research
edited by Joan E. Grusec, Paul D. Hastings, 2015
3. https://www.britannica.com/topic/socialization
4. Пугачев В. П., Соловьев А. И., 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
АСПЕКТ ПРЕСС, 2005. - 477 с
5. Մարգարյան Մ., Քաղաքական արդիականացման և զարգացման
հիմնահարցեր, Երևան, 2004, 296 էջ:
6. Гуревич Семен, Газета и рынок, Москва, 1998.
7. Курпанов А. В., «27 верных способов получить то, что хочется», 2007․
8. Քոչարյան Հ., «Տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրներն ազգային անվտանգության համատեքստում», Երևան 2003։
9. Тузиков А. П., Теории идеологии в западной социологии (От
критики "ложного сознания " к анализу дискурсивных практик массмедиа), М, 2003, http://www.dslib.net/sociologia-kultury/teorii-ideologii-vzapadnoj-sociologii.html
10. Journal of Adolescent Health, Volume 27, Issue 2, Supplement 1,
“Youth and digital media: a policy research agenda”, Kathryn Montgomery,
August 2000, http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(00)00130-0/fulltext
11. Dubow, E. F., Huesmann, L. R., & Greenwood, D. (2007). Media
and Youth Socialization: Underlying Processes and Moderators of Effects. In
J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), Handbook of socialization: Theory and
research. New York: Guilford Press, http://www.rcgd.isr.umich.edu/aggr/
articles/Huesmann/2006.Dubow_etal.Media&YouthSocialization.inHandbko
fSocialization.pdf
12. Castells M., Communication, power and counter-power in the
network society. International Journal of Communication, 1, 2007․

201

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

АГАВНИ АРУТЮНЯН
Преподаватель Академии государственного
управления Республики Армения

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЦЕННОСТНОЕ
МНОГОГРАННОСТЬ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается роль СМИ в социализации молодежи с
точки зрения многогранности ценностей, основываясь на различиях в
восприятии понятий “социализация” и СМИ, а также СМИ как инструмента социализации. В информационном обществе социализация
молодежи напрямую связана с интернетом, позитивное и негативное
влияние которого различными средствами делает возможным обсуждать поднятые вопросы, имея в виду, что СМИ – это и средство, и
инструмент, и носитель.
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MEANS OF MASS MEDIA AND MULTYDIMENTIONALITY OF VALUES
OF THE SOCIALIZATION POLICY
The role of media in the socialization of the youth in regard the
multidimentionality of values is considered taking into account the different
meanings of the terms Socialisation and Media as well as media being the
means of socialization. In the information society the socialization of youth is
directly linked to internet, the positive and negatives influence of which in
different ways makes possible to discuss the raised issues bearing in mind
the media being a means, an instrument and the medium.
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ՀԱՅԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և
հանրային քաղաքականության ամբիոնի
դասախոս, քաղաքագիտության թեկնածու

ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման գործընթացում որոշիչ դեր ունեն քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները: Հոդվածում ուսումնասիրված է գլոբալ քաղաքացիական
հասարակությունը, քանի որ արդի գլոբալացման պայմաններում
նոր պահանջներ են ներկայացվում այդ հասարակության ինստիտուցիոնալ գործառմանը՝ տեղական (ազգային), տարածաշրջանային և
գլոբալ մակարդակներում: Այդ առումով քաղաքացիական հասարակությունը ուսումնասիրված է ինչպես պետության հետ համագործակցության, այնպես էլ գլոբալ մակարդակում: Հիմնավորված է մոտեցում, որ մարդկության առջև ծառացած համընդհանուր հիմնախնդիրներն ստիպում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին համախմբվել՝ ձևավորելով գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն։ Վերջինս բարդ, հակասական և բազմաշերտ
հայեցակարգ է, որն այսօր հսկայական ներուժ ունի: Դրանով պայմանավորված՝ կարևորվում է այդ ինստիտուտի ազդեցությունն երիտասարդության սոցիալականացման գործընթացի վրա:
Հիմնաբառեր. քաղաքացիական հասարակություն, գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն, նոր քաղաքական օրակարգ, երիտասարդություն, սոցիալականացում:

Գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն» եզրույթը գիտական
շրջանակներում սկսել է կիրառվել երկու տասնամյակ առաջ։ Մինչ այդ,
դեռևս XVIII դարում համընդհանուր քաղաքացիական հասարակության
գաղափարին իր աշխատություններում անդրադարձել է Ի․ Կանտը։ Վերջինս ժամանակից, քաղաքացիական հասարակությունը դուրս է եկել ազգային մակարդակից և դարձել համընդհանուր, քանի որ մարդիկ առաջին
հերթին աշխարհի քաղաքացիներ են [1]։ Գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունն ունի առանձնահատուկ և անկախ գոյության իմաստ, ինչով էլ
տարբերվում է պետական համակարգից և գլոբալ շուկայից։
Գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը հարթակ է՝ բնակեցված
ակտիվիստներով, հասարակական կազմակերպություններով, նորազատականներով, ինչպես նաև ազգային և կրոնական խմբավորումներով,
որտեղ վերջիններս բանավիճում են, քարոզարշավ են իրականացնում
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կամ բանակցում են այն կառուցակարգերի շուրջ, որոնք ձևավորում են
գլոբալ զարգացումները: Այս երևույթի ի հայտ գալը անհատների համար
կապանքներից ազատվելու հնարավորություն է ստեղծում։ Գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը բացում է փակ հասարակությունները, որի
վառ օրինակներն են Արևելյան Եվրոպայի և Լատինական Ամերիկայի
երկրները [2, էջ 590-591]։
Գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն երևույթն ուսումնասիրելիս, նախևառաջ անհրաժեշտ է անդրադառնալ «քաղաքացիական հասարակություն» եզրույթին։ Եթե «գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն»
հասկացությունը համեմատաբար նոր երևույթ է քաղաքագիտական
շրջանակներում, ապա «քաղաքացիական հասարակության» արմատները գալիս են դեռևս Հին Հունաստանից։ Քաղաքացիական հասարակության առաջին հայեցակարգը նշմարվում է Արիստոտելի աշխատություններում՝ «politike koinonia» (քաղաքական համայնք) վերտառությամբ:
Այն սահմանվում էր որպես իրավական կանոնների համակարգի ներքո
գործող ազատ և հավասար քաղաքացիների հանրային էթիկական-քաղաքական համայնք [3, էջ 84]։ Ավելի ուշ՝ Վերածննդի ժամանակաշրջանում,
քաղաքացիական հասարակությունն սկսեց ընկալվել որպես մի հասարակություն, որտեղ առանձին անհատները միավորվում են և կնքում սոցիալական պայմանագիր, որի վերջնական արդյունքը օրենքի գերակայության
և պետության ամրապնդումն էր։ Մինչ Հեգելը տարբերակում չէր դրվում
պետության և քաղաքացիական հասարակության միջև։ Գերմանացի փիլիսոփայի կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը պետության և
ընտանիքի միջև գտնվող միջանկյալ մի երևույթ է, սակայն պետությունն
առաջնայինն է, որի շրջանակներում էլ ձևավորվում և զարգանում են
ընտանիքն ու քաղաքացիական հասարակությունը [4, էջ 178-228]։
Քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ հիմնաքարային է
շոտլանդացի փիլիսոփա Ադամ Ֆերգյուսոնի կողմից 1767 թ․ գրված «Քաղաքացիական հասարակության պատմության փորձը» աշխատությունը։
Հեղինակի կարծիքով, պետությունը տարբեր ստորաբաժանումների ամբողջություն է, մինչդեռ քաղաքացիական հասարակությունը տարբեր
խմբավորումների և անհատների միավորում է, որոնք միմյանցից տարբերում ծավալած գործունեության ոլորտով և միջոցներով, ինչպես նաև մասնավոր սեփականության չափով։ Ֆերգյուսոնի կարծիքով քաղաքացիական հասարակությունը քաղաքակիրթ հասարակություն է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ է, ունի համապատասխան իրավունքներ,
սակայն, միևնույն ժամանակ, պետք է հետևի հասարակության կողմից
մշակված օրենքներին։ Քաղաքացիական հասարակության գլխավոր
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նպատակը անհատին երջանկացնելն է, քանի որ հասարակությունը չի
կարող բարգավաճել, եթե դրա ներսում անհատները դժբախտ են [5, էջ 106]։
Ինչպես արդեն նշեցինք, անտիկ և Վերածննդի ժամանակաշրջաններում քաղաքացիական հասարակությունն ու պետությունը նույնացվում
էին, սակայն ժամանակից շրջանում ամեն ինչ փոխվում է։ Նոր ժամանակներում քաղաքացիական հասարակությունը և պետությունը ընկալվում
են, որպես իրարից անկախ ու միևնույն ժամանակ փոխկապակցված սոցիալ-քաղաքական մեծություններ, որոնք սեփական գոյության և զարգացման համար միմյանց համար անհրաժեշտ են: Միևնույն ժամանակ
քաղաքացիական հասարակությունը դիտարկվում է որպես պետությանը
հակադրվող/դիմակայող ինստիտուտ։ Մի շարք տեսաբանների կարծիքով՝ հատկապես անցումային շրջանում գտնվող պետություններում, քաղաքացիական հասարակությունը կառավարման «զսպման և հակակշռման» համակարգում արդյունավետ գործիք է, որով պայմավարված է նաև
պետության գործունեության արդյունավետությունը [3]։ Համաձայնվելով
վերոնշյալ դիրքորոշումների հետ՝ կարծում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետության ներսում սոցիալական տարածություն է, որտեղ միմյանցից և պետությունից անկախ անհատները փոխգործակցում
են՝ սեփական գաղափարներն ու նպատակները առաջ տանելու և իրականացնելու համար՝ միաժամանակ իրացնելով իրենց քաղաքացիական
և քաղաքական իրավունքները:
Կասկածից վեր է, որ ներկա ժամանակաշրջանում «քաղաքացիական
հասարակություն» հասկացության վերաիմաստավորումը պետք է կատարվի գլոբալացման գործընթացների տիրույթում։ Ինչպես իրավացիորեն նշում է քաղաքագետ Մ․ Մարգարյանը, ժողովրդավարական անցում
ենթադրող ներկայիս շարժընթացը, մարտահրավեր նետելով ժամանակի
և տարածության մեջ ձևավորված տարաբնույթ էթնոմշակութային, սոցիոմշակութային, դավանաբանական արժեքային համակարգերի քաղաքական էությանը, կոչված է հաստատելու գլոբալ կաոավարման համակարգ և գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն [6]: Պետությունների
միջև օրեցօր աճող փոխկապվածությունն ու փոխգործակցությունը, գլոբալ կառավարման համակարգի ի հայտ գալը, ինչպես նաև քաղաքական
գործընթացներին տարբեր խմբերի, ցանցերի ու կազմակերպությունների
մասնակցությունն այսօր արդեն հարցականի տակ են դրել պետության
առաջնայնությունը։ Պատահական չէ, որ մի շարք հեղինակավոր փորձագետներ սկսել են խոսել պետության ինստիտուտի վերացման, դրա վախճանման մասին։ Դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ թեև
գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը համեմատաբար նոր ձևա-
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վորվող երևույթ է, սակայն այսօր արդեն անհնար է չնկատել դրա ազդեցությունը համաշխարհային քաղաքականության վրա։ Միջազգային հասարական կազմակերպությունները, հզոր գործարար միությունները, քաղաքացիական շարժումներն ավելի հաճախ են ներկայացնում իրենց շահերը միջազգային քաղաքականության տարբեր մակարդակներում, ազդում որոշումների կայացման գործընթացների վրա։
Ժամանակակից գլոբալ քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգի հիմքը դրվել է 1975 թ․Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ստորագրմամբ, որով հիմնվեց Եվրոպայի անվտնագության և համագործակցության հանձնաժողովը, որն էլ իր հերթին այնուհետև վերածվեց Եվրոպայի
անվտնագության և համագործակցության կազմակերպության։ ԵԱՀԿ հովանու ներքո իրականացվում էր Արևելյան Եվրոպայի երկրների ներքին
քաղաքականության միջազգային մշտադիտարկում։ Այդ երկրներում գործող այլախոհական խմբավորումների թուլությունը, ինչպես նաև քաղաքական գործունեություն ծավալելու նկատմամբ դրված պետական արգելքները, ստիպեցին խմբավորումներին դիմել արտաքին ուժերի օգնությանը, որոնց միջոցով էլ վերջիններս հզորանում էին և օրինականացվում։
Այս գործընթացի արդյունքում առաջացան մտավորականներից բաղկացած այլախոհների խմբավորումներ, որոնցից էին՝ Կանոնակարգ 77-ը՝
Չեխոսլովակիայում, Աշխատավորների պաշտպանության կոմիտեն
(Komitet Obrony Robotników)՝ Լեհաստանում և Ժողովրդավարական ընդդիմությունը՝ Հունգարիայում [7, էջեր 54-55]։
Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական գիտությունների դպրոցի պրոֆեսոր, գլոբալ կառավարման փորձագետ Մերի Կալդորն առանձնացնում է գլոբալ քաղաքացիական հասարակության երեք հիմնական
հարացույց [2, էջեր 583-593]: Առաջինը՝ այսպես կոչված, «նոր սոցիալական շարժումներն» են, որոնք ձևավորվեցին 1968 թվականից հետո։ Այս
շարժումների հիմքում ընկած էին տվյալ ժամանակահատվածի կարևորագույն խնդիրները՝ խաղաղություն հաստատում, մարդու իրավունքներ,
բնապահպանական հիմնախնդիրներ և այլն։ Այս շարժումները հետաքրքիր ձևով նկարագրում է սոցիալական շարժումների տեսաբան Սիդնի
Թերոուն՝ «Ամեն անգամ, երբ դրանք հայտնվում են, աշխարհը գլխիվայր
շրջվում է: Սակայն ինչպես հաճախ է պատահում, նմանատիպ մոբիլիազացիայի էրոզիան, շարժման տարբեր մասնակիցների միմյանցից բևեռացումը, քաղաքական ընտրանու խթանող կամ ճնշող ընտրովի քաղաքականությունը պարբերաշրջանը հասնցում են իր ավարտին։ Ամենաթեժ
պահին շարժումը կարծես թե եռուն է և անհաղթահարելի, մինչդեռ այն
վերանում է՝ ինտեգրվելով քաղաքական գործընթացներում» [8, էջ 233]։
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1990-ականներին առաջացան ակտիվիստներից բաղկացած անդրազգային նոր ցանցեր, որոնք կարևորում էին կլիմայական փոփոխություններին, մարդու իրավունքներին, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀԻՆ-ին, տվյալ ժամանակաշրջանում գործող կորպորացիաների գործունեության պատասխանատվությանն առնչվող հիմնախնդիրները։
Ներկայում, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առկայության պայմաններում նոր սոցիալական շարժումների ձևավորմանը
նպաստում են նաև անդրազգային ցանցերը, որոնք ընդլայնում են քաղաքական հնարավորությունները ինչպես ներպետական, այնպես էլ գլոբալ
մակարդակներում: Դրանց միջոցով բավականին լայն հարթակ է ստեղծվում սովորաբար ձայնի իրավունքից զրկված և անտեսված դերակատարների համար։ Անդրազգային ցանցերն ուժեղացնում և ամրապնդում են
ներպետական ու գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունները։ Սակայն ինչպես սոցիալական շարժումները, այնպես էլ անդրազգային ցանցերը պարբերաշրջանային երևույթ են և կարճատև քաղաքական կյանք
ունեն։ Դրանք առաջանում և ավարտվում են որևէ գլոբալ հիմնախնդրի
դեմ պայքարի շրջանակներում, քանի որ ավելի հեշտ է ստեղծել նոր նմանատիպ ցանց, քան հինը հարմարեցնել նորին։ Առաջին հարացույցը պայմանականորեն անվանում են գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը
«ներքևից» կամ ինչպես Մերի Կալդորն է անվանում՝ ակտիվիստական
տարբերակ։
Երկրորդ՝ նորազատական հարացույցն ամրագրվել է Արևմուտքի
երկրների կառավարությունների և գլոբալ ինստիտուտների կողմից։ Այն
սառը պատերազմի ավարտից հետո «նոր քաղաքական օրակարգի»
մասն էր կազմում։ Այս դեպքում գլխավոր դերում հանդես էին գալիս ոչ թե
սոցիալական շարժումները, այլ հասարակական կազմակերպությունները, քանի որ վերջիններս զանազան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով դիտարկվում են որպես կառավարությունների և միջազգային ինստիտուտների գործընկերներ։ Կարելի է պնդել, որ Արևմուտքի «նախագիծն»
էր և այն կարևորագույն միջոցը, որով պետք է իրականացվեր «նոր քաղաքական օրակարգը»։ Հասարակական կազմակերպությունները «տեղանքի» վերաբերյալ լավ պատկերացում ունեին, հնարավորություն էին
տալիս բացահայտելու անարդյունավետ և ավտորիտար կառավարությունների գործունեության բացթողումները, ինչպես նաև ժողովրդավարական կառավարման համակարգի ջատագովներ էին։ Ի տարբերություն սոցիալական շարժումների՝ ՀԿ-ները դրանց հիման վրա առաջացած ինստիտուցիոնալացված և մասնագիտացված կառույցներ էին, որոնք ընդդիմադիր գործընկերոջ համբավ ունեին։ 1990-ական թվականներին պաշտոնական ֆինանսավորման և «դրամաշնորհային քաղաքականության»
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արդյունքում ՀԿ-ների թիվն աննախադեպ աճ գրանցեց։ Եթե 1990-ականներին միջազգային հասարակական կազմակերպությունների թիվը կազմում էր մոտ տասը հազարի, ապա արդեն 2010 թվականին դրանց թիվը
գերազանցում էր երեսունհինգ հազարը [9, էջ 528]: Մի կողմից՝ տարբեր
ոլորտներում ՀԿ-ներից շատերը փորձագիտական գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերեցին և մարտահրավեր էին նետում նույնիսկ ոլորտի
լավագույն փորձագետներին, մյուս կողմից ՀԿ-ների թվի արհեստական
աճը, «դրսից» ֆինանսավորումը, միմյանց միջև առաջացած մրցակցությունը հանգեցրեցին ՀԿ-ների նկատմամբ վստահության նվազմանը փորձագիտական և հասարակական լայն շրջանակներում։ Մասնավորապես,
աֆրիկացի քաղաքագետ Մահմուդ Մամդամին մարդկային զարգացմանը
նվիրված գիտաժողովներից մեկում կարծիք էր հայտնել, որ «ՀԿ-ներն
սպանում են քաղաքացիական հասարակությունը», իսկ քննադատական
վերլուծաբան Ջոն Կլարկն իր «ժողովրդավարացման զարգացումները. Կամավորական կազմակերպությունների դերը» գրքում նշում է, որ արտաքին
պաշտոնական ֆինանսավորումը ՀԿ-ներին դարձրեց «խամաճիկներ»
ֆինանսավորողների ձեռքում [10]։
Նորազատական հարացույցը իր թերություններով հանդերձ՝ օրինականացրել է գլոբալ քաղաքացիական հասարակություն եզրույթը և ստեղծել է հայեցակարգային մի հարթակ, որի շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մասնակցում են գլոբալ գործընթացներին։
Եվ երրորդը՝ հետարդիական հարացույցն է, որի կողմնակիցները
քննադատում են եվրոպակենտրոն քաղաքացիական հասարակության
գաղափարը։ Քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգն ընկալվում է որպես բացառապես արևմտյան, որը կիրառելի չէ այն հասարակություններում, որտեղ պետության շուկայի և ընտանիքի միջև ընկած
սահմաններն անորոշ են։ Այս հարացույցի համաձայն՝ գլոբալ քաղաքացիական հասարակության մաս են կազմում նաև ազգային և կրոնական
հիմքի վրա գործող կազմակերպությունները, որոնք ևս անկախ են պետությունից, առաջարկում են այլընտրանքային իշխանություն։ Նման
կազմակերպություններ հիմնականում գործում են մահմեդական հասարակություններում, և դրանց թիվը վերջին տարիներին արագորեն աճում
է։ Որոշ քննադատներ նշում են, որ վերոնշյալ կազմակերպությունները
չպետք է ներառվեն գլոբալ քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգի շրջանակներում, քանի որ դրանք սոցիալական վերահսկողություն
իրականացնող պարտադրված միավորումներ են, որոնց հիմնական
նպատակը հասարակությանը կաղապարելն ու միատեսակ դարձնելն է։
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Մինչդեռ հետարդիական տարբերակի կողմնակիցների կարծիքով անթույլատրելի է կամայականորեն առանձնացնել «լավ» արևմտյան և
«վատ» ավանդական հասարակությունները [11, էջ 10]։
Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ հարկ ենք համարում նշել, որ գլոբալ
քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգի ձևավորման հիմքում
ընկած են վերը ներկայացված երեք հարացույցները, սակայն գլոբալ քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը անավարտ ու շարունակական գործընթաց է, խոսել դրա մասին՝ որպես միանշանակ սոցիալ-քաղաքական իրողության, դեռևս հնարավոր չէ, քանի որ այս երևույթը ժամանակի հետ համընթաց անընդհատ փոխակերպվում է։ Ընդսմին՝ փաստ
է, որ գլոբալ քաղաքացիական հասարակության ներկայությունը միջազգային հարաբերություններում և գլոբալ կառավարման համատեքստում
չափազանց կարևոր նշանակություն ունի։ Գլոբալ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մշտադիտարկում և փորձում են լուծել
այնպիսի կարևորագույն գլոբալ հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են՝ աղքատության հաղթահարումը, խաղաղության ամրապնդումը, ժողովրդավարական կառավարման ինստիտուտների և միջազգային շուկայի զարգացումը, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին և բնապահպանությանը
առնչվող հիմնախնդիրները։ Միջազգային հարաբերությունների այս նոր
դերակատարների գործունեության շնորհիվ լսելի են դառնում նաև աշխարհի տարբեր ծայրերում գտվող հասարակությունների մարգինալացված խմբերի ձայները, որոնք մինչ այդ ճանաչված չէին ու որևէ ազդեցություն չէին ունենում քաղաքական գործընթացների վրա լոկալ և գլոբալ մակարդակներում։ Մեր կարծիքով, գլոբալ քաղաքացիական հասարակությունը պետությունից, շուկայից և ընտանիքից հարաբերական անկախության մեջ գտնվող և համընդհանուր արժեքների ներկայացման հիմքի վրա
զարգացող ցանցային հարթակ է, որտեղ անհատները, ակտիվիստները,
կազմակերպությունները, ինչպես նաև ազգային և կրոնական միավորումնրը խոսույթ են ծավալում զանազան գաղափարների և արժեքների
շուրջ՝ փորձելով պատասխանել ժամանակի գլոբալ մարտահրավերներին։
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В политической деятельности молодежи решающую роль играют
институты гражданского общества. Основываясь на том факте, что в
современных глобальных условиях выдвигаются новые требования к
институциональной деятельности гражданского общества, в статье рассматривается глобальное гражданское общество на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. В связи с этим, гражданское общество изучено как в контексте сотрудничества с государством, так и на глобальном уровне. Обоснован подход, что общечеловеческие проблемы заставляют представителей соцальных и политических систем объединиться, формулируя глобальное гражданское
общества. Последнее представляет собой сложную, противоречивую,
многослойную структуру, которая сегодня имеет огромнную мощь. Этим
и обусловлено влияние этого института на социализацию деятельности
молодежи.
Ключевые слова: гражданское общество, глобальное гражданское
общество, новая политическая повестка дня, молодежь, социализация.
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VALUATIONAL MULTIDIMENSIONALITY OF GLOBAL CIVIL SOCIETY
Civil society institutions play a decisive role in the social and political
activities of youth. In this article, global civil society is reviewed as new
requirements are presented in today’s global environment for the institutional
activities of society at local, national, regional and global levels. Accordingly,
civil society has been studied in two aspects: first its cooperation with the
State and second its activity on global level. The overall human problems
force the representatives of the social and political system to team up for
forming a global civil society. The latter represents a complex, contradictory,
multilayered structure, having а great power ourdays. Due to this the impact
of that institute on the process of youth socialization is also highlighted.
Keywords: civil society, global civil society, new policy agenda, youth,
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ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի գլխավոր մասնագետ,
քաղաքագիտության թեկնածու

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈԽՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հոդվածում հիմնավորվել է քաղաքական ազատության և երիտասարդության սոցիալականացման փոխպայմանավորվածությունը՝
որպես ՀՀ ժողովրդավարական համախմբման բաղադրիչ: Ըստ հեղինակի՝ նմանօրինակ մոտեցումը մեծացնում է քաղաքական պատասխանատվությունը: Այս համատեքստում հիմնավորված է դրույթ,
համաձայն որի անձը պատասխանատու է, եթե նա քաղաքական գործունեություն ծավալելիս գիտակցում է իր ազատության սահմանները:
Վերոշարադրյալի հիմքի վրա ՀՀ-ում ժողովրդավարական համախմբման անբաժանելի բաղադրիչ է տրիպարտիստական համակարգի
ներդրումը: Այն իրենից ներկայացնում է ‹‹գործարարություն-հասարակություն-պետություն›› եռավեկտոր փոխգործակցության ձև,
որը միտված է հանրային շահերի արդիականացմանը:
Հիմնաբառեր․ քաղաքական ազատություն, քաղաքական պատասխանատվություն, ժողովրդավարական համախմբում, երիտասարդության սոցիալականացում, տրիպարտիզմ, խոսույթ (դիսկուրս),
պոլիարխիկ ընտրանի, հանրային շահեր:

Անձի քաղաքական ազատության և սոցիալականացման փոխպայմանավորվածության ուսումնասիրումն այն հիմնախնդիրն է, առանց որի
հնարավոր չէ ՀՀ-ում զարգացնել ժողովրդավարական համախմբման
գործընթաց: Ինչպես գրում է Ս. Հանթինգթոնը, «Համախմբված ժողովրդավարությունը միայն գյուղի, համայնքի կամ քաղաք-պետության ժողովրդավարություն չէ. ազգային պետության ձևավորման և հաստատման
հետ սերտորեն կապված ժողովրդավարությունն է: Ժողովրդավարությունը
միայն խոսքի ազատություն, ընտրություններին մասնակցելու իրավունք
չէ: Դա օրենքի իշխանություն է: Առանց պատասխանատվության ժողովրդավարության հաստատած ազատությունը մահանում է» [1, с. 120]: Հանթինգթոնյան այս ելակետային մոտեցումն էլ հիմք ընդունելով` փաստենք,
որ ՀՀ-ում երիասարդության քաղաքական սոցիալականացումը ուսումնասիրելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել այդ գործընթացի
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փոխպայմանավորվածությունը քաղաքական ազատության և պատասխանատվության հետ: Այս համատեքստում նկատի պետք է ունենալ, որ քաղաքական պատասխանատվությունը սահմանվում է որպես «1. պարտականությունների առկայության փաստ կամ դրույթ, որն առնչվում է որևիցե երևույթի հետ, կամ ունի հսկողություն ինչ-որ մեկի նկատմամբ, 2. փաստ կամ
դրույթ այն մասին, որ հաշվետու է գործողությունների համար, 3. անկախ
կամ առանց լիազորությունների գործելու հնարավորություն» [2]: Քաղաքական պատասխանատվության սուբյեկտների դերում հանդես են գալիս
քաղաքական գործունեություն ծավալած յուրաքանչյուր ոք, ով քաղաքական որոշումներ է ընդունում և իրականացնում՝ ցանկանալով փոփոխել
իրականությունը: Քաղաքական պատասխանատվությունը կանխում է
քաղաքացիների, կառավարող ընտրանու, լիդերների և այլ կազմակերպությունների հակաօրենսդրական վարքը և «....խթանում սուբյեկտների գիտակցված ընտրությունը հանրային շահն ապահովող գործողությունների
միջոցով իրավական դաշտի ձևավորմանն ու պահպանմանը» [3, էջ 128-129]:
Քաղաքական պատասխանատվությունը բարդ, բազմակողմ և բազմամակարդակ երևույթ է, որն ունի միայն իրեն բնորոշ սահմանադրաիրավական, վարչաիրավական, քաղաքացիաիրավական, քրեաիրավական և այլ դրսևորումներ: Գիտական գրականության մեջ դիտարկվում է
պոզիտիվ և նեգատիվ պատասխանատվություն, որի աղբյուրը նեգատիվ
և պոզիտիվ ազատությունն է: Պոզիտիվը մեկնաբանվում է որպես
պարտք, սուբյեկտի պարտականություն` գործելու սոցիալական նորմերի
պահանջներին համապատասխան, իսկ նեգատիվը՝ իրավախախտումների համար զրկանքներ կրելու պարտավորություն [4, с. 92]: Փաստորեն,
պատասխանատվությունը ազատության և իրավունքների իրականացման գործընթացում միջոց է, երաշխիքների և միջոցառումների համալիր,
անհատների օրինական վարքագիծ:
Պատմականորեն մշակված քաղաքական ազատության և սոցիալականացման մասին պատկերացումներն արդի հետարդիական հասարակություններում ձևախեղվել են՝ պայմանավորված անձի սպառողական
հոգեբանությամբ, իշխանության իրականացման ցածր մշակույթով, գծային ազատականացման հետևանքով ստեղծված «Ես»-ի ինքնության
ճգնաժամով: Այսպիսի պայմաններում քաղաքական ազատությունը և սոցիալակացումը չեն կարող կիրառվել առանց պատասխանատվության,
այսինքն՝ այս երկու երևույթները խիստ փոխպայմանավորված են: Այս
դիտանկյունից մարդը չի կարող «Ես» ունենալ, անձ լինել` առանց իր և իր
դավանած արժեքների համար պատասխանատվության գիտակցման: Հետևաբար անվտանգւթյան ապահովման համար կատարած ընտրության
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գործընթացի քաղաքական հետևանքներից դրդված` անհրաժեշտ է վերանայել ազատության սահմանները՝ մեծացնելով պատասխանատվությունը:
Քաղաքական պատասխանատվության կոլեկտիվ սուբյեկտների դերում
կարող են հանդես գալ տարբեր քաղաքական ինստիտուտներ, որոնցում
առկա են այս կամ այն քաղաքական գործողություններ թելադրող քաղաքական որոշումների կայացման ինչպես կոլեգիալ, այնպես էլ անհատական կառուցակարգերը:
Կոլեկտիվ սուբյեկտների` քաղաքական ինստիտուտների, քաղաքական պատասխանատվության ուսումնասիրման հիմքը նորմատիվինստիտուցիոնալությունն է, որում քաղաքական ինստիտուտների
գործունեության, գործառույթների, գործունեության հատկանիշների
և նորմերի ուսումնասիրումը համատեղվում է դրանց գործունեության
արդյունքների արժեքային գնահատականների հետ: Ինստիտուտների
գործունեության որակը էապես կախված է դրանց գործառույթներն իրականացնող մարդկանց ազատության պատկերացումից, ինչը շատ դիպուկ
ձևակերպել է Կ. Պոպպերը` «Ինստիտուտները ամրոցների նման են`
դրանց քաղաքական ազատությունն ապահովելու համար պետք է լավ
նախագծել և բնակեցնել» [5, с. 165]: Ուստի քաղաքական դերակատարների
որոշումների և գործողությունների բնույթը և, ուրեմն, նաև նրանց քաղաքական պատասխանատվության էության բնութագրերը վճռորոշ չափով կախված են այն բանից, թե ինչ շահեր են հետապնդում նրանք և ինչ խնդիրներ
են լուծում քաղաքական գործընթացի տարբեր փուլերում:
Քաղաքացիների քաղաքական պատասխանատվությունը, ինչպես
քաղաքական դերակատարների կողմից հանրային իշխանության նվաճման (ընտրությունների միջոցով), այնպես էլ դրա օգտագործման փուլում,
պետք է հիմնվի քաղաքականության որոշիչ դերի հստակ գիտակցման
վրա: Ուստի քաղաքացու քաղաքական պատասխանատվությունը նրա ոչ
միայն քաղաքական, այլև ընդհանուր մշակույթի մակարդակի ցուցանիշ
է: Քաղաքացու քաղաքական պատասխանատվության մշակույթի դաստիարակումը որպես նրա ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցչի պետք է լինի, ինչպես մեզ է թվում, արդի շարունակական կրթության կարևորագույն
խնդիրներից մեկը:
Մեր կողմից առաջարկվող այս քաղաքականությունը իրականացնելով իշխող վարչակարգը կմեծացնի իր ինքնավերակազմակերպման և
ինքնազարգացման հնարավորությունը: Վերոշարադրյալի հիմքի վրա
ՀՀ-ում ժողովրդավարական համախմբման անբաժանելի բաղադրիչ է
տրիպարտիստական համակարգը, որն ընկալվում է որպես արդյունավետ
քաղաքականության իրականացման հզոր ռեսուրս՝ միտված ժողովրդա-
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վարության որակի բարձրացմանը: Այն իրենից ներկայացնում է «գործարարություն-հասարակություն-պետություն» եռավեկտոր փոխգործակցության ձև, որը միտված է ձեռներեցության ու հասարակության շահերի
ներկայացմանը պետական մարմիններում և ըստ այդմ էլ հակադարձ կապի ապահովմանը: Տրիպարտիստական համակարգի կայացմանն ուղղված
գործողությունները հիմնվում են հետևյալ աքսիոմի վրա.
մրցակցային քաղաքականություն  պլյուրալ հասարակություն 
ապակենտրոնացված տնտեսություն  ազատ մասնակցություն =
պատասխանատվություն [6, с. 70]:
Նշված բանաձևից կարելի է եզրակացնել, որ այստեղ կարևորվում
են քաղաքական և տնտեսական համակարգերի և՛ ազատականացման,
և՛ ժողովրդավարացման մակարդակների միջև առկա փոխկապակցվածությունը: Հայաստանում, ինչպես և անցում - համախմբում տիրույթներում գտնվող շատ այլ երկրներում, երկխոսության զարգացման համար նախադրյալներ ստեղծեց՝ մի կողմից ընդհանուր զարգացման համատեքստում
սոցիալական գործընկերների ինքնակամ զարգացումը, մյուս կողմից` սոցիալական և քաղաքացիական երկխոսության բնագավառում եվրոպական զարգացած երկրների հաջող փորձն ու Միջազգային աշխատավորական կազմակերպության (ILO – International Labour Organization) անդամակցումը:
ՀՀ-ում երկխոսության վեկտորներ են համարվում պետական սեկտորում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, գործատուների ոլորտում՝ Հայաստանի գործատուների ընդհանուր միությունը, իսկ աշխատավորների սեկտորում՝ Հայաստանի արհմիությունների
կոնֆեդերացիան: Նշյալ համակարգի հիմքը դրվել է 1990-ականների կեսերին, սակայն այն մինչ այժմ որպես համալիր ամբողջություն չի գործում:
Հետևաբար ՀՀ-ում հարկ է խնդրին անդրադառնալ համակարգային մոտեցման շրջանակներում՝ շեշտը դնելով համալիր, այլ ոչ թե առանձին
թևերի մեկուսի զարգացման վրա: Քաղաքական ազատության և պատասխանատվության փոխպայմանավորվածությամբ ինստիտուտները
պարտավոր են նպատակամետ իրականացնել սոցիալական և քաղաքացիական երկխոսության վրա հենված տրիպարտիստական քաղաքականություն: Այն իր մեջ ներառում է բազմակողմ խոսույթ՝ պետական մարմինների, պոլիարխիկ ընտրանիների, հասարակական կազմակերպությունների միջև, իսկ դրանցից յուրաքանրյուրը պատասխանատու է ժողովրդավարական համախմբման համար: Տեղին է մեջբերել Ռ. Ինգելհարթի և
Չ. Ուելզերի այն խոսքերը, որ «արդյունավետ ժողովրդավարությունը չափվում է ոչ միայն այնքանով, թե որքանով հասարակությունը թղթի վրա քա-
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ղաքացիական ազատություն ունի, այլ թե ինչքանով են այդ ազատությունները պետության և նրա իշխանությունը կրողների կողմից հարգանքի արժանանում» [7, с. 12]:
ԵՄ-ում «տրիպարտիզմ» եզրույթի հետ մեկտեղ օգտագործվում է
նաև քաղաքացիական համախմբումը: Այն Հարավարևելյան Եվրոպայում
զարգացել է մի կողմից համընդհանուր ժողովրդավարական բարեփոխումների համատեքստում հասարակական գործընկերների ազատ զարգացման ազդեցության, մյուս կողմից` անցյալի ժառանգության, ինչպես
նաև Միջազգային աշխատանքային ընկերության, Միջազգային ֆինանսական կառույցների աջակցման միջոցով` ԵՄ երկրներում մակրոտնտեսության կայունացման և բարեփոխումների համար ֆինանսական և նյութական օգնություն ցուցաբերելով: Սոցիալական և քաղաքացիական երկխոսությունը ԵՄ անդամակցած երկրների քաղաքացիական
համախմբման հետևանք է: Այս գործընթացում, 1990-ական թվականներից, որոշիչ դեր կատարեց և կատարում է Աշխատանքի եվրոպական խորհուրդը (ԱԵԽ), որի շրջանակներում ձևավորվել և տարբեր մակարդակների խոսույթներ են վարում շուրջ 700 ԱԵԽ-ներ: Դրանք օգնեցին ոչ
միայն և համակարգելու արհմիությունների աշխատանքը և բարձրացնելու
դրա արդյունավետությունը, այլև բազմամակարդակ քննարկումների միջոցով արդիականացրեցին ազգային սոցիալ-քաղաքական պատասխանատվության դաշինքները (պակտեր): Որպես սոցիալ-քաղաքական երկխոսության նոր ձև` այդ դաշինքները սոցիալական գործընկերների՝ արհմիությունների, գործատուների և կառավարությունների միջև կնքվեցին գործազրկության դեմ համատեղ պայքարելու, հարկաբյուջետային քաղաքականությունն
արդիականացնելու, սոցիալական անվտանգությունը բարեփոխելու և,
ընդհանրապես, պետական կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համաձայնագրեր: Նմանօրինակ հարցերը տարբեր ձևաչափերով և տարբեր մակարդակներով իրականացվում է ԵՄ տնտեսական և
սոցիալական կոմիտեի (ECOSOC), եվրոպական ընկերությունների, ճյուղային, միջտարածքային մակարդակում և վերջապես ԵՄ մակարդակում
գործող ԵԱԿ-ի (Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիան, որը
ներառում է արդյունաբերության 11 ֆեդերացիաներ ներկայացնող տարբեր ոլորտներ), ԵԱԳԿՄ-ի (Եվրոպայի արդյունաբերական և գործատուների կոնֆեդերացիաների միություն, որն ընդգրկում է մասնավոր ոլորտի
գործատուների և բազմաթիվ անկախ ճյուղային գործատուների ֆեդերացիաներ), ԳՀՁԿ-ի (Գործատուների և հանրային ծառայություններ մատուցող
ձեռնակությունների եվրոպական կենտրոն) և Արհեստների ու փոքր ու միջին
ձեռնարկությունների եվրոպական միությունների մակարդակներում: Վերոշարադրյալից կարելի է եզրակացնել, որ սոցիալական և քաղաքացիական
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երկխոսությունը քաղաքական ազատության և պատասխանատվության
փոխպայմանավորվածության եվրոպական ձևաչափի կարևոր հենարանն է:
Այս մոտեցումը «…. Արևմտյան Եվրոպայում իր ներդրումն ունեցավ քաղաքական կայունացման և տնտեսական դասի փոխզիջումների մեջ: Հետևաբար նեոկորպորատիվությունը ոչ միայն սոսկ տվյալ մարմնի գոյությունն է, որում կառավարությունն աշխատում է աշխատողների և գործատուների հետ միասին. այն նաև անձի քաղաքական ազատության և պատասխանատվության մեկ համակարգ է, որը համախմբում է հասարակությանը: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ հասարակությունն ունենա հետևյալ
հարցերի պատասխանները՝ ինչ իշխանություն ունես, որտեղից ես դա
ստացել, ում շահերն է արտահայտում քո իշխանությունը, ում առջև ես պատասխանատու, ինչպես կարող ենք քեզանից ազատվել» [8]:
Դա միաժամանակ մատնանշում է սոցիալական և քաղաքական միջոցառումները, որտեղ աշխատանքի ապահովվածությունը ներառված է
անձի քաղաքական ազատության ապահովման համար ծավալված քաղաքականության մեջ: Սակայն անցումային երկրներում տրիպարտիզմի
զարգացման համար նախադրյալ է նաև երկկողմ երկխոսության ձևը՝ բիպարտիզմը: Այդ առումով Մետ Ֆորդը փաստել է. «ԵՄ լավ ինստիտուցիոնալիզացված տրիպարտիզմը այնուհանդերձ Եվրոպային չձերբազատեց
ո՛չ քաղաքական, ո՛չ տնտեսական, ո՛չ սոցիալական ճգնաժամից: Սակայն
այնուհանդերձ տրիպարտիզմը մնում է ամենաարդյունավետ քաղաքականությունը, որը կարող է Եվրոպային ճգնաժամից դուրս բերել՝ ընդարձակելով պոզիտիվ ազատության անհրաժեշտության գիտակցումը յուրաքանչյուր քաղաքացու և միգրանտի մոտ» [9]:
Այս ձևակերպումը հեռանկարային է դարձնում տրիպարտիզմի քաղաքական նշանակությունը: Գործարարություն-արհմիություն-կառավարություն եռակողմ կապերի շրջանակներում վարվող բանակցությունների
միջոցող առկա բախումներին քաղաքական լուծումներ են տրվում ազգային
կառավարության միջոցով (քաղաքականացում), ապա համաձայնեցված
համաձայնագրերի միջոցով հասարակական և տնտեսական հարցերը հանում են քաղաքական օրակարգից (ապաքաղաքականացում):
ՀՀ-ում տրիպարտիզմի տեխնոլոգիան ներդրվել է 1990-ական թվականների կեսերին: Սակայն ֆորմալ արհմիությունների անգործությունը,
կանխորոշելով տրիպարտիստական հարաբերություններում բիզնես-էլիտայի գերիշխման հնարավորությունը, նպաստեց քաղաքական ազատության և պատասխանատվության փոխհարաբերությունների ինստիտուցիոնալ հիմքերի խզմանը: Դրա հետևանքով գործարարություն-ընտրանին,
որպես «օլիգոպոլ կառույց», ներդրվեց պետական կառավարման համակարգ` յուրացնելով աշխատանքի անունից հանդես գալու իրավունքը և
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հասարակությանը «սոցիալական պատասխանատվության» կոչ անելով:
Դրա հետևանքով ձևավորման փուլում գտնվող հայկական «տրիպարտիստական մեխանիզմները» բնորոշվում են համակարգային կերպափոխումների անհամաչափությամբ, որոնք թողել են դեստրուկտիվ զարգացման խոր հետք տրիպարտիստական համակարգի կայացման գործընթացի վրա: Հայ իրականության մեջ այս եռակողմ հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացումը չկայացավ, ինչը հնարավորություն կտար օրենքի
ուժով նրանց վրա համապատասխան հանրային ոլորտի կարգավորման
պատասխանատվություն դնել: Այս համատեքստում չստեղծվեցին նաև
համապատասխան խորհուրդներ, որոնք պարբերաբար կհանդիպեին և
կքնարկեին հանրային ոլորտի խնդիրները: Չներմուծվեցին և տարածում
չստացան սոցիալական երկխոսության եվրոպական լավագույն օրինակներից մեկը` սոցիալական պակտերը, որոնց միջոցով կպայքարեին գործազրկության դեմ, կվերացնեին քաղաքական տնտեսության մի շարք «երիտասարդ» հատվածներին բնորոշ աշխատավարձի «գորշ» սխեմաների առկայությունը, կարդիականացնեին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և կբարեփոխեին սոցիալական անվտանգությունը: Եռակողմ հարաբերություններում չի երաշխավորվում տեղեկատվության թափանցիկությունը, ինչի արդյունքում ստեղծվում է տեղեկատվական վակուում, որտեղ
տեղեկատվական և սոցիալական իրավունքների ու ազատությունների
պաշտպանությունը գրեթե չի ապահովվում: Պետական կառավարման մարմինները և քաղաքական գործարարություն-ընտրանիները ինքնաօտարվել
են աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունից` չապահովելով
«գործարարություն-հասարակություն-պետություն» հետագծի ամբողջությունը: Հասարակության ներկայության անտեսումը այս եռակողմ հարաբերություններում հանգեցնում է ոչ հավասարակշիռ որոշումների ընդունման,
ինչի հետևանքով էլ տեղի են ունենում քաղաքական անկարգություններ,
բունտեր ու աշխատավոր դասի բողոքներ:
Վերջին տարիներին ԵՄ երկրներում տրիպարտիստական համակարգի զարգացման համար նախադրյալ է սոցիալական և քաղաքացիական երկխոսության հիման վրա ազգային սոցիալ-քաղաքական դաշինքների (պակտերի) կնքումը: Սույն դաշինքները կնքվում են գործատուների
և արհմիությունների միջև, որտեղ տարբեր եղանակներով իր ներկայությունն է ապահովում նաև կառավարությունը՝ որդեգրած քաղաքական
օրակարգի ներկայացման և իրականացման համար: Այն միտված է գործազրկության կրճատմանը, դրամային քաղաքականության արդիականացմանը, սոցիալական ապահովության ոլորտի բարեփոխմանը և, ընդհանրապես, բարեկեցիկ երկրի վերաիմաստավորմանն ու արդիականացմանը [10, p. 6]: Այսպիսի դաշինքները նույնպես կիրառելի են համակարգի
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զարգացումն ապահովելու համար և կարող են ՀՀ իրականության մեջ
պակտերի կնքման նախատիպ հանդիսանալ: Խնդիրն այն է, որ, պայմանավորված ազատության և պատասխանատվության նկատմամբ ունեցած
տարաբնույթ վերաբերմունքով, հին և նոր արհմիությունների միջև ծավալվել էր գաղափարական պայքար, քանի որ եթե նախկինում արհմիության շահերը համընկնում էին պետական շահերի հետ, ապա ներկայիս քաղաքական համակարգում դրանք պետք է հիմնվեին աշխատավորների շահերի վրա: Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասում խնդիրը լուծվեց արհմիությունների համագործակցության շրջանակներում, իսկ որոշ դեպքերում
դրանց գործունեությունը թուլացավ՝ կապված կառավարող օլիգարխիկ իշխանություններին նրանց ենթակայությամբ: Դրա հետևանքով աշխատելու
իրավունքը՝ որպես մարդու իրավունքների հաստատմամբ ու այս երկրների
սահմանադրություններով ամրագրված իրավունք, զանգվածային գործազրկության պայմաններում գրեթե թվացյալ իրավունք դարձավ: Նշյալ իրավիճակը էապես փոփոխության չի ենթարկվել. շատ երկրներում արհմիությունները դեռևս մնում են թերզարգացած, ինչը նշանակում է, որ դրանք դադարում են լինել սոցիալական էներգիայի պարպման հիմնական վայր: ՀՀ-ի
պարագայում դա կապված է օրենսդրական հետևյալ բացթողման հետ. ըստ
«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքի՝ ֆինանսական միջոցները տրվում են կոլեկտիվ պայմանագրի հիման վրա [11], այսինքն՝ այս
դեպքում պետությունն օրենքով չի սահմանում միջոցների հստակ չափաբաժինը, իսկ արհմիություններն իրենց գործունեությունը շարունակելու համար
ֆինանսական կախյալ վիճակում են գտնվում գործատուներից:
Հանրագումարելով` փաստենք, որ ՀՀ-ում տրիպարտիստական համակարգի գործառման թերացումները և՛ օրենսդրական, և՛ սոցիալ-հոգեբանական հիմքեր ունեն (մրցակցության բացակայություն, իրավական ակտերի
դրույթների իրազեկության պակաս և այլն) և պայմանավորված են ինստիտուցիոնալ թերացումներով: Այս պարագայում տրիպարտիստական համակարգի կայացման համար ՀՀ-ում առաջարկում ենք սոցիալական և քաղաքացիական երկխոսության զարգացման նկատառումներով դաշինքներ
կնքել կառավարող ընտրանու, գործարարություն-ընտրանու և արհմիությունների միջև: Միաժամանակ բիպարտիզմի կանխման և տրիպարտիզմի
զարգացման նկատառումներով ստեղծել միացյալ խորհուրդ, որտեղ ներկայացված երեք վեկտորները երկխոսություն կծավալեն` կնքելով արդյունավետ
սոցիալական և քաղաքացիական դաշինքներ:
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деятельности осознает границы свободы. На основании вышесказанного можно заключить, что важной составляющей демократической консолидации в РА является внедрение трипартистской системы. Будучи
мощным ресурсом социализации молодежи, трипартизм включает многосторнний дискурс между государственными органами, полиархической элитой и общественными организациями, а каждый из них ответственен за демократическую консолидацию. Трипартизм представляет
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socialization as a component of democratic consolidation of the RA. According
to the author, this approach increases political responsibility. In this context the
author stresses the approach, according to which person is responsible only if
in the process of political activities he/she realizes the margines of freedom. The
above said allows concluding that development of tripartism system is an
important component of democratic consolidation in Armenia. Being a powerful
resourse for youth socialization, tripartism encompasses multidimentional
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ՍՈՒՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և հանրային
քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԴԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում ուսումնասիրված է ընտրանու դերը սոցիալականացման գործընթացում, որտեղ սոցիալականացումը դիտարկվում է
անցումային շրջանում գտնվող պետությունների արդիականացման
հիմնական և կարևորագույն բաղադրիչ: Այն ներառում է պետությունազգ-հասարակություն-անհատ բազմաչափության բոլոր մակարդակները: Այս համատեքստում ընտրանիները դիտարկված են ոչ
միայն որպես ռազմավարական և անվտանգ ապագայի հիմնական
մոդոլավորողն ու երաշխավորը, այլև անցումային երկրների դեպքում կիրառելի, որպես ուղղորդված սոցիալականացման գլխավոր
պատասխանատուներ: Ամբողջացնելով վերլուծությունը՝ փաստվում
է, որ ընտրանիները սոցիալականացման գործընթացը պետք իրականացնեն զերծ մնալով անցումային երկրներին բնորոշ արևմտականացման գայթակղությունից և իրականացնեն այն արդիական և
ավանդական արժեքների արդյունավետ համատեղմամբ:
Հիմնաբառեր․ ընտրանի, սոցիալականացում, արդիականացում, ինքնություն, արևմտականացում, արժեքային կողմնորոշիչներ:

Օրեցօր կերպափոխվող և տարաբնույթ մարտահրավերներով
ուղեկցվող աշխարհում խիստ անկանխատեսելի է դառնում անվտանգ և
ռազմավարական ապագայի տեսլականը: ՀՀ-ին նետված բազմամակարդակ մարտահրավերները հատկապես քառօրյա պատերազմով խախտված խաղաղության հարացույցը հրատապ են դարձնում խորքային արդիականացման իրականացման անհրաժեշտությունը, որը կներառի
պետություն-ազգ-հասարակություն-անհատ բազմաչափության բոլոր
մակարդակները: Ստեղծված իրողության շրջանակում խիստ կենսական
է «ազգ-բանակ» հայեցակարգը և դրանից բխող քաղաքականության
հետևողական իրականացումը: Այս համատեքստում սոցիալականացման
գործընթացը դիտարկելով որպես կարևորագույն բաղադրիչ՝ կարևորում
ենք ընտրանիների դերի համակողմանի ուսումնասիրումը քաղաքական
սոցիալականացման գործընթացում:
Պորտուգալիայում Մարսելո Կաետանոյի բռնատիրության անկումով
սկիզբ առած Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքը [1, с. 13], որն ավարտվեց սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի և ԽՍՀՄ փլուզմամբ՝
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ձևավորեց նոր աշխարհակարգ: Խորհրդային Միության կազմաքանդումը ոչ միայն կազմակերպաիրավական վերափոխում էր ենթադրում՝ պայմանավորված վերջինիս մաս կազմող պետությունների անկախացմամբ,
այլ նաև քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, մշակութային և քաղաքակրթական խորքային կերպափոխումների ամբոջություն: Անցումային
շրջանում Ժողովրդավարացման գործընթացները պարտադրված ինչպես
ներքևից, այնպես էլ վերևից ուղեկցվում էին հիմնականում անցումային
ժխտողականությամբ և նետում էին նոր բազմամակարդակ մարտահրավերներ: Սոցիալական կառուցվածքի տրոհվածությունը և ազատական
արժեքների գծային կիրառումը, որոնք խախտել էին շարունակական
զարգացման տրամաբանությունը և արժեքային կողմնորոշիչների մատրիցան՝ խիստ դժվարացնում էին արդիականացման և արևմտականացման (վեստերնիզացիա) արժեքային կողմնորոշիչների տարներակումն ու
սահմանազատումը: Տրամադրված նորը ինչպես նաև ժողովրդավարացման գործընթացում պահպանողական և բարեփոխման կողմնակից ուժերի միջև պակտի բացակայությունը՝ ձևավորեցին իրողություն, որտեղ նորանկախ պետությունների արժեքային, քաղաքական, քաղաքակրթական
և մշակութային կողմնորոշիչները խիստ անորոշ էին [2, с. 123-134]: Ընտրանիները լինելով ռազմավարական և անվտանգ ապագայի հիմնական
մոդելավորողն ու երաշխավորը, ոչ միայն չհամադրեցին ավանդական և
արդիական արժեքնեը բնականոն արդիականացման նպատակով, այլ
նաև ժողովրդավարական անցումն իրականացնելով միայն ֆորմալ ինստիտուցիոնալ մակարդակում սեփական շահի գերակայությամբ՝ նպաստեցին բազմավեկտոր ճգնաժամի խորացմանը:
Ստեղծված իրականությունը և ցանցավորված հարաբերությունները
կասկածի տակ առնելով ինչպես ժողովուդների, այնպես էլ անհատների
մինչ այդ ձևավորված արժեքային կողմնորոշիչները ստիպում էին նրանց
վերստին վերադառնալ ինքնանույնականացման ելակետային հարցին.
Ո՞վ ենք մենք: Պատասխանները տրվում էին փոխառելով այն հասկացությունները, որոնք առավել կարևոր էին համարվում: Սեփական բնորոշումները տրվում էին օգտագործելով այնպիսի հասկացություններ ինչպիսիք են «ծագումը», «լեզուն», «կրոնը», «պատմությունը», «արժեքները»,
«սովորույթները» ու «հանրային ինստիտուտները»: Նույնականացնումն
իրականացվում էր մշակութային, ցեղերի, էթնիկական խմբերի, ցեղերի
կրոնական խմբավորումների, ազգերի և ավելի ընդհանուր մակարդակում
քաղաքակրթությունների հետ:
Այս տրամաբանության շրջանակներում իրականացվող արդիականացումը պայմանավորված, քաղաքական և տնտեսական տարածության
աղճատման հետևանքներով արտացոլվում էին հանրային կյանքի բոլոր
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մակարդակներում՝ հարցականի տակ դնելով մինչ այդ գործող արժեքային և վարքաբանական կողմնորոշիչների համակարգը, ընդհուպ ենթադրելով մինչև հերոս - հակահերոս կերպարի վերանայում: Արդիականացման և վեստերնիզացման չտարանջատված գործընթացներն ամբողջությամբ պարուրելով սոցիալական տարածությունը, որպես պատճառահետևանքային շղթայի վերջին օղակ ենթադրում էին նաև արդիականացում
(կամ վեստերնիզացում) անձնային մակարդում: Ամբողջությամբ չվերլուծված և խորքայինորեն չգիտակցված գործընթացները հանգեցրեցին անկման և օտարվածության զգացողության, քանի որ ընդհատվում էին ավանդական կապերը և սոցիալական հարաբերությունները, ինչը հանգեցնում
էր ինքնության ճգնաժամի: Ժամանակակից մարդը ազատվելով համակարգակենտրոն իրողությունից, որը միաժամանակ և սահմանափակում
էր և ապահովում անվտանգությունը, ձեռք չբերեց ազատություն, որը կապահովոր սեփական «ես»-ի ինքնադրսևորումը երեք (զգացմունքային,
մտավոր և զգայական) հիմանական մակարդակներում: Ազատությունն
անձնական մակարդակում տվեց անկախություն և գոյի ռացիոնալացում,
սակայն միևնույն ժամանակ մեկուսացրեց նրան արթնացնելով անզորության զգացողություն և տագնապ [3, p. 4]: Քաղաքական գործընթացների
անկանխատեսելիությունը, պատմական հաջորդականությամբ ձևավորված
արժեշահային համակարգի մերժումը ինչպես նաև քաղաքական մշակույթի
գծային ներմուծումը անտեսելով ազգային մտահայեցողության կարևորագույն դերը հանգեցրեցին մի իրողության, որին համարժեք բնորոշում է
տվել Է. Թոֆլերը: Նա ստեղծված իրողությունը հիմնականում պայմանավորելով գիտատեխնիկական բուռն առաջընթացով և դրանից ածանցյալ
մարդկանց վախով անորոշ ապագայի նկատմամբ, փաստում է, որ միլիոնավոր մարդիկ փնտրում են սեփական ինքնությունը այնուհետև չհաղթահարելով բարդույթը հուսահատությունից փնտրում կախարդական միջոցներ, որոնք թույլ կտային վերականգնել տրոհված ինքնությունը հույս ունենալով հաղթահարել ներքին քաոսն ու էնտրոպիան [4, p.101]:
Աղճատված քաղաքական և սոցիալական տարածությունից, որպես
դրական ելքով արդյունք, կարող է ակնկալվել միայն ընտրանիների կողմից հանրային շահի գերակայության արժեքային հիմքով ուղորդվող բազմամակարդակ սոցիալականացման գործընթացի ապահովմամբ՝ համադրելով արդիականն ու ավանդականը: Սոցիալականացումը, որը բարդ և
բազմամակարդակ ազդեցություններով ուղղորդվող գործընթաց է, ենթադրում է անհատի կողմից սոցիալական փորձի, սոցիալական դերերի և
արժեշահային համակարգի յուրացումը կամ սերտումը, որը ապահովում է
անհատի արդյունավետ կենսագործունեությունը տվյալ հասարակությու-
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նում: Վերջինս տեղի է ունենում ինչպես միջավայրի չհամակարգված և ապրիոր ազդեցությունների միջոցով, այնպես էլ անհատի ինքնության ձևավորմանն ուղղված նպատակային և համակարգված գործընթացների միջոցով:
Քաղաքական սոցիալականացման գործընթացի ամբողջական վերծանման, ինչպես նաև դրանում ընտրանու դերի հստակեցման նկատառումներով, անհրաժեշտ է հակիրճ անդրադարձ կատարել նաև ինքնության գործոնին: Ինքնությունը, որպես սոցիալականացման կարևոագույն
գործոն տարբեր մակարդակներում կարելի է դիտարկել ինչպես արդյունք,
այնպես էլ՝ նախապայման: Այն, ընդգրկելով ռացիոնալ և իռացիոնալ տարածությունները, ամբարում է ինչպես սեփական կենսափորձով ձևավորված անցյալն ու ներկան, այնպես էլ համընդհանուր պատմական անցյալը, որի արդյունավետությունը կարելի է պայմանավորել նշված շերտերի
արդյունավետ փոխգործակցությամբ: Ինքնության խորքային գործընթացների կարևորությունը փաստելու նկատառումով հատկանշական է
Կ.Գ. Յունգի մոտեցումը. «երբ կոլեկտիվ անգիտակցականը կոնստելացվում է խոշոր սոցիալական խմբերում, որպես կանոն արդյունքը լինում է
հանրային խախտումները (խանգարումները), հոգեկան համաճարակը,
որը կարող է հանգեցնել հեղափոխությունների և պատերազմների: Նմանօրինակ զարգացումները վարակիչ են և գործնականում անհաղթահարելի: Վարակի առաջացման հիմնական պատճառը կոլեկտիվ անգիտակցականի ակտիվացմամբ պայմանավորված սեփական «Ես»-ի հետ կապի
ընդհատումն է, որի արդյունքում անձը ոչ թե մասնակցում է շարժմանը այլ
հենց նա է շարժումը» [5, с. 52]: Ելակետ ընդունելով Կ. Յունգի մոտեցումը
և հոգեբանական գիտությունից փոխառելով «Ինտրոեկցիա» եզրույթը՝
առաջարկում ենք այս երեույթները ուսումնասիրելիս կիրառել նոր եզրույթ
«Սոցիալական կամ հանրային ինտրոեկցիա»: Կարևորելով հասարակության համակարգային բնույթը՝ հանրային ինտրոեկցիան սահմանենք,
որպես սոցիալ-հոգեբանական գործընթաց, որը տվյալ հասարակության
շրջանակներում համակեցության ու սոցիալական փորձի շարունակականությամբ և աստիճանական էվոլուցիայով պայմանավորված սոցիալականապես նշանակալի առանցքային արժեքների պահպանման կառուցակարգն է, իսկ կրողը հասարակությունն է ինչպես գիտակցական այնպես էլ
լատենտ մակարդակներում: Որոշակի ժամանակահատվածում այն արդյունավետորեն կարող է ձևավորվել ընտրանիների կողմից ուղղորդվող նպատակային և համակարգված սոցիալականացման միջոցով:
Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով վերոնշյալը՝ հարկ է փաստել, որ հատկապես անցումային երկրներում արդիականացման և կերպափոխման
հրամայականով պայմանավորված՝ սոցիալականացումը արդիականի և
ավանդականի համատեղման արժեքային հիմքով իրականացումն ունի
225

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2018

կենսական նշանակություն ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ սոցիոմշակութային մակարդակներում: Այս գործընթացում սոցիալականացման
կրողն ու արարողն ընտրանիներն են, ովքեր տարաբնույթ արդիականացման կամ վեստերնիզացման արժեքային հոսքերի միաժամանակյա ներթափանցումը համակարգող, անդեմ սոցիալականացումից զերծ պահող
և ի վերջո դրանք ուղղորդողն են հաշվառելով վերջինիս բոլոր բաղադրիչների հնարավոր ազդեցությունները: Ոչ արևմտյան ընտրանիների համար
լավագույն և օպտիմալ արդիականացման միջոց կարելի համարել վերջինիս իրականացումը հիմնական և առանցքային արժեքների պահպանմամբ (մշակութային ինստիտուտներ և այլն): Երջանկությունը փնտրելով
արևմտյան տեխնոլոգիաների և մշակույթի ուղղակի ներմուծման փորձերի շրջանակներում և այնուհետև ձախողվելով, ոչ արևմտյան ընտրանիները հանգեցին ներկայիս ամենատարածված կողմնորոշմանը, որը ենթադրում էր արդիականացում առանցքային արժեքների շուրջ: Այս համատեքստում հատկանշական են Չինաստանի ու Ճապոնիայի օրինակները:
Չինաստանում Ցին դինաստիայի կառավարման վերջին տարիների
նրանց կարգախոսն էր «TI-Yong», որը ենթադրում էր չինական իմաստությունը հիմնարար գաղափարների համար, իսկ արևմտյանը գործնական կիրառման համար: Համանման մոտեցում էր գործում նաև Ճապոնիայում, որտեղ կարգախոսն էր «Waken Yosei»` ճապոնական ոգի և
արևմտյան տեխնիկա [6, с. 103]: Մեյձի հեղափոխությամբ Ճապոնիայում
իշխանության եկած կառավարող ճկուն խմբերը ուսումնասիրեցին
արևմտյան ինստիտուտները, տեխնոլոգիաները և փորձը, որից հետո
սկիզբ դրեցին Ճապոնական արդիականացման գործընթացին: Սակայն
այն իրականացվեց՝ պահպանելով Ճապոնական ավանդական մշակույթի
հիմնական գծերը, որը ինչպես նպաստեց արդիականացմանը, այնպես էլ
թույլ տվեց հիշել, վերաձևավորել և հարստացնել Ճապոնական մշակույթը
[6, с. 153]: Բարեկեցիկ դառնալու և հզորանալու համար հետզհետե քեմալական մոտեցումները մերժվեցին իսկ բարեկեցությունը պայմանավորվում էր ոչ թե արևմտյան արժեքների ներմուծմամբ, այլ սեփական ավանդական արժեքների տարբերությունների հստակ ընդգծմամբ և արժևորմամբ: Այս մոտեցումները ժամանակի ընթացքում վերահաստատեցին սեփական կենսունակությունն ու արդյունավետությունը: Նման դիրքորոշումների ամրապնդումը և հետագա զարգացման ընթացքը կարելի է բնորոշել Ռոնալդ Դոռի կողմից սահմանված «երկրորդ սերունդի ինդիգենացման ֆենոմեն» հասկացությամբ: Այն վառ արտահայտվում է ոչ արևմտյան, նոր անկախացած կամ նախկինում արևմուտքի գաղութների կարգավիճակ ունեցող և անցումային շրջանում գտնվող պետություններում:
Այս տրամաբանության շրջանակներում արդիականացման կողմնորոշում
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ունեցող առաջին սերունդը հիմնական կրթությունն ստանալով կամ ուսումը շարունակելով արևմտյան կրթական հաստատություններում խորապես տպավորվում ու հրապուրվում էր արևմտյան կենսակերպով և կոսմոպոլիտ արժեքներով՝ փորձելով դառնալ դրանց կրողը, իսկ վերադառնալով հայրենիք նաև դրանց կիրառողն ու տարածողը: Երկրորդ սերունդը
լինելով ավելի մեծաքանակ, հիմնականում կրթությունը ստանում էր հայրենիքում: Թեպետ կրթությունը ստանալով առաջին սերունդի կողմից
հիմնադրված հաստատություններում, այնուամենայնիվ ինչպես բնակության վայրը, այնպես էլ կրթական լեզուն, հիմնականում մնալով մայրենին,
թույլ չէր տալիս խզել սեփական արժեքների հետ ունեցած կապը և օտարվել հասարակությունից: Վերջիններս հիմանականում չհամակերպվելով
արևմուքում կրթություն ստացած սերունդի իշխանության հետ՝ հեշտորեն
տրվում են ընդիմադիր շարժումների գաղափարներին դառնալով դրանց
կրողը: Արևմտյան ազդեցության նվազմանը համընթաց նվազում է նաև
երիտասարդ ընտրանիների կողմից արևմուտքից ակնկալվող հարստության և իշխանության ապահովման սպասելիքները: Ստեղծված իրավիճակում վերջիններս ստիպված են լինում հաջողության տանող ճանապարհները փնտրել սեփական հասարակությունում՝ վերադառնալով տվյալ հասարակության արժեքներին ու մշակույթին՝ դառնալով դրանց հավատարիմ կրողը: Սկսած 1990-ական թվականներից ինիգենիզացումը ամբողջ
ոչ արևմտյան աշխարհի օրակարգի գլխավոր բաղադրիչն էր. Իսլամական հասարակություններում առանցքային գաղափարներն էին իսլամի
վերածնունդը և վերաիսլամացումը, Հնդկաստանում՝ արևմտյան արժեքների մերժումը և հինդուիստական արժեքների վերադարձը հասարակական և քաղաքական կյանք, Արևելյան Ասիայի պետություններում՝ կոնֆուցիոսականության պրոպագանդումը, որը ուղեկցվում էր ընտրանիների
կողմից ակտիվորեն քննարկվող սեփական երկրների ասիականացման
գաղափարով: Սակայն ինդիգենացման գործընթացը ոչ միշտ է պայմանավորվում երկրորդ սերունդով: Առաջին սերունդի հեռանկարային,
մրցունակ կրթություն ստացած և հեշտորեն ադապտացվող երիտասարդ
ընտրանիները երբեմն հենց իրենք են ինդիգենացվում: Այս տրամաբանության շրջանակներում արժեքավոր են Մուհամեդ Ալի Ջինայի, Հարի
Լիի և Սողոմոն Բանդարանաիկեի օրինակները, ովքեր գերազանցությամբ ավարտելով արևմուտքի լավագույն համալսարանները, սեփական
հասարակություններում դասվում էին աբողջությամբ արևմտականացված
ընտրանիների թվին: Վերջիններս հայրենիք վերադառնալուց հետո, այնուհետև իշխանության գալու ճանապարհին ամբողջությամբ ինդիգենացվեցին՝ փոխելով ինչպես հագուստները, այնպես էլ անուններն ու հա-
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յացքները բոլոր առանցքային արժեքների նկատմամբ [6, с. 131-134]: Այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ առաջին սերունդի ինդիգենացմանը հանգեցնող վերոնշյալ դրդապատճառներից զատ նաև կարևորագույ գործոն է
հանրային ինտրոեկցիայի առկայությունը, որը հնարավորինս զերծ է պահում չհիմնավորված և հատվածային արժեքների ներմուծմամբ պայմանավորված մասշտաբային մետամորֆոզներից՝ ապահովելով բնականոն և շարունակական զարգացումը: Սակայն այս համատեքստում ընտրանիները
պետք է հաշվառեն նաև ազգային արժեքների առանցքի շուրջ արդիականացման և սոցիալականացման հնարավոր լրջագույն վտանգները, որոնք
չեն ուղղորդվում ռազմական, քաղաքական և տնտեսական բովանդակային
արդիականացմամբ: Հաշվի առնելով, որ տնտեսական քաղաքական և ռազմական անկումը հանգեցնում է սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության, ինքնության ճգնաժամի և հետևաբար զարգացման ձևաչափերի այլ
մշակույթներից մեխանիկական փոխառման, ապա դրանք կարող են հանգեցնել ինչպես իրականաության տարբեր մակարդակներում ընկալման աղճատմանը, այնպես էլ արժեքային արժենվազմանը (ինֆլացիայի):
Ամփոփելով վերոշարադրյալը` հարկ է փաստել, որ արդիականացումը
դեռևս չի ենթադրում արևմտականացում և որ ոչ արևմտյան հասարակություններում ընտրանիները կարող են և պետք է քաղաքական ու սոցիալական տարածությունն արդիականացնեն՝ չհրաժարվելով սեփական
մշակույթից, ինքնությունից և պատմական անցյալից:
Այս մոտեցումները պրոեկտելով ՀՀ օրինակի վրա՝ հարկ է փաստել,
որ դեռևս չավարտված անցման-համախմբան գործընթացը և քաղաքական զարգացման 5 ճգնաժամերի (բաշխման, ինքնութւյան, նույնականության, շարժունակության և օրինականության) [7, էջ 141] առկայությունը
լրջագույն մարտահրավերներ են ուղղված սոցիալականացման գործընթացին: Ընտրանիները լինելով անվտանգ ռազմավարական ապագայի
գլխավոր մոդելավորողն ու երաշխավորը՝ արդիականացման գործընթացը պետք կարողանան հստակորեն տարանջատել արևմտականացումից և զերծ մնալ վերջինիս գայթակղությունից: Հարկ է փաստել, որ ընտրանիները, որպես սոցիալականացման գլխավոր պատասխանատուներ՝
պետք է իրականացնեն հանրային շահի գերակայության արժեքային տիրույթում՝ խստորեն պահպանելով աստիճանական զարգացման տրամաբանությունը և համատեղելով ինչպես ավանդականն ու արդիականը, այնպես էլ կուտակված սոցիալական փորձը:
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РОЛЬ ЭЛИТЫ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
В статье исследована роль элиты в процессе социализации, где
социализация рассматривается как основной и важнейший компонент
модернизации переходных стран. Она включает в себя все уровни многомерности государство-нация-общество-индивидуум. В этом контексте
элита рассматривается не только как главный модификатор и гарант
стратегического и безопасного будущего, а также как главная ответственная направленной социализации которое применимо для переходных стран. Обобщая исследование утверждается, что элита должна
осуществить процесс социализации избегая соблазна вестернизации,
типичного для переходных стран, и исполнить ее эффективно сочетая
современные и традиционные ценности.
Ключевые слова: элита, социализация, модернизация, идентичность, вестернизация, ценностные ориентации.
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THE ROLE OF ELITE IN THE PROCESS OF POLITICAL
SOCIALIZATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
In this article author analyses the role of elites in the process of
socialization where socialization is considered as the main and most
important component of modernization of transition countries. It includes all
levels of state-nation-society-individual multidimensionality. In this context,
elites are considered not only as a major developer and guarantor of strategic
and secure future, but also as the main responsible of directed socialization
which is applicable for transition countries. Summarizing the study, the
author concludes that elite must implement socialization process by avoiding
the temptation of Westernization typical for transition countries and fulfill it
effectively combining modern and traditional values.
Keywords: elite, socialization, modernization, identity, westernization,
value orientations.
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ՓԱՅԼԱԿ ԵՆԳՈՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի մագիստրանտ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Երիտասարդության ոլորտին առնչվող իրավական ակտերն ուղղակիորեն ազդում են Հայաստանի պետական երիտասարդական
քաղաքականության ձևավորման, կայացման ու զարգացման վրա:
Դրանցով հստակեցվում են այդ քաղաքականության սուբյեկտների
գործառույթները և կարգավորվում իրագործման կառուցակարգերը:
ՀՀ-ում տեղի ունեցած «Թավշյա հեղափոխությունից» հետո չափազանց կարևոր է ուսումնասիրել երիտասարդության քաղաքականության իրավական հիմքերն ինչպես ոլորտներով` սոցիալ-տնտեսական,
գիտակրթական, քաղաքացիաիրավական և այլն, այնպես էլ տարբեր
մակարդակներում` համապետական, մարզային և տեղական ինքնակառավարման: Դա հնարավորություն կտա բարձրացնել երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալականացում, իրավական հիմքեր, կառավարում, մասնակցություն:

Հայաստանի պետական երիտասարդական քաղաքականության (այսուհետև` ՊԵՔ) իրավական հիմքն են կազմում ինչպես միջազգային իրավունքի սկզբունքներն ու նորմերը և Հայաստանի կողմից միջազգային
պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները, այնպես էլ երիտասարդությանը վերաբերող Հայաստանի ներպետական օրենսդրությունում` կառավարության որոշումներում, նախագահի հրամանագրերում,
կարգադրություններում և մարզային ու համայնքային մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերում արդեն իսկ տեղ գտած դրույթները:
Հայաստանի առաջին Սահմանադրությունը թեև ուղղակիորեն չէր հիշատակում երիտասարդության և ՊԵՔ մասին, սակայն Հայաստանը սոցիալական պետություն հռչակելն անուղղակիորեն վերաբերում էր նաև
երիտասարդությանը` այնքանով, որքանով որ նա հանդիսանում է հասարակության հիմնական խմբերից մեկը:
Բացի Սահմանադրությունից, այդ պահին գործող մի շարք իրավական ակտեր նույնպես անուղղակիորեն վերաբերվում էին երիտասարդներին: Օրինակ՝ «Քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում է, որ
ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ
կարող է դիմել ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար, եթե նա վերջին
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երեք տարիներին մշտապես բնակվել է Հայաստանում, կարող է բացատրվել հայերենով և ծանոթ է ՀՀ Սահմանադրությանը [1]: Իսկ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանվում էր, որ քաղաքացու իրավունակությունը ծագում է նրա ծննդյան պահին և դադարում է նրա մահվամբ,
որ իր գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու
և իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություններ
ստեղծելու ու դրանք կատարելու քաղաքացու ունակությունը (քաղաքացիական գործունակությունը) լրիվ ծավալով ծագում է չափահաս, այսինքն` 18 տարեկան դառնալու պահից [2]: Քաղաքացիական օրենսգրքով
սահմանվում է նաև էմանսիպացիա (անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելը) հասկացությունը:
Ընտանեկան հարաբերություններում երիտասարդների իրավունքները
կարգավորվում են ընտանեկան [3], իսկ աշխատանքային իրավունքները`
աշխատանքային օրենսգրքով, որով սահմանվում է l8-ը չլրացած անչափահասների աշխատանքային իրավունքների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները [4]:
Երիտասարդության սոցիալականացման համար առավել կարևորություն է ձեռքբերում ՀՀ ընտրական օրենսգրքի առկայությունը: Այդ
փաստաթղթով կարգավորվում են երիտասարդների ընտրական իրավուքները, սահմանվում է, որ ընտրելու իրավունք ունեն 18 տարին լրացած
ՀՀ քաղաքացիները: Ազգային ժողովի պատգամավոր և համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել 25 տարին, իսկ ավագանու անդամ` 21 տարին լրացած, ՀՀ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի [5]: Այս
ամենով հանդերձ՝ ակնհայտ էր, որ կոնկրետ երիտասարդության վերաբերյալ իրավական ակտերի բացակայությունը որոշակի խաչընդոտներ էր
ստեղծում ՊԵՔ ձևավորման համար:
Հայաստանի ՊԵՔ ձևավորման տեսակետից չափազանց կարևոր
նշանակություն ունեցավ ՀՀ նախագահի 1994 թ. նոյեմբերի 24-ի «Երիտասարդության շրջանում տարվող աշխատանքների բարելավման միջոցառումների մասին» հրամանագիրը, որով ընդգծվում էր նպատակային
ու արդյունավետ ՊԵՔ իրականացման անհրաժեշտությունը [6]: Այս հրամանագրից կարճ ժամանակ անց 1995 թ. ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմում ստեղծվում է երիտասարդության հարցերի վարչությունը [7, էջ 21]: 1995 թ. երիտասարդության հարցերի վարչության ստեղծումով ՀՀ-ում դրվեցին ՊԵՔ ինստիտուցիոնալացման հիմքերը:
Սակայն ՀՀ ՊԵՔ իրավական հիմքը դրվեց «Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի մասին» 1998 թ. դեկտեմբերի 14-ի
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կառավարության որոշումով: Հայեցակարգի համաձայն՝ երիտասարդ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովվում է համապատասխան օրենսդրական, իրավական դաշտի ստեղծմամբ և հետագա զարգացմամբ, երիտասարդ քաղաքացիների, տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված, իրավունքների և ազատությունների ցանկացած սահմանափակումների արգելմամբ, եթե դրանք սահմանված չեն օրենքով [8]:
Հայեցակարգով ՊԵՔ-ը սահմանվում է, որպես ռազմավարական
նշանակություն ունեցող և պետության կարևորագույն գործառույթներից
մեկը, որը կոչված է Հայաստանի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական,
մշակութային զարգացումն ապահովելու նպատակով ստեղծել իրավական, տնտեսական ու կազմակերպական պայմաններ ու երաշխիքներ`
ազգային և համամարդկային արժեքներին հաղորդակից, հայրենիքի և
սեփական ժողովրդի նկատմամբ պատասխանատվության խորը գիտակցում ունեցող երիտասարդ սերնդի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման և ինքնադրսևորման համար [8]: Հայեցակարգում նշվում
են ՊԵՔ սուբյեկտները, հիմնական սկզբունքները, նպատակը և իրականացման ուղղությունները, ինչպես նաև իրականացման համար անհրաժեշտ առաջնահերթ միջոցառումները:
Փաստաթղթով ՊԵՔ ուղղություններ են ճանաչվում` երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում երաշխիքների ապահովումը, պետական երիտասարդական կադրային քաղաքականության իրականացումը, երիտասարդ ընտանիքներին, երիտասարդական կազմակերպություններին ու
ձեռներեցությանը, ինչպես նաև տաղանդավոր երիտասարդությանը պետական աջակցության ցուցաբերումը, երիտասարդներին սոցիալական
ծառայությունների երաշխավորված մատուցումը, երիտասարդության ֆիզիկական և հոգևոր զարգացմանն ու քաղաքացիական, հայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված պայմանների ձևավորումը, միջազգային երիտասարդական համագործակցության խթանումը և այլն:
Այս հայեցակարգային փաստաթղթերից հետո սկսվում են ընդունվել
արդեն գործնական-կիրառական իրավական ակտեր: Այսպես, 2008 թ.
սեպտեմբերի 25-ի կառավարության կողմից հաստատվեց «ՀՀ պետական երիտասարդական քաղաքականության 2008-2012 թթ. ռազմավարության կատարումն ապահովող 2009-2012 թթ. գործողությունների ծրագիրը»: Ծրագրի համաձայան ՀՀ ՊԵՔ 2008-2012 թթ. գերակայություններ
էին հռչակվում`
ա) երիտասարդներին որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորության ապահովումը,
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բ) երիտասարդների համար զբաղվածության ապահովումը և աշխատատեղերի ստեղծումը,
գ) երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը,
դ) երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանումը,
ե) երիտասարդների հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակությունը [9]:
2008-2012 թթ. ռազմավարության ժամկետի լրանալուն պես 2012 թ.
դեկտեմբերի 27-ին ընդունվում է «Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017 թթ. ռազմավարությունը և միջոցառումների
ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշումը, որով ապահովվում էր ինչպես նախկին ռազմավարության ու ծրագրերի իրականացման շարունակականությունը, այնպես էլ նոր ծրագրերի նախաձեռնումն
ու իրականուցումը:
Հայաստանում ՊԵՔ-ի ինստիտուցիոնալացման զարգացման առումով կարևոր նշանակություն ունեցավ 2009 թ. սեպտեմբերի 17-ի ՀՀ վարչապետի որոշումը, որով վարչապետին առընթեր ստեղծվում էր ՀՀ Ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհուրդը: Խորհրդի
նպատակն էր աջակցել ՀՀ-ում ազգային երիտասարդական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը, խթանել հանրային կյանքի տարբեր բնագավառներում երիտասարդների մասնակցությունը և նպաստել
երիտասարդական կազմակերպությունների գործունեությանը:
ՊԵՔ հետագա զարգացմանը մեծապես նպաստեց այն, որ սկսեցին
ընդունվել տարբեր ոլորտներում երիտասարդության հիմնախնդիրները
կարգավորող իրավական ակտեր: Այսպես, ՀՀ նախագահի 2008 թ. մայիսի 19-ի հրամանագրով հաստատվեց «ՀՀ Պետական բյուջեից նախագահի աշխատակազմին հատկացված միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորհներ հատկացնելու մասին կարգը», որով երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին
հնարավորություն էր ընձեռնում մասնակցել ՀՀ նախագահի գործընկեր
կազմակերպության` Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից հայտարարվող դրամաշնորհային մրցույթներին, իրականացնելով
տարաբնույթ ծրագրեր [9]:
2014 թ. փետրվարի 10-ին ընդունվում է «ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում երիտասարդական
քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման, երիտասարդական մասնակցության խթանման նպատակով «ՀՀ մարզպետին առընթեր
երիտասարդական խորհրդի օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու
մասին» վարչապետի որոշումը [10]: Այս որոշումը կարևոր էր ՊԵՔ ՀՀ
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մարզերում տեղայնացնելու և դրան մարզային երիտասարդությանն ավելի ակտիվորեն ներգրավելու առումով:
Հաշվի առնելով Հայաստանի երիտասարդության չափազանց զգայուն լինելը սոցիալական հիմնախնդիրների նկատմամբ՝ շուտով ՊԵՔ
շրջանակներում ընդունվող իրավական ակտերում սկսեցին ուշադրություն դարձվել նաև այդ ոլորտին: Մասնավորապես բնակարանային հարցին է անդրադառնում 2010 թ. հունվարի 29-ի «Երիտասարդ ընտանիքին`
մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու
մասին» կառավարության որոշումը [11]: Դրանից ելնելով՝ 2010 թ. փետրվարին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից որպես ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն հիմնադրվում է «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունը: ՀՀ
կենտրոնական բանկի նախագահի 2011 թ.-ի դեկտեմբերի 15-ի որոշմամբ
այն վերափոխվում է վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային
կազմակերպության:
ՀՀ նախագահի 2004 թ. դեկտեմբերի 24-ի հրամանագրով հիմնվեց
«Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ», որը
շնորհվում է կերպարվեստի և կինոյի, երաժշտության և գրականության
բնագավառների տաղանդավոր և շնորհալի երիտասարդ ստեղծագործողներին [12, էջ 24]: Իսկ գիտության բնագավառներում երիտասարդների
մտավոր ներուժը բացահայտելու ու խթանելու նպատակով ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի նախարարությունն իրականացնում է «Երիտասարդների գիտատեխնիկական և գիտահետազոտական նախագծերի
ամենամյա մրցույթ» ծրագիրը:
Ուղղակիորեն ՊԵՔ շրջանակներում ընդունվող իրավական ակտերին
զուգահեռ Հայաստանի իրավական դաշտում շարունակվում էին ընդունվել օրենքներ, որոնք վերաբերում էին տարբեր ոլորտներում երիտասարդների և նրանց առանձին խմբերի իրավական կարգավիճակի և նրանց
խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպման հարցերին: Այդ իրավական ակտերից կարելի է հիշատակել ՀՀ «Զբաղվածության մասին», «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Հասարակական կազմակերպությունների մասին», «Կուսակցությունների մասին», «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին», «Այլընտրանքային ծառայության մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքները:
Երիտասարդների առողջ ապրելակերպի խթանման տեսակետից
կարևոր էր նաև 2001 թ. հունիսի 26-ին ընդունված «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքը, որով սահմանվում էին ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի պետական քաղաքականության
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սկզբունքները, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգի կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, ինչպես նաև
միջազգային մարզական շարժմանն ինտեգրվելու չափանիշներն ու պայմանները [13] ։
ՀՀ ՊԵՔ իրավական հիմքերում ուրույն տեղ են գրավում նաև երիտասարդությանը վերաբերող երկկողմ ու բազմակողմ միջազգային պայմանագրերը, որոնք ստորագրվել ու վավերացվել են մեր երկրի կողմից:
Բազմակողմ միջազգային պայմանագրերին միանալու առումով պետք է
նշել, որ 2005 թ. Հայաստանը միացել է «Երկարաժամկետ կամավորական երիտասարդական վերազգային ծառայությունների խթանման» կոնվենցիային և Եվրոպայում երիտասարդության տեղաշարժմանը նպաստող «Երիտասարդական քարտի մասնակցի» համաձայնագրին:
Երիտասարդության հարցերին վերաբերող միջազգային երկկողմ
համագործակցության օրինակներից է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության
հարցերի նախարարության և ՌԴ սպորտի, տուրիզմի և երիտասարդության քաղաքականության նախարարության միջև ստորագրված «Երիտասարդությանն առնչվող հարցերի բնագավառում համագործակցության
մասին» համաձայնագիրը: Նմանատիպ երկկողմ պայմանագրեր են ստորագրվել նաև Ուկրաինայի, Տաջիկիստանի, Ղրղըզստանի, Լյուքսեմբուրգի
և Լիբանանի հետ:
Դժվար չէ նկատել, որ ՀՀ ՊԵՔ իրավական հիմքը կազմող մի քանի
տասնյակի հասնող իրավական ակտերի այս ամբողջությունը ցրված է ՀՀ
իրավական համակարգի տարբեր ճյուղերի օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական ակտերում և համակարգման կարիք ունի, ինչը թերևս կարող էր կատարվել «Երիտասարդության մասին» օրենքի ընդունման միջոցով: 2003 թ. ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, ստանձնեց «Երիտասարդական պետական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակումը,
որին վերջնական տեսք տալուց հետո կազմակերպվեցին մի շարք հասարակական քննարկումներ, հաշվի առնվեցին ՀՀ հասարակական, քաղաքական, մշակութային և այլ ոլորտների երիտասարդների ու երիտասարդության հիմնահարցերով զբաղվող մասնագետների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների կարծիքները: Օրենքի նախագիծը, բնականաբար, հիմնվում էր «Պետական երիտասարդական քաղաքականության
հայեցակարգի մասին» 1998 թ. դեկտեմբերի 14-ի որոշման վրա: «Երիտասարդական պետական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը քննարկվեց ու հավանության է արժանացավ 2004 թ. դեկտեմբերի 23-ին կայացած կառավարության նիստում [12]:
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ԱԺ-ում օրենքի նախագծի քննարկումների արդյունքում այն ենթարկվեց որոշ խմբարգրումների, փոփոխությունների ենթարկվեց նաև նրա
վերագիրը, վերածվելով «Երիտասարդության մասին» ՀՀ օրենքի: Օրենսդիր մարմնի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագծով փաստորեն վերահաստատվում էին «Պետական երիտասարդական
քաղաքականության հայեցակարգի» հիմնական դրույթները և մատնանշվում են ըստ ոլորտների երիտասարդության հիմնահարցերի կարգավորման մեխանիզմները [14]: Սակայն, «Երիտասարդության մասին օրենքի»
նախագիծն Ազգային ժողովի կողմից դեռևս չի ընդունվել և օրինկան ուժ
չի ստացել:
Ցանկալի կլիներ, որ մինչև օրենքի ընդունումը այն համալրվեր երիտասարդության հիմնահարցերի վերաբերյալ ընդունված մի շարք միջազգային
կարևոր փաստաթղթերի դրույթներով: Խոսքը մասնավորապես «Երիտասարդության շրջանում խաղաղության գաղափարների տարածման և ժողովուրդների միջև փոխադարձ հարգանքի ու փոխըմբռնման հռչակագրի»
(1965), «Երիտասարդությանը վերաբերող հետագա համապատասխան միջոցների ծրագրման ու իրագործման ղեկավարող սկզբունքների» (1985),
«Մինչև 2000 թվականը և հետագա շրջանում երիտասարդությանը վերաբերող գործողությունների համաշխարհային ծրագրի» (1996), «Երիտասարդական քաղաքականության և ծրագրերի լիսաբոնյան հռչակագրի» (1998)
մասին է: Կարծում ենք, որ ՀՀ ՊԵՔ հետագա զարգացման տեսակետից
նշված միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքների ու
դրույթների ամրագրումը «Երիտասարդության մասին» ՀՀ օրենքում
կնպաստի երիտասարդության ոլորտում մեր երկրի միջազգային համագործակցության արդյունավետության բարձրացմանը:
Պետք է նկատել, որ «Երիտասարդության մասին օրենքի» ընդունված
չլինելը պայմանավորված է նաև երիտասարդական կազմակերպությունների պասիվությամբ, որոնք կարող են հետևողական լինել այս հարցում
և անմիջականորեն մասնակցել օրենքի ընդունման գործընթացին: Հատականշական է, որ օրենքի նախագծով նախատեսվում է լայն պետական
աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդական կազմակերպություններին:
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ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
В статье системно расмариваются относящиеся к жизни молодежи
правовые акты, которые напрямую влияют на формирование и
развитие государственной молодежной политики Армении. Последние
призваны упорядочить функции субъектов политики и механизмы ее
осуществления. В данном контексте, изучаются правовые основы молодежной политики как с точки зрения социально-экономической, научнообразовательной, гражданско-правовой и других сфер общественной
жизни, так и на различных ее уровнях – республиканском, областном и
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The article comprehensively researches the legal acts related to the
youth, which directly make influence on forming and developing of the
government`s youth policy in Armenia. They are designed to streamline the
functions of policy actors and mechanisms for its implementation. Therefore,
in this context the author analyses the legal bases of such a policy both from
the socio-economic, scientific-educational, civil-law and other perspectives
of public life and on its various levels - republican, regional and local.
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