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գործունեության կարևոր պայմաններից է: Վերջինս ենթադրում է քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների հարաբերական հաստատունություն
և անփոփոխելիություն: Այսպես, քաղաքացիական ծառայության պաշտոն
զբաղեցնելու, քաղաքացիական ծառայողների ընդհանուր գնահատման,
վերապատրաստման, իրավական և սոցիալական, ինչպես նաև նրանց
պաշտոնից ազատելու սկզբունքները երաշխիքներ են ստեղծում, որպեսզի
10

Հանրային կառավարում

քաղաքացիական ծառայողը կամայականորեն չազատվի զբաղեցրած
պաշտոնից: Այստեղ պետք է համաձայնել, որ քաղաքացիական ծառայողների անփոփոխելիությունը ունի դրական և բացասական կողմեր: Մի
կողմից` այն ապահովում է կառավարման վարչակազմի աշխատանքի
հաջորդականությունը և կայունությունը, նպաստում կադրերի որակավորման մակարդակի բարձրացմանը, մյուս կողմից՝ հանգեցնում է այդ վարչակազմի կարծրացմանը, բյուրոկրատացմանը և ծառայողների ավտորիտարացմանը [2]:
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության
համակարգը դեռևս չի գտնվում զարգացման այնպիսի փուլում, որը հնարավորություն կտա ապահովել պետական համակարգի գործունեության
արդյունավետության ցանկալի մակարդակ: Այս պնդումն ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ: Օբյեկտիվ պատճառներից
թերևս հիմնականն այն է, որ անկախացումից հետո ՀՀ-ն բախվել է անցումային տնտեսությանը բնորոշ բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական և աշխարհաքաղաքական խնդիրների, որոնք նշանակալի կերպով խոչընդոտել են ինչպես տնտեսական զարգացման բնականոն ընթացքը, այնպես
էլ՝ հիմնական արդյունավետ ինստիտուտների կայացմանն ու զարգացմանը: Որպես հետևանք՝ պետությունը պարտադրված է եղել սուղ բյուջետային միջոցներով լուծել բազմաթիվ խնդիրներ: Արդյունքում` ՀՀ-ում ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ մասնավոր հատվածում աշխատավարձի մակարդակը նկատելիորեն ավելի բարձր է, քան պետական հատվածում:
Մյուս կողմից՝ արմատավորված ոչ արդյունավետ ինստիտուտները,
որոնք պետք է համարել սուբյեկտիվ գործոններ, ձևավորել են այն համոզմունքը, որ պետական կառավարման համակարգը տարիներ շարունակ
համալրվել է ոչ որակյալ մասնագետներով, ովքեր որևէ ազդեցիկ պաշտոնյայի հովանավորյալ են: Ավելին՝ օրինաչափ էր դարձել այնպիսի արատավոր ինստիտուտի գործունեությունը, որ պաշտոնական առաջխաղացման համար անհրաժեշտ էր դիմել զարտուղի միջոցների կամ ազդեցիկ
հովանավորների օգնությանը:
2018-ին ՀՀ-ում տեղի ունեցած համաժողովրդական շարժումը պետք
է համարել ընդվզում այսպիսի արատավոր ինստիտուտների գործունեության դեմ: Հասկանալի է, որ նոր իշխանությունները չեն կարող
առաջնորդվել նախկին սովորույթններով, ինչն իր արտացոլումը կգտնի
նաև քաղաքացիական ծառայության համակարգում: Պետք է սահմանվեն
քաղծառայողների առաջխաղացման հստակ չափանիշներ, որոնք գործընթացը կդարձնեն թափանցիկ և հնարավորություն կտան պետական
կառավարման համակարգը համալրել արհեստավարժ և հեռանկարային
կադրերով: Այս համատեքստում առանձնակի կարևորություն է ստանում
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միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ՀՀ-ում
դրա առանձին դրույթների տեղայնացման հնարավորությունների բացահայտումն ու իրագործման կառուցակարգերի հստակեցումը [3]:
Ուսումնասիրելով քաղաքացիական ծառայության ոլորտում կադրային քաղաքականության համաշխարհային փորձը՝ կարելի է առանձնացնել մի քանի ընդհանուր բնորոշող գծեր որոշ երկրների համար, մասնավորապես` ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա և այլն [4].
• քաղաքացիական ծառայողի կարգավիճակը, որպես կանոն, ներկայացված է համապատասխան իրավական նորմերով,
• քաղաքացիական ծառայության անցնելու համար պարտադիր
պայման է համարվում բազային կրթության առկայությունը և հատուկ
ուղղվածության պատրաստությունը:
Բացի այդ, մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման և
ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնելու համար քաղաքացիական ծառայողը
պետք է պարբերաբար վերապատրաստվի, ենթարկվի քաղաքացիական
ծառայողի աշխատանքի կատարողականի գնահատման և այլն:
Այս խնդիրների լուծման թափանցիկ և արդյունավետ կառուցակարգերի ներդրման նպատակով նախորդ դարի վերջին մի շարք զարգացած
և զարգացող երկրներում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում, ստեղծվեցին հատուկ ծրագրեր՝ քաղաքացիական ծառայության կադրերի պատրաստման համար,
որոնք միավորվում են մեկ ամբողջական չափորոշիչի մեջ. այն ստացել է
MPA- Master of Public Administration անվանումը [5]: Նկատի ունենալով,
որ պետական ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումն անքակտելիորեն կապված է նրանց կրթության որակի բարձրացման հետ՝ MPA ծրագրի շրջանակներում մշակվում են այնպիսի մոտեցումներ, որոնք ուղղված են ապագա աշխատողների մոտ համակարգային մտածողության, հաղորդակցության, թիմային աշխատանքի, ինքնուրույնության և նախաձեռնողականության բարձրացմանը:
Այսպիսի մոտեցմամբ պետք է առաջնորդվել նաև ՀՀ-ում՝ առաջնահերթ խնդիր դարձնելով սոցիալական արդարության ինստիտուտի կայացումը՝ միտված քաղծառայողների առաջխաղացման հստակ և թափանցիկ չափորոշիչների սահմանմանն ու դրանցից հնարավոր շեղումների
առավելագույն բացառմանը:
Այս համատեքստում էր 2018-ին «Քաղաքացիական ծառայության մասին» նոր օրենքի ընդունումը, որով ներկայում կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համալրման, քաղա-
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քացիական ծառայողների կատարողականի գնահատման, վերապատրաստման, քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակի, պաշտոնից
ազատման, ծառայության դադարեցման, ինչպես նաև քաղաքացիական
ծառայության՝ որպես պետական ծառայության առանձին տեսակի հետ
կապված այլ հարաբերությունները [1, հոդված 1]:
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով
հստակ սահմանվում է, որ քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր
պաշտոն պետք է ունենա իր անձնագիրը, ընդ որում, վերջինը սահմանվում է՝ ելնելով համապատասխան մարմնի իրավասությունը սահմանող
իրավական ակտերով նրա առջև դրված խնդիրներով պայմանավորված
կառավարչական տվյալ մակարդակին ներկայացվող մասնագիտական
պահանջներից: Քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոն
ունի անվանում, որը հնարավորին չափ ճշգրիտ արտացոլում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի հիմնական գործառույթները և չի կրում
ընդհանրական բնույթ [1, հոդված 5]:
Այսպիսի մոտեցումը պահանջում է սահմանել յուրաքանչյուր պաշտոնի գործառույթների շրջանակը՝ դրանով իսկ հստակեցնելով պաշտոնը
զբաղեցնելու հնարավոր թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները:
Միաժամանակ, նույն հոդվածի 3-րդ մասով նշվում է, որ քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնի անձնագրի փոփոխությունը քաղաքացիական
ծառայության պաշտոնից ազատման կամ ծառայությունը դադարեցնելու
հիմք չէ [1, հոդված 5], բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք ուղեկցվում են համապատասխան մարմնի վերակազմակերպմամբ և (կամ) կառուցվածքային փոփոխությամբ պայմանավորված հաստիքների և (կամ)
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների կրճատմամբ և (կամ) համապատասխան մարմնի վերակազմակերպմամբ և (կամ) կառուցվածքային փոփոխությամբ պայմանավորված` պաշտոնների անձնագրերում այնպիսի նոր պահանջների սահմանմամբ, որոնց բավարարումը հնարավոր
չէ ապահովել վերապատրաստմամբ [1, հոդված 23]:
Պետք է նկատել, որ այս դրույթն առանցքային նշանակություն ունի
հատկապես ինստիտուցիոնալ վերափոխումների նոր փուլ մտած ՀՀ քաղծառայության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից: Խնդիրն այն է, որ կառուցվածքային վերափոխումների շրջանում այս դրույթը հստակ երաշխիք է այն քաղծառայողների համար, ովքեր կարող են ադապտացվել նոր աշխատելաոճին ու պայմաններին և յուրատեսակ խթան է, որպեսզի վերջիններս առավելագույն
ջանքեր գործադրեն մասնագիտական հմտությունների զարգացման և
ինքնաիրականացման համար:
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2018 թ. ուժի մեջ մտած օրենքով փոփոխություններ են նախատեսված
նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման
կտրվածքով: Ըստ այդմ՝ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները
դասակարգվում են երկու խմբի՝ ղեկավար պաշտոններ՝ բաղկացած 1-ին,
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթախմբերից և մասնագիտական պաշտոններ՝
բաղկացած 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերից
[1, հոդված 6]: Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման այսպիսի մոտեցումը կարող է կայուն հիմք հանդիսանալ մասնագետների առաջխաղացման արդյունավետ կառուցակարգերի իրականացման
համար, եթե յուրաքանչյուր նախորդ ենթախբում կուտակած փորձը, գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները հիմք հանդիսանան հաջորդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու համար:
Սակայն, հարկ է նկատել, որ ՀՀ պետական հատվածում աշխատավարձերի հարաբերականորեն ցածր մակարդակը հնարավորություն չի
տալիս ցածր ենթախմբերը համալրել մեծ ներուժ ունեցող և հեռանկարային կադրերով: Մեկ այլ խնդիր է աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի միջև անընդհատ խորացող խզվածքը, ինչը հնարավորություն չի
տալիս մեկտեղել տեսական ու գործնական ուսուցման գործընթացները՝
սկսնակ քաղծառայողների ուսուցման գործնական հատվածի ապահովման պարտականությունը դնելով գործատուի վրա:
Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետությունը պարտադրված է առաջին հերթին զարգացնել ցածր ենթախմբերի քաղծառայողների ներուժը,
այնուհետև ապահովել այդ ներուժի առավել լիարժեք կիրառման պայմաններ և միաժամանակ ջանքեր գործադրել արդեն իսկ բարձր որակավորում ունեցող քաղծառայողների դեպի մասնավոր հատված՝ հոսքը
կանխելու համար: Գործնականում քիչ չեն այն դեպքերը, երբ արդեն իսկ
բարձր որակավորում, կառավարման փորձ և հմտություններ ունեցող
քաղծառայողները գերադասում են աշխատել մասնավոր հատվածում՝
դրանով իսկ էականորեն կրճատելով պետական համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացման ներուժը:
Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է զարգացնել պետության՝
որպես գործատուի և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
միջև փոխհարաբերությունները: Զարգացնելով փորձնակների ինստիտուտը՝ պետությունը, որպես գործատու, հնարավորություն կունենա մեկտեղելու ապագա քաղծառայողների տեսական և գործնական ուսուցման
գործընթացները: Նշենք, որ համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի՝ փորձնակը՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մա-
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սով սահմանված կարգով համապատասխան մարմիններում աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գրանցված անձն է [1, հոդված 4]: Փորձնակ գրանցելու և աշխատանքների մասնակցության առանձնահատկությունները սահմանվել են ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի
դեկտեմբերի 12-ի N 439-Ն որոշմամբ [6]: Փոխհարաբերությունների նմանատիպ զարգացումը հնարավորություն կտա բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններին առավել ճշգրիտ գնահատել աշխատաշուկայի
պահանջները՝ թողարկելով պահանջված մասնագետներ: Այսպիսով,
ցածր ենթախմբերն առավել մեծ ներուժ ունեցող քաղծառայողներով համալրելով՝ պետությունը կընդլայնի պատասխանատու պաշտոններն առավել որակյալ մասնագետներով համալրելու հնարավորությունները:
Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս զարգացած երկրների փորձը, քաղաքացիական ծառայության համակարգի գործունեության արդյունավետության հիմքը կազմում են ոչ միայն կադրերի առաջնային ընտրության
հստակ կառուցակարգերը, այլ նաև քաղաքացիական ծառայողների
առաջխաղացման մոտեցումները: Այս համատեքստում առանձնակի
պետք է կարևորել քաղաքացիական ծառայողների կարիերայի կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործումը՝ միտված մոտիվացիայի
արդյունավետ կառուցակարգերի և մասնագետների առաջխաղացման
սկզբունքների համադրմամբ ցանկալի արդյունքի ստացմանը:
Հակված ենք պնդելու, որ ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայողների կարիերայի կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման գործընթացում կատարողականի գնահատումը պետք է անկյունաքարային նշանակություն ունենա:
Ըստ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի՝ կատարողականի գնահատումն իրականացվում է տարին մեկ անգամ: Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին իրականացվում է կատարողականի ընթացիկ գնահատում: Կատարողականի գնահատման արդյունքները հիմք են սահմանված կարգով խրախուսում և (կամ) վերապատրաստման անհատական ծրագրեր կազմելու համար: Քաղաքացիական
ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ տեսակները [1, հոդված 20]՝ շնորհակալության հայտարարում, դրամական
պարգևատրում, հուշանվերով պարգևատրում, պատվոգրով (մեդալով)
պարգևատրում, լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում, կարգապահական տույժի հանում: Ընդ որում՝ կատարողականի գնահատումն
իրականացնում է անմիջական ղեկավարը [1, հոդված 18]:
Քաղաքացիական ծառայության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեկ այլ կարևոր կողմ է մասնագիտական
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կարողությունների, աշխատանքային ստաժի և մասնագետների առաջխաղացման միջև կայուն կապի ձևավորումը: Պետք է նկատել, որ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով հստակ
սահմանվում են կոնկրետ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու կրթական և
աշխատանքային ստաժի չափանիշները [1, հոդված 7]:
Այսպես, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու
համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ունենա
բարձրագույն կրթություն, բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության
մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների, որոնք զբաղեցնելու համար Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացին պետք է ունենա առնվազն միջնակարգ կրթություն: Քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար, բացառությամբ գլխավոր քարտուղարի
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի, հանրային ծառայության առնվազն հինգ տարվա ստաժ կամ յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի
բնագավառում` յոթ տարվա աշխատանքային ստաժ: Գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի համար` հանրային ծառայության առնվազն հինգ տարվա ստաժ, որից երկու տարին առնվազն
կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում. Քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ հանրային ծառայության առնվազն
երեք տարվա ստաժ կամ հինգը տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի
բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Ինչ վերաբերում է մասնագիտական պաշտոններին, ապա 1-ին և
2-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար պահանջվում է հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող
աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ, 3-րդ,
4-րդ և 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար` հանրային ծառայության
առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի
բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, իսկ 6-րդ, 7-րդ և
8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:
Սակայն, այս համատեքստում որոշակիորեն անտեսվում է նախկին
պաշտոնում աշխատելու արդյունավետությունը՝ առաջնայնությունը տալով բացառապես աշխատանքային ստաժին: Կարևոր է նկատել, որ ցածր
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կատարողական, սակայն բավարար աշխատանքային ստաժ ունեցող
քաղծառայողը կարող է հավակնել զբաղեցնելու ավելի բարձր ենթախմբի
պաշտոն: Այսպիսի մոտեցումը չի բխում քաղծառայողների առավելագույն
մոտիվացման պահանջից: Այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք ձևավորել քաղծառայողների կատարողականների կուտակային բազա և, ի
թիվս նշված պահանջների, կուտակային միավորը նույնպես ներառել չափորոշիչների շարքում՝ յուրաքանչյուր կոնկրետ ենթախմբի համար սահմանելով նվազագույն կուտակային միավորի մեծություն: Նվազագույն կուտակային միավորի մեծությունը կարելի է հաշվարկել որպես պահանջվող
աշխատանքային ստաժի և նախորդ ենթախմբի տարեկան կատարողականի նվազագույն միավորի արտադրյալ: Այսպիսի մոտեցումը հնարավորություն կտա ուղղակի կապ սահմանել մի կողմից աշխատանքային ստաժի և կոնկրետ քաղծառայողի աշխատանքի արդյունավետության, իսկ մյուս
կողմից պաշտոնեական առաջխաղացման հնարավորությունների միջև:
Այսպիսով, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգում մասնագետների առաջխաղացման կառուցակարգերի կատարելագործման
համատեքստում անհրաժեշտ է.
1. Հատուկ ուշադրություն դարձնել ստորին ենթախմբերում կադրերի
ընտրությանը: Այդ նպատակով պետք է զարգացնել փորձնակների ինտենսիվ ներգրավման ինստիտուտը և սերտ համագործակցային հարաբերություններ հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ: Սա հնարավորություն կտա համատեղել ապագա քաղծառայողների տեսական և գործնական ուսուցման գործընթացները՝ նշանակալի կերպով բարձրացնելով նրանց մասնագիտական կարողություններն ու
ներուժը:
2. Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների շնորհիվ ձևավորել մասնագետների առաջխաղացման բարենպաստ պայմաններ՝ նվազագույնի
հասցնելով անմիջական ղեկավարների կողմից սուբյեկտիվ մոտեցման
դրսևորման հնարավորությունները: Ընդ որում՝ քաղծառայության համակարգում ինստիտուցիոնալ բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը պետք
է զուգահեռվի քաղաքացիական հասարակության կայացման գործուն
կառուցակարգերով: Հակառակ դեպքում մակրո մակարդակով գործող ոչ
արդյունավետ ինստիտուտներն անհնար կդարձնեն քաղծառայության
համակարգում իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները:
3. Մասնագետների առաջխաղացման համատեքստում անհրաժեշտ
է ձևավորել կայուն կապ աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական կարողությունների և կատարողականի կուտակային գնահատականի միջև:
Այդ նպատակով անհրաժեշտ է ձևավորել կատարողականների կուտակային գնահատման բազա և քաղծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնի
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ներկայացվող անհրաժեշտ պահաջների շարքում ներառել նաև կատարողականի նվազագույն մեծության չափանիշը:
Վերոնշյալ առաջարկությունները միտված են ՀՀ քաղծառայության
համակարգում մասնագետների առաջխաղացման կառուցակարգերի կատարելագործմանը: Հակված ենք պնդելու, որ վերջիններիս հաշվառմամբ
իրականացվող կադրային քաղաքականությունը հնարավորություն կտա
նկատելիորեն բարձրացնել քաղծառայողների մոտիվացման մակարդակը՝ դրանով իսկ նպաստելով պետական համակարգի գործունեության
արդյունավետության բարձրացմանը:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РА
СЕДА КАРАХАНЯН
Армянский государственный экономический университет

В данной статье рассматриваются законодательные и институциональные основы кадровой политики, реализуемая в системе гражданской службы Республики Армения. Выявлены основные препятствия и предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: гражданский служащий, кадровая политика,
профессиональный рост, институциональная реформа, мотивация,
эффективность системы государственного управления.

THE MAIN PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IN THE CIVIL
SERVICE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
SEDA KARAKHANYAN
Armenian State University of Economics

The article discusses the legislative and institutional framework of career
development policy in the civil service system of the Republic of Armenia.
The main obstacles have been identified herein and ways have been
proposed to overcome them.
Keywords: civil servant, personnel policy, professional growth,
institutional reform, motivation, effectiveness of the public administration
system.
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ԱՆԱՀԻՏ ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆ1, ԳՈՌ ՍԱՐԳՍՅԱՆ2
1

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայ-ռուսական համալսարան

2

1980 թվականներից ի վեր զարգացած տնտեսություն ունեցող
պետությունների բարձրագույն մասնագիտական համակարգում
նկատվում է փոփոխություն: Շատ պետություններ վերանայում են
համակարգը՝ զիջելով պետական քաղաքականության գերակշիռ դերը համակարգում մասնավոր հատվածին: Պետական-մասնավոր
համագործակցությունը մեկ երևույթ է, որն սկիզբ է առել արևմտյան
երկրներում և ապացուցել է իր արդյունավետությունը տնտեսական
և սոցիալական այլ ճյուղերում: Հոդվածում քննարկվում է բարձրագույն կրթության ոլորտում պետական-մասնավոր համագործակցության (այսուհետև՝ ՊՄԳ) ՀՀ փորձը և այս համատեքստում համագործակցությունը բարելավելու կառուցակարգեր:
Բանալի բառեր. պետություն, մասնավոր, գործընկերություն,
համագործակցություն, ՊՄԳ, բարձրագույն կրթություն:

Զարգացած երկրներում մասնավոր հատվածի ներգրավումը բարձրագույն մասնագիտական ուսուցման համակարգում նորություն չէ, և այդ
միտումը տարածվում է նաև ԱՊՀ երկրներում: Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական համակարգի առաջնահերթություններից է՝ ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի ՊՄԳ-ն մեր երկրում տեղ գտնի նաև բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգում: Այսօր մասնավոր ձեռնարկություններն իրենք են առաջ բերում
չափանիշներ, որոնց պետք է համապատասխանի իրենց համար ընդունելի կադրը։ Բուհերի և տնտեսավարող սուբյեկտների միջև պետք է
ստեղծվի համապատասխան կապ, որպեսզի վերջիններս, տրամադրելով
ֆինանսական աջակցություն բուհերին, կարողանան քաղել իրենց համար
որակյալ մասնագետներ հետագայում: Պետության համար նման համագործակցությունը շահավետ է առաջինը ֆինանսական միջոցների խնայելու տեսանկյունից:
Այս աշխատանքում կքննարկվեն բարձրագույն մասնագիտական
կրթության համակարգում պետական-մասնավոր համագործակցության
ճանապարհները, ուղղությունները և ՀՀ-ում առկա օրինակները:
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ՊՄԳ-ն լայն տարածում է ստացել արդյունաբերական ճյուղերում, սակայն շատ երկրներ, օրինակ՝ ԱՄՆ-ն, Կանադան, Ավստրալիան, մի շարք
Եվրոպական երկրներ ակտիվ ներդնում են ՊՄԳ կառուցակարգեր նաև
սոցիալական ոլորտներում (կրթություն, մշակույթ, առողջապահություն),
[2] ինչով ապահովվում է այդ ոլորտների համար հավելյալ ֆինանսավորման աղբյուրներ:
Դիտարկելով ՊՄԳ-ն բարձրագույն մասնագիտական կրթության
(ԲՄԿ) համակարգում՝ արժե նշել, որ հավելյալ ֆինանսավորումը միակ առավելությունը չէ: Համագործակցության արդյունքում մասնավոր հատվածի
ներկայացուցիչները կազմակերպում են սեմինարներ, կլոր սեղաններ,
իրականացնում են հրատարակչական գործունեություն, ոչ միայն ապահովում են տրամադրվող ծառայությունների որակի բարելավում, այլև համապատասխանեցնում են ուսուցանվողների մասնագիտական մակարդակն աշխատանքի շուկայի պահանջներին: Վերոհիշյալ պատճառներով
ՊՄԳ-ի կիրառումը ԲՄԿ-ում անհրաժեշտ է մարդկային կապիտալի որակական բարելավման համար [3]: Հակառակ դեպքում, ԲՄԿ ֆինանսավորման կրճատման և անորակ ծառայությունների տրամադրման պարագայում, կարող է առաջանալ նույնիսկ էկոնոմիկայի, մրցունակության անկում, այսինքն՝ երկրի սոցիալական վիճակի վատթարացում: Հետևաբար
ՊՄԳ-ն ԲՄԿ համակարգում ներդնելը պետք է լինի առաջնահերթություն:
Միևնույն ժամանակ պետք է փաստել բարձրագույն մասնագիտական
կրթության համակարգը ՀՀ-ում դժվար է ընկալում փոփխություններ։ Սրա
վառ օրինակ է բոլոնյան բարեփոխումների կիրառումը ՀՀ-ում։ Ինչպես
նշված է ԿԵՀ բարձրագույն կրթության վերլուծական կենտրոնի հաշվետվությունում՝ «Անժխտելի է այն, որ բոլոնյան բարեփոխումների ազդեցության ներքո Հայաստանում տեղի են ունեցել բազմաթիվ շոշափելի փոփոխություններ: Դրանց շարքում կարելի է նշել գիտական աստիճանների
նոր կառուցվածքը, նոր ընթացակարգերը և կառուցակարգերը (օրինակ`
ուսումնական բալերի փոխանցման եվրոպական ձևաչափը (ECTS), որը
փոխարինում է վկայագրին (դիպլոմին)), ազգային մակարդակով նոր
իրավական ակտերի ընդունումը (ինչպես «Որակավորումների ազգային
շրջանակի» ընդունումը), որակի ապահովման նոր սահմանումները և
ինստիտուցիոնալ կառույցները (Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի
և ԲՈՒՀ-երի մակարդակով որակի ապահովման կառուցվածքային միավորների ստեղծումը) և այլն: Այդուհանդերձ, հարցազրույցների ժամանակ
արտահայտված գերիշխող կարծիքը, որը հաստատվում է նաև ԲՈՒՀ-երում
կատարված փաստացի ուսումնասիրությունների արդյունքներով, այն էր,
որ վերը նշված փոփոխությունների մեծ մասը կրում են արտաքին ու ձևա-
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կան բնույթ, իսկ էությունը և բովանդակությունը մնում են անփոփոխ: Բոլոնյան բարեփոխումները որևէ շոշափելի, դրական ազդեցություն չեն
ունեցել դասավանդման և սովորելու, գիտահետազոտական աշխատանքների կամ կառավարման համակարգի աշխատանքի բուն էության վրա:
Այսպիսով, հարցազրույցներին մասնակցած անհատների մեծամասնությունը, և նույնիսկ նրանք, ովքեր բացեիբաց կողմ էին արտահայտվում
բարեփոխումներին, բնութագրեցին գործընթացը որպես «ձախողված»
[8, էջ 13]: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ բուհերը Հայաստանի
Հանրապետությունում դեռևս հակված են շարժվել խորհրդային տրամաբանությամբ և նոր համակարգերի ներդրումը կհանդիպի բազմաթիվ ներքին խոչընդոտների։
Իհարկե հայաստանյան բուհերը ինչ-որ չափով համագործակցում են
մասնավոր հատվածի հետ՝ ուղարկելով ուսանողների մասնագիտական
պրակտիկայի մասնավոր հիմնարկներ համապատասխան պայմանագրի
հիման վրա, սակայն այդ համագործակցությունը կիրառական տեսանկյունից կրում է ավելի խորհրդանշական բնույթ, իսկ պրակտիկայի ուղարկված ուսանողները շատ հազվադեպ են աշխատանքի անցնում ուղարկված մասնավոր հիմնարկներում։ Սա մասնավորապես կապված է ֆինանսավորման բացակայության հետ։ Մասնավոր հիմնարկն ուսանողին կիրառական գիտելիքներ փոխանցելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական
ներդրում, որը համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում չի
տեսնում ո՛չ մասնավոր հիմնարկը, ո՛չ բուհը։ Այս ընթացակարգն ավելի
արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է հստակեցնել թե ֆինանսավորումը համագործակցության որ կողմի պարտականությունն է։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, իհարկե, իր ներդրումն ունի ուսանողի որակավորման մեջ, սակայն լայն իմաստով որակյալ կադրը
կազմակերպության համար կարևոր ռազմավարական կապիտալ է։ Հաջողակ կազմակերպությունների հիմքում բարձր որակավորում ունեցող
կադրային բազան է, ուստի մասնավոր կազմակերպության կողմից ուսանողի որակավորման բարձրացման գործընթացին ֆինանսական աջակցությունը կարելի է դիտարկել որպես կապիտալ ներդրում։
Պետական-մասնավոր համագործակցության կառուցակարգերը
բարձրագույն կթական համակարգում
Անհրաժեշտ է բարեփոխել բարձրագույն կրթական համակարգը իր
մեջ ընդգրկված սուբյեկտների (դիմորդներ/ուսանողներ և բուհ) միջև տեղեկատվության արագ տարածման տեսանկյունից, առավելևս որ այսօրվա տեղեկատվական նորարարական գործիքակազմն այդ հնարավորությունն ընձեռում է: Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին այն պահանջ-
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ները, որոնք ներկայացվում են բուհերին մասնավոր հատվածի ընկերությունների և պետական կառույցների կողմից որակյալ կադրեր ստանալու
առումով անհամեմատ բարձրացել են: Մասնավորապես, Հայաստանի
Հանրապետությունում միջակ ուսանողն այլևս վստահ չի կարող լինել, որ
բարձրագույն կրթություն ստանալուն պես կկարողանա ապահովել իրեն
աշխատանքով, սակայն լավ սովորելն էլ, բնավ, աշխատանք գտնելու
գրավական չէ: Մեր օրերում և՛ պետական, և՛ մասնավոր կառույցները
փնտրում են ոչ միայն որակյալ կրթություն ստացած, այլև կոնկրետ անձնական հատկանիշներ ունեցող կադրեր, քանի որ որակյալ կադրերը կարող են ապահովել շուկայական առավելություն։
Մտածմունքի տեղ է տալիս նաև վերջերս լայն տարածում ստացած
«վերաորակավորման» կամ «որակավորման բարձրացման» դասընթացների անմիջապես կիրառումը նոր կադրերի վրա [4]: Եթե կազմակերպությունը նոր աշխատանքի ընդունած աշխատողին միանգամից ուղարկում է որակավորման բարձրացման, հետևաբար նրա պահանջները չեն
բավարարում այն որակները և կրթությունը, որը իր նոր կադրը ստացել է
բուհում:
Ուշագրավ է, որ վերապատրաստման դասընթացները հիմնականում
անցկացվում են բուհերում, այսինքն՝ երիտասարդ կադրը պետք է առաջնահերթ գտնի աշխատանք և ապա նոր ստանա համապատասխան գիտելիքներ աշխատելու համար գործատուի, կամ իր հաշվին կրկին բուհում։ Այս համատեքստում կարևոր է տեղեկատվության հանրամատչելիությունը, ընդ որում՝ ոչ միայն բուհերի կրթական ծրագրերի, այլընտրանքային կրթական ծրագրերի վերաբերյալ, այլև գործատուի կողմից աշխատողի հանդեպ ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: Նման տեղեկատվության արագ մատակարարման և հանրամատչելիության պարագայում դիմորդներն ավելի հեշտ կկողմնորոշվեն բուհի կամ առհասարակ
մասնագիտության ընտրության հարցում:
Վերոհիշյալ խնդիրը շտկելու նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերի
շարքում անհրաժեշտ է ներառել դրա լուծումը պետական-մասնավոր համագործակցության եղանակով: Տվյալ պարագայում պետական հատվածի
ներկայացուցիչները բուհերն են (ՀՀ-ում բարձր հեղինակություն վայելող
բուհերը մեծ մասամբ պետական են) նաև կրթության ավարտը համակարգող համապատասխան պետական գերատեսչությունները, իսկ մասնավորինը՝ գործատուները:
Այսպես՝ «Սինոփսիս» ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունն իր ամբիոնն է հիմնել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում (ՀԱՊՀ): Այդ ամբիոնի ուսանողներն ուսուցանման գործըն-
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թացի կեսից (3-րդ և 4-րդ տարիներ) արդեն իսկ ներգրավվում են կազմակերպության աշխատանքային գործընթացի մեջ, իսկ բուհն ավարտելիս ոչ միայն ապահովվում են աշխատանքով (այս օրինակի պարագայում՝
բարձր վարձատրվող աշխատանքով), այլև ծանոթ են գործատուի պահանջներին և իրենց աշխատանքի մանրամասնություններին: Ֆինանսական առումով «Սինոփսիս» ընկերությունը միանշանակ շահում է, քանի որ
այս քայլով ակնհայտորեն կրճատում է հետագայում կադրեր վերապատրաստելու ծախսերը: Շահում է նաև բուհը, դիմորդների ավելացման հաշվին: Սա Հայաստանի Հանրապետությունում ԲԿՀ-ում ՊՄԳ-ի վառ օրինակ է և ՊՄԳ եղանակով խնդրի լուծման լավ տարբերակ:
Բացակայում է նաև ՊՄԳ կիրառումը ԲԿՀ-ում կարգավորող օրենսդրական հիմք: Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ ՊՄԳ
հարաբերություններ կարգավորող օրենքները բացակայում են, սակայն
ՀՀ կառավարությունն արդեն իսկ նախաձեռնում է քայլեր՝ շրջանառության մեջ դնելով համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություն։
Որպես ՊՄԳ, ՄԲԿ-ում ևս մեկ օրինակ կարելի դիտարկել «Տաշիր»
ընկերությունների խմբի ներդրումային ծրագիրը ՀԱՊՀ:
2017 թ. նոյեմբերի 13-ին տեղի է ունեցել ֆրանսիական «Շնայդեր
Էլեկտրիկ» ընկերության, ռուսական «Տաշիր» ընկերությունների խմբի և
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ներդրմամբ
ստեղծված «Կասկադ էներգո-Տաշիր-ՀԱՊՀ» գերազանցության կենտրոնի բացման արարողությունը:
Համագործակցության շրջանակներում ՀԱՊՀ-ում ստեղծվել է բարձր
և միջին լարման էլեկտրականության բաշխման լաբորատորիա, Էլեկտրաէներգիայի ավտոմատացված հաշվառման և հսկման համակարգի ուսումնական կենտրոն և նոր լսարաններ:
Այս լաբորատորիաների ստեղծմամբ տասնյակ ուսանողներ ու երիտասարդ գիտնականներ հնարավորություն կունենան իրենց մասնագիտական հմտությունները զարգացնել և ծանոթանալ էներգետիկայի ու ավտոմատացման ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Կենտրոնի
ստեղծումը կխթանի նաև Հայաստանում գիտության և տեխնոլոգիաների,
գիտելիքահենք արդյունաբերական արտադրության զարգացմանը:
Համագործակցության ծրագրի շրջանակում «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվել է կրթաթոշակների տրամադրում ՀԱՊՀ Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ու մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտների՝ 2016-2017 թվականների ուսումնական տարվա արդյունքներով գերազանց առաջադիմություն ունեցող 55 ուսանողի: Սա կրթական ոլորտում
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Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրման ծավալի չափով ամենախոշոր ծրագիրն է:
«Տաշիր» ընկերությունների խումբը Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում և խոշորագույն ծրագրերի
շարքում է նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրման և իրացման ծրագիրը:
Այս ընկերությունների խմբին է պատկանում «Հայաստանի էլեկտրական
ցանցեր» ընկերությունը և այդ ընկերությունում «Տաշիրը» կատարել է մեծ
ներդրումներ, մասնավորապես՝ թարմացվել են բոլոր տեխնիկական սարքավորումները, բացվել են նոր մասնաճյուղեր և իրականցվել է սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստում: Բնական է, որ այս իրադարձությունների համատեքստում ընկերությանն անհրաժեշտ են լավ, բանիմաց
կադրեր՝ նոր համակարգերի հետ աշխատելու համար: «Տաշիր» ընկերությունը կադրերի հարցին տվել է գրագետ լուծում՝ համագործակցելով
համալսարանի հետ: Այս համագործակցության արդյունքում կրկին շահում են երկու կողմը: Ելնելով վերոնշյալից՝ կարելի է հանգել եզրակացության, որ ՊՄԳ ձևաչափը բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգում արդարացնում է իրեն: Մասնագիտական գրականության և
կիրառական փորձերի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համագործակցության այս ձևաչափի ինտեգրումն ունի մեծ ներուժ: Այս համատեքստում, իհարկե, կան խոչընդոտներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն մասնավորապես պետական նախաձեռնությամբ: ՀՀ կառավարությունն արդեն իսկ ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր՝ ՊՄԳ-ն կարգավորող օրենսդրական ակտեր դնելով
շրջանառության մեջ:
Ապագա գործընկերների համար շատ կարևոր է ոլրտը կարգավորող
օրենքի կամ օրենքների առկայությունն ապահովության և անվտանգության առումով: Համապատասխան բուհերը ևս պետք է քայլեր ձեռնարկեն
մասնավոր հատվածի հետ համագործակցելու համար՝ հիմք ընդունելով
վերոնշյալ առկա փորձը: Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ շատ բուհեր համագործակցում են արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների հետ,
որոնք ունեն այդ ձևաչափով աշխատելու մեծ փորձ, ինչը ևս պետք է դառնա ուսումնասիրության, իսկ հնարավորության դեպքում, օգտագործման
առարկա:
Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի որոշ բուհեր կազմակերպում են նաև այսպես կոչված «աշխատանքի շուկաներ», որոնց շրջանակներում մասնավոր կազմաերպությունների ներկայացուցիչները և
ավարտող ուսանողները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալ միմ-
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յանց հետ։ Ուսանողները հնարավորություն են ստանում տալ գործատուներին հետաքրքրող հարցերը, իսկ գործատուները՝ ծանոթանալ պոտենցիալ կադրերի որակավորումներին։
Այս և նման քայլերի արդյունքում տարեցտարի ավելանում է զբաղվածության մակարդակը ՀՀ-ում։
Աղյուսակ 1
Զբաղվածության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսությունների
ընտրանքային հետազոտության արդյունքների [9, էջ 77]
Ընդամենը Տղամարդ

Կին

Քաղաք

Գյուղ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Տնտեսական ակտիվության
62.7 63.4 72.1 72.8 55.2 55.9 57.1 58.3 73.3 72.5
մակարդակը %
Զբաղվածության
մակարդակը %

51.9 53.2 60.2 62.3 45.2 45.8 42.5 44.6 69.4 68.1

Գործազրկության
մակարդակը %

17.3 16.2 16.5 14.4 18.2 18.1 25.5 23.4 5.3

6.0

Զբաղվածության ընդհանուր տոկոսը բաղկացած է բազմաթիվ գործոններից, և որոնց շարքում է նաև բուհերի բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստումը։ Կադրերի պատրաստվածության բարձր մակարդակն ապահովելու նպատակով առաջարկվում է բուհերի և գործատուների միջև մշակել հստակ համագործակցության ձևաչափ, որի շրջանակներում գործատուների կողմից, բուհերի հետ համաձայնեցված կարգով,
ուսանողներին հնարավորություն կտրվի ավարտական տարում ուսուցանվել մասնավոր հիմնարկներում՝ ամբողջովին կամ մասամբ։ Այս համագործակցության ձևաչափը պահանջում է հստակ կառուցակարգ, որի
համատեքստում բուհերը կկրճատեն դասախոսությունների քանակն
ավարտող ուսանողների համար, տեղ տալով ավելի գործառական գիտելիքներին, որոնք ուսանողները կստանան մասնավոր հիմնարկում աշխատելով։ Պետք է քննարկվի նաև տվյալ համագործակցության ֆինանսական բաղադրիչը (համագործակցության որ մասնակիցը ինչ չափով ֆինանսական ներդրում կամ ֆինանսական զիջում է կատարում և վերջին
հաշվով ուսանողները, ովքեր հաճախելու են մասնավոր ընկերություններ,
վարձատրվելո՞ւ են, թե՞ ոչ), սակայն վստահ կարելի է ասել, որ նման ձևաչափով ուսումը որպես վերջնական արդյունք կտա ավելի բարձր որակավորում ունեցող կադր, քան նոր ավարտած և անփորձ անձնավորությունը։
Այս տրամաբանությամբ կլուծվի նաև այն ուսանողների խնդիրը, որոնք
համատեղում են ուսումն աշխատանքի հետ։
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Խնդիր է նաև բուհերում ուսումնահետազոտական լաբարատորիաների թերի զինվածությունը։ Այս երևույթի պատճառով է, որ ուսանողները
ունենալով լավ տեսական հիմք չեն կարողանում ձեռք բերել որոշակի կիրառական գիտելիքներ ուսումնական գործընթացի ընթացքում։ Խնդիրը
լուծելու համար առաջարկվում է լաբարատորիաների շինարարական և
շահագործման ողջ գործընթացում ներգրավել մասնավոր հատվածի ֆինանսական և մասնագիտական աջակցությունը, հետագայում որակյալ
կադրեր մատակարարելու նախապայմանով։ Այս գործընթացում որպես
օժանդակ մարմին կարող է հանդես գալ նաև ոլորտը համակարգող պետական գերատեսչությունը, որպես ֆինանսավորման հավելյալ աղբյուր և/կամ
որպես մասնավոր հատվածի կատարած ներդրումների երաշխավոր։
Եզրակացություն
Հայաստանի Հանրապետությունում ԲՄԿ համակարգում առկա են
ՊՄԳ կիրառման օրինակներ, որոնք, սակայն իրագործված են առանց
լիարժեք ներուժի կիրառման։ Սակայն ԲՄԿ համակարգում վերոնշյալ
ՊՄԳ ծրագրերն ապացուցում են, որ այս ձևաչափով համագործակցությունը բազմակողմանի շահավետ է Հայաստանի Հանրապետությունում,
մինչդեռ ինդուստրիալ աշխարհում այս երևույթը վաղուց է կիրառվում։ Այս
ձևաչափի կիրառումը մեր երկրում կարող է լուծում հանդիսանալ շատ
տնտեսական խնդիրների։ Բնագավառում մասնագետները կարող են
խթանել տնտեսական հեղափոխությունը՝ նորարարական մոտեցումներ և
գաղափարներ բերելով գերակա ճանաչված տնտեսական ճյուղեր, նաև
այլ ոչ պակաս կարևոր տնտեսական ճյուղերում ապահովելով բարձր
արդյունավետություն։
Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում արդեն իսկ շրջանառության մեջ է դրված
ՊՄԳ սահմանող և կարգավորող օրենսդրական նախաձեռնություն`
պետք է կատարվի հետևողական աշխատանք, որ այս ձևաչափի համագործակցությունը լայն կիրառում ստանա նաև ԲՄԿ համակարգում։ Մասնավորապես պետք է՝
• կազմակերպվեն մասնագիտական քննարկումներ, որպեսզի
հստակ մատնանշվեն բուհերի և մասնավոր գործարարության ընդհանուր
շահերը տվյալ համատեքստում,
• կատարվեն ֆինանսական հետազոտություններ՝ համագործակցության ներդրումն առավելապես շահավետ դարձնելու նպատակով,
• սահմանվեն վերահսկողական կառուցակարգեր, որոնք ընդունելի
կլինեն և' պետական գերատեսչությունների, և' բուհերի, և' մասնավոր
գործարարության համար,
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• վերոնշյալ հետազոտությունների արդյունքում ձևավորել համակողմանի ընդունելի հեռահար ծրագրեր, ՊՄԳ-ն ԲՄԿ համակարգում կիրառելու համար:
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АНАИТ ГАЛАНТЕРЯН1, ГОР САРГСЯН2
1Национальный

аграрный университет Армении
университет

2Российско-армянский

Начиная с 1980-х годов в странах с развитой экономикой наблюдаются изменения в системе высшего профессионального образования. Многие государства пересматривают систему, уступая подавляющую роль государственной политики частному сектору. Государственно-частное партнерство (ГЧП) - это явление, которое началось в западных странах и доказало свою эффективность в других экономических и
социальных отраслях. В статье рассматривается опыт государственночастного партнерства Армении в сфере высшего профессионального
образования и механизмы улучшения сотрудничества в этом контексте.
Ключевые слова: государство, частный сектор, партнерство,
сотрудничество, ГЧП, высшее образование.

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM
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Since 1980s countries with developed economies have been making
notable changes in their higher professional education system. Many
countries are reviewing the system, yielding the predominant role of state
policy to the private sector. The Public-Private Partnership is a relatively new
phenomenon which took its start in Western states and proved its efficiency
in various economic and social fields. The article discusses the experience
of Armenia in integrating PPPs into the higher professional education system
and developing mechanisms of cooperation in this context.
Keywords: State, public, private, partnership, professional, education.
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UDC 338.2
PROFESSIONAL ETHICS COMPONENTS AND PRIORITIES IN
MANAGEMENT
FARNOOSH KHOSHBAKHT
European University

Professional ethics is an important component of applied
ethics, interconnected with the needs of the new society. The
article aims to identify and rank the professional ethics in
banking management. Many researchers have highlighted the
relevant role of the impact of ethics on the performance of organizations and its impact on the efficiency of management. It has
been proven that ethical performance has an elaborate impact
on organization’s performances because it increases productivity, improves communication and decreases business risks.
Keywords:
professional
ethics,
management,
ethical
performance, impact on organization performance.

The Importance of Professional Ethics Implementation in
Management
In accordance with the positive impact of ethical issues,
professional ethics are considered as one of the key elements for
corporations’ success. It implies that more attention to professional
ethics from managers’ and employees’ side will lead to more
success according to the organization’s goals. Obeying professional
ethics especially from the managers’ side is an essential task from
two aspects: first, unethical performances of organizations will make
the society suffer. Second, managers’ professional ethics will
guarantee the realization of organizations goals by making logical
and wise decisions.
In professional ethics the concept of “you have a right and I
have a duty”, is the basic principle of any ethical issue in any
businesses. This principle is considered as the basis of individual
ethic in a corporation which forms the organizational ethical basis.
Then organizations challenge the observance of professional ethics
within the organization by considering others’ rights, during their
activities processes. The importance of professional ethics can be
shown as a core component in a chained process in an organization
as Figure 1 model ∗:

∗

This model is composed by the author.
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Basic managers’
functions

Planning

Organizing

Staffing

Leading

Controlling

Decision making
process

Ethical filter
No

Yes

• Production increase
• Communication improvement
• Business risks decrease

• Production decrease
• Communication deterioration
• Business risks increase

Missed
organizations’
goals

Optimized
organizations’
goals

Figure 1. The Filtering Role of Ethical Issues in Management
Procedures
The Basic Classification of Professional Ethics in Management
The professional ethics of developed societies over the past century and
a half have been institutionalized as part of management science. In the
formation of professional ethics in management, two main groups are
involved: individual and organizational indicators. Individual indicators
include intrapersonal ethics and interpersonal ethics. Intrapersonal ethics
include morality, self-knowledge and self-control, which is the main source
of ethical management formation in the organizations. Interpersonal ethical
indicator includes ethical issues in interaction with others (employees and
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other managers), in the organization. Organizational indicators include intraorganizational and inter-organizational ethics. The intra-organizational
ethical indicator contains the organizational culture and organizational
structure that institutionalizes ethical management. And the interorganizational ethical indicators include the government, economic
conditions, working environment and international environments that lead to
ethical management and, ultimately, ethical management in the organization.
In general, the principles of organizational ethics include trusteeship, service,
accountability, work discipline, charity, tolerance, justice, and fairness. The
following model (Figure 2) shows this classification ∗:
Classification of
management
professional ethics

Organizational

Individual

Interpersonal

Intraorganization

Intrapersonal

Interorganization

Figure 2. Basic Classification of Professional Ethics in Management
Classification
of
Managerial
Professional
Ethics
in
Accordance with Priority
As mentioned above, we divided the managers’ professional ethics
into four categories: intrapersonal, interpersonal, intra-organizational,
inter-organizational. To examine the priority of these four categories
within an organization, a survey has been done. This survey is an
applied and qualitative one. The statistical society consists of 30 top
retired managers of Iran’s Central Bank with an average of 28
years’ experience in banking management, who were questioned by
census method. The research instrument was the researcher’s
questionnaires which were modified from standard formats in this
field [2, pp .3-4] and the raw data were studied through the
statistical description of target community and Friedman test finally.
The questions were about the ethical management issues. Managers were studied by 32 questions. In this survey 30 components
∗

This model is composed by the author.
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were identified in the field of ethical management issues. The
degree of questions was determined from highest (5) to lowest
degree (1). The identifying components were categorized first as
personal and organizational, and then the personal category was
divided into intrapersonal and interpersonal categories/ones. The
organizational issues were divided into two: intra-organizational and
inter-organization, categories as well. The distribution of components to each category after the survey was as follows:
Table 1
Mangers’ Professional Ethics Components∗
Dimensions

Indicators

Components

Intrapersonal

Individual

Interpersonal

Intraorganizational
Organizational

Interorganizational

∗

categorizing is composed by the author.
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• Honesty
• Courage
• Intellection and reasoning
• Modesty
• Commitment
• Time management
• Patience
• Decisiveness
• Experience
• Kindness
• Communication
• Not greedy/Generosity
• Trusteeship
• Competency
• Not despise/Respect
Responsibility
Justice
Supervision
Motivations reinforcement
Priority of terms to relations
Trust building
Consulting
Teamwork encouraging
Appropriate praise and
punishment system
Experiencing in work attention
to employees issues
Faithfulness to commitments
Solving client’s issues
Right orientation
Dignity keeping of employees
and customers
Responding
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 8 components belong to the intrapersonal category.
 7 components belong to the interpersonal category.
 10 components belong to the intra-organizational category.
 5 components belong to the inter-organizational category.
Results of the questionnaires in the target community:
Figure 3 and Table 5 show the status of the components of
managers’ professional ethics comparison, in the target society.
The intrapersonal indicator’s score is higher than the other
indicators with average score (879 indicators). Since the mean
scores in all indicators are higher than the mid-level (3), it can be
interpreted that the professional ethics of managers are at optimal
level. The statistical descriptions of target community are shown in
following table (table 2 ∗):
Table 2
Statistical description of professional ethics components in the target
community
Indicator

Max.
Degree

Min.
Degree

Standard
Deviation

Average

Intrapersonal

5

1.80

0.04581

3.810

Interpersonal

4.86

2.14

0.04067

3.723

Intra-organizational

5

1.75

0.04783

3.723

Inter-organizational

5

1.50

0.05557

3.747

3.9
3.8
3.7
3.6
Average

Figure 3. The average degrees of managers’ professional ethics ∗
∗
∗

Table and calculations are composed by the author. 0
Composed by the author.
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Results of Friedman test: The statistical hypothesis of this survey
in accordance with Friedman test, are as below:
 H0: the priorities of components are the same.
 H1: there are two different priorities at least.
In according to amount of “khi 2” test which is 19.233 and the
amount of possibility which is 0.001, the H0 hypothesis has been
rejected (p<0.05).In according to the amount of average ratings, the
components have been ranked as table 3 ∗:
Table 3
Friedman test table
Average of rankings

Indicators

Intrapersonal

3.12

Inter-organizational

3.04

Intra-organizational

2.83

Interpersonal

2.65

Khi 2 statistics

19.23

Probability amount

0.001

In accordance with the achieved results, the first place in this
ranking belongs to the intrapersonal indicators. The interorganizational indicators state in second place and intraorganizational and interpersonal indicators stand in third and fourth
places respectively.
The concept of ethical codes: The ethical codes are those
which an organization determines its policies by means of their
explanations [1, pp. 54-56]. Ethical codes are the set of written
guidelines which an organization presents to its employees and
directors in order to act in a line with the ethical values of the
organization. Many international ethical codes have been suggested
in many studies such as: trust, fairness, honesty, righteousness,
and
transparent
expression
from
financial
information,
accountability, respect for national sovereignty, support for the host
country's economic objectives, respect for social and cultural
values, respect for human rights and the freedom of individuals,
accountability for transactions and agreements. Ethical codes have
always been considered by both theorists and executives as
effective tools for employees’ behavior. The ethical codes are
considered as practical guidelines for all decision-makers at various
∗

Calculated by the author.
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levels of the organization and help them to know how to react to in
various situations where there are conflicting ethical values.
Conclusion and Suggestions:
• Today, ethics and social responsibilities of managers are
considered by management think tanks.
• Director's decisions can slowly or completely change the
fate of other institutions of the society.
• Management ethics seek to recognize the ethics and ethical
needs.
• Management ethics provide ways for managers to meet the
future goals of the organization.
• Management ethics immunize the organization of variant
harms.
• The purpose of management ethics is to measure the
factors which affecting the balance between economic and social
performance of an organization.
• Banking systems’ managers can provide ethical codes by
detecting the ethical issues and evaluating them.
• Intrapersonal indicators have more influence on the banking
marketing in accordance with the achieved results in this study.
• The banks which observe the rule of honesty and are
committed to social responsibilities, achieve more economic profit
rather than the banks which are not committed to honesty .
• By means of SWOT analysis, managers can improve the
intrapersonal indicators such as honesty, by means of SWOT
analysis.
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ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԷԹԻԿԱՅԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՌԱԶՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՖԱՐՆՈՒՇ ԽՈՇԲԱԽՏ
Եվրոպական համալսարան

Մասնագիտական
էթիկան
կիրառական
էթիկայի
կարևոր
բաղադրիչն է՝ փոխկապված նոր հասարակությունում առկա կարիքների հետ: Հոդվածի նպատակն է բացահայտել և գնահատել
կառավարման բազմահմուտ էթիկան: Բազմաթիվ հետազոտողների կողմից նշվել է կազմակերպությունների գործունեության
վրա էթիկայի ազդեցության համապատասխան դերը և դրա ազդեցությունը տնտեսավարման արդյունավետության վրա: Արձանագրվել է, որ էթիկայի ցուցանիշներն զգալի ազդեցություն են
ունենում կազմակերպության գործունեության վրա, քանի որ
նրանք բարձրացնում են արտադրողականությունը, բարելավում
են կառավարման հաղորդակցման ուղիները և նվազեցնում գործարարության ռիսկերը: Ներկայում մարդկային ներուժի օգտագործման խնդիրները համարվում են կառավարման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: Անհատական և կազմակերպչական
մակարդակներում էթիկայի իրականացումը ցանկացած կորպորացիայի հիմնական նպատակներից մեկն է, որն առաջացնում է
պոտենցիալ և կայուն հնարավորություններ այն կազմակերպության համար, որոնք նպատակ ունեն համընդհանուր էթիկայի
սկզբունքների կիրառմամբ ձեռք բերելու մրցակցային առավելություններ:
Բանալի բառեր. մասնագիտական էթիկա, կառավարում, էթիկայի ցուցանիշներ, կազմակերպության գործունեության արդյունքների վրա ազդեցություն:
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ПРИОРИТЕТЫ В
УПРАВЛЕНИИ
ФАРНУШ ХОШБАХТ
Европейский университет

Профессиональная этика является важным компонентом
прикладной этики и взаимосвязана с потребностями жизни в
новом обществе. Статья нацелена на выявление и оценивание
профессиональной этики в управлении. Многочисленными исследователями была отмечена соответствующая роль на деятельность организаций и ее влияние на эффективность управления экономикой. Было констатировано, что этические показатели оказывают сушественное влияние на результаты деятельности организации, поскольку они повышают производительность,
улучшают пути управления коммуникаций и снижают деловые
риски. В настоящее время вопросы использовния человеческих
ресурсов считаются одним из наиболее важных компонентов
управления. Реализация этики на индивидуальном и организационном уровнях является одной из основных целей любой
корпорации, что приводит к потенциальным и устойчивым возможностям для таких организации, которые имеют цель приобрести конкурентные преимущества путем внедрения универсальных этических принципов.
Ключевые слова: профессиональная этика, управление,
этические показатели, влияние на результаты деятельности
организации.
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DIGITALIZATION IN THE HUMAN RESOURCES DEPARTMENT.
AN ELEVATING OPPORTUNITY OR AN IMPEDING THREAT?
VAHE BAYADYAN
Technical University of Munich

Management of human resources (HRM) in companies is directly
influenced by ongoing digitalization of the world as software is being
developed to support this task. The scope of this particular paper is to
reveal the holistic picture of this influence and to understand if this
change is for the good. The undertaken qualitative research concludes
that while digitalization is inevitable, the implementation of this HRM
software must be done very carefully, having an employee-centered
approach.
Keywords: human resource management, qualitative research,
management software, opportunity, digitalization.

The Emergence of the Digital Revolution
The little doubts that existed in the past are now gone with the wind.
Undoubtedly, the world is facing a new era: the era of the Digital Revolution.
Digital technologies have entered our lives in the most emphatic way that
anyone could imagine. The role of the “Human Resources” of a company in
this process is crucial. In this digital transformation process HR will be
accountable for enhancing employee engagement as well as ensuring “staff
onboarding” in this new environment.
The paper aims to examine Digitalization’s effect on enterprises and
specifically in the Human Resources departments and its consequences.
Therefore, the goal of this project is to serve as a reference point for the
entrepreneurs who are facing the dilemma of digitalizing the management of
their HR departments.
Digitalization and Its Difference from Digitization
In general, the concept of Digitalization has been branded as one of the
trends capable of bringing ground-breaking changes to the society and
business as a whole, in the short as well as in the long run [1]. The effect of
digitalization has been equated by many authors to that of the industrial
revolution [2], [3], [4]. It should thus be thoroughly understood, that
digitalization refers to a more fundamental change than merely digitizing
the already existing processes and procedures or the work products. The
notion of digitization is used in order to denote “the action or process of
digitizing; the conversion of analogue data (esp. in later use images, video,
and text) into digital form.”. Literature, however, defines digitalization, or
digital transformation, as “the changes associated with the application of
digital technology in all aspects of human society” [5].
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Digitalization in the Modern-Day Company
The effect of the emergence of digitalization in a modern-day institution,
and the targets of this process could be recognized in accordance with three
different standpoints:
1. Internal efficiency: an enhanced way of operation through digital
means as well as a re-planning of various internal processes
2. External opportunities: novel business opportunities discovered inside
the already existing business domain (novel services or new types of
customers for example, etc.)
3. Disruptive change: the process of being digitalized inevitably changes
business roles entirely.
The Dark Side of Digitalization
[6] argued that while this disruptive innovative digital era comes bearing
gifts one should not neglect to take notice of the cannibalizing effect that it
has on the already pre-existing practices that were in place until now. And
while in terms of destructive innovation principles this destruction of the old
to make space for the new is not necessarily something bad, in this present
case old practices might still be better overall at least for now. According to
Allwood, therefore, there are some questions, the answers to which we need
to reflect upon, before we draw our conclusions and decide to act in favor or
against digitalization. These questions are all directly applicable to a general
as well as to a company environment.
1. When is digitalization necessary and justified and when is it not?
2. When is it better to trust the already well-established human
practices than to choose to disrupt them and substitute them with digital
processes?
3. When should we not fix what is not broken?
4. How can we digitalize with caution and care, thus avoiding the
unnecessary disruption of some of the most well-functioning practices
evolved by mankind?
5. Does digitalization have a more disruptive effect than other
technologies?
Of course, one should not just be determined to blindly resist innovation
at all costs. One should be open to changes and the challenges that come
along with them, whether these arise in the work environment or elsewhere.
Human Resource Management in The Digital Age
As discussed in [7], in the era of digital transformation, technologies play
incrementally a significant role in every company’s life. This effectively
caused changes in both the lives of employees and human resource
management (HRM). Although there is still a lack of discussion and
categorization of the effect and volume of the digital change the HRM
encountered by the wave of digitalization, the glance at corresponding
literature yields three main sectors, named “digital employees”, “digital work”
and “digital employee management”. Furthermore, in [7] Strohmeier
discusses the notion of “digital employees”, which is referred to also as
“digital natives” [8] or “millennial” [9]. This refers to variations in the so- called
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“Core” HR department, which deals with the core motive of the HR
profession. It assumes that some people, who had continuous interaction
with technology earlier in their life, frame the generation of employees that
has different insights, knowledge, qualifications regarding digitalization.
According to early literature these groups of people, labelled as “digital
employees”, are thought to be highly skilled in using a vast amount of
technologies and able to perform multiple tasks; at the same time they are
eager to learn by practising, prefer immediate gratifications and periodic
rewards [8].
The second major aspect that is labelled as “digital work” refers to the
organization of work. The process of digitalization is increasingly bringing
automation to daily work [10, p. 19]. Considering the fact that almost all the
information either is or will very shortly be digital, the work of employees
depends more and more on technology. This fact drastically changes the
expectations and demands on employees.
The final sector of digital transformation is labelled as “digital employee
management” and is known as e-HRM (Electronic Human Resource
Management) and is about the application of different digital technologies in
the processes of HR departments of organizations [11]. In [12], Lepak and
Snell, argue that digitalization has its effects on HR organizations by building
new actor groups, connecting employees via digital self-service or
establishing “virtual HR” as examples.
Human Resource Information Systems (HRIS) and Their Role in
Modern Enterprises
HRIS or, as is sometimes found in literature, “HRMS (Human Resource
Management System)” is defined as “an integrated system used to gather,
store, analyze information regarding an organization’s human resources’. It
comprises of databases, computer applications, hardware and software
necessary to collect, record, store, manage, deliver, present and manipulate
data from human resources functions” [13]. The above-mentioned systems
are giving the opportunity to not only store and interconnect the information,
but they also pave the way for more complex functions. Both [14] and [15]
suggested numerous strategic and administrative advantages that can be
achieved by using HRIS. They also went further to come up with five reasons
for companies to use HRIS. According to them, HRIS can:
1. increase competitiveness by improving HR operations;
2. produce a greater number and variety of HR-related reports;
3. shift the focus of HR from the processing of transactions to strategic
HRM;
4. make employees part of HRIS; and
5. reengineer the entire HR function of companies.
Research Method Applied
In terms of this paper, a decision was made to follow the path of
qualitative analysis with the scope of wielding the highly esteemed power of
interviews as a means of successful conducting of the research. The above
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decision was made after considering the fact that through this paper it is
attempted to provide a full-scale analysis of all the factors and parameters
that regard the beliefs of the employees as well as employers concerning
digitalization in the HR departments of organizations. Hence, since this report
is investigating the experiences and opinions in regard to whether the
digitalization integration is an opportunity or a threat, the author thinks that
performing quantitative research in the form of a survey or a questionnaire
may have restricted the answers of the interviewees to particular limits set
out in the quantitative research questions.
The data collected by the author in the form of open-end interview
questions answers. There were overall eleven interviews conducted with
Munich based companies.
Qualitative Research Preparation Specificities and Conduct in this
Paper
An explanation in regard to the definition of digitalization and its
difference from the concept of digitization was given at the beginning of the
interview preceding the interview questions. In this way the interviewees
were aware of what was being sought in the research and could hence
provide better answers to the interview questions that followed. It should be
explicitly mentioned once again that a non-disclosure statement was
also included at the beginning of the interview questions sheet. There
were nine interview questions in total. The following is a list of the interview
questions along with a description of why and how each of these interview
questions was selected to be the means of this research.
1) Please provide with the information about your company such as:
1. The field of subject 2. Number of employees, etc.
This question attempted to anonymously collect information regarding
the institution where the interviewee is occupied. Information such as the
Number of employees is vital in order to know and later on analyze the
significance of digitalization in the HR department of a small company versus
that same significance of digitalization in a large or medium company. The
Field of Subject of a particular company was also considered to play a role
in some cases where digitalization is considered more significant than others
(e.g. an IT company surely considers digitalization to be vital whereas a
construction company might not value it as much as the IT company).
2) Age (of interviewee)
This question was included solely for demographic purposes.
3) Gender of interviewee
This question was included solely for demographic purposes.
4) What are the mainly digitalized HR processes in your company?
Please tell also in what way they are digitalized (briefly talk about
the new (digitalized) procedure if possible).
This question aimed to address the way that each (if any) department in
the institution is digitalized. Such knowledge would help in the analysis in
terms of providing insights regarding where (in what sectors) companies
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choose to embrace digitalization and how they incorporate digitalization in
their ways of operation in these sectors.
5) How digitalized* is in your opinion your company’s HR department?
To which level are processes performed on digitalized* level? *
This question aimed to report the degree of digitalization in the
corresponding institution and its individual processes and it aimed to do so
by asking for the personal opinion of the interviewee around the subject. This
personal aspect of the question makes it invaluable for the research due to
the fact that the interviewee can thus express his/her own opinion in regard
to how much has been done already around the embrace of digitalization
and how this effort compares to what could have been done given the
circumstances, chances and pores that the organization possesses, as well
as how this compares with the standards/milestones/goals of the department
for the past, the present and the future. It should additionally be mentioned
that this question also serves as a checking question for the previous one.
As if in the previous question the interviewee was specifically asked about
any digitalized processes whereas in this question interviewees are asked to
give an overall evaluation for the degree of digitalization of the sum of all the
processes in the HR department.
6) What BENEFITS did digitalization* in the world bring to HR of your
company and what are the DOWNSIDES in your personal opinion?
(Please bring at least one example for each) *
This is possibly one of the most important questions in the research. This
question attempted to extract information according to the personal beliefs
of the interviewee in regard to the concept of the emergence of the new digital
era. The interviewee was free to express his/her full beliefs and opinions in
terms of, for example, whether digitalization had aided in improving the life
and experience of the employees inside the organization, thus therefore
increasing productivity because of that, or whether the numbers might have
improved to an extent but the overall employee experience and satisfaction
had decreased, thus diminishing productivity. The interviewee was also
asked to try and come up with at least one BENEFIT and one DOWNSIDE
of digitalization so as to encourage him/her to acknowledge the existence of
the other side of the coin as well.
7) Do you use any centralized HR management system software and if
yes which platform?
The question above aims to provide further clarification in regard to the
degree of digitalization inside the processes and ways of conduct of the
institution. The existence of a centralized HR management system software
is inherently connected to a high degree of digitalization and would therefore
evidently and practically prove the existence of highly digitalized processes
within the bays of the company.
8) How long did it take to transfer the HR from old practices to new digital
ones and was it costly (from time/training/financial perspective) for
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employees/managers to get used to the new digital practices? (Did
you perform special training or no?) *
This question additionally encourages the interviewee to acknowledge
the existence of the dark side of digitalization in terms of the disruptive effect
(if any) that it may have had in the former practices of the organization. The
side effects of digitalization in relation to the employee experience, financial,
training expenses, adoption problems or in general ‘time taken to fully adopt
the systems’ are sought out in this question.
9) What are the future plans of Your Company regarding the
Digitalization in a general perspective and in HR specifically? *
This final closing question/remark is a query concerning the future.
Specifically, it seeks to attain inside information from a company executive,
i.e. the interviewee, in regard to how digitalization is thought of in the
organization. The rationale behind this is that if the organization considers
digitalization to be something valuable then they would include it in their
plans for the future.
Coding and Forming Categories
The individual steps of this process as those were described by [16, pp.
27-33] were followed as closely as possible. Questions were attempted to be
answered by clues found in the material regarding conditions and
interactions among the interviews, strategies apparent in the sampled
interviews, tactics as well as consequences. This process is called Coding.
The process of Coding was performed with the use of the software
“MaxQDA. By the end of the coding phase as mentioned earlier, categories
were formed and in various times re-coding was necessary. By the end of
this phase accurate and reliable analytical results and conclusions were able
to be deducted from the data sampled.
Results
In this chapter the results of the Qualitative Research are presented.
Due to the fact that the interviews were completely anonymous, and the
interviewees did not have to give the names of the companies a ‘name’ was
assigned to each interview according to the size of the company, and the
industry in which the company was occupied. In the images,” S” stands for
small sized companies (0-99 employees), “MS” stands for small/medium
sized companies (100-999 employees), “M” stands for medium sized
companies (1000-9999 employees), “L” stands for large companies (larger
than 10000 employees).

Figure 1: The Relation between the Size of the Company and Level of
Digitalization
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Figure 1 hints, that as a rule, large (L) companies showed a higher level
of digitalization and medium (M) as well as medium/small (MS) companies
exhibited a high level of digitalization in some processes although having
some other HR processes still needing to be digitalized.

Figure 2: Personnel’s Beliefs regarding Benefits and Downsides
of Digitalization
Figure 2 is self-explaining and presents an overview of the data that was
collected in regard to the individual opinions of each and every interviewee
concerning the topic of whether digitalization is helpful or not quite so in a
company environment. These opinions are analyzed, explained and
discussed in the Discussion Chapter below. The overall picture is that
digitalization is understood as having a positive effect on the organization as
a whole. However, as seen in the figure and further explained later in this
paper, all interviewees expressed certain doubts in regard to its
implementation and drew attention to the caution needed when implementing
digitalization inside the HR department.

Figure 3: Main Digitalized Processes in HR Departments
There are 3 main HR processes, namely Core HR, Workforce
Management and Strategic HR. Each of these processes has its own subprocesses. Although the Figure 3 shows that one of the large companies (L1)
has no digitalized processes, this is basically due to the fact that the
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interviewee was not allowed to disclose information to us regarding the exact
digitalized processes in his/her company’s HR department and was also not
allowed to mention the name of the HRMS software that was being used by
his/her company..

Figure 4: Managers’ Plans about the Future of Digitalization in Their
Companies
Some of the insights that can be deduced from Figure 4 is that almost
all of the interviewed HR personnel showed in one way or another a longterm desire of their organization to achieve digitalization of their HR
departments in the near or far future (depending on the budget and the
conditions at hand).
Discussion
The main discussion at aimed towards addressing and giving answers
to the following subject matters:
The Relation between the Size of the Company and the Level of
Digitalization.
As the interviews showed, small-sized companies exhibit difficulties in
implementing digitalized solutions in their processes. In addition, due to the
high cost of HRMS software and digital technologies in general and due to
the fact that they can operate efficiently on their own due to their small size,
still, even without any sort of digitalized technology in place, they often
choose not to implement digitalized processes to their ways of operation.
However, they seem to be quite digitized and this serves as a first step
because from what the interviewees said they still aim to be digitalized when
they become big enough to be able to afford it. Hence, they understand and
fully comprehend the benefits of possible digitalization in the future.
Medium-Small and Medium-sized companies generally show increasing
levels of acceptance in terms of digitalizing their processes and exhibit the
will to engage even further in the digitalization of their processes. It is the
author’s opinion that this is due to the larger budget allowance that they enjoy
as they have exited the “small size stage”.
Large-sized companies show very high levels of digitalization, usually
having at least 2 core processes digitalized out of the 3 (Strategic HR, Core
HR, Performance Review) as the data suggests. This is mainly due to the
extent of their financial capabilities which can be translated to decreased
costs because of their large size. Also, for large companies the usage of
some softwares in the course of human resource management has become
a necessity as with the size it is increasingly hard to manage the resources.
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Personal Beliefs of HR Managers about the Benefits and
Downsides of Digitalization
The most mentioned and obvious benefit of the digitalization era for HR
departments of the interviewed companies was that it accelerates processes
and makes them more efficient. A glance at the sampled data shows that
quickness was mentioned by 9 out of 11 interviewees and efficiency was
mentioned 6 times. The results also show many other connections to existing
literature as some of the HR personnel interviewed mentioned some facts
already known from the literature about the benefits of HR digitalization such
as cost-saving in long term, freeing up time for HR managers for more
creative tasks, having more structured processes, knowledge sharing
between HR department and employees.
Although the embrace of digitalization in HR processes is taken
positively by all the interviewed HR managers, they still expressed some
concerns. The responses do not exhibit any particular inclination towards a
specific downside, but rather, they are branching out to mentioning many
different possible nuisances and disruptions arising from the onset of
digitalization. These ranged from decreasing personal communication (3
cases) to financial costs of implementation of technology (2 cases), the
increasing dependence of the companies on technology (4 cases).
Usage of HRMS and Their Coverage of Total HR Processes of the
Interviewed Companies
Having HRMS software is possibly the highest level of digitalization in
HR departments. The interview showed high usage of the software by the
Munich based companies. Eight out of eleven companies admitted the usage
of HRMS and only three mentioned they still do not use any of the software.
Out of these three that don’t use HRMS, two companies were the small-sized
companies and the other was a Consulting company with multiple branches
all around the world, and a small number of employees in each branch. The
last fact can possibly explain the fact of not using the HRMS. An interesting
topic for the research was also the understanding of the exact HR processes
digitalized in the company. The review of the data available about HRMS
gives the categorization of the main HR processes that can be digitalized
with the help of HRMS.
The data collected from the interview shows that Strategic HR is the
most common to be digitalized, with four companies having it digitalized fully.
Six of the companies had particularly digitalized Applicant Tracking Systems
(most of them referred to this process as Recruitment). This can be explained
by the trend of intensive hiring from the companies. Usually, it is very time
consuming and costly to review all of the applications on specific job
openings and the software is a must-have for the company that wants to
optimize this process. Nevertheless, one of the interviewees correctly
brought up the concern of losing the personal side of the interviews and that
automating this process fully would bring about a decrease of chances for
the young and not so experienced potential employees.
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Conclusion
What can be deduced from this report is that in all organizations
Digitalization is seen as a Harbinger of change within the ways of operation
and, more importantly, within the ways of thinking. The HR personnel
connected the digitalization with faster, more efficient and more automated
(in the sense also of more accurate) processes. Although many companies
are already in the course of high-level digitalization in HR departments, still
there is much more that could be done in order to connect and make the
processes more efficient whilst not losing the human factor of things. Thus,
Digitalization in HR departments can be an elevating opportunity to make
better informed and faster HR decisions if the corresponding technology is
implemented wisely, having a strong employee-centered approach.
Otherwise it can be harmful and can create an impending threat to the
organization.
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ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆՈՒՄ. ԽՈՍՏՈՒՄՆԱԼԻՑ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈ՞ՒՆ, ԹԵ՞ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՎՏԱՆԳ
ՎԱՀԵ ԲԱՅԱԴՅԱՆ
Մյունխենի Տեխնիկական Համալսարան

Մարդկային ներուժի կառավարումը (ՄՆԿ) ընկերություններում
ուղղակիորեն կախված է աշխարհի շարունակական թվայնացումից,
քանի որ այս խնդրին աջակցելու համար մշակվում են տարբեր
ծրագրային միջոցներ: Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել այդ
ազդեցության ամբողջական պատկերը և հասկանալ, թե արդյոք այդ
փոփոխությունը բարիք է ձեռնարկությունների համար։ Իրականացված
որակական հետազոտության եզրակացությունն այն է, որ թև
թվայնացումն անխուսափելի է, մարդկային ներուժի կառավարման այդ
ծրագրերի ներդրումը պետք է իրականացվի զգուշորեն, ունենալով
աշխատակիցների վրա հիմնված մոտեցում:
Բանալի բառեր. մարդկային ներուժի կառավարում, որակական
վերլուծություն, կառավարման ծրագրեր, թվայնացում:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ: ВОЗВЫШАЮЩАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ УГРОЗА?
ВАГЕ БАЯДЯН
Технический университет Мюнхена

Управление человеческими ресурсами в компаниях напрямую
зависит от продолжающейся цифровизации мира, поскольку для
поддержки этой задачи разрабатываются различные программные
средства. Цель этого конкретного документа-раскрыть целостную картину
этого влияния и понять, является ли это изменение благом. Вывод
проведенного качественного исследования заключается в том, что хотя
оцифровка неизбежна, внедрение этих программ по управлению человеческими ресурсами должно осуществляться очень осторожно, имея
подход, базированный на сотрудников.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, качественный анализ, программа управления, цифровизация.
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ՀՏԴ 338.48

ԽԵԼԱՑԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԿԱՅՈՒՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածի նպատակն է խելացի լուծումների կիրառման համատեքստում վերլուծել քաղաքային կայուն զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները: Հոդվածում ներկայացվել են խելացի
քաղաքի էությունը, հիմնական ցուցիչները, տարբեր քաղաքներում
կիրառվող խելացի լուծումների օրինակներ, Երևանում քաղաքային
զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները: Կատարվել են մի
շարք առաջարկներ՝ ուղղված կայուն և խելացի քաղաքի և դրանում
զբոսաշրջության զարգացմանը:
Բանալի բառեր. խելացի քաղաք, կայուն զարգացում, քաղաքային զբոսաշրջություն, կայուն տրանսպորտ, էկոպիտակ, բջջային
հավելված:

Զբոսաշրջությունն էական նշանակություն ունի քաղաքների զարգացման գործում, քանի որ նպաստում է ենթակառուցվածքների բարելավմանը, բնակիչների բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, զբաղվածության ու եկամուտների ապահովմանը, և այլն:
Ըստ ՄԱԿ-ի ԶՀԿ-ի տվյալների՝ քաղաքային զբոսաշրջությունը ենթադրում է ճանապարհորդություններ դեպի քաղաքներ, որոնց տևողությունը սովորաբար կարճ է՝ 1-3 օր [1]:
Ըստ ՄԱԿ-ի՝ 1950 թ. աշխարհի բնակչության 30%-ն էր բնակվում քաղաքներում (751 մլն մարդ), այսօր՝ 55%-ը (4,2 մլրդ մարդ), իսկ 2050 թ.
68%-ը կբնակվի քաղաքներում (6,7 մլրդ մարդ), որի շուրջ 90%-ը կլինի
Աֆրիկայի և Ասիայի քաղաքներում: Հնդկաստանը, Չինաստանը և Նիգերիան կունենան աշխարհի քաղաքային բնակչության 35%-ը: Մինչև
2030 թ. աշխարհում կլինեն 43 մեգաքաղաքներ, որոնց մեծ մասը՝ զարգացող տարածաշրջաններում: Այսօր Տոկիոն ամենամեծ բնակչություն
ունեցող քաղաքն է՝ 37 մլն մարդ, որին հաջորդում է Դելին (29 մլն), Շանհայը (26 մլն), Մեխիկոն և Սան Պաուլոն (22 մլն), Կահիրեն, Մումբայը,
Պեկինը և Դաքքան (20 մլն) [2]:
Անշուշտ, քաղաքային բնակչության աճը կարող է խնդիրներ առաջացնել կայուն զարգացման տեսանկյունից, ուստի քաղաքային զարգացման պլանավորման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել
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նաև կայուն տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական խնդիրներին: Քաղաքներին անհրաժեշտ է նորամուծական զարգացման ռազմավարություն՝ խելացի լուծումների կիրառմամբ, որը կառաջարկի մրցունակ
զբոսաշրջային արդյունք, միևնույն ժամանակ կնպաստի քաղաքի կայուն
զարգացմանը:
«Խելացի քաղաքը» (Smart city) ենթադրում է քաղաքային սեփականության կառավարման համար տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների միավորում: Քաղաքի ակտիվները ներառում են
դպրոցները, գրադարանները, թանգարանները, տրանսպորտը, հիվանդանոցները, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը, էլեկտրակայանները, իրավապահ մարմինները և այլ հասարակական ծառայություններ: Խելացի քաղաք ստեղծելու հիմնական նպատակը տեխնոլոգիաների լայնամասշտաբ կիրառմամբ քաղաքացիների սպասարկման արդյունավետության բարձրացումն է, նրանց պահանջմունքների
բավարարումը, կյանքի որակի բարելավումը [3]:
Տեխնոլոգիաների և կապի ռուսական գիտահետազոտական ինստիտուտը մշակել է խելացի քաղաքների հիմնական ցուցիչները [4]:
 Խելացի տնտեսություն, որը ներառում է քաղաքային ենթակառուցվածքի զարգացվածության մակարդակը գիտական և նորամուծական
գործունեության համար, տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեության զարգացման մակարդակը, բնակության վայրերի՝ համացանցով ամրագրման համակարգերի զարգացման
մակարդակը,
 խելացի կառավարում, որը ներառում է քաղաքի կառավարման
տեղեկատվական-հաղորդակցային համակարգի զարգացման մակարդակը, քաղաքային իշխանության տեղեկատվական բացության աստիճանը, քաղաքի կառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության մակարդակը, քաղաքի կառավարման պաշտոնական համացանցային հարթակներ այցելության մակարդակը, ռազմավարական կառավարման փաստաթղթերի զարգացման մակարդակը,
 խելացի բնակիչներ, որը ներառում է քաղաքում աշխատաշուկայի
վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության մակարդակը, համացանցի օգտատերերի ակտիվության մակարդակը, սովորողների էլեկտրոնային քարտերի զարգացման մակարդակը,
 խելացի տեխնոլոգիաներ, որը ներառում է անլար անվճար ցանցերի, բջջային ցանցի հասանելիության զարգացման մակարդակը, հեռահաղորդակցման ծառայությունների համար կապի ցանցերի զարգացման
մակարդակը, հասարակական տրանսպորտում անվճար անլար համացանցի հասանելիության զարգացման մակարդակը,
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 խելացի միջավայր, որը ներառում է բնակիչների և քաղաքի իշխանությունների ակտիվության մակարդակն անօրինական թափոնների
լուծարքման գործում, բնապահպանական անվտանգության սպառնալիքների զգուշացման և մշտադիտարկման համակարգերի զարգացման մակարդակը,
 խելացի ենթակառուցվածք, որը ներառում է ճանապարհատրանսպորտային կանոնների խախտման ինքնաշխատ արձանագրման համակարգի, քաղաքում ավտոմեքենաների վարձակալման ծառայությունների,
հասարակական տրանսպորտի օնլայն մշտադիտարկման ծառայությունների, տաքսիների օնլայն որոնման, կանչի և վճարման ծառայությունների, էլեկտրական մեքենաների համար լիցքավորման կայանների ցանցի,
քաղաքաշինության կառավարման տեղեկատվական համակարգերի
զարգացման մակարդակը,
 խելացի ֆինանսներ, որը ներառում է բանկային ինքնասպասարկման համակարգերի, ճանապարհորդության անկանխիկ վճարման համակարգերի զարգացման մակարդակը, պետական գնումների թափանցիկության մակարդակը:
Այսօր աշխարհում ավելի քան 2500 քաղաք իրականացնում են խելացի քաղաքի հայեցակարգը: Մի շարք քաղաքներ ներդնում են նորամուծական էկոհամակարգեր: Պետական ծառայություններն անցնում
են էլեկտրոնային հաղորդակցության, կոմունալ ծառայությունները
թվայնացվում են, ներդրվում են կառավարման ինքնաշխատ համակարգեր: Խոշոր քաղաքներում ամենապահանջված նորամուծություններից է «խելացի» փողոցային երթևեկության և հասարակական տրանսպորտի մշակումը:
Ըստ IDC խորհրդատվական ընկերության տվյալների՝ 2022 թ. «խելացի քաղաքի» տեխնոլոգիաների վրա աշխարհում կծախսվի 158 մլրդ
դոլար [5]:
Հաշվի առնելով, որ 2050 թ. աշխարհի բնակչության շուրջ 70%-ը
կբնակվի քաղաքներում՝ խիստ կարևոր է այնպիսի ռազմավարությունների մշակումը, որոնք կնպաստեն բնակչության պահանջմունքների արդյունավետ բավարարմանը: Խելացի քաղաքների առկայությունը թույլ կտա
օպտիմալացնել ենթակառուցվածքները, ծառայությունների մատուցումը,
խթանել տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական զարգացումը,
և այլն:
Ըստ Juniper Research կազմակերպության վարկանիշավորման՝ 2017 թ.
ամենախելացի քաղաքներ համարվել են Սինգապուրը, Լոնդոնը, Նյու Յորքը,
Սան Ֆրանցիսկոն, Չիկագոն, Սեուլը, Բեռլինը, Տոկիոն, Բարսելոնը, Մել-
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բուռնը [6]: Ըստ IESE Cities in Motion Index-ի՝ 2018 թ. ամենախելացի քաղաքներն են եղել՝ Նյու Յորքը, Լոնդոնը, Փարիզը, Տոկիոն, Ռեյկյավիկը,
Սինգապուրը, Սեուլը, Տորոնտոն, Հոնկ Կոնգը, Ամստերդամը [7]:
2018 թ. մարտի 1-ին ՀՀ կառավարության N8 արձանագրային որոշմամբ հաստատվեց «Խելացի քաղաք»-ի ստեղծման հայեցակարգը և
դրանից բխող միջոցառումների ժամանակացույցը: Հայեցակարգի նպատակներն են՝ քաղաքի առջև ծառացած մարտահրավերների լուծում`
հիմնված նորարարական մոտեցումներով կայուն համաչափ քաղաքային
զարգացման գործընթացի ապահովում, քաղաքացիների արդյունավետ
մասնակցության ապահովում քաղաքի զարգացման և կառավարման
գործընթացներին, տեղեկատվական ու նորագույն տեխնոլոգիաների
ներդրմամբ դիմակայուն և անվտանգ միջավայրի ամրապնդում, տեղեկացվածության ու իրազեկման մակարդակի բարձրացում, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացում, տեխնոլոգիաների ներդրման ու կիրառման փորձի փոխանակում, ՀՀ-ում «Խելացի քաղաք»-ների ձևավորման համար մոտեցումների մշակում [8]:
«Խելացի քաղաք» ծրագրի հետ մեկտեղ մեկնարկել է «Ինժեներական
քաղաք» նախագիծը, որի գլխավոր խնդիրը Հայաստանը ինժեներական
և բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներ և ծառայություններ արտահանող
երկրի վերածելն է: Այն տեղակայված կլինի Բագրևանդի փողոցում և
կզբաղեցնի 3 հա տարածք։ Քաղաքի ստեղծմանն ուղղված ներդրումների
մի մասը՝ 10.5 միլիոն դոլարը համաֆինանսավորումն է Համաշխարհային
բանկի՝ «առևտրի և որակի ենթակառուցվածքի խթանման» վարկային
ծրագրի շրջանակներում: Մնացած մասը կներդրվի National instruments
կոնսորցիումի կողմից [9]: Տարածքում արդեն պատրաստ են և գործում
են գրադարան, երկու թանգարան՝ տիեզերքի և գիտության ու տեխնիկայի: Ինժեներական քաղաքում տեղակայված կլինեն 32 կազմակերպություններ իրենց առանձին շենքերով, ինչպես նաև մեծ ինժեներական
ինկուբատոր` 38 նորաստեղծ կազմակերպություններով, նախատեսվում
են ոլորտի 1500 բարձրակարգ մասնագետի պատրաստում և վերապատրաստում, 2000 նոր աշխատատեղի ստեղծում, ստարտափերի հիմնում,
կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացում և արտահանման ծավալի աճ: Նախնական ներդրումները հասնում
են 30 միլիոն դոլարի, որից 10 միլիոն դոլարը կներդնի պետությունը [10]:
Նշենք, որ Երևանի զարգացման 2019-2023 թթ. հնգամյա ծրագրում
«Խելացի Երևանի» ապահովման նպատակով նախատեսված են հետևյալ
միջոցառումները՝ շարունակել Երևանի փոխակերպումը «Խելացի քաղա-

54

Հանրային կառավարում

քի»՝ ներդնելով նորագույն տեխնոլոգիաներ, ստեղծել միասնական տվյալների բազա, երթևեկության հոսքերի կառավարում, իրական ժամանակում արտակարգ պատահարների մշտադիտարկում և համակարգված
որոշումների ընդունում, քաղաքի առջև ծառացած մարտահրավերների
լուծում` հիմնված նորարարական մոտեցումների վրա, քաղաքացիների
արդյունավետ մասնակցության ապահովում քաղաքի զարգացման և կառավարման գործընթացներին, տեղեկատվական և նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ դիմակայուն և անվտանգ միջավայրի ամրապնդում,
տեղեկացվածության և իրազեկման մակարդակի բարձրացում, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ քաղաքացիների
կենսամակարդակի բարձրացում, տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման փորձի փոխանակում: Բացի այդ, նախատեսվում է ներդնել «Ակտիվ
քաղաքացի» համակարգը, որի միջոցով քաղաքացիները հնարավորություն կունենան մասնակցելու Երևան քաղաքի համար առանցքային որոշումների կայացմանը՝ առցանց տարբերակով, Երևանի առաջնահերթությունների սահմանմանը, հաշվետվություններ ստանալու կատարված
աշխատանքների և դրանց ընթացքի մասին, առաջարկություններով հանդես գալու և մասնակցելու դրանց իրականացմանը [11]։
Խելացի լուծումների կիրառմամբ քաղաքը կարող է դառնալ «խելացի
զբոսաշրջային դեստինացիա», ինչը ենթադրում է տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ զբոսաշրջիկների պահանջմունքների
առավելագույնս բավարարում, նրանց մատուցվող ծառայությունների
որակի և մրցունակության բարձրացում:
Իսկ ինչո՞վ են խելացի քաղաքները նպաստում զբոսաշրջության զարգացմանը: Բնականաբար, խելացի քաղաքի նորամուծական լուծումներն
ավելի դյուրին են դարձնում ծառայությունների մատուցումը: Արդյունքում
զբոսաշրջիկները լավ տեղեկացված են, սոցիալական ցանցերում ակտիվ
են և կիսում են իրենց փորձը:
Ամենախելացի քաղաքներից մեկը՝ Սինգապուրը, քաղաքացիներին
ու զբոսաշրջիկներին ապահովում է արագ, հարմարավետ ու որակյալ
բջջային ցանց և համացանց աշխատանքի, զվարճությունների, ծառայությունների և գնումների համար: Տեխնոլոգիաներն օգտագործվում են
ուղևորահոսքը և տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորելու համար: Զբոսաշրջիկները MyTransport.SG բջջային հավելվածով կարող են
պլանավորել իրենց ճանապարհորդությունն ավտոբուսով, ավտոմեքենայով, տաքսիով, գնացքով, հեծանիվով [12]:
Բարսելոնում խելացի լուծումներից է փողոցային լուսավորության
նորամուծական նախագիծը, որը հագեցած է LED տեխնոլոգիայով, ինչը
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ներառում է սենսոր, որը որոշում է ջերմաստիճանը, խոնավությունը, աղմուկը և աղտոտվածությունը: Սրանք նաև WiFi ռոուտեր ունեն՝ ապահովելով համացանցի հասանելիությունը քաղաքում: Բարսելոնն աշխարհում
առաջին քաղաքն էր, որը Կայուն տուրիզմի ինստիտուտի կողմից ստացավ «Կենսոլորտի համաշխարհային դասի դեստինացիայի» վկայական,
որը քաղաքը համարում է բարձորակ, նորամուծական, կայուն և պատասխանատու զբոսաշրջային վայր` կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության, ծառայությունների որակի ու շրջակա միջավայրի կառավարման բարձր մակարդակով: Քաղաքի խելացի լուծումներից է աղբահավաքման պնևմատիկ համակարգը, որը հավաքում է օրգանական, ոչ
օրգանական աղբը և թուղթը: Աղբ թափելու վայրերը կապված են վակումային ցանցով՝ փողոցների տակ տեղադրված և դեպի հավաքման գործարան ուղղվող խողովակների միջոցով, որտեղ հիդրավլիկ ճնշումը նվազեցնում է աղբի ծավալը [13]: Խելացի լուծում է նաև էլեկտրական մեքենաների իրականացման լոգիստիկան (LIVE Barcelona - Logistics for the
Implementation of the Electric Vehicle), որը նպաստում է քաղաքում էլեկտրական մեքենաների օգտագործմանը՝ ավելի քան 300 անվճար լիցքավորող կայաններով [14]: Բարսելոնի խելացի տեխնոլոգիական լուծումներից
են նաև ավտոբուսների խելացի կանգառները, ավտոկայանման սենսորները (ավտոկայանման վայրերում ասֆալտի տակ տեղադրված են սենսորներ, որոնք կարող են որոշել ազատ տարածքները և հայտնել վարորդներին, ինչը նվազեցնում է նաև երթևեկության խցանումները, վառելիքի
արտանետումները) [15]:
Երևանում խելացի տեխնոլոգիաների կիրառումն ըստ վերոնշյալ հիմնական ցուցիչների բնականաբար կնպաստի նաև զբոսաշրջության զարգացմանը: Զբոսաշրջության զարգացման խելացի լուծումներ պետք են
հետևյալ ուղղություններով՝ տեսարժան վայրեր, տրանսպորտի հասանելիություն, հյուրանոցի, սննդի, ժամանցի հնարավորությունների, օժանդակ ծառայությունների (բջջային հավելվածների, բանկային, բժշկական,
և այլն), քաղաքային խելացի լուսավորության և WiFi-ի առկայություն: Առհասարակ, որքան տեխնոլոգիական լուծումներով զարգացած է քաղաքը,
այնքան դա դրական ազդեցություն կունենա ինչպես բնակիչների, այնպես էլ հյուրերի սպասարկման մակարդակի, ծառայություններից բավարարվածության աստիճանի վրա: Երևանում և մյուս քաղաքներում խելացի
և կայուն տեխնոլոգիական լուծումների կիրառումը կնպաստի նաև զբոսաշրջության զարգացմանը, ուստի աշխատանքներ պետք է տարվեն մի
շարք ուղղություններով:
Հայաստանում քաղաքային զբոսաշրջության զարգացման հիանալի
վայրեր են՝ Երևանը, Գյումրին, Իջևանը, Դիլիջանը, Վանաձորը, Գորիսը,
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Բերդը և այլն: 2800-ամյա Երևանը Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է՝
երկրի տնտեսական, մշակութային կենտրոնը: Հիմնադրվել է մ.թ.ա. 782 թ.՝
Հռոմի հիմնադրումից 29 տարի առաջ: Երևանում զբոսաշրջիկները կարող են հիանալ հին ու նոր ճարտարապետությամբ, այցելել թանգարաններ, թատրոններ, եկեղեցիներ, այգիներ և այլն: Այցելության լավագույն
վայրերից են՝ Մատենադարանը (որտեղ պահվում է շուրջ 17000 ձեռագիր), Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը և Հայոց ցեղասպանության
թանգարան-ինստիտուտը, Էրեբունի ամրոցը և պատմահնագիտական
արգելոց-թանգարանը, Հայաստանի պատմության թանգարանը, Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, Հաղթանակի զբոսայգին և Մայր
Հայաստան հուշահամալիրը, Կասկադ համալիրը և Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը, Երևանի կոնյակի գործարանը, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, Երևանի կենդանաբանական և բուսաբանական այգիները, Հանրապետության հրապարակը՝ երգող շատրվաններով, Վերնիսաժը, Սիրահարների այգին, Հյուսիսային պողոտան, Ազատության հրապարակը և Կարապի լիճը, եկեղեցիները, և այլն:
Երևանում 2017 թ. եղել է 320 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ
[16], որոնց մեջ կան նաև միջազգային ճանաչում ունեցող հյուրանոցների
ցանցեր՝ Armenia Marriott Hotel-ը, Best Western Congress Hotel-ը, Hyatt
Place Yerevan Hotel-ը, Double Tree by Hilton Hotel-ը, Ibis Yerevan Center
Hotel-ը, ALEXANDER Hotel-ը, Radisson Blue-ն, Holiday Inn-ը և այլն: Երևանում զբոսաշրջիկները մնում են սովորաբար 2-3 օր, և քանի որ Երևանի
համար զբոսաշրջիկների թիվն առանձին չի հաշվարկվում, ապա համարվում է, որ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները նաև այցելում են
Երևան, ինչը, սակայն, կարող է այնքան էլ հավաստի չլինել: Նշենք, որ
ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների՝ 2018 թ. ՀՀ է ժամանել
1.651.782 զբոսաշրջիկ [17]:
Երևանի մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թ. ապրիլի 1-ի
դրությամբ կազմում է 1081,6 հազար մարդ, ինչը ՀՀ բնակչության (2962,1
հազար մարդ) շուրջ 36,5%-ն է և ՀՀ քաղաքային բնակչության 57%-ը [18]:
Երևանին բաժին է ընկնում ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի
42%-ը [19], մանրածախ առևտրի շրջանառության 72,7%-ը, ծառայությունների ծավալի 81,8%-ը, կացության և հանրային սննդի կազմակերպման
ծառայությունների 84,3%-ը, մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի
80,6%-ը [20]:
2019 թ. Երևանի բյուջեից զբոսաշրջությանը կուղղվի 138 մլն դրամ
(ընդհանուր ծախսերը կկազմեն 84 մլրդ դրամ) [21]:
Վերջին տարիներին մի շարք աշխատանքներ են կատարվել Երևանում զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ՝ Երևան Սիթի տուր,
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Երևանյան ամառ, Երևանի զբոսաշրջային քարտեզների ու ուղեցույցների
տպագրություն, և այլն: Սակայն դեռ առկա են մի շարք խնդիրներ: Երևանը պատշաճ կերպով չի ներկայացվում արտերկրում որպես 2800-ամյա
պատմություն և մշակույթ, համեղ խոհանոց և հյուրընկալ ժողովուրդ ունեցող քաղաք: Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները թերզարգացած են,
ծառայությունների մակարդակը շատ բարձր չէ, քիչ են զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնները: Երևանում զբոսաշրջության զարգացման
համար, հաշվի առնելով Երևանի պատմամշակութային, կրոնական,
գաստրոնոմիական, ժամանցային, գործարար զբոսաշրջային հնարավորությունները, պետք է մշակել Երևանի զբոսաշրջային ապրանքանիշ և
ակտիվ շուկայական գործունեության միջոցով ներգրավել միջազգային
զբոսաշրջիկների, զարգացնել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները,
բարելավել սպասարկման մակարդակը, զբոսաշրջային ծառայությունների գին-որակ ցուցանիշները, ավելացնել կանաչ տարածքները, զբոսաշրջային ժամանցի վայրերը, և այլն: Հյուրանոցները ևս պետք է իրականացնեն կազմակերպչական, մարքեթինգային, արտադրական նորամուծություններ, ներդնեն առցանց ամրագրման համակարգ, էլեկտրոնային մարքեթինգի տարրեր, կազմակերպեն էքսկուրսիաներ, մշակութային ծրագրեր զբոսաշրջիկների համար, և այլն:
Քաղաքային կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար կարևորագույն քայլ է հյուրանոցների կողմից էկոպիտակների օգտագործումը:
Մեր կողմից մշակվել են այն հիմնական չափանիշները, որոնք պետք է
ներառվեն հյուրանոցների էկոպիտակներում.
 կայուն կառավարման համակարգ,
 կայուն շենքեր, նյութեր և ենթակառուցվածքներ,
 ջրի, էներգիայի և այլ պաշարների կայուն օգտագործում,
 տեղական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք,
 տեղական գնումներ և աջակցություն համայնքին,
 մշակութային ժառանգության պահպանում,
 բնական պաշարների, էկոհամակարգերի, լանդշաֆտների պահպանում,
 աղտոտման նվազեցում:
Խելացի քաղաքը զբոսաշրջության զարգացման նպատակով պետք է
ունենա բջջային հավելված, որը ցույց կտա քաղաքի հիմնական ժամանցի
վայրերը, առկա տուրերը, հնարավոր գործողությունները, ինչը զբոսաշրջիկները կարող են անել քաղաքում: Ներկայում, օրինակ, Երևան քաղաքն ունի տարբեր բջջային հավելվածներ՝ քաղաքի քարտեզի, հնարավոր տուրերի, թանգարանների գծով: Կարծում ենք՝ ավելի արդյունավետ
կլինի ստեղծել մեկ ամբողջական բջջային հավելված, ինչը թույլ կտա համապարփակ ձևով ներկայացնել քաղաքային զբոսաշրջության հիմնական
ակտիվները, ենթակառուցվածքները՝ հյուրանոցներ, սննդի օբյեկտներ,
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տրանսպորտ, ժամանցի վայրեր, և այլն, առկա տուրերը, հնարավոր գործողությունները: Սույն հավելվածը պետք է նաև ունենա հատուկ բաժին,
որտեղ զբոսաշրջիկները կարող են գնահատել քաղաքային զբոսաշրջության տարբեր պարամետրեր, հայտնել իրենց կարծիքը, ինչը թույլ կտա
գնահատել զբոսաշրջիկների գոհունակության աստիճանը քաղաքում
անցկացրած հանգստից: Զբոսաշրջիկների կողմից հնչած բողոքներն ու
մեկնաբանությունները բնականաբար օգտակար կլինեն և՛ քաղաքային
իշխանությանը, և՛ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեին, և՛ ոլորտում
գործող մասնավոր կազմակերպություններին՝ քաղաքականության մշակման, գործունեության բարելավման նպատակով:
Ամփոփելով՝ նշենք հիմնական քայլերը, որոնք կարևոր են կայուն և
խելացի քաղաքների և դրանցում զբոսաշրջության զարգացման համար.
 զբոսաշրջության կայուն զարգացման ծրագրերի մշակում,
 էկոհյուրանոցների կառուցում,
 հյուրանոցների և այլ զբոսաշրջային կազմակերպությունների կողմից էկոպիտակների օգտագործում,
 քաղաքային զբոսաշրջության հնարավորություններն ընդգրկող
համալիր բջջային հավելվածի ստեղծում ՀՀ քաղաքների համար՝ զբոսաշրջիկների կողմից տարբեր պարամետրերի գծով որակի գնահատման
հնարավորությամբ,
 բնական պաշարների ռացիոնալ օգտագործում,
 կայուն տրանսպորտի ապահովում և հիբրիդային ավտոմեքենաների քանակի ավելացում: Կայուն տրանսպորտային համակարգի ստեղծումը թույլ կտա զբոսաշրջիկներին իմանալ տրանսպորտի ժամանման
պահը, պլանավորելու իրենց ուղևորությունը՝ ցանկալի ուղղությունները
նշելով, և այլն,
 ենթակառուցվածքների զարգացում,
 քաղաքներում կանաչ տարածքների ավելացում: Սա բնականաբար կայուն քաղաքների զարգացման հիմնական քայլերից է, ինչը թույլ
կտա լուծել էկոլոգիական մի շարք խնդիրներ և իհարկե քաղաքը բնակիչների ու հյուրերի համար կդառնա ավելի գեղեցիկ, կանաչ, հյուրընկալ,
մաքուր:
 արևային էներգիայի վահանակների օգտագործում: Սա կարելի է
կիրառել նաև հյուրանոցների կողմից, ինչը կնպաստի կայուն էներգետիկ
զարգացման սկզբունքների կիրառմանը,
 կայուն սպառման և կայուն զարգացման մասին բնակչության և
զբոսաշրջիկների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում,
 ջրի և աղբի վերամշակման կառուցակարգերի ներդրում,
 էներգաարդյունավետության և կայուն շինարարության ապահովում,
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 խելացի քաղաքային գյուղատնտեսության ապահովում՝ օգտագործելով հիդրոպոնիկա, ակվապոնիկա, ուղղահայաց հողագործություն, և
այլն: Աշխարհի տարբեր երկրներում քաղաքային գյուղատնտեսությունը
և ուղղահայաց հողագործությունը կիրառվում են երկնաքերների կամ այլ
շենքերի վրա, ինչը կարելի է կազմակերպել նաև Երևանում,
 քաղաքային կյանքի տարբեր ոլորտներում խելացի լուծումների
կիրառում,
 ՀՀ այլ քաղաքների համար ևս «խելացի քաղաք» հայեցակարգերի
մշակում,
 խելացի լուծումների կիրառում քաղաքային զբոսաշրջության
հետևյալ բնագավառներում՝ տեսարժան վայրեր, տրանսպորտ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, հանրային սննդի օբյեկտներ, ժամանցի
վայրեր և այլն:
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ПРИМЕНЕНИЕ УМНЫХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА
ГАЯНЕ ТОВМАСЯН
Академия государственного управления Республики Армения

Целью статьи является анализ возможностей для устойчивого
развития городского туризма в контексте применения умных решений.
В статье представлены сущность «умного города», ключевые
показатели, примеры умных решений, используемых в разных городах,
проанализированы перспективы развития городского туризма в
Ереване. В статье были сделаны ряд предложений, направленных на
развитие устойчивого и «умного города» и туризма с использованием
умных решений.
Ключевые слова: умный город, устойчивое развитие, городской
туризм, устойчивый транспорт, экомарка, мобильное приложение

USING SMART SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
URBAN TOURISM DEVELOPMENT
GAYANE TOVMASYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The purpose of the article is to analyze the possibilities of sustainable
urban tourism development by using smart solutions. The article presents
the essence of a smart city, key indicators and examples of smart solutions
used in different cities. It also analyzes the prospects of urban tourism
development in Yerevan. In addition, numerous suggestions are made in
terms of developing sustainable and smart cities and tourism with the use of
smart solutions.
Keywords: smart city, sustainable development, urban tourism,
sustainable transport, ecolabel, mobile application.
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STRATEGIC MANAGEMENT AND ORGANIZATION
DEVELOPMENT: ORGANIZATIONAL PATHOLOGY
ANDRII SELSKYI
National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

In the article, the author examines the potential of strategic
management in an organization. There was established a basic
premise of organizational evolution. Also, the article emphasizes the
organizational pathology as a key reason for the collapse of an
organization and its transition from one form to another. A vision of an
organization, where strategic management is a technology of
organizational pathology prevention, is proposed.
Keywords: strategic management, lifecycle of organization,
management decisions, technology, organizational pathology.

The potential of strategic management in national development as an
integrated organization is essential for achieving effective governance in the
country. The realization of such potential requires the establishment of
universal theoretical and methodological vision of strategic management in
state development as a phenomenon in social development.
In the article, there are a number of basic provisions. First, the
transformation occurs through the forms of creative discussion between the
founders. Then, the strategic points can also be found in the issues of
organization development. Second, the processes of organization
development have a sinusoidal course and are driven by exacerbation of
organizational pathologies that provoke an institutional crisis at each stage
of development. Exacerbation of pathology is caused by an imbalance of
interests around the organization activity regarding the allocation of its
resources. Third, the overcoming of organizational pathologies depends on
the managers’ decision based on the choice of behavior alternative on
operating resources and interests to achieve the main purpose of the
organization. And, fourth, strategic management provides manageability of
organization development by means of forming early alternative behavioral
strategies for different sets of resources.
Thus, it is proved that the organization development is a political and
innovative phenomenon transformation of organizations, which arises as a
result of selection based upon creative debate and expression of strategic
thinking by creators and/or managers of the early overcoming of
organizational pathology. Organization development is also the process of
balancing the interests of organization participants and the allocation of
resources during their activity. Strategic management in organization
development (of a state) appears as a technology that allows producing any
manager’s early alternative solutions addressing the organizational
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pathologies as a set of contradictions of interests serving and allocation of
available resources..
Problem Formulation
Conceptual, methodological and applied scientific research trends in
regard to the research of strategic management in the functioning of the state
in general reduced to multilevel structuring attitudes and approaches to the
understanding of this phenomenon. The principles, criteria, objectives,
certain aspects and manifestations of strategic behavior in society are
imposed upon management operation. They form a space for exploring the
issues of strategic management potential, creation of a format of a holistic
view on strategic management in the process of state development as an
organization that aims to respond to social challenges.
Analysis of Recent Researches and Publications
Among a wide range of researchers, there are attempts to build similar
theoretical constructions that often have a common theoretical and
methodological flaw – the researcher’s subjectivity about the nature of this
phenomenon. In general scientists try to describe the strategic management
in a certain static situation of the state development as much as possible or
directly transfer patterns of organization development, for instance, from the
commercial sphere into the management plan of public affairs. The working
papers of the following authors can be considered as outstanding: I. Blank
(Бланк, И. А. 1997, 2001), I. Mazur (Мазур, 2003).), B. Mylner
(Мильнер,1998), I. Adizes (Adizes,1988) K. Andrews(Andrews,1987), F.
Fukuyama (Fukuyama, 2004), L. Greiner ( Greiner, 1972) A. Harrigan and
R. Kathryn (Harrigan, A., Kathryn, R. 2003), L. Lewis (Louis, 1994), J. Moore
(Moore, 2001) and others. In their papers, they outline a number of basic
parameters inherent in strategic management. These are strategic thinking
and culture; strategic choice as the basis of strategic management
application and change of environment, which is reflected in the application
of strategic management as a technological process.
Among these components, the scholars deploy one or interpret some
combination of them, or they may also use the particularities of its
combination under the practical experience of commercial and public
administration.
Not resolved earlier parts of the overall problem. Operating of various
practical situations in state management for the use of strategic management
practices has unquestionable importance for sustainable government
organizations, but rather complicated for the "transition" countries or new
(crisis) management situations. If the management procedures can be
standardized by a certain standard algorithm of actions of the government
regardless of the structure of governance in the country, then it is much more
difficult to predict the feedback of the environment. Therefore, the use of
existing standardized approaches to solving problems and, at first sight, the
typical situations in the practice of state management of different countries
seems to be an unlikely and potentially complicated task for the manager.
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That means that the existing theorists’ and practitioners’ elaborations are not
completed at the conceptual level.
Therefore, the purpose of the article is to develop a universal theoretical
and methodological vision of strategic management in state development as
a phenomenon in social development.
Main material presentation
Strategic management in state management takes into consideration
the peculiarities of state development and other government organizations
generally, as the components of the state mechanism. However, these
organizations neither arise on their own, nor they function by themselves.
They are among the various organizations that arise in society.
Organizations are classified according to various features: manner and
purpose of education, number of goals, size, legal status, adaptation
character in respect of a change etc. However, development vectors, in
general, are predictable and thoroughly researched in the aspect of
commercial organizational structures of development.
Transformation of organizational functioning forms. Development of an
organization depends on its form and life cycle. At this time, there is a
common classification proposed by H. Mintzberg, where the form of
organization arises in dependence on the type of organizational structure in
coordinates "centralization – specialization" (Кузьмін, Мельник, 2003). The
author proposes to consider six basic forms of organization based upon the
key stimulus of internal bonds in its structure and its place among the
aforementioned coordinates: business form (driving force – leadership). It
does not require specialized workers, nevertheless, it has a decentralized
structure; bureaucratic (hierarchy) does not require highly professional
preparation, but has a considerable centralization; professional (initiative)
has high-level specialists and the decentralized structure; missionary (trust),
specialization and a clear differentiation of responsibilities; political
(debatability), high conflict, but integrity; innovation (creativity), high
horizontal specialization of professionals and non-formalization of a
structure.
There is also a common classification of organizations according to their
functionality. In particular, T. Parsons classifies organizations into producing
(products and services production), political, integrative and organization of
samples support (examples) (Мильнер, 1998). P. Blo and V. Scot's
classification is based on orientation according to its intended purpose or
place in society. Which are general benefits organizations (political parties,
clubs, associations, professional associations etc.); business concerns (firms
that produce goods and provide services, trade etc.). Supporting
organizations (hospitals, clinics, schools, universities, social service
agencies and others): public benefit organizations (government agencies,
military units, police, fire and rescue services, prisons) (Мазур, Шапиро,
Ольдерогге, 2003). By similar logic, R. Westram and H. Samara divided
organizations due to three forms: entrepreneurial, bureaucratic and voluntary
associations, while outlining the formal and informal, governmental and non65
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governmental, business and municipal, profit and non-profit organizations
(Словарь-справочник менеджера, 1996).
T Thus, organizational development remains in the focus of different
approaches. However, their application is predictable when researchers use
unambiguous views about the subject of their research – the study of the
phenomenon or process. If the subject of scientific research is the
phenomenon of "organization", then it is natural to apply a reference to the
approach proposed by H. Mintzberg and the others. If – process, then –
functional approaches. Since the initial objectives of our study are to
determine the content of the phenomenon, we consider that it is necessary
to set in the first approach. Therefore, summing up, state of an organization
can be seen depending on its place in a specific quadrant type of
organizational structure (Figure 1).

(DEBATABILITY)

Centralized

Entrepreneurial
(Initiative)

Creativity

Specialized

Innovative

Missionary
(Trust)

POLITICAL

Non-specialized

Bureaucratic
(Hierarchy)

Professional
(Leadership)

Decentralized
Figure 1. Forms of Organization Depending on the Type of
Construction (According to H. Mintzberg Approach)
There is an organization of missionary vector in the first quadrant based
upon trust (and common views, "ideology") between the parties, including
any independent unions, associations, clubs, associations, etc. In the
second, there is professional content. It is a bureaucratic organization with
high professional specialists who need considerable autonomy in work (often
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public institutions and organizations, universities, hospitals, schools etc.)
Disposition in the third quadrant indicates the entrepreneurial orientation.
These organizations have a simple structure, insufficient management
hierarchy, formalization of activity, small size and the ability for quick
recovery. In the fourth quadrant, it is a bureaucratic organization, featuring a
high degree of rationalization and standardization activities that do not
require highly professional training, with a clear hierarchy and centralized
management (large commercial organizations and public authorities).
In this case, two other forms of organizations (between quadrants): "nonspecialized – specialized" placed on the axis are innovative (independent or
semi-dependent design organization); there are political organizations on the
axis of "centralized – decentralized" (union with a common political aim, but
different targets of organization’s members). That is, both forms are
transitional with close (if not identical) driving force – the development of
"common ideas" for the organization. The combination of these forms
indicates transition content from a disordered up to an ordered state of
human interaction, the emergence of the organization. In this case, the
interpretation of creativity and discussion on implementation choices of
organization forms is determinative.
Thus, the birth or transformation of the organization is of the political and
innovation content based upon directed choice through creative discussion
between its creators and / or managers of organization form for the
realization of common innovative ideas. In other words, it is a controlled and
conscious process of people thinking. This, according to K. Andrews,
indicates strategic thinking signs (Andrews, 1987). D. Veimer and E. Weining
(Веймер, Вайнінґ, 1998) underlined that strategic thinking helps to better
understand the process of implementing decisions in life. As V. Bakumenko
states, it means that strategic thinking is a special type of innovative system
thinking that integrates various concepts and methods in the process of
analysis and complex problems solution (Енциклопедичний словник з
державного управління, 2010). Establishment, operation and long-term
development of organizations shall be regarded as problematic.
That is why, from the day of its emergence, the organizations are not
static. All listed above organization forms may form, function and disappear
spontaneously as a result of various initiatives of citizens in society, from the
sale of entrepreneurial talent to realization of a certain political, religious or
social charisma of personality and so on. That is the organizations whether
transform from one form to another or die.
These transformations (phenomena) occur under the certain laws which
fit the concept of "life cycle of the organization". The life cycle is stipulated by
the existence of temporal phases that the organization undergoes from its
establishment to liquidation. In different sources, researchers distinguish
between three to ten stages of the organization’s life cycle.
According to I. Adizes, there is a common definition of ten main stages
in the organization life cycle: namely, nursing, childhood, rapid growth, youth,
prosperity, stability, aristocratism, early bureaucratization and death (Adizes,
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1988). Three stages of the organization life cycle are indicated by G. Lippit,
include birth stage, characterized by the desire to create a new organization
and survive; adolescence stage, which aims to achieve stability and create
reputation; and stage of maturity with the desire to achieve individuality,
uniqueness, flexibility, contribute to society (Lippit, 1969). L. Greiner
identifies five phases as opposed to the term "stage of the life cycle" (Greiner,
1972). These phases include: innovation; centralization; decentralization;
coordination; cooperation.
Generalizations of different approaches indicate typical sinusoidal vision
of authors about the transition from one operation form to another: the birth
of the organization or the election of a new form; gradual rise in the chosen
form of organization; success in terms of the chosen form; a gradual
decrease in effectiveness of the chosen form; death due to inability to reach
a new form (Figure 2).

Figure 2. General Course of the Organization Transformation
However, in each study, scientists agree, that transition from one stage
to another (from phase to development phase) occurs due to escalation of
conflicts, emergence and deployment of crisis in the organization.
Strategic Management and Organizational Pathology
A long-term study of conflict in organizations points at the existence of
the root causes of organizational pathologies that manifest themselves in any
form of activity (Adizes, 1988). They are born and exist at any stage of the
organization life cycle. They may also gradually, up to a certain point, move
easily from one stage to another, eventually turning into a crisis state of the
organization, its structural collapse.
In general, a wide range of researchers in the field of management
consulting were engaged in the study of this phenomenon. As a result, the
aforementioned concept was introduced by Y. Stanishkis in the process of
the analysis of organizational structures. (Большой энциклопедический
словар, 1991). Organizational pathology is a dysfunction when in the
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operation of any organization occur difficulties for reasons the source of
which is difficult to establish, prevent or overcome by traditional methods.
Availability of organizational pathology is recorded when the
organization is unable to achieve its main objectives. Pathological state of
the organization appears in numerous variances related primarily to the
structure that includes management, organization structure, rules of officers’
conduct. It is difficult to find out the definite pathology, that is why its detection
is achieved by fixing a number of features that reflect the contradictions of
organization functioning.
The conflicts arise between: structure and functions of the organization
(proliferation of organizations); structural units. A problem of goals and
objectives structuring; organization buckling by the internal and external
environment of an organization; results and procedures to achieve them;
management decisions. The problem of the "pendulum decision" occurs due
to the absence of mechanisms for good decisions making, the decisions are
constantly changed (Бланк, 1997); procedures, organizational overlapping
manner; stages of implementation of management decisions; management
intentions and actions; short and long-term goals and objectives; motivating
and encouraging employees; uncontrollability of managers and inversion in
management. Availability of the results opposite to the ones that are
expected in certain activities and uncontrollability of mid-level managers;
"Corporate" culture of employees and management; powers and
qualifications of employees (Бланк, 2001); formal and informal relationships
between employees; multilevel tasks and units’ goals; personal interests and
duties of managers and employees. Conventionally, it is an expression of
"sabotage", i.e. performing of own duties in a manner to achieve selfish goals
by a specific group of employees.
To sum up, organizational pathology is a stable state in which the
structural units of organizations support one another to retain the "status quo"
while having internal opposing forces and processes between them on the
basis of new unconcerned interests on the allocation of resources in the
organization activity and outside of it.
In this context, the development of countries as organizations with a
social purpose is outlined and which represent a collection of many separate
organizations and public authorities. They allocate public resources that in
the scope of some organizations may seem unlimited to meet different
interests. Therefore, the state, including public authorities, prone as any
other organization to the accumulation of organizational pathology during its
own life cycle, problems of organization transformation from one stage to
another.
However, having reached a critical level of pathologies accumulation,
the states, as a rule, do not die immediately. They carry the accumulated
problems in social relations in the country and, according to F. Fukuyama
research, gradually lose the ability to perform public purpose or its part
(Fukuyama, 2004). Therefore, death or transformation of states usually
accompanied by revolutions and/or significantly stretched in time.
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Organization development

Overcoming the organizational pathology (or organization revival),
according to I. Mazura findings, V. Shapiro, N. Olderogge studies, each
stage requires subjective managers actions in respect of harmonization of
diverse interests (Мазур, Шапиро, Ольдерогге, 2003). Partly, as F. Quin
states, such acts are strategic.The significant role of subjectivity in strategic
decision making seems to be consistent (Mitroff, 1983). However, the new
structural changes cannot fully occur without them.
Strategic decisions making are based upon the use of anti-crisis
concepts and strategies, principles and methods of management in terms of
overcoming the crisis (Quinn, 1980). In particular, F. Pichault and
F. Shoenaers stress that crisis management actions aimed at establishing
consistency between the objectives and the expected results (Pichault,
Schoenaers, 2004). Otherwise, as I. Mur points out, the strategic actions and
decisions form the strategic management under the conditions of crisis
(Moore, 2001). Thus, strategic management is an essential element of the
overall behavior of any organization.
Strategic management allows predicting the problems typical for the
process of moving from one stage to another, to prevent the death of
organization by means of discovery of the first manifestations about a
potential organizational crisis. It means, as L. Lewis states (Louis, 1994), that
strategic management generates variants of organizational behavior when
changing internal and external factors influencing on it. It offers managers the
alternative strategies or simplification of its search regarding the making of an
adequate management decision on the problem solution that provokes a crisis
during the critical stage for the transformation of the company (Figure 3).

Figure 3. The Application of Strategic Management during a
Critical Stage
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Development of alternative visions and preventive actions in respect of
problems requires a deep consideration of a certain strategy in the process
of organization formation and full concern of any threats regarding flaws
occurrence in the organization operation. Most of the researchers of strategic
management agree that its use requires balancing of the internal
development of the organization by means of early strategies making of
overcoming the future crisis R. Kathryn, A. Harrigan (Harrigan, A., Kathryn,
R. 2003) and H. Salancik and J. Pfefer point out the aforementioned
(Salancik, Pfeffer, 1977). Who gets power and how to hold on to it: a strategic
contingency model of power, Organization Dynamics, vol. 5 (3), pp. 3-21.)
(Salancik, Pfeffer, 1977). They also warn about the complexity of
administrative actions in this regard, since each strategy of organization
development is unique (Salancik, Pfeffer, 1977). Preparation of integrated
strategies of organization development involves the development of a set of
interrelated planning documents reflecting already made strategic decisions
and resource allocation, according to H. Sheppard (Sheppard, 1967). That
is, there are no universal methods of strategic objectives of interestsharmonization during the crisis, since there is no uniform set of resources even
for similar management situations.
Thus, the duration of each stage of the organization development and
its life is determined by the depletion of resources and loss of interests
balance in the resources allocation. Consequently, strategic management
(strategic management actions) designed to provide a balance and
restoration of resources to prevent critical stage occurrence in the cases
when any anti-crisis measures neutralized by the speed of deployment of
institutional crisis, as well as when the organization dies or when the change
of a previous form cannot subject to management actions. Therefore,
strategic management provides constant manageability of the organization
development at every stage of its development.
Features of strategic development of the organization. Thus, in this
paper there are several findings:
− combination of political and innovative forms is a matter of
phenomenon of organization transformation from one form to another. The
transformation occurs due to creative discussions between the founders;
then appears the creators and managers strategic thinking on the
organization development;
− Organization development has the sinusoidal course and stipulated
by exacerbation of organizational pathologies that provoke an institutional
crisis at each stage of development. Exacerbation of pathology is caused by
the imbalance of interests around the organization operation in respect of
resources allocation;
− The overcoming the organizational pathologies depends on
subjective decisions making by managers based upon the choice of
alternative conduct on resources operating and interests to achieve the
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original purpose of the organization development. That is, the origin and
ability to overcome organizational pathology is derived from the competence
of managers, their abilities, skills and characteristics of thinking;
− Strategic management provides constant manageability of the
organization development by the early development of alternative behavioral
strategies under the condition of different sets of resources. There are no
universal methods to overcome organizational pathology. Therefore, any
development of an organization is the result of the strategic activities of its
founders or managers, aimed at avoiding the collapse of the organization
and its collapse.
Therefore, summarizing the abovementioned findings we come to a
conclusion that the organization development is the phenomenon of political
and innovative transformation of the organization, which arises as a result of
selection based upon creative debate and expression of creators and/or
managers strategic thinking, early overcoming of organizational pathology,
balancing the interests of organization and resources allocation in the aspect
of its activity. For these reasons, development of the organization as a
phenomenon, and place of strategic management in it can be seen from the
following mathematical relation (Figure 4).
�sin ∑�𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 �� + 𝑐𝑐𝑗𝑗
0 ≤ а ≤ 1; 0 ≤ 𝑏𝑏 ≤ 1
𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑗𝑗 � = 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∗ �
� , 𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
0
≤ 𝑐𝑐 ≤ 1; 0 ≠ 𝑑𝑑 ≤ 1
𝑑𝑑𝑗𝑗

f (x) – organization development; j – stage of organization development;
i – participant
x – interest; f – decision; b – resources; d – strategic thinking;
c – strategic management as a method of decision selection under
alternating conditions.
Fig. 4. Development as a phenomenon and strategic management in
the functioning of the organization
Organization development primarily depends on the decision selection
to initiate the creation of the organization or its transformation and strategic
thinking of the creator and / or manager who makes decisions and makes
the selection. It is also important that: decisions are politically oriented, it
indicates the direction of actions and their priority. It is embedded in the
concept of the policy action or effective policy (policy); strategic thinking is
the innovative and analytical thinking expressing the ability to search for
variants of choices in the organization development.
Strategic management in the organization development under the
following conditions is presented as a technology allowing the performance
of the managers’ early alternative solutions to overcome organizational
pathologies as a set of contradictions of interests serving and allocation of
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available resources. Consequently, the functioning of the organization
acquires the properties of the constant development (increase in
development) at every stage of organization and organizational crisis
prevention upon the occurrence of the first symptoms.
In the end, we may affirm that the application of strategic management
has a universal meaning for the prevention and overcoming the
organizational pathology of any commercial, public and municipal
organizations. It also concerns the multi-level organizational structures,
unions and the state as a set of authorities.
Prospects of Further Research
Thus, the determination of formation features of management choice
through making strategic decisions, the origin of strategic thinking, nature of
the strategic management application and models of interests balancing in
the organization activity and functioning of the state mechanism in the
context of the aforementioned categories are included into the further
research.
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԴՐԻՅ ՍԵԼՍԿԻ
Ուկրաինայի նախագահին առընթեր պետական կառավարման ազգային ակադեմիա

Հոդվածում ուսումնասիրվել է կազմակերպությունում ռազմավարական կառավարման ներուժը: Սահմանվել են կազմակերպության զարգացման հիմնական նախադրյալները: Նաև ընդգծվել է կազմակերպչական ախտաբանությունը որպես կազմակերպության փլուզման և դրա՝
մի ձևից մյուսին անցման հիմնական պատճառ: Առաջարկվում է կազմակերպության տեսլական, որտեղ ռազմավարական կառավարումն առաջարկվում է դիտարկել որպես կազմակերպչական ախտաբանության
կանխարգելման տեխնոլոգիա:
Բանալի բառեր. ռազմավարական կառավարում, կազմակերպության կենսացիկլ, կառավարչական որոշումներ, տեխնոլոգիա, կազմակերպչական ախտաբանության:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
АНДРЕЙ СЕЛЬСКИЙ
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины

В исследовании был изучен потенциал стратегического управления
в развитии организации. Были установлены основные предпосылки
трансформации организации в динамике развития. Организационная
патология указана ключевой причиной краха организации и её перехода
из одной формы в другую. Предложено видение развития организации
и место стратегического управления в нём при преодолении
организационной патологии.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, жизненный цикл
организации, управленческие решения, технологии, организационная
патология.
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ՀՏԴ 336:378.1(479.25)

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարագիտական համալսարան

Հոդվածում քննարկվում են անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման
համակարգային հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերի ֆինանսական կառավարման և երկարաժամկետ ֆինանսական կայունության ապահովման համատեքստում: Հոդվածում ներկայացվում է նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի տարբեր դասակարգումներ:
Բանալի բառեր. անձեռնմխելի ֆոնդեր, անձեռնմխելի ֆոնդերի
տեսակներ, բուհերի ֆինանսական կառավարում:

Բարձրագույն կրթության ու գիտության համակարգերի ֆինանսավորման կառուցակարգերի վերաարժևորման ու փոխակերպման անհրաժեշտությունը հիմնականում պայմանավորված է այնպիսի գործոններով,
ինչպիսիք են համաշխարհայնացումը, աշխարհաքաղաքական ու սոցիալտնտեսական արագընթաց զարգացումները, տնտեսության գլոբալ մրցունակության բարձրացումը և կառուցվածքային վերափոխումները, տնտեսական միջավայրի փոփոխականությունը, ներդրումների խթանման պետական քաղաքականության և մրցունակ միջավայրի ապահովումը, գիտական արդյունքների առևտրայնացման արդի պահանջները, նորարարական ու տեղեկատվական տեխնոլոգիական առաջընթացը, կրթության
նկատմամբ հասարակական պահանջարկի փոփոխությունները, շահակիցների կարիքների ու պահանջների բազմազանեցումը, կրթության
որակի ապահովման խնդրի կարևորության մեծացումը և դրանցից բխող
մի շարք այլ գործընթացներ:
Կրթության ոլորտը՝ որպես ցանկացած երկրի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման առանցք, բախվում է իրավական, ոլորտային ու հարակից մի
շարք համակարգային հիմնախնդիրների, որոնք հիմնականում պայմանավորված են ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման, նորարարությունների խթանման և նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման
արդի պահանջներով: Նշյալ գործոնների ազդեցությունն արդյունավետ
կառավարելու համար հարկավոր են ֆինանսական կառավարման գոր76
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ծուն կառուցակարգեր, որոնց կիրառմամբ ՀՀ բուհերը կկարողանան հավասարակշռել իրենց ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու
պաշարները՝ դրանց օգտագործումն ուղղելով կանոնադրական և ռազմավարական նպատակների իրականացմանն ու գործունեության երկարաժամկետ ապահովմանն ու զարգացմանը:
Բարձրագույն կրթության ազգային համակարգի արդյունավետությունն ու զարգացումն ապահովող հիմնական դերակատարները՝ բուհերը,
հեռանկարային զարգացման պահանջների հիման վրա նույնպես ձգտում
են կայունացնել իրենց ֆինանսական արդյունավետությունը և բազմազանեցնել ֆինանսական հոսքերը: Այս միտումը բխում է բուհերի ֆինանսական կայունության և կառավարման արդյունավետության շարունակական
բարձրացման անհրաժեշտությունից, որոնք բուհերը կարող են ապահովել նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծմամբ և գործառմամբ: Հաշվի
առնելով բուհերի գործունեության առանձնահատկությունները և կազմակերպաիրավական ձևով պայմանավորված կանոնադրական գործառույթներն ու օրենսդրական սահմանափակումները՝ սույն հոդվածում ներկայացվում են նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի տարբեր դասակարգումներ,
որոնց տեղայնացումը կարող է ուղղորդել նաև ՀՀ բուհերին սահմանելու
իրենց անձեռնմխելի ֆոնդերի տեսակները և գործառման առանձնահատկությունները:
ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումն ու գործառումը կարող են ապահովել բուհերի ֆինանսական կայունությունը: Սակայն ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման և կառավարման համակարգաստեղծ կառուցակարգեր չեն գործադրվում, անձեռնմխելի ֆոնդերը՝ որպես ֆինանսական կայունության ապահովման կառուցակարգեր, չեն դիտարկվում համակարգային ու ինստիտուցիոնալ մակարդակներում: Այս խնդիրները մեծապես պայմանավորված են նաև այն հանգամանքով, որ ՀՀ-ում դեռևս
հստակ սահմանված չեն անձեռնմխելի ֆոնդերի կամ անձեռնմխելի կապիտալ ունեցող իրավաբանական անձանց կազմակերպաիրավական
ձևերը և ոլորտը կարգավորող իրավական ու կանոնակարգային հենքը:
Մասնավորապես «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին», «Հիմնադրամների մասին» և ոլորտին վերաբերող ՀՀ այլ օրենքներում ուսումնական հաստատությունների
անձեռնմխելի ֆոնդերին առնչվող դրույթներ առկա չեն, որն ըստ էության
պայմանավորում է անձեռնմխելի ֆոնդերի իրավակիրառ պրակտիկայի և
մշակույթի բացակայությունը:

77

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2019

ՀՀ բուհերի ֆինանսական կայունության ապահովման խնդրում անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումն ու դրանց միջոցով լրացուցիչ ֆինանսական հոսքերի արդյունավետ կառավարումն առանցքային նշանակություն
ունեն: Սակայն ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման հնարավորությունները սահմանափակվում են նաև օրենսդրական դաշտի անկատարությամբ, սոցիալ-տնտեսական ներկա իրավիճակում բարձրագույն
կրթությանը հատկացվող պետական ոչ բավարար ֆինանսավորմամբ և
բուհերի նկատմամբ առանցքային շահակիցների ոչ լիարժեք վստահությամբ: Այդ ֆոնդերի ստեղծումն ու գործառումը ՀՀ բուհերին թույլ կտան
սեփական ֆինանսական սուղ միջոցների պայմաններում հաղթահարել
այնպիսի առանցքային խնդիրներ, ինչպիսիք են բուհերի արդյունավետ
ռազմավարական կառավարման դժվարությունները, ֆինանսական կառավարման ավանդական մոտեցումների անարդյունավետությունը և ոչ
ճկուն կառուցակարգերը, շրջանավարտների կամ այլ նվիրատուների կողմից նվիրատվություններ կատարելու թույլ զարգացած մշակույթը կամ
դրանց ոչ թիրախային օգտագործումը, նվազագույն մեկնարկային կապիտալի կամ ներդրումների բացակայությունը, բուհերի որոշումների կայացման գործընթացներում շահակիցների ներգրավման թույլ մշակույթը, առհասարակ անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման նախաձեռնությունների սակավությունը, ի թիվս այլոց:
Բուհերի կազմակերպաիրավական ձևով, կանոնադրական գործունեության տեսակներով և ոլորտային առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ անձեռնմխելի ֆոնդերը հիմնականում ներառում են նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ, որոնք կարող են սահմանափակված լինել նվիրատուների կողմից, երկարաժամկետ են և ուղղված են
բուհերի նպատակների իրականացմանը, ի տարբերություն այն ֆոնդերի,
որոնց ստացված եկամուտները բուհերի հայեցողությամբ են օգտագործվում [1, էջեր 8-9]: Անձեռնմխելի ֆոնդերն ունեն հետևյալ հիմնական դասակարգումները.
1. Ընդհանուր կամ սահմանափակում չունեցող ֆոնդեր, որոնցում
նվիրաբերողները և/կամ նվիրատուները ներդնում են ֆինանսական միջոցներ առանց ժամկետային սահմանափակման [3]: Նվիրաբերված ակտիվներից միայն կարող են ծախսվել գոյացած եկամուտները (որպես
եկամուտների վերադարձելիություն) [2] և ոչ թե անձեռնմխելի ֆոնդերի
մայր գումարը: Բուհերի ընդհանուր կամ սահմանափակում չունեցող ֆոնդերը հաճախ կոչվում են անժամկետ կամ մշտական անձեռնմխելի ֆոնդեր, ինչպես նաև իրական, համակցված կամ կորպորատիվ ֆոնդեր:
Դրանք հիմնականում ներառում են նվիրատվություններ, նվիրաբերություններ, ժառանգություն, կտակ ու հանգանակություն, որոնցից գոյացած
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կապիտալը կամ եկամուտները հիմնականում օգտագործվում են տվյալ
ուսումնական հաստատության կանոնադրական գործառույթների ապահովման, ռազմավարական նպատակների իրականացման և ընդհանուր
կարիքների բավարարման համար: Օրինակ՝ Օքսֆորդի քոլեջների 80%-ի
անձեռնմխելի ֆոնդերը նպատակաուղղված են դրանց ընդհանուր նպատակների իրականացմանը [1, էջեր 7-8]: Սահմանափակում չունեցող ֆոնդերի մշտական կապիտալը ներդրվում է երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար, և այս պարագայում հատկապես կարևորվում է մայր
գումարի պահպանումը [1, էջեր 9-10]:
2. Մասնակի կամ սահմանափակում ունեցող ֆոնդեր, որոնց միջոցները կամ ակտիվները նվիրատուների և/կամ նվիրաբերողների (օրինակ՝ խնամառության հանձնված ֆոնդերի) որոշմամբ և հոգաբարձուների
խորհրդի հետ համաձայնեցմամբ ուղղվում են նախապես սահմանված
հստակ նպատակների և ուղղությունների ֆինանսավորմանն ու թիրախային կարիքների բավարարմանը: Այդ ֆոնդերից ստացված եկամուտները
չեն կարող համարվել ընդհանուր (սահմանափակում չունեցող) անձեռնմխելի ֆոնդեր, և դրանք ուղղվում են տվյալ ուսումնական հաստատության որոշակի նպատակների իրականացմանը: Այս պարագայում բուհերը կարող են ունենալ մի շարք մասնավոր ֆոնդեր, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է տարբեր ոլորտներում նախասահմանված նպատակների իրականացման համար: Օրինակ՝ Հարվարդի համալսարանն
ունի 13.000 առանձին ֆոնդեր, որոնցից 10.700-ը սահմանափակումներ
ունեն և նախատեսված են միայն համալսարանի որոշակի նպատակների
իրականացման համար: Իսկ Օքսֆորդի համալսարանի մի շարք քոլեջներ
ունեն խնամառության հանձնված ֆոնդեր (Trust Funds), որոնք գրանցված
են որպես սեփականության իրավունք ունեցող բարեգործական կառույցներ և ներառված են համալսարանի ֆոնդերի հայթայթման գործընթացներում: Հարկ է նշել նաև, որ սահմանափակում ունեցող ֆոնդերից գոյացած եկամուտները կարող են ուղղվել ուսումնական հաստատության ընդհանուր նպատակների իրականացմանը՝ պայմանավորված ֆինանսական վիճակով:
3. Ժամկետային անձեռնմխելի ֆոնդեր, որոնք ստեղծվում են սահմանված ժամանակահատվածում կամ ապագայում բուհի ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու համար: Այդ միջոցների օգտագործման համար սահմանվում են որոշակի ժամանակային սահմանափակումներ, պայմաններ ու պահանջներ, ուղղություններ և օգտագործումը կարգավորող այլ դրույթներ: Այսպես, նվիրատուն/նվիրաբերողը կարող է անձեռնմխելի ֆոնդերը սահմանափակել որոշակի ժամկետով: Օրինակ՝
սահմանված հնգամյա ժամկետից հետո միայն բուհի հոգաբարձուների
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խորհուրդը կարող է օգտագործել նվիրաբերված ակտիվները կամ դրանք
դարձնել մասնակի ֆոնդեր: Նախասահմանված 5 տարուց հետո ֆոնդը
կարող է դառնալ իրական անձեռնմխելի ֆոնդ կամ սահմանափակում
չունեցող նվիրատվական ֆոնդ:
4. Կարճաժամկետ ֆինանսավորման ֆոնդեր, որոնցում կուտակվում են բարեգործություններից ստացված ֆինանսական միջոցները, և
որոնք ուղղվում են բուհերի ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորմանը,
ընդ որում՝ դրանք պետք է ծախսվեն ֆինանսական օրացուցային մեկ տարում՝ տվյալ ժամանակահատվածում գործող հարկային օրենսդրությանը
համապատասխան: Իսկ նպատակային կապիտալի կամ անձեռնմխելի
ֆոնդերի ընդհանուր ֆինանսական միջոցների օգտագործումը նախատեսված է բուհերի երկարաժամկետ զարգացման համար:
ՀՀ կրթության համակարգում անձեռնմխելի ֆոնդերի միջոցով բուհերի երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարների և անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման օրենսդրական հենքի ստեղծման, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման նոր կառուցակարգերի մշակման
խնդիրները միայն վերջին տարիներին են քննարկումների առարկա դարձել: Անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման դեռևս զարգացման փուլում
գտնվող գործընթացները պայմանավորված են ՀՀ պետական բուհերի
հիմնադրամ դառնալու իրողությամբ և դրանից բխող համակարգային
փոփոխությունների գործընթացներով, որոնք մեկնարկել են 2012 թվականից: ՀՀ բարձրագույն կրթության համատեքստում անձեռնմխելի ֆոնդերի օրենսդրական հիմքերի ձևավորման նախադրյալների ու հեռանկարային զարգացման քննարկումների արդյունքներն ամփոփվել են 20162017 թթ. ժամանակահատվածում և «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
գերակա խնդիրների» շարքում սահմանվել են հետևյալ ձևակերպմամբ.
«Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխման
նպատակով անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման օրենսդրական հենքի
ստեղծում և բարձրագույն կրթության ֆինանսական նոր կառուցակարգերի մշակում» (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գերակա խնդիրները,
ՀՀ կառավարության որոշում, 12.01.2017, 122-Ն, Հավելված 2, դրույթ 109):
ՀՀ-ում անձեռնմխելի ֆոնդերի կամ անձեռնմխելի կապիտալ ունեցող
բուհերի կազմակերպաիրավական ձևերը և ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի, ներառյալ անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման կանոնակարգային հենքի, այդ ֆոնդերին միջոցներ տրամադրող անձանց ու
նրանց իրավասությունների շրջանակի, հարկային արտոնությունների կիրառման ու անձեռնմխելի ֆոնդերի վերահսկման օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրություններ դեռևս
կատարված չեն: «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի (26.12.2002 թ.)
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համաձայն՝ առկա են որոշակի սահմանափակումներ: Մասնավորապես,
նշյալ օրենքի 18-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հիմնադրամի իրավունքներից է տնտեսական ընկերությունների ստեղծումը կամ դրանց մասնակից լինելը (6-րդ կետ), մինչդեռ նույն օրենքի 39.6-րդ հոդվածով սահմանափակվում է հիմնադրամների գործունեությունը, այսինքն՝ անձեռնմխելի
կապիտալի առկայության դեպքում հիմնադրամը չի օգտվում 18-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված դրույթից, այն է՝ հիմնադրամը չի կարող
տնտեսական ընկերություն ստեղծել կամ մասնակից լինել դրան, եթե առկա է անձեռնմխելի կապիտալ: Օրենսդրական դաշտում առկա իրավական դրույթների հակասություններն ազդում են նաև ՀՀ բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման, բուհերի ֆինանսական կառավարման համակարգի ու գործառույթների և անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման
կառուցակարգերի արդյունավետության վրա:
Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ ՀՀ օրենսդրական դաշտն
ու բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման պետական քաղաքականությունը հստակ արտացոլեն այն դրույթները և կառուցակարգերը,
որոնց միջոցով բուհերը կկարողանան արդյունավետորեն կառավարել
անձեռնմխելի ֆոնդերին փոխանցված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական
ակտիվները (անշարժ և շարժական գույքը):
Բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման, ձևավորման և գործառման հիմնախնդիրները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ իրավական և կառավարչական: Իրավական հիմնախնդիրները վերաբերում են նվիրատվությունների և նվիրաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկություններին: Անձեռնմխելի ֆոնդեր ստեղծելու համար
անհրաժեշտ է շահույթ չհետապնդող կազմակերպության՝ որպես իրավաբանական անձի գրանցում, որն ունի հիմնադրամի կազմակերպաիրավական ձև: Անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարչական խնդիրներն ընդհանուր
առմամբ առնչվում են տվյալ կրթական համակարգի և/կամ ուսումնական
հաստատության անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման բոլոր առանձնահատկություններին, ֆինանսական կառավարման կառուցակարգերին և
ֆինանսական կառավարման մշակույթին:
Ներկայում ՀՀ բուհերում առկա են անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման
և գործառման մի շարք համակարգային հիմնախնդիրներ, որոնք առավել
խորքային ուսումնասիրման կարիք ունեն: Անձեռնմխելի ֆոնդերի արդյունավետ կառավարումը կարող է զգալիորեն նպաստել ՀՀ բուհերի ձեռնարկատիրական գործունեության և ֆինանսական կայունության ապահովմանը, ինչպես նաև բարձրացնել ազգային ու միջազգային շուկանե-
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րում դրանց մրցունակությունը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումը բուհերին հնարավորություն է տալիս կայունացնելու բուհերի ֆինանսական
գործունեության երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարները, համակցելու բուհերի կանոնադրական գործառույթներից բխող կրթագիտական,
սոցիալական ու հարակից ծառայությունները և դրանք նպատակաուղղելու բարձրագույն կրթության ազգային համակարգի բարեփոխմանը և
գիտելիքահենք տնտեսության զարգացմանը:
Այսպիսով, անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումը՝ որպես ՀՀ բուհերի
ֆինանսական կայունությունն ապահովող առանցքային գործոն, պահանջում է բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման նոր ձևերի ու կառուցակարգերի մշակում և ներդրում, բուհերի ֆինանսական կառավարման համակարգի վերանայում, ինչպես նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման
խնդիրները կարգավորող ՀՀ իրավական ու կանոնակարգային հենք: Այդ
դրույթների արդյունավետ կիրառումը ենթադրում է մասնագիտական
խորքային հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացում:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ РА
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН
Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова

В данной статье рассматриваются системные проблемы операционализации эндаумент-фондов в контексте финансового управления
и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости вузов Республики Армения. В статье также обсуждаются разные классификации
эндаумент-фондов.
Ключевые слова: эндаумент-фонды, виды эндаумент-фондօ в,
финансовое управление высших учебных заведений.

Օ N PROBLEMS OF OPERATING ENDOWMENT FUNDS IN THE
CONTEXT OF FINANCIAL MANAGEMENT OF RA HEIs
ROBERT KHACHATRYAN
Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

The current article discusses the systemic problems of operating
endowment funds in the context of financial management and financial
sustainability of higher education institutions in the Republic of Armenia. This
article also elaborates on different classifications of endowment funds.
Keywords: endowment funds, types of endowment funds, financial
management of higher education institutions.
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ՀՏԴ 352

ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական արդյունավետությունը պայմանավորված է ֆինանսական կառավարման գործընթացում ամբողջական և լիարժեք տեղեկատվության առկայությամբ, ֆինանսական կառավարման կարողություններով օժտված
մասնագետների ներգրավմամբ և անհրաժեշտ ֆինանսական պաշարների նվազագույն մակարդակով: Հետևաբար արդյունավետ ֆինանսական կառավարում կարելի է իրականացնել միայն նշված բաղադրիչների առկայությամբ և օպտիմալ համակցմամբ:
Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, համայնքի
բյուջե, ֆինանսական կառավարում, պլանավորում:

Երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն շարժիչ ուժերից
մեկը տեղական ինքնակառավարման կայացած համակարգն է: Այդ է պատճառը, որ ներկայում համաշխարհային տնտեսությունում զարգացած, ինչպես նաև զարգացող երկրների համար տեղական ինքնակառավարման
համակարգը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև՝
ՏԻՄ) ֆինանսական բազան գտնվում են պետության ուշադրության
կենտրոնում:
Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմավորվելով 1996 թվականին, դեռևս կայացման և
ամրապնդման ժամանակաշրջան է ապրում: Փնտրվում են կառուցակարգեր և ուղիներ` ՏԻՄ–երի հաշվետվողականությունը բարելավելու, դրանց
կողմից կատարվող աշխատանքներն առավել արդյունավետ, որակյալ և
թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև համայնքային կառավարմանը
բնակչության ակտիվ մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով [1]:
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում դեռևս կան բավական լուրջ թերություններ և բացթողումներ, որոնք զգալիորեն խոչընդոտում են ՏԻՄ-երին՝ արդյունավետ կերպով իրականացնելու օրենքով
իրենց վերապահված լիազորություններն ու գործառույթները, ինչից ուղղակիորեն կախված են համայնքային ծառայությունների մատուցման հասանելիությունը և որակը:
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Մատուցվող ծառայությունների որակը մեծապես կախված է համայնքի
ֆինանասական կառավարման արդյունավետությունից, որի հիմքը համայնքի բյուջեն է:
Բյուջեն համայնքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման և համայնքի զարգացման ծրագրերի իրականացման ֆինանսական հիմքն է,
և դրա մշակման ու իրականացման գործընթացները պետք է լինեն ծրագրված և կանոնակարգված: Բյուջետային գործընթացում տեղ գտած թերությունները և բացթողումները կարող են լուրջ բացասական հետևանքների հանգեցնել՝ համայնքի բնակչության առջև ծառացած խնդիրների
արդյունավետ լուծման, ֆինանսական քաղաքականության մշակման և
իրականացման, ֆինանսական կարգապահության, բյուջեի կատարման
վերահսկողության ապահովման, բյուջետային գործընթացի տարբեր
փուլերի ժամանակ հանրության մասնակցության ապահովման և այլ
առումներով:
Բյուջեն ազդեցիկ գործիք է համայնքի գործունեության մրցակցող
առաջնահերթությունների միջև սահմանափակ միջոցները բաշխելու համար: Համայնքի բյուջեն կազմվում է ֆինանսական պաշարների խիստ
սակավության պայմաններում, ինչն էլ համայնքի ֆինանսական կառավարման մասնագետներին և համայնքի ղեկավարին բարդ ընտրության
առաջ են կանգնեցնում՝ կապված սահմանափակ պաշարներն արդյունավետորեն բաշխելու խնդրի լուծման անհրաժեշտությամբ [2, էջ 8]:
Համայնքներում արդյունավետ ֆինանսական կառավարում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ 3 բաղադրիչը.
 ամբողջական տեղեկատվության առկայություն,
 համապատասխան կարողություններով մասնագետների առկայություն,
 համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական պաշարների նվազագույն ծավալ:
Նշված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի բացակայությունը կամ թերի
լինելն էլ, հենց, առաջացնում են լրջագույն խնդիրներ և հանգեցնում են
համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի անկմանը: Այժմ
փորձենք ներկայացնել այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի բացակայությամբ պայմանավորված հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները:
Համայնքի բյուջեն եկամուտների (մուտքերի) ձևավորման և ծախսման մեկ տարվա ֆինանսական ծրագիրն է, որը նպատակաուղղվում է
համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և ՏԻՄ-երի` օրենքով վերապահված լիազորությունների իրականացմանը [3]:
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Ինչպես նկատեցինք համայնքի բյուջեն նպատակաուղղված է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացմանը, հետևաբար
հնգամյա զարգացման ծրագիրը հանդիսանում է ընթացիկ ֆինանսական
կառավարման տեղեկատվական հիմքը: Սակայն այլ է իրականությունը.
համայնքների ֆինանսական կառավարման գործընթացի պլանավորման
հիմնական խնդիրը համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և համայնքի բյուջեի միջև կապի փաստացի բացակայությունն է:
ՀՀ համայնքներում ներկայում հստակ կապ չի հաստատվում համայնքի
բյուջեի եկամուտների և զարգացման ծրագրերով նախատեսվող ու կատարվող ծախսերի միջև, և անորոշ է մնում համայնքի ռազմավարական
զարգացման, ցանկալի ուղղություններով արդյունքների ձեռքբերման
հարցը:
Համայնքի ծրագրային զարգացման ապահովումը համայնքի բյուջեի
պլանավորմամբ ենթադրում է, որ, նախ, համայնքի բյուջեն կարող է և
պետք է լինի այն հիմնական միջոցը, որը պայմանավորելու է համայնքի
սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ընդհանրապես և, երկրորդ, որ այն,
ինքնին վերցրած, համայնքի եկամուտների, ծախսերի լոկ հաշվառում և
հավասարակշռում չէ, այլ որոշակի ծրագրային քաղաքականության իրականացման կարևորագույն լծակ [4, էջ 97]:
Քանի որ համայնքի բյուջեի նախագծի հիմքում պետք է դրված լինի
համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը, բնականաբար, առաջ է գալիս այդ ծրագրի մշակման, ընդունման, իրականացման և համայնքի բյուջետային գործընթացների համաձայնեցման խնդիրը: Դա նշանակում է,
որ համայնքներում բյուջեի և հնգամյա ծրագրերի մշակման գործընթացները պետք է համատեղել` դրանք դիտարկելով որպես մեկ միասնական
աշխատանքի երկու բաղկացուցիչ մասեր:
Հնգամյա զարգացման ծրագրի և համայնքի բյուջեի համաձայնեցման բարդությունը մեծ մասամբ կախված է հնգամյա ծրագրերի արհեստական բարդեցմամբ, ծավալուն և ընթացիկ աշխատանքներում ոչ կիրառելի լինելով: Այս առումով շատ արդյունավետ կարող է լինել ՏԻՄ-երի
կողմից «Տարեկան աշխատանքային պլան (ՏԱՊ)» փաստաթղթի կազմումը, որը տեղական ինքնակառավարման մակարդակում համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունների սահմանման, ֆինանսական պլանավորման և իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման կարևորագույն գործիք է: Այլ կերպ ասած՝ ՏԱՊ-ը
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ընթացիկ տարբե-
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րակն է, որը, հաշվի առնելով, համայնքի հնարավորությունները, սահմանում է ընթացիկ տարում համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման
գերակայություններն ու առաջնահերթությունները:
ՏԱՊ-ը, որպես համայնքի զարգացման ուղղությունները սահմանող
գործիք, առավել կիրառելի է բյուջետային քաղաքականության մշակման
և իրականացման համար, ուստի հնարավորություն է ընձեռում զարգացման ծրագրի և բյուջեի միջև կապ ապահովել: Բացի այդ, կառավարման
տեսանկյունից ՏԱՊ-երն ավելի ճկուն են:
Այնուամենայնիվ, համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը պետք
է ամբողջությամբ արտացոլի համայնքի զարգացման բոլոր ուղղությունները, և ծրագրի կազմման ժամանակ պետք է հաշվի առնել ինչպես համայնքի երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունները, այնպես էլ
տեղի բնակչության շահերը: Կարծում ենք, որ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի աշխատանքները պետք է կազմակերպել հետևյալ քայլերի հաջորդական իրականացմամբ.
 համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պաշարային հնարավորությունների բացահայտում,
 համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի գնահատում,
 համայնքի երկարաժամկետ զարգացման սոցիալ-տնտեսական
ներուժի բացահայտում,
 կողմնորոշվել համայնքի ռազմավարական զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ,
 երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ նպատակների հիերարխիայի կազմում,
 համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կազմում:
Հաշվի առնելով Ք. Բոուլդինգի, Ջ. Լ. Ս. Շեկլի, Ֆ. Հայեկի, Է. Լունդբերգի, Ս. Լիքոքի և այլոց գիտական հետազոտությունների արդյունքները` զարգացման ռազմավարության մշակումը պետք է ուղղորդվի ընթացիկ իրավիճակի գնահատմամբ, երևույթների պատճառահետևանքային
կապերի, զարգացման միտումների բացահայտմամբ, հնարավոր անորոշ
գործոնների հաշվառմամբ` ստեղծելով բավարար պայմաններ հաշվետվողականության համակարգի կիրառման համար [5]:
Թեպետ համայնքի բյուջեի կազմման համար, համաձայն օրենքի, որպես հիմք պետք է ծառայի համայնքի ավագանու կողմից հաստատված
համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը, սակայն հաճախ համայնքներում (հատկապես գյուղական) այդ ծրագիրը պատշաճ չի կազմվում կամ
կրում է ձևական բնույթ, և շատ համայնքային բյուջեներ ոչ մի կապ չեն
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ունենում իրենց համայնքների զարգացման միջնաժամկետ ծրագրերի և
դրանցից ակնկալվող արդյունքների հետ [2, էջ 14]: Այդ իսկ պատճառով
ներկայում շատ է կարևորվում համայնքի զարգացման ծրագրի և համայնքի բյուջեի միջև կապի ապահովումը: Ինչպես արդեն նշվեց, դրանք պետք
է դիտարկել որպես մեկ միասնական փաստաթուղթ:
Ամբողջական և լիարժեք տեղեկատվության բացակայությունը պայմանավորված է նաև ֆինանսական կառավարման գործընթացին համայնքի բնակիչների մասնակցության ոչ բավարար մակարդակով: Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը նախ հանդիսանում է կարիքների
բացահայտման, դրանց գնահատման և առաջնահերթությունների որոշման լավագույն տարբերակը, մյուս կողմից այն ՏԻՄ-երի հաշվետվողականության թափանցիկության բարձրացման միջոց է:
Ինչպես վկայում է միջազգային փորձը, տեղական ժողովրդավարության կայացման կարևորագույն գործիքներից է համայնքի զարգացման
ծրագրերի և բյուջեների մշակման, իրականացման ու կատարման նկատմամբ հանրային վերահսկողության և մասնակցայնության ապահովումը:
Այս տեսանկյունից, նույնպես, ՀՀ-ում ՏԻՄ-երն արդյունավետորեն չեն
կազմակերպում հանրային քննարկումներ: Մինչդեռ բնակչությունը պետք
է որոշի համայնքի զարգացման հեռանկարները և միշտ տեղյակ լինի կատարվող աշխատանքների ընթացքի մասին: Ռուս տեսաբանները իրենց
ժամանակակից աշխատություններում հաճախ են անդրադառնում տեղական ինքնակառավարման համակարգում կորպորատիվ մեթոդի կիրառմանը: Այս մեթոդը ենթադրում է համայնքի սեփականության կառավարման ժամանակ բոլոր շահագրգիռ կողմերի ակտիվ ներգրավում, ինչպես
ժամանակակից կորպորացիաներում է: Սակայն պետք է ընդունել, որ
Հայաստանի տեղական ինքնակառավարան համակարգը շատ հեռու է
նման բնորոշումից:
Բյուջեի հրապարակայնությանը կարող են նպաստել նաև այսպես
կոչված «միջնորդ կապավորները» (թաղային լիազորները, բնակշահագործման տեղամասերը, համատիրությունները), որոնք անմիջական
շփման մեջ են բնակչության հետ [4, էջ 170]:
Միջազգային պրակտիկայում արդեն տևական ժամանակ օգտագործում են բյուջետային գործընթացին բնակչության մասնակցության
գործակիցը, որն արտահայտում է բյուջետային գործընթացի արդյունավետությունը: Այդ գործակցի հաշվարկման ժամանակ կատարվում են
հանրային հարցումներ հետևյալ թեմաներով. Ի՞նչ չափով է բնակչությունը
տեղյակ համայնքի բյուջեից և բյուջետային քաղաքականությունից, գո՞հ
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են արդյոք համայնքի բյուջետային քաղաքականությունից, ի՞նչը կցանկանային փոխել բյուջետային քաղաքականության մեջ, ի՞նչ առաջնահերթություններ կսահմանեին համայնքի զարգացման համար, եկամուտների
օգտագործման ի՞նչ նոր ուղիներ կառաջարկեին և այլն:
Հարցման ժամանակ կարևորվում է նաև հարցվողների տարիքը, սեռը,
կրթությունը, աշխատանքը և այլն: Հարցման արդյունքներն ամփոփվում են և
օգտագործվում բյուջետային քաղաքականության բարելավման ժամանակ:
Պետական կառավարման հիմնախնդիրների համեմատ՝ տեղական
նշանակության խնդիրներն ավելի մեծ հաջողությամբ կարող են լուծվել
բնակիչների մասնակցությամբ: Այս առումով, տեղական ինքնակառավարման համակարգում մասնակցային կառավարման արմատավորումը
կարող է դիտվել ոչ միայն որպես տեղական ինքնակառավարման զարգացման ուղի, այլ նաև որպես մեկնակետ՝ վարից վեր սկզբունքով հանրային կառավարման ամբողջ համակարգը բարեփոխելու համար [6]:
Հաջորդ կարևոր խնդիրը համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու փոխհարաբերություններն են: Այս խնդիրն ազդում է ֆինանսական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորող միաժամանակ 2 բաղադրիչների վրա: Նախ՝ ավագանին, ներկայացնելով համայնքի բնակչության շահերը, պետք է ուսումնասիրի և գնահատի կարիքները
և, ըստ այդմ, որոշի ծախսերի իրականացման ուղղությունները, մյուս կողմից ավագանու անդամները շատ հաճախ օժտված չեն ֆինանսական կառավարման համապատասխան կարողություններով, հետևաբար արդյունավետորեն չեն իրականացնում իրենց վերապահված լիազորությունները:
Համայնքի ավագանին, հանդիսանալով ներկայացուցչական մարմին, պետք է լուրջ հակակշիռ լինի համայնքի ղեկավարի համար: Սակայն
այն պատկերը, որն իրականում առկա է Հայաստանի համայնքների մեծամասնությունում, այդ մասին չի վկայում: Համայնքներում համայնքի ղեկավարն իրեն է վերապահում համայնքի սեփականության կառավարման
ամբողջ իրավունքն ու պատասխանատվությունը: Ինքնուրույն է որոշում
ֆինանսական միջոցների օգտագործման ուղղությունները, առկա գերակայությունները, համայնքի զարգացման ծրագիրը և այլ կարևորագույն
հարցեր: Իսկ համայնքի ավագանու անդամները հանդիսանում են համայնքի ղեկավարի ցանկությունների և առաջարկությունների փաստացի
վավերացնողներ:
Ֆինանսական կառավարման արդյունավետությունը, ինչպես արդեն
նշվեց, մեծապես կախված է նաև ֆինանսական կառավարման գործըն-
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թացում համապատասխան կարողություններով օժտված մասնագետների ներգրավվածությամբ: Հետևաբար, համայնքների ֆինանսական կառավարման կարևորագույն խնդիրներից է ֆինանսական ոլորտի մասնագետների ոչ բավարար պատրաստվածությունը: Շատ համայնքներում (հատկապես փոքր գյուղական) բյուջետավարման գործընթացը իրականացվում է բարձր որակավորում չունեցող անձանց կողմից: Պատճառն
այն է, որ համայնքները չեն կարողանում գումարներ հատկացնել մասնագետների վերապատրաստման համար, ինչի արդյունքում տուժում է բյուջետային գործընթացի արդյունավետությունը:
Այս խնդրի համար որպես լուծում կարող է հանդիսանալ ֆինանսական ոլորտի մասնագետների անընդհատ վերապատրաստման կազմակերպումը ոչ միայն տեղական բյուջեների հաշվին, այլ նաև պետական
բյուջեների և այլ հնարավոր ֆինանսական աղբյուրների հաշվին: Այլ կերպ
ասած` այս խնդրին պետք է ուշադրություն դարձնեն ոչ միայն ՏԻՄ-երը,
այլ նաև շահագրգիռ այլ կողմեր, որոնց խնդիրը տեղական բյուջետային
գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացումն է:
Ֆինանսական կառավարման արդյունավետության երրորդ կարևորագույն բաղադրիչը ֆինանսական կարողությունների կրիտիկական մակարդակի առկայությունն է: Համայնքների սեփական միջոցների սահմանափակության պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում փնտրել
ֆինանսական կարողությունների ամրապնդման և ֆինանսական անկախության բարձրացման նոր լուծումներ, որի շրջանակներում հարկ է
ուշադրություն դարձնել պետական բյուջե վճարվող հարկատեսակներից կատարվող մասհանումներին: Այս հարցի շուրջ խնդիրն առավել
քան ակնհայտ է: Թեև օրենքով սահմանված է, որ եկամտահարկից, շահութահարկից և բնապահպանական վճարներից մասհանումները համարվում են համայնքային բյուջեի հարկային եկամտատեսակներ, սակայն իրականում համայնքները զրկված են այդ եկամտատեսակներից:
Մասհանումների ծավալը պետք է սահմանվի յուրաքանչյուր տարվա «Պետական բյուջեի մասին» օրենքով, սակայն արդեն բավական երկար ժամանակ «Պետական բյուջեի մասին» օրենքով նշված մասհանումները չեն
կատարվում:
Միջազգային պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում է եկամուտների
վերաբաշխման նշված տարբերակը: Մասհանումները ուժեղացնում են
համայնքների միջև մրցակցությունը և բարձրացնում արտադրողական
ուժերի տեղաբաշխման արդյունավետությունը: Կարծում ենք, որ Հայաս-
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տանում, նույնպես, հարկավոր է կիրառել նշված համակարգը: Այս դեպքում համայնքները կփորձեն ստեղծել գործարարության ընդգրկման
նպաստավոր պայմաններ, կներգրավեն նոր ներդրումներ և կմրցակցեն
նոր գործարանների կառուցման համար, որոնցում կբացվեն նոր աշխատատեղեր, իսկ համայնքները դրանցից կստանան լրացուցիչ եկամուտներ: Այս համակարգը միանշանակ ռազմավարական զարգացման և երկարաժամկետ պլանավորման լավագույն տարբերակներից մեկն է, սակայն պետք է ընդունել, որ իրագործման տեսանկյունից՝ շատ ավելի բարդ:
Բարդությունը պայմանավորված է մասհանումներն այս կամ այն համայնքի բյուջե ուղղելու հարցի արդարացի լուծման հետ: Արդարացիության խնդիրը պայմանավորված է հետևյալ հարցերով. ո՞ր համայնքի բյուջե
պետք է ուղղվի եկամտահարկից մասհանումը, եթե աշխատողը բնակվում
է մի համայնքում, բայց աշխատում է մեկ այլ համայնքում, ո՞ր համայնքի
բյուջե պետք է ուղղվի ավելացված արժեքի հարկից մասհանումը, եթե
ապրանքն արտադրվել է մի համայնքում, սակայն սպառվել է մեկ այլ համայնքում և այլն:
Օրինակ՝ ԱԱՀ-ից մասհանումների համար կարող ենք առանձնացնել
ԱԱՀ հաշվարկման և վճարման երկու հայեցակարգային սկզբունքներ:
Առաջինը «ծագման վայրի» սկզբունքն է, երբ ԱԱՀ-ն վճարվում է այն վարչական միավորի բյուջե, որտեղ տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը
ստեղծվել է: Ի տարբերություն «ծագման վայրի» սկզբունքի, երկրորդ`
«նշանակման վայրիե սկզբունքը ենթադրում է, որ հարկը պետք է վճարվի
այն միավորի բյուջե, որտեղ տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը սպառվել է [7]:
Այդուհանդերձ, մեկ բան պետք է հստակ գիտակցել. յուրաքանչյուր
համայնքի կայուն և երկարաժամկետ զարգացումը հնարավոր է միայն
բանիմաց, փորձառու և մոտիվացված ղեկավարի ու աշխատակազմի համատեղ ջանքերով, ինչպես նաև անհրաժեշտ է բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը համայնքային կառավարման գործընթացին:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩИНАМИ РА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
АМАЗАСП ХАЧАТРЯН
Армянский государственный экономический университет

Финансовая эффективность местного самоуправления обусловлена наличием полноценной и всеохватывающей информации о финансовом управлении, привлечением профессионалов, наделенных
финансовыми возможностями в области управления и минимальным
уровнем необходимых финансовых ресурсов. Следовательно эффективное управление финансами может осуществляться только при
наличии и оптимальной комбинации этих компонентов.
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет общины,
финансовоe управлениe, планирование.

CURRENT ISSUES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE
COMMUNITIES OF RA AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION
HAMAZASP KHACHATRYAN
Armenian State University of Economics

The financial efficiency of local self-governance is conditioned by the
availability of complete and comprehensive information in the process of
financial management, the involvement of professionals with appropriate
financial management capacities and the minimum level of needed financial
capacity. So effective financial management can only be performed with the
presence and optimal combination of these components.
Keywords: local self-government, Community Budget, financial
management, planning.
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՎԱՀԱՆՅԱՆ
Եվրոպական համալսարան

Ճգնաժամային կառավարման արդյունավետությունը հիմնականում դիտարկվում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնակչության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: Հոդվածում հակաճգնաժամային կառավարման արդյունավետությունը մեկնաբանվում է նաև ֆինանսատնտեսական հատույցի տեսանկյունից,
առաջարկելով արդյունավետության հաշվարկի նոր մեթոդաբանություն, հիմնված կառավարման տարբեր փուլերի նպակադրումներին
հասանելիության վերջնարդյունքների վրա:
Բանալի բառեր. ճգնաժամային կառավարում, կառավարման
արդյունավետություն, հանրային ծախսեր, շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն, բնակչության անվտանգություն:

Ճգնաժամային կառավարումը, որն առնչվում է տեխնածին, բնածին
և սոցիալ-կենցաղային աղետներից ձևավորվող արտակարգ իրավիճակների կարգավորմանը, հիմնականում հանրային ֆինանսավորում է պահանջում պետական և տեղական ինքնակառավարման բյուջեներից: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում այդ միջոցները
կազմում են տարեկան հանրային ծախսերի շուրջ 0,95%-ը, որոնք ուղղվում
են աղետների կանխարգելմանը և դրանցից բխող սոցիալ-տնտեսական
վանասակար հետևանքների դիմակայմանը [1]:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերջին տարիներին
ՀՀ-ում ճգնաժամային կառավարմանը ուղղված հանրային պաշարներից
ֆինանսավորումը համեմատաբար կայուն բնույթ է կրում, որում մեծ տեսակարար կշիռ (շուրջ 50%-ից ավելի) են զբաղեցնում փրկարար ծառայություններին ուղղված միջոցները (տե՛ս Գծապատկեր 1): Այս առումով,
ինչպես տեսության մեջ, այնպես էլ գործնականում հիմնախնդիր է՝ գնահատել ճգնաժամային կառավարման գործառույթներին ուղղված ծախսերի ֆինանսատնտեսական հատույցը, քանի որ այդ ծախսերը կատարվում
են հարկատուների հաշվին և դրանով իսկ, հանրային պահանջ է ձևավորվում դրանց հիմնավորման` առավել ևս արդյունավետության գնահատման ուղղություններով:
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Գծապատկեր 1. ՀՀ ԱԻՆ բյուջետային ֆինանսվորումը (հազ դրամ) [6]
Որպես կանոն, ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական
արդյունավետության գնահատումը մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ է
առաջացնում տեսաբանների շրջանում: Մասնագիտական գրականության մեջ կարծիք է հայտնվում, որ ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա
գնահատելու արտակարգ իրավիճակների կառավարմանն ուղղված ծախսահատույցը, քանի որ այդ ուղղությամբ պաշարներն ուղղվում են հանրային անվտանգության ապահովմանը և հիմնականում արդարացվում են
արտակարգ իրավիճակների ձևավորման ռիսկերի կանխարգելիության
տեսանկյունից, ուստի և ֆինանսատնտեսական արդյունավետության
մեկնաբանությունների կարիք արդեն իսկ չունեն:
Հեղինակների մեկ այլ խումբ, այնուամենայնիվ, կարևորում է ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական արդյունավետության
գնահատումը [2, стр. 45-46], սակայն հիմնականում շեշտադրում կատարելով արտակարգ իրավիճակների հանրային ծախսերի նպատակային
իրականացման հիմնավորմանը: Նրանց մասն էլ միևնույն ժամանակ արձանագրում է, որ գործնականում դժվար իրագործելի են կառավարման
վերջնադյունքների արժեքային չափումները [3, стр. 104]:
Իրականում, ճգնաժամային կառավարման նպատակադրումները ոչ
թե տնտեսական են, այլ անվտանգության ապահովման և վնասների
կանխարգելման թիրախավորում ունեն: Սակայն կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ ճգնաժամային ֆինանսատնտեսական արդյունավետության չափման և գնահատման գործնական հնարավորությունները դեռևս
իրենց չեն սպառել, եթե հաշվի առնվեն կառավարման փուլային հետևյալ
մոտեցումները:
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Արտակարգ իրավիճակների կանարգելման փուլ:
Այս փուլում առավել ֆինանսական միջոցներ են ծախսվում, կապված
փրկարարական աշխատանքների պաշարների ձևավորման, կանխատեսելի վնասների կանխարգելման աշխատանքների իրականացման
գործընթացների հետ [4, էջ 81-83]։ Ուստի, ճգնաժամային կառավարման
այս փուլում ծախսվող ֆինանսական պաշարների արդյունավետությունն
առաջարկում ենք չափել՝ ելնելով հնարավոր վնասների ձևավորման ռիսկերի զսպման տեսանկյունից:
Ընդ որում՝ համեմատական գնահատումներ կատարելու համար
նպատակահարմար ենք համարում օգտագործել հարաբերական ցուցանիշներ, մասնավորապես տոկոսներ և գործակիցներ, որոնցով ապահովվում է վերլուծվող գործոնների միասնական չափայնություն` ծախսեր (E)
և արդյունքներ (V) հարաբերակցությամբ:
E = V/E  max
Այսպես, եթե հաշվետու տարում արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման աշխատանքների գծով նախատեսված ֆինանսավորման ընդամենը 95%-ն օգտագործվել և արդյունքում վնասների առաջացման ռիսկերը կրճատվել են 85%-ով, ապա ծախսված ֆինանսական պաշարների
հատույցի գործակիցը կկազմի 1,117 (95/85): Իսկ եթե արտակագ իրավիճակների կանխարգելմանն նպատակով նախատեսված պաշարների
100% -ն էլ ծախսվի և արդյունքում հմնարավոր վնասների առաջացման
ռիսկերը կրճատվեն ընդամենը 75%-ով, ապա ծախսված ֆինանսական
պաշարների հատույցի գործակիցն արդեն կկազմի 0,75 (75/100):

Դիմակայում
•կանխարգելման
ծախսեր
•ռիսկայնության
նվազում

•դիմակայման ծախսեր
•վնասների մեղմում

Կանխարգելում

•վերականգման
ծախսեր
•հաջորդիվ
վնասների
կասեցում

Վերականգնում

Գծապատկեր 2. Ծախսերի ֆինանսատնտեսական հատույցը
ճգնաժամային կառավարման տարբեր փուլերում 1
Կազմվել է հեղինակի կողմից:

1
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Հետևաբար, ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական
արդյունավետության գործակիցը (E) որքան ձգտի առավելագույնի, այնքան բարձր կգնահատվի ծախսվող պաշարների հատույցն այդ բնագավառում: Ավելին, առաջարկվող գործակիցն անհրաժեշտ ենք գտնում հաշվարկելու ճգնաժամային կառավարման տարբեր փուլերում, դրանով իսկ
ոչ միայն համեմատական վերլուծություն անցկացնելով յուրաքնաչյուր
փուլում պաշարների կառավարման արդյունավետության,, այլև ամփոփ
գնահատելու ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական արդյունավետության մասին:
Այսպես, եթե երկրաշարժի հետևանով տեղի է ունեցել նաև տեխնածին աղետ (ջրամբարի պատնեշի ճեղքում), որի արդյունքում մի ամբողջ
բնակավայր հայտնվել է ջրհեղեղի ազդեցության գոտում, ապա մեր կողմից առաջարկվող ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական
արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ կլինի հավաքել
հետևյալ տվյալները:
Աղետի կանխարգելում (կառավարման առաջին փուլ):
Ջրամբարի պատնեշի ամրության պարբերաբար դիտարկման տարեկան ծախսերը իրականացվել են 98%-ով, որի արդյունքում պատնեշի
փլուզման ռիսկերը նվազեցվել են շուրջ 95%-ով:
Աղետին դիմակայում (կառավարման երկրորդ փուլ):
Ջրամբարի պատնեշի ճեղքումից հետո բնակչության փրակարար աշխատանքների ծախսերը իրականացվել են 100 %-ով, իսկ փրկված մարդկանց տեսակարար կշիռը կազմել է 92 %:
Աղետի բացասական հետևանքների վերականգնում (կառավարման երրորդ փուլ):
Ջրամբարի ճեղքման հետևանքով ջրհեղեղներն առավել վնասակար
կլինեին, եթե արտակագ իրավիճակների ծառայությունների կողմից չիրականացվեին տնտեսական օբյեկտների և բնակչության կացարանների ջրահեռացման վերականգման աշխատանքներ, որի համար նախատեսված
պաշարները ծախսվել էին 82 %-ով, արդյունքում 45 %-ով կրճատելով տնտեսական հաջորդիվ վնասների ձևավորման հնարավոր զարգացումները:
Այսպիսով, ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական
արդյունավետությունը տարբեր փուլում հանդես կգա հետևյալ գործակիցներով. աղետի կանխարգելում՝ 95/98=0.97, աղետին դիմակայում՝
92/100=0.92, աղետի բացասական հետևանքների վերականգնում՝
45/82=0.55: Հիմնվելով այս գործակիցների վրա՝ կարելի է եզրակացնել,
որ ծախսված պաշարների ֆինանսատնտեսական հատույցի տեսանկյու-
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նից առավել արդյունավետ կարելի է համարել ճգնաժամային կառավարման առաջին փուլը, երբ կատարվել են աղետի կանխարգելման աշխատանքներ:
Ֆինանսատնտեսական կտրվածքով արդյունավետության չափման
առաջարկվող մոտեցմամբ հնարավոր է գնահատել ծախսված պաշարների հատույցը ճգնաժամային կառավարման «կանխագելում (E1) – դիմակայում (E2)-վերականգնում (E3)» ողջ շղթայում (տե՛ս Գծապատկեր 2)՝ կիրառելով արդեն հետևյալ բանաձևը
∑E = E1 + E2 + E3 =  max ։
Այս դեպքում, արդեն ֆինանսատնտեսական արդյունավետությունը
համեմատության մեջ կդրվի իրականացվող տարբեր փրկարարարական
ծառայությունների միջև և կբացահայտվեն ճգնաժամային կառավարման
թույլ օղակները:
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ճգնաժամային կառավարման ֆինանսատնտեսական արդյունավետության առաջարկվող մեթոդաբանության շնորհիվ, մեր կարծիքով,
հնարավորություն կստեղծվի.
առաջին՝ արդյունավետությունը չափելի դարձնելիս յուրաքանչյուր
գործոնի համար կիրառել հարաբերական ցուցանիշներ (տոկոսներ, գործակիցներ), դրանով իսկ ճգնաժամային կառավարման տարբեր վերջնարդյունքները բերելով համադրելի դաշտ,
երկրորդ՝ գնահատելու ծախսված ֆինանսական պաշարների հատույցը կառավարման տարբեր փուլերում և իրականացնելու դրանց օգտագործման նպատակայնության համեմատական վերլուծություններ,
Երրորդ՝ բարձրացնելու ճգնաժամային կառավարման հաշվետվողականության աստիճանը, ներկայացնելով ոչ միայն շրջակա միջավայրի և
բնակչության պաշտպանության քանակական արդյունքները, այլև այդ
ուղղություններով ծախսվող հանրային պաշարների ֆինանսատնտեսական որակական հատույցները:
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ПОДХОДЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВАГАНЯН
Европейский университет

Эффективность антикризисного управления в значительной
степени рассматривается с точки зрения защиты окружающей среды и
гарантии безопасности населения. В статье предпринята попытка
прокомментировать эффективность антикризисного управления с точки
зрения финансово-экономической компенсации, предлагая новую
методику расчета эффективности, основанная на ожидаемых
результатах различных этапов антикризисного управления.
Ключевые слова: антикризисное управление, эффективность
управления, публичные расходы, защита окружающей среды,
безопасность населения.

APPROACHES OF CRISIS MANAGEMENT FINANCIAL-ECONOMIC
EFFICIENCY ASSESSMENT
VLADIMIR VAHANYAN
European University

The effectiveness of crisis management is largely viewed from the
standpoint of protecting the environment and defending the population. The
article attempts to comment on the effectiveness of anti-crisis management
from the financial-economic point of view, suggesting a new methodology of
effectiveness calculation, based on the expected outcomes of the various
stages of crisis management.
Keywords։ crisis management, management efficiency, public
expenditure, environmental protection, population safety.
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MILITARY EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN
COUNTRIES WITH HIGH MILITARY EXPENDITURE
VAHAGN POGHOSYAN
National Academy of Sciences of Republic of Armenia, Institute of Economics after M.Kotanyan
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This study uses the supply-side Feder-Ram model in conjunction
with the demand-side military Keynesian model to examine the nexus
between military expenditure and economic growth in two groups of
countries. Using static and dynamic panel data analyses methodologies
we find out that both models give similar results. We conclude that
although the military expenditure-economic growth nexus is not clearly
defined, for countries with the highest military expenditure, these costs
are justified.
Keywords: military expenditure, economic growth, Feder-Ram
model, augmented Keynesian model, panel data analyses, GMM.

Introduction
Military expenditure is an important part of public expenditure for
developing countries, which are sometimes more than spending on health
and education. In particular, in 2017 6.3% of public expenditures and 2% of
GDP were directed to military expenditures in low and middle-income
countries. Meanwhile, the corresponding figures for the EU countries were
only 3.1 and 1.5 percent 1.
The economic thought has not yet come up with a clear answer to
whether the increase in military expenditure contributes to economic growth
and welfare or not.
A group of economists, including the ones following the classical theory,
predict [1], on the basis of resource allocation, that defense expenditure
crowd out more productive expenditures and investment and thus reduce the
growth or welfare.
The nature of the crowding-out effect caused by military expenditures is
determined by the means of financing military expenditures, which are the
reduction of other public expenditures, tax increase, increased borrowing or
expansion of the supply of money. Further impacts of military expenditure
can vary depending on the financing means. Growing deficits can raise real
interest rates that would have a negative impact on the economy. Increased
military expenditure can change the industry structure through input-output
effects. Obviously, the resources used for military purposes cannot be used
for civilian purposes, but they can create some positive externalities.
1

Figures are taken from World Bank Data Indicators.

101

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2019

The burden of military expenditure will be justified if such positive
externalities as public security growth, commercialization of military R & D,
growth of investments in peaceful situations, compensate for the decline in
prosperity.
Keynesian theory, on the other hand, suggest that in the presence of
inadequate effective demand the operation of the multiplier would imply an
increase in the national product resulting from additional defense
expenditure; thus there is an economic justification for military spending. If
the economy operates with substantial excess capacity then additional
demand and output would raise capacity utilization, thereby increasing the
rate of profit and possibly accelerating investment. Whether in the short and
long run the former or latter effect dominates will determine the outcome of
defense on growth.
Literature Review
The literature on theoretical models and empirical research can be
grouped into [2]: the Benoit-type regressions, Feder-type supply-side
models, demand-side models, Deger-Type supply and demand models,
Barrow models, and Solow models. In addition, some empirical research
uses Granger's Causality Tests and tries to clarify the statistical impact
direction between military expenditure and economic growth.
Most researchers expect that there is a negative correlation between
military expenditure and economic growth. Empirical research, however,
gives a variety of outcomes: positive impact, negative impact, or lack of
impact connected with model selection and database enrollment. Therefore,
the study of the defense-growth relationship remains an important issue for
researchers.
Econometric studies of military expenditures in 14 OECD countries [3],
[4] suggest that major effect of military expenditures is to reduce investment:
there appears to be an almost one-to-one correspondence between the
shares of military expenditure and investment in the national product. A
similar result is reported for the Soviet Union in Green and [5].
Ward and Davis [6] used a three-sector Feder-Ram model for the US
over the period 1948 to 1990. They divided the effects of military spending
into productivity and externality effects. Overall, they find that military
spending had a negative effect on economic growth, with a negative
productivity effect but a positive externality effect.
Galvin [7] used 2SLS and 3SLS to estimate a demand and supply side
model for 64 LDCs using cross section data. He concluded that military
spending had negative effects on both economic growth and the savings
income ratio.
Benoit [8] showed that military expenditures accelerated economic
growth in 44 less developed countries. Since then, a number of studies have
been conducted to assess the impact of military expenditure on economic
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activity by using different groups of countries, different periods and empirical
methods.
Yildirim et al [9] using a dynamic panel data analysis method for 12
Middle East countries and Turkey, examined the correlation between military
expenditure and economic growth for the 1989-1999 period. Using the GMM
method, they have found a positive connection between military expenditure
and economic growth.
Stewart [10] applied a Keynesian demand function to a group of LDCs.
He found that both military and nonmilitary expenditures have positive effects
on growth, but that the effect of non-military spending is stronger.
Chowdhury [11] undertook Granger causality testing using military
burden time series for 55 LDCs. He found positive causality from military to
growth for seven countries, negative causality for 15 countries, no causality
for 30 countries and bi-directional causality for three countries.
Alexander [12] used a four sector Feder-Ram model for nine developed
countries over the period 1974 to 1985 using cross section time series data.
He found no effect of military spending on economic growth.
Gerace [13] used a spectral analysis type methodology to investigate
movements in US military expenditure, US non-military expenditure and US
GDP. He found evidence that non-military expenditure was used as a
counter-cyclical stabilization tool, but that military expenditure was not.
Theoretical model description
Models for the transmission mechanism from military expenditure to
economic growth are based either in the supply or demand-side of the
economy. Supply side models are based on an aggregate production
function approach; demand-side models are based on a variant of the
Keynesian consumption function.
We aimed to evaluate the impact of military expenditure on economic
growth both with supply side and demand side models. In particular, as an
empirical model representing the supply side, we selected Feder-Ram
model, and the Keynesian cross model, as represents the demand side
model.
Feder-Ram model
The empirical model estimated is a variant of a military inclusive
production function; commonly referred to as the Feder-Ram model. The
model is based on the production function proposed by Feder [14] when
looking at how exports affect economic growth and then extended by Biswas
and Ram [15] to include a military expenditure variable.
Consider a two-sector economy with a military (D) production function
and a civilian (C) production function:
(1)
M=M(LD,KD),
(2)
C=C(LC,KC,D),
where the inputs LD, LC, KD, KC are labor and capital shares allocated to the
military and civilian sectors respectively. The inclusion of D in (2) allows an
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externality effect from the military sector to the civilian sector. This can be
either in the form of a positive marginal product for the military in (2) or as a
relative factor productivity differential for labor and capital in the two sectors.
The latter effect can be a difficult one to identify in empirical application
because of limited data availability, especially for LDCs.
The aggregate labor and capital supplies are:
(3)
L=Lc+LD
(4)
K=Kc+KD
and Y is the total national income or output.
Y=D+C
(5)
Given the relationships above, taking the total differential of (5) and
dividing by Y gives

(6)
Multiplying the first term on the right-hand side of (6) by L/L and the third
by D/D allows (6) to be written in terms of growth rates

(7)
where the variables in (7) have the obvious interpretation with respect to (6)
and where the dot on the letters denotes relative derivative and F partial
derivative. Equation (7) is the simple form of the Feder-Ram model and
shows how economic growth depends on labor and capital growth and
military all weighted by their relative shares in output.
The addition of a constant (reflecting the technological change) and an
uncorrelated error process allows the model to be empirically tested. The
partial derivatives, F, are then found as estimated coefficients:
(8)
y = α + βl l + βk k + βd d + ε

(9)
where y, l, k and d are the standardized growth variables for income, labor,
capital and military.
Keynesian cross model
Atesoglu [16] and Halicioglu [17] added military expenditure as an
explanatory variable in the Keynesian Cross Structural Model and got the
following equation:
Yt=Ct+It+Xt+GEet+MEt
(10)
where Y is real aggregate output, C is real consumption, I is real
investment, X is real net exports, GE is real non-defense government
expenditures, and ME is real defense expenditures.
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Then the right hand side variables in the Keynesian cross are written out
with their own equations and sign expectations of parameters except the
exogenous variable GE, as follows:
Ct=a+b (Yt-Tt)
(11)
Tt=c+dYt
(12)
It=e-fRt
(13)
Xt=g-hYt-iRt
(14)
where T is real taxes, R is real interest rate.
For simplicity, Atesoglu [16] ignores the fact that R is in the complete
version of the new macroeconomic model and is explained by additional
equations. This paper also adopts the same approach and treats R as an
exogenous variable. It should also be noted that the investment equation in
the traditional Keynesian model is assumed to be related to the nominal
interest rate. If one solves equations 10-14 for a reduced form of Y, the
resulting equation added with a stochastic disturbance term (u) would be as
follows:
Yt=a1+a2GEt+a3MEt+a4Rt

(15)

where a1=[(a-bc+e+g )/(1-b(1-d)+h)]
a2=a3= 1 / [(1-b(1-d)+h)]
a4=-(f+i) / [1-b(1-d)+h)]
a2, a3>0, a4<0
Equation (15) is an estimable form of the new macroeconomic model in
which the impact of military and government expenditures on output is
measured.
Estimation of Empirical Models
In current study we aimed to explore the correlation between military
expenditure and economic growth for two groups of countries by means of
panel data regression analysis.
1. The first 25 countries with the largest share of military expenditure in
GDP. Armenia is the 23rd in the list.
2. The first 25 countries with the largest per capita military expenditure.
Armenia is the 70th in the list and has not been included in the list of taken
countries 1.
For this purpose, for both supply side and demand side models static
panel regression models to study the relationship for the two groups were
selected.
Based on the panel regression model selection algorithm fixed or
random-effects models were selected and the analysis of received results
was made.
1 In both cases, the choice of countries was made based on the following: the first 30
countries in the list were separated, then we chose the 25 countries, the data series if which
do not have missed values.
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In the Fixed Effect model, regression coefficients are stable, and only for
each country, a separate constant is estimated characterizing the country.
In the Random Effect model, it is assumed that the individual features
of the countries are random, not ccorrelated with regressors and are part of
the model error.
The choice of models was based on two tests.
1. Hausman Test: Responds to the question of which model is preferable,
fixed or random.
2. Random Effects LM Test. Responds to the question of which model
is preferable, random-effects model or OLS.
Modified Wald Test for Fixed Effect Panel Model and Wooldridge Test
for Serial Correlation have been used to check for heteroscedasticity and
serial correlation.
Wooldridge test showed Serial Correlation. Therefore, after estimating
static panel regression, we also estimated the Keynesian Cross model with
Dynamic panel data methodology (GMM (Generalized method of moments)
using Arelano-Bond first-order differences.
Yt=a1+a2GEt+a3MEt+a4Rt
Yit=a1+a2Yit-1+a3GEit+a4MEit+ a5Rit+λi+ξit
(16)
i=1,…25, t=1,…
Equivalently, Eq. (16) may be written as follows:.
Yit-1=a1+a2Yit-2+a3GEit-1+a4MEit-1+ a5Rit-1+λi+ξit-1
(17)
Where the subscripts i and t index countries and time, respectively. In
addition, the specification also contains an unobservable country-specific
effect λ and error-term ξ.
Arellano and Bond [18] propose transforming equation (16) into first
differences (FD) to eliminate country-specific effects as follows:
Yit -Yit-1 =a2Yit-1 -a2Yit-2+a3GEit -a3GEit-1+a4MEit -a4MEit-1+ a5Rit- a5Rit-1+ξit -ξit -1
ΔYit=αΔYit-1+βΔGEit+ςΔMEit+ dΔRit+Δξit (18)
Although the difference estimator above can control for country-specific
effects and simultaneity bias, it nonetheless has one major shortcoming.
Blundell and Bond [19] illustrate that when the independent variables are
persistent the lagged levels of the variables become weak instruments. They
illustrate that weak instruments may lead to biased parameter estimates in
small samples and larger variance asymptotically.
Since our sample was large enough, we took advantage of the
methodology offered by Arelano and Bond.
The Hansen Test and Arelano-Bond Serial Correlation Test were applied
to the estimated Models.
Data definitions and sources
Data were collected for 1994-2017 period with yearly frequency.
In the Feder-Ram model, labor variable was approximated by
population, since not all countries had full range labor data base.
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As real investments, the gross fixed capital formation was taken.
Military expenditures, GDP and gross fixed capital formation were taken
in current US dollars.
Military expenditure data were taken from SIPRI yearbooks. Data on
GDP, population size and gross fixed capital formation were taken from
World Bank Economic Indicator Yearbooks.
The database is balanced because for all countries data was available
for the same period.
In the Keynesian cross model for non-defense government expenditures
General Government final consumption expenditure was taken.
Military expenditures, GDP and General Government final consumption
expenditure were taken in current US dollars.
Military expenditure data were taken from SIPRI yearbooks. Data on
GDP, General Government final consumption expenditure and real interest
rates were taken from World Bank Economic Indicator Yearbooks
The database is balanced, except for the real interest rate data series.
In the static panel regression models we used the natural logarithms of
data series / except for the real interest rate data series /to interpret results
as elasticity.
In GMM models we used raw data series.
Results:
Feder-Ram Model: Four different models were estimated.
Model 1- Static panel regression for 25 countries with maximum military
expenditure per capita. Note that all countries on this list are high-income
countries.
Model 2- Static panel regression for 25 countries with maximum share
of military expenditure in GDP
Model 3 - Static panel regression for 25 countries with maximum share
of military expenditure in GDP, where income dummy was included
Model 4 - Static panel regression for 25 countries with maximum share
of military expenditure in GDP, where only low and middle income countries
from the list were included.
All the models estimated were statistically significant and satisfied the
panel regression model selection algorithm. The results of the Hausman test
showed that fixed effect models are preferable to random effect models. The
LM test showed that random effects are better than OLS.
Table 1 presents the results of the models estimated.
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Table 1
Feder-Ram Model Estimation Results1
Variables

Model 1Static panel
regression for 25
countries with
maximum military
expenditure per
capita.

Model 2Static panel
regression for 25
countries with
maximum share
of military
expenditure in
GDP

Model 3 Static panel
regression for
25 countries
with maximum
share of
military
expenditure in
GDP, where
income dummy
was included

Model 4 –
Static panel regression
for 25 countries with
maximum share of
military expenditure in
GDP, where only low
and middle income
countries from the list
were included.

α

-0.23(0.0000)

-0.14(0.0000)

-0.10(0.0000)

-0.14(0.0000)

17592.37(0.0397)

337.11(0.0032)

548.68(0.0001)

384.30(0.056)

1.16(0.0000)

0.82(0.0000)

0.63(0.0000)

0.74(0.0000)

3.97(0.0000)

5.52(0.0000)

5.78(0.0000)

8.43(0.0000)

Income
Dummy

0.01(0.0334)

Model estimation results show that:
 Military expenditures have a positive impact on GDP growth rates.
 Positive impact of military expenditure on GDP is higher for countries
with the largest military expenditure share in GDP than in countries with
maximum military expenditure per capita.
 Military expenditure variable has the greatest estimated value (8.47)
for low and middle income countries which are included in the list of countries
with the highest military expenditure share in GDP (model 4). It more than
twice exceeds the estimated value (3,97) for countries with maximum military
expenditure per capita (model 1).
 The population growth variable has the largest absolute value in all
models. This can be explained by the fact that the sectors of economy are
more labor-intensive than capital-intensive. Estimated value is greater for
high-income countries (model 1) than for low and middle-income countries
(model 4). Although this hypothesis should be checked by the example of
developed and developing countries.
Keynesian Cross Model
Within the framework of this model, for two groups of countries two
different types of models were estimated:

1

Source of table author’s calculations
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1. Static panel regression models. Based on the Hausman and the LM
Test results, it was shown that fixed effect static panel regression models are
preferred.
2. Dynamic Panel Regression Models /GMM/. Models were significant
when the real interest rate is excluded from the model. Models satisfied
Hansen test and Arrelano-Bond Serial Correlation Test conditions.
Results of the static and dynamic panel models are summarized below
in Table 2.
Table 2
1
Keynesian Cross Model Estimation Results
Variable

Model 5regression for
25 countries
with maximum
military
expenditure per
capita.

Model 6regression for
25 countries
with maximum
military
expenditure
per capita.

Model 7regression for
25 countries
with maximum
share of military
expenditure in
GDP

Model

Static
panel
regression
2.35(0.000)
0.90(0.000)
0.08(0.012)
-0.005(0.000)

GMM

Static
panel
regression
1.98(0.000)
0.83(0.000)
0.18(0.000)
-0.005(0.000)

C
LnGE
LnME
R
Y(-1)

0.92(0.000)
0.07(0.002)
0.09(0.000)

Model 8regression for
25 countries
with maximum
share of
military
expenditure in
GDP
GMM

0.91(0.000)
0.21(0.000)
-0.10(0.000)

The model estimation results show:
 Both military and non-military expenditures have a positive impact on
GDP. However, the estimated impact of non-military expenditures is more
than 8 times stronger.
 The positive impact of military expenditure on GDP is higher in
countries with the largest share of military expenditure in GDP (model 7.8)
than in countries with maximum per capita military expenditure (model 5,6).
This result confirms the result of the Feder-Ram model.
Both the supply and demand-side models show that military spending
has a positive impact on GDP.
Summing up, we can conclude that, although the military expenditureeconomic growth nexus is not clearly defined, for countries with the highest
military expenditure, these costs are justified.

1

Source of table author’s calculations.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В
СТРАНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ
ВААГН ПОГОСЯН
Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики им. М. Котаняна
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по
науке МОН РА в рамках научного проекта № 18T-5B047

В данном исследовании используется расширенная модель предложения Ф. Рамa в сочетании с расширенной Кейнсианской моделью
спроса с целью оценивания связи между военными расходами и
экономическим ростом в двух группах стран. Используя методологию
статического и динамического панельного анализа, мы обнаружили, что
получились схожие результаты. И поэтому можно сделать вывод, что
хотя связь между военными расходами и экономическим ростом четко
не определена, высокий уровень военных расходов оправдан в тех
странах, где их объемы достаточно большие.
Ключевые слова: военные расходы, экономический рост, модель
Федера-Рама, расширенная Кейнсианская модель, панельный анализ
данных, обобщенный метод моментов.
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ՝
ԲԱՐՁՐ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐՈՎ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
ՎԱՀԱԳՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած
ֆինանսավորմամբ՝ 18T-5B047 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:

Հետազոտության մեջ երկու խումբ երկրներում ռազմական ծախսերի
և տնտեսական աճի միջև եղած փոխառնչությունները գնահատելու նպատակով օգտագործվել է Ֆ. Ռամի առաջարկի և քեյնսյան պահանջարկի
ընդլայնված մոդելները: Օգտագործելով ստատիկ և դինամիկ պանելային
վերլուծության մեթոդները՝ ստացվեցին նմանատիպ արդյունքներ: Ուստի
կարող են եզրակացնել, որ թեև ռազմական ծախսերի և տնտեսական
աճի միջև փոխհարաբերությունները հստակ չեն, ռազմական ծախսերի
բարձր մակարդակն արդարացված է այն երկրներում, որտեղ դրանց ծավալները բավական մեծ են:
Բանալի բառեր. ռազմական ծախսեր, տնտեսական աճ, Ֆեդե-Ռամի
մոդել, ընդլայնված Քեյնսյան մոդել, պանելային վերլուծություն, մոմենտների ընդհանրացված մեթոդը:
Ներկայացվել է խմբագրություն 09.07.2019
Երաշխավորվել է տպագրության 16.09.2019
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ՀՏԴ 338.2

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ԽԶՄԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ (ՇՈԿԵՐԻ) ԴԻՄԱԳՐԱՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «ՀՀ
տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ փոխգործակցության
հնարավորությունները» թեմայի ֆինանսավորման շրջանակներում:

Մեկնաբանելով տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների փոխկապերի և խզվածության հիմնական վարկածները՝
ներկայացվում են այդ հատվածների զարգացման և կայունության
պայմանները: Տնտեսության նշված հատվածներում մրցակցության
խթանումը, ապրանքների և ծառայությունների մրցունակության,
ներքին ու արտաքին ցնցումների նկատմամբ ֆինանսական հատվածի դիմացկունության բարձրացումը, ֆինանսական հատվածում
պետական-մասնավոր գործընկերության զարգացումը հնարավորություն կտան մեղմել տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների խզումը:
Բանալի բառեր. իրական հատված, ֆինանսական հատված,
խզման հաղթահարում, ցնցումներ (շոկեր), մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն, գործընկերություն:

Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամերի փորձը փաստում է,
որ տնտեսության ֆինանսական հատվածի, իրական հատվածից
կտրված, չափից ավելի ընդլայնումը հանգեցնում է վերոնշյալ հատվածների միջև խզման խորացման և դառնում է արտաքին ու ներքին ցնցումների նկատմամբ ազգային տնտեսութան խոցելիության մեծացման և
մակրոտնտեսական անկայունության ուժգնացման աղբյուր: Տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների միջև ձևավորված փոխկապերի բնույթի, դրսևորման ձևերի և խզվածության պատճառների քննական
ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ընդհանրացված ներկայացնել դրանք
չորս տեսանկյունով.
1. տնտեսության ֆինանսական հատվածի «գերտաքացումը» պայմանավորված է իրական հատվածի պահանջարկի աճով` իրական հատվածի
աճի արագացումը բերում է ֆինանսական հատվածի ծառայությունների
նկատմամբ լրացուցիչ պահանջարկի դրսևորման,
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2. իրական հատվածի զարգացումը պայմանավորված է ֆինանսական հատվածի առաջարկով՝ ֆինանսական համակարգի զարգացումը
յուրօրինակ նորամուծական կառուցակարգ է, որը բարձրացնում է ողջ
տնտեսության գործելու արդյունավետությունը,
3. տնտեսության ֆինանսական և իրական հատվածների զարգացումը
փոխպայմանավորված է՝ մղված մեկը մյուսից:
Հաշվի առնելով այն, որ վերոնշյալը բնորոշ է և՛ զարգացած, և՛ զարգացող երկրների, այդ թվում նաև ՀՀ տնտեսությանը, կարևորվում է այնպիսի տնտեսական քաղաքականության իրականացումը, որը նպատակաուղղված է տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների
խզման հաղթահարմանը՝ առաջին հերթին նշված երկու հատվածների
արդյունավետության բարձրացմանն ու կատարելագործմանը միտված
միջոցառումների իրականացմամբ։
Իրական հատվածում ստվերայնության կրճատումը, թափանցիկ
հաշվապահական հաշվառման վարումը, պետության կողմից մրցակցության խթանումը և մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը մի կողմից կբարձրացնեն պաշարների հասանելիությունն իրական հատվածի
արտադրող և ծառայոււթյուններ մատուցող կազմակերպությունների համար, մյուս կողմից, կստեղծեն ներքին խթաններ՝ կապիտալի շուկա սուբյեկտների մուտքի համար։ Կարևոր է ազգային արժույթի կուրսի կայունացումը, ինչը կնպաստի արտահանմանը՝ ապահվելով հայրենական արտադրողի մրցակցային առավելությունները: Տնտեսության իրական հատվածի մրցունակությունը ԵԱՏՄ տարածքում և համաշխարհային տնտեսության մնացյալ հատվածում ապահովելու տեսանկյունից կարևորվում
են արտադրական սարքավորումների նորացումն ու արդիականացումը,
«ուղեղների արտահոսքի» կանխումը լավագույն մասնագետների նյութական խթանմամբ, նրանց համար աշխատանքի անհրաժեշտ պայմանների
ստեղծմամբ, ներդրումային միջավայրը գրավիչ դարձնելու, հարկային
օրենսդրությունը բարելավելու ճանապարհով երկարաժամկետ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը, կախված իրական հատվածի ձեռնարկությունների գիտատարության և շահութաբերության մակարդակից՝
տարբերակված տոկոսադրույքներով վարկավորման իրականացումը:
Տնտեսության ֆինանսական հատվածի արդիականացման համար
անհրաժեշտ է նվազեցնել սպեկուլյատիվ կապիտալի բաժինը, ինչն արտաքին գործոնների ազդեցությամբ բերում է երկրի ողջ տնտեսության
անկայունության: Դրա համար հարկավոր է ձևավորել ֆինանսական շուկայի արդյունավետ ենթակառուցվածքներ, որոնք կնախատեսեն արժեթղթերի սեփականատերերի շահերի և սեփականատիրական իրա-
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վունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենքների ու նորմատիվ ակտերի առկայություն, ներդնել բնակչության խնայողությունների վրա հիմնված ներքին ներդրումների ներգրավման խթանները, նվազեցնել փոխառությունների և կարճաժամկետ ներդրումների բաժինը տնտեսությունում,
զարգացնել պետական-մասնավոր գործընկերության համակարգը ֆինանսական հատվածում: Պետական միջամտությունը և գործընկերությունը որպես կանոն խթաններ են ստեղծում մասնավոր վարկատուների և
ներդրողների համար՝ առանց պետության համար մեծ ռիսկերի և ծախսերի, ինչպիսիք են վարկային երաշխիքների տրամադրման մասնակի սխեմաները, համատեղ հարթակների ստեղծումը:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս փաստել, որ
փոքր, հարաբերականորեն չբազմազանեցված տնտեսություն ունեցող
երկրներում ֆինանսական հատվածի զարգացման համար միջազգային
կապիտալի շուկան կարող է տրամադրել ֆինանսական համակարգին
սպառնացող ռիսկերի նվազեցման և բազմազանեցման հնարավորություններ, բայց այդ շուկաներին ինտեգրումը պահանջում է ակտիվ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության իրականացում՝ օտարերկրյա կապիտալի շոկ առաջացնող հոսքերը թուլացնելու համար [1]:
Ֆինանսական հատվածի զարգացումը պահանջում է մակրոտնտեսական և մակրոպրուդենցիալ կարգավորման նորմատիվային բազայի
կատարելագործում՝ ռիսկերի նվազեցման նպատակով: Խոսքն այն ռիսկերի մասին է, որոնք առաջանում են ֆինանսական ծառայություններ
տրամադրող ոչ բանկային հատվածի նոր կառույցների ստեղծմամբ, և
դրանով պայմանավորված՝ մրցակցության ուժեղացմամբ: Նշված միջոցառումները կամրապնդեն ֆինանսական հատվածի դիմացկունությունը
ներքին ու արտաքին ցնցումների նկատմամբ, կբարձրացնեն իրական ու
ֆինանսական հատվածների փոխգործակցության արդյունավետությունը:
Տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների խզման հաղթահարման հնարավորությունները դիտարկվում են նաև ֆինանսական
շուկան «խթանող» քաղաքականության համատեքստում։ Վերջինս ենթադրում է կարգավորման դաշտի բարեփոխումներ, կարճաժամկետ և
միջնաժամկետ միջոցառումներ, մասնավորապես ֆինանսական հատվածում մրցակցության խթանում։ Բնակչության մեկ շնչի հաշվով միջին և
ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում բանկային համակարգի մրցակցության խթանումը կարող է վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքների
սփրեդը կրճատելու կարևոր գործիք լինել:
Կարծում ենք, որ վերջին շրջանում ՀՀ ֆինանսական համակարգի
միասնական հսկողությունն ու կարգավորումն իրականացնող ինստիտուտի՝ ԿԲ-ի կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականությունը
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բավարար չափով նպատակաուղղված չէ ֆինանսական հատվածում
մրցակցության խթանմանը:
2014 թ. դեկտեմբերի 30-ին ՀՀ ԿԲ խորհուրդը որոշում ընդունեց նոր
ստեղծվող բանկերի համար անմիջապես, իսկ գործող բանկերի համար
2017 թ. հունվարի 1-ից ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը սահմանել 30 մլրդ դրամ, նախկին 5 մլրդ դրամի փոխարեն՝ սահմանաչափը
բարձրացնելով 6 անգամ 1 ։ Արդյունքում ՀՀ-ում գործող բանկերի թիվը
նվազեց՝ հասնելով 17-ի [2]։ Բանկերի թվի նվազումը զուգորդվեց շուկայում կենտրոնացվածության մակարդակի որոշակի աճով։ Այսպես՝ 2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ բանկային համակարգում 4 խոշորագույն
բանկերի ակտիվների կշիռն ընդհանուրում կազմում էր 48%, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 49%, 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 50%
[3]: ԿԲ-ն իր այս միջոցառումը հիմնավորեց ֆինանսական կայունության
ապահովման, բանկային համակարգի արդյունավետության և ծառայությունների մատչելիության բարձրացման նպատակների իրականացման
անհրաժեշտությամբ:
Վերոնշյալ սահմանաչափի բարձրացումը նաև պայմանավորված էր
փոքր բանկերի «իռացիոնալ» վարքագծով։ Փորձագետների գնահատումների համաձայն, ՀՀ բանկային համակարգը հետճգնաժամային ժամանակահատվածում զարգացավ էքստենսիվ ուղիով՝ ներդրումները չուղղելով նոր տեխնոլոգիաների և պրոդուկտների զարգացմանը։ Փոքր բանկերը, փոխանակ գրավեին շուկայի «խորշերը», փորձեցին դիրքավորվել որպես ունիվերսալ բանկեր և մրցակցել խոշորների հետ [4]։ Արդյունքում
չաշխատող վարկերի բաժինն ընդհանուր վարկերում սկսած 2005-ից աստիճանաբար բարձրացել է, 2005-ի 2.7%-ից 2016-ին հասնելով 9.5%-ի:
Հաջորդ տարիներին դրական միտումներ են արձանագրվել: 2019 թ. մայիսի դրությամբ ցուցանիշը կազմել է 5.3%: 2008-ից շարունակաբար նվազել է շահութաբերությունը ՀՀ-ում բանկային համակարգում: Վերջին 10
տարում բանկերի ակտիվների շահութաբերության (ROA) միջին ցուցանիշը նվազել է 3,3 անգամ` 2005 թ. գրանցված 3,01%–ից 2018–ին հասնելով 0,9%–ի [5]:
Հաշվի առնելով այն, որ ընդհանուր կապիտալի նվազագույն սահմանաչափի բարձրացումը չի նպաստում ֆինանսական համակարգում
մրցակցության բարձրացմանը, դեռ ավելին՝ ճնշում է մրցակցությունը՝

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհխրդի հմ․ 376-Ն որոշումը ՀՀ կենտրոնական
բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի հմ․ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին։
1
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առավել կոշտ դարձնելով հատկապես բանկային ծառայությունների սակագները, հնարավոր ենք համարում, որ երկարատև հեռանկարում ավելի
կխորանա իրական և ֆինանսական հատվածների խզումը:
Հարկ է նշել, որ Վրաստանի անհամեմատ ավելի կենտրոնացված 1
բանկային համակարգն ապահովում է արդյունավետության շարունակական աճ՝ 2017 թվականի ցուցանիշով հետ ենք Վրաստանից 1.52%-ով, իսկ
չաշխատող ակտիվների տեսակարար կշիռը 2.7 անգամ փոքր է եղել քան
ՀՀ բանկային համակարգում։ Վրաստանում շահութաբերության աճը
պայմանավորված է տոկոսային եկամտի աճով:
Կարծում ենք, որ ՀՀ ԿԲ-ն բանկերի արդյունավետության ցուցանիշների վատթարացմանը կարող է արձագանքել մրցակցության, արդյունավետության և կայունության միջև հավասարակշռություն ապահովող ակտիվ քաղաքականությամբ: Մրցակցության բարձրացմանը կարող է
նպաստել տեղեկատվական հոսքերի ակտիվացումը, ինստիտուցիոնալացումն ու հասանելիության մակարդակի բարձրացումը. հաճախորդների
վերաբերյալ տեղեկատվություն` բանկերի համար և բանկերի վերաբերյալ
տեղեկատվություն՝ հաճախորդների համար:
ՀՀ օրենսդրությունը, այդ թվում ԿԲ նորմատիվային կարգավորման
դաշտն առայժմ չեն տարբերակում ունիվերսալ և ներդրումային բանկերը
[6]։ Կարծում ենք, որ կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից
կարևոր է աստիճանական անցումը մասնագիտացված բանկային համակարգի, որը, սակայն ԿԲ սահմանած ներկա՝ չտարբերկված նորմատիվային դաշտի պայմաններում դեռ քիչ հավանական է։ Չտարբերակված նորմատիվային դաշտի պայմաններում, դիցուք նոր բացվող ներդրումային
բանկը փաստորեն պետք է ունենա նվազագույնը 30 մլրդ դրամի ընդհանուր կապիտալ, ինչը, կապիտալի շուկայի ներկա փոքր ծավալների պայմաններում, այնքան էլ իրատեսական չէ:
Ոչ բանկային ինստիտուտների զարգացման տեսանկյունից նպատակահարմար կլինի ագրոապահովագրության ներդրումը ՀՀ-ում, որը մի
կողմից կնպաստի ապահովագրական ընկերությունների զարգացմանը,
մյուս կողմից կարող է նպաստել բանկային համակարգում ռիսկերի
կրճատմանը՝ գյուղատնտեսական վարկերի հետ կապված:
Կարծում ենք, ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման ներկա փուլում
պետության մուտքը կապիտալի շուկա և ծրագրային ֆինանսավորման
պրակտիկայի կիրառումը՝ այսպես կոչված «քվազի-պետական» ինստի-

Վրաստանի բանկային համակարգում 2 խոշորագույն բանկերին բաժին է ընկնում
ամբողջ համակարգի ակտիվների ավելի քան 60%-ը
1
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տուտների ստեղծմամբ և ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման պարտատոմսերի թողարկմամբ 1 ոչ միայն կխթանի մրցակցությունն ու շուկայի
զարգացումը, այլև կնպաստի տնտեսությունում պաշարների առավել
արդյունավետ կերպով համախմբմանն ու օգտագործմանը՝ ֆինանսավորելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախագծերը։
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ФИНАНСОВЫМ
СЕКТОРАМИ ЭКОНОМИКИ КАК УСЛОВИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ
КАРЕН ГРИГОРЯН, КНАРИК ВАРДАНЯН, ГАЯНЕ АВАГЯН
Армянский государственный экономический университет
Статья подготовлена в рамках программы «Содержание и развитие инфраструктуры
научной и научно-технической деятельности» Министерства образования и науки РА, в
рамках темы «Возможности эффективного взаимодействия реального и финансового
секторов экономики РА»

Комментируя основные гипотезы взаимосвязи и разрыва в
реальном и финансовом секторах экономики, авторы представляют
некоторые условия для развития и стабильности обсуждаемых сфер.
Стимулирование конкуренции в реальном и финансовом секторах
экономики, повышение конкурентоспособности производимых товаров
и усточивости финансового сектора к внутренним и внешним шокам,
развитие государственно-частного партнерства в финансовом секторе
дадут возможность смягчить разрыв реального и финансового секторов
экономики.
Ключевые слова: реальный сектор, финансовый сектор, преодоление разрыва, шоки, макропруденциальная политика, партнерство.

OVERCOMING THE DISRUPTION OF REAL AND FINANCIAL
SECTORS OF ECONOMY AS A CONDITION OF OVERCOMING THE
SHOCKS OF ECONOMY
KAREN GRIGORYAN, KNARIK VARDANYAN, GAYANE AVAGYAN
Armenian State University of Economics
The article was prepared within the framework of the topic of "Opportunities for Effective
Interaction of the Real and Financial Sectors of the RA Economy" within the framework of the
Maintaining and Development of Scientific and Scientific-Technical Infrastructure Program of the
State Committee of Science of RA Ministry of Education and Science

The authors present the conditions for the development and
sustainability of the discussed spheres by specifying the main hypotheses of
the relationship and the possibility of disruption between the real and
financial sectors of the economy. The promotion of competitiveness in the
real and financial sectors of the economy, the competitiveness of the
produced products and services, financial sector's resistance to internal and
external shocks, the development of public-private partnerships in the
financial sector and other measures will enable to overcome or at least
mitigate the disruption between the real and financial sectors of economy.
Keywords: real sector, financial sector, overcome the disruption,
shocks, macro-prudential policy, partnership.
Ներկայացվել է խմբագրություն 23.07.2019
Երաշխավորվել է տպագրության 25.11.2019

119

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2019

ՀՏԴ 338

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԻՈՒՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների տնտեսական զարգացումների համեմատական վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ մենք գործ ունենք անհամաչափ զարգացման տեմպեր,
ինչպես նաև չափեր ունեցող տնտեսությունների հետ: Այս համատեքստում, բավականին դժվար է նշել, թե ինչպիսին կլինի տնտեսական ինտեգրման հետագա ընթացքը: ՀՀ տնտեսության համար
շատ հավանական է, որ ինտեգրման առաջիկա տարիներին լինեն
որոշակի դժվարություններ, սակայն անհրաժեշտ է դրսևորել ճկունություն և տարբերակված մոտեցումներով տնտեսությունը տանել նորարարական զարգացման ճանապարհով:
Բանալի բառեր․ Եվրասիական տնտեսական միություն, Մաքսային միություն, իրական ՀՆԱ, սպառողական գների ինդեքս
(այսուհետև՝ ՍԳԻ), համադրվող տնտեսություններ, միասնական
եվրասիական տնտեսական տարածք, փոխհամաձայնեցված տնտեսական քաղաքականություն:

2014 թ. մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի բարձրագույն նիստում Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ երկրների նախագահները ստորագրել են Եվրասիական
տնտեսական միության (այսուհետև՝ ԵԱՏՄ) մասին պայմանագիրը, որն
ուժի մեջ է մտել 2015 թ. հունվարի 1-ից: Հայաստանի Հանրապետության՝
ԵԱՏՄ մասին պայմանագրին միանալու պայմանագիրը ստորագրվել է
2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին և ուժի մեջ մտել 2015 թ. հունվարի 2-ին` դրանով
իսկ մտնելով տնտեսական զարգացման սկզբունքորեն նոր շրջափուլ [1]:
Իհարկե, այդ որոշմամբ Հայաստանն իր տնտեսական շահերի և հետաքրքրությունների առումով հայտնվեց եվրասիական տարածաշրջանում, որոշ առումով, սկզբունքորեն շրջադարձ կատարելով և Եվրոպական միությունից անցում կատարելով այլ բևեռ:
Այս համատեքստում սկսած 2013-ի սեպտեմբերից բազմիցս քննարկվել են ՀՀ-ի Մաքսային միության, այնուհետև` ԵԱՏՄ հետ փոխհարաբե-
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րությունների հարցերը, որոնք ունեն բազմավեկտոր ուղղվածություն, քանի որ առնչվում են` տնտեսական, քաղաքական, անվտանգության, ռազմավարական գործընկերության հետ և այլն:
Դրանից ի վեր անցել է գրեթե 5 տարի, իսկ դա նշանակում է, որ կարիք կա արդեն իսկ որոշակի վիճակագրական տվյալների բազայից ելնելով համեմատության առանցք անցկացնել վերոնշյալ երկրների տնտեսական հնարավոր զարգացումների միջև` փորձելով պատկերացնել, անդամակցող հինգ երկրներից որոնք են առավել շահեկան դիրքում հայտնվել:
Իհարկե, ԵԱՏՄ-ի ստեղծումը, որպես հակակշիռ բևեռ Եվրոպական
միությանը (ԵՄ) մի շարք դեպքերում համաշխարհային տնտեսության մեջ
մեծ դերակատարում ունեցող երկրների կողմից դիտվում է ոչ միանշանակ
կերպով, սակայն համաշխարհային տնտեսությունը զարգանում է խոշոր
տնտեսական հատվածների և տարածաշրջանային սկզբունքներից ելնելով, որն ենթադրում է տնտեսական, մաքսային, բանկային, արժութային
և մի շարք այլ միությունների ձևավորվում:
Հոդվածում փորձել ենք պարզել հետևյալ հարցերի պատասխանները`
• որ երկրներին է հաջողվել անդամակցությունից հետո ունենալ ամենաբարձր տնտեսական աճի կամ ՀՆԱ-ի տեմպերը,
• ինչպիսի միտումներ են արձանագրվել ՍԳԻ-ի կամ գնաճի տեմպերի
առումով:
Վերլուծելով ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների տնտեսական զարգացումներն ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ)՝ Համաշխարհային
տնտեսական զարգացումները 2019-ի հոկտեմբերի զեկույցի [2] կանխատեսումների` նախ նկատում ենք, որ նախորդ տարիների զեկույցների համեմատությամբ բացակայում է ԱՊՀ երկրների առանձին վիճակագրական հատվածը: Իսկ ԱՊՀ երկրների վիճակագրությունը ներառված է
Մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հատվածում:
Աղյուսակ 1
Անցումային շուկաներ ունեցող և զարգացող երկրների տնտեսություններ։
Իրական համախառն ներքին արդյունքն (ՀՆԱ) ըստ երկրների [3]
(տարեկան տոկոսային փոփոխություն)
Միջին
20012010
Ռուսաստան
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան

4.8
8.1
7.4
8.3
4.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.1
4.7
5.5
7.4
6.0

3.7
7.1
1.7
4.8
–0.1

1.8
3.3
1.0
6.0
10.9

0.7
3.6
1.7
4.2
4.0
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–2.3 0.3
3.3 0.2
–3.8 –2.5
1.2
1.1
3.9 4.3

1.6
7.5
2.5
4.1
4.7

2.3
5.2
3.0
4.1
3.5

Կանխատե-սումներ
2019 2020

2024

1.1
6.0
1.5
3.8
3.8

1.8
4.5
–0.4
3.5
3.4

1.9
4.8
0.3
3.9
3.4
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ՀՆԱ-ի աճի տեմպերով 2001-2010 թթ. միջին ցուցանիշով առաջին
տեղում գտնվել է Ղազախստանը` 8.3%, որին հաջորդում է Հայաստանը`
8.1 % ցուցանիշով: Ճգնաժամային տարիներին և, հատկապես, 2009-ին
ամենաբարձր ՀՆԱ-ի անկումն է գրանցվել ՀՀ-ում` -14.1% [2] (մինչև
ճշգրտումը` -14,4%), իսկ լավագույն դիրքերում է գտնվել` 1.2% ՀՆԱ-ի աճով
Ղազախստանը, դա է այն հիմնական պատճառը, որի շնորհիվ միջինում
Հայաստանի դիրքերը մինչև 2001-2010 թվականները թուլացել են [3]:
2010-2014 թթ. Ղազախստանում ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը բավականին
բարձր են, որը խոսում է այդ երկրի տնտեսության առաջանցիկ աճի և
զարգացման մասին, որը չենք կարող ասել Բելառուսի և Ռուսաստանի
տնտեսությունների մասին: ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի, Ռուսաստանի դեմ կիրառված
պատժամիջոցները ՌԴ տնտեսական աճի տեմպերի վրա լուրջ բացասական ազդեցություն են թողել, որոնք կնկատվեն նաև առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում ևս: Առաջիկա երկու տարիներին ՌԴ-ում դրանք
կհասնեն 1.1-1.9%-ի, իսկ 2024-ին կկազմեն` 1.8%:
Իհարկե, այդ միտումները տարածվում են ոչ միայն ՌԴ տնտեսության
վրա, այլև համաշխարհային ամբողջ տնտեսության մեջ է տնտեսական
աճը նվազում և 2019-ին վերջինս կկազմի` 3.0%, իսկ 2020-ին` 3.4%, սակայն դա նշանակում է, որ ՌԴ-ն անգամ համաշխարհային միջին տնտեսական աճի ցուցանիշից բավականին հետ է մնում [4, p. 146]:
Այս համատեքստում տրվող ամենակարևոր հարցերից մեկն այն է,
իսկ ինչով է պայմանավորված նման ցածր աճի տեմպեր ունեցող գործընկերոջ շուրջ ձևավորվող միությանն անդամակցությունը և արդյոք մեր
կողմից արված քայլն ուներ տնտեսական հիմնավորվածություն:
Պնդումներից մեկն այն է, որ ԵՄ տնտեսական աճի տեմպերը ևս
բարձր չէին, իսկ այժմ, օրինակ` 2019-ին կկազմեն ընդամենը 1.8 %, իսկ
2024-ին` 2.5 %, սակայն վերջինս ունի լուրջ տնտեսական ներուժ և բավականին մեծ ՀՆԱ՝ 18,7 տրլն դոլար: Մյուս կողմից ԱՊՀ տարածաշրջանը
ևս աչքի չի ընկնում աճի բարձր տեմպերով, սակայն Եվրասիական միության ընդլայնման պարագայում վերջինս կընդլայնի իր համագործակցության շրջանակներն ասիական զարգացող երկրների հետ, որոնք անգամ
2009-ի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիներին դրսևորում էին
միջինում 7.5 % աճ [5]: Այսինքն` ասիական տարածաշրջանն իր լուրջ դերակատարումը կարող է ունենալ ԵԱՏՄ կայացման գործում, հատկապես,
որ այստեղ կա Չինաստանի հետ համագործակցության և առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման հեռանկարը, որի ազգային բարեկեցությունը 2028-ին կարող է հասնել 51 տրիլիոն դոլարի՝ զիջելով միայն 72 տրիլիոն դոլար ցուցանիշին մոտեցող ԱՄՆ-ին [6]:
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Հայաստանի տնտեսության հեռանկարները հետհեղափոխական
ժամանակահատվածում բավականին դրական են, քանի ԵԱՏՄ բոլոր
երկրներից դրանք բարձր են, 2019-ի համար կանխատեսվում է` 6.0 %
տնտեսական աճ, 2020-ին` 4.8 %: Իհարկե, դա բավարար չէ ՀՀ տնտեսությանը լուրջ խթան հաղորդելու համար, սակայն համաշխարհային
տնտեսական աճի միտումներից գրեթե երկու անգամ ավելի աճն արդեն
իսկ խոսուն ցուցանիշ է:
Ինչ վերաբերում է Ղազախստանի և Ղրղըզստանի աճի տեմպերին,
ապա այս երկրներում հարաբերական կայունություն է, քանի որ 3.5-3.9 %-ի
հասնող աճի տեմպերի շրջանակում են վերջիններս գտնվելու առաջիկա
5 տարիների ընթացքում:
Որոշ առումով ռիսկային իրավիճակում է գտնվում Բելառուսը, քանի
որ վերջինիս աճի տեմպերը ոչ միայն բավականին ցածր են, այլ նաև
2024-ին կանխատեսվում են որոշակի տնտեսական անկման երևույթներ`
մինչը -0.4%-ի սահմաններում:
2014-2018 թթ. ընթացքում գրանցված տնտեսական աճի հանրագումարներով ամենաբարձր աճի տեմպեր է ունեցել Ղրղըզստանը 20%-ից
ավելի, չնայած վերջինս որոշակի առումով ավելի ուշ է անդամակցել միությանը: Երկրորդ տեղում է գտնվում Հայաստանը` գրեթե 20% ամբողջ այս
տարիների ընթացքում: Ղազախստանին հաջողվել է աճել գրեթե 15 %,
իսկ ամենա ոչ շահեկան դիրքում է գտնվել Ռուսաստանը, որին անգամ չի
հաջողվել հանրագումարային առումով աճել, դիտարկվող ողջ ժամանակահատվածում 5%-ով:
Իհարկե, տնտեսական աճի և զարգացման տեմպերի հետ կապված
հարցերն այսքանով չեն սահմանափակվում, քանի որ դրանց վրա ազդում
են ոչ միայն տարածաշրջանային խոշոր խաղացողները և միությունները,
այլ նաև երկրի ներքին տնտեսական վերադասավորումները և ճյուղային
տրանսֆորմացիաները կամ փոփոխությունները [7]:
Անդրադառնանք նաև ՍԳԻ միտումներին, որոնք ևս մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ իրական ՀՆԱ-ի աճի վրա:
ԵԱՏՄ երկրների շարքում Հայաստանն ամենացածր գնաճման (ինֆլյացիոն) տեմպեր ունեցող երկիրն է, և ինչպես ցույց են տալիս ԱՄՀ-ի
կանխատեսումներն այդ միտումները կշարունակվեն նաև հետագա տարիներին:
Դեռ ավելին, ՀՀ-ում 2016-ին գրանցվել է գնանկում (դեֆլյացիա)`
- 1.4%, իհարկե, այն կարելի է կապել նաև տնտեսական աճի ցածր տեմպերի, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի հետ, սակայն փաստը մնում
է այն, որ 2014-2018 թթ. ընթացքում Հայաստանում հանրագումարային
առումով գրանցվել է գրեթե 10.2 գնաճ [4]: Սա խոսում է այն մասին, որ
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ՀՀ ընկերությունները ԵԱՏՄ շրջանակներում ապրանքներ արտահանելիս ունենալու են որոշակի դժվարություններ: Այստեղ կարևորվում է փոխհամաձայնեցված տնտեսական և, հատկապես դրամավարկային քաղաքականություն ունենալու խնդիրը:
Պետք է նշել, որ ՍԳԻ-ի տեմպերով և´ Բելառուսում, և´ Ռուսաստանի
Դաշնությունում առկա են եղել լուրջ ռիսկեր մինչև 2015-ը, սակայն այժմ
այդ միտումները կայունացել են: 2014-2018 թթ. ընթացքում ՌԴ-ում հանրագումարային գնաճը կազմել է մոտ 37 %, իսկ Բելառուսում` 54.3 %, ինչ
վերաբերում է Ղազախստանին, ապա հանրագումարային գնաճը կամ
ՍԳԻ-ն կազմել է 41.4 %:
Աղյուսակ 2
Անցումային շուկաներ ունեցող և զարգացող երկրների տնտեսություններ:
ՍԳԻ ըստ երկրների [4]
(տարեկան տոկոսային փոփոխություն)
Միջին
20012010
Ռուսաստան
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան

12.5
4.4
20.1
8.6
7.4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.4 5.1 6.8 7.8
7.7 2.5 5.8 3.0
53.2 59.2 18.3 18.1
8.4 5.1 5.8 6.7
16.6 2.8 6.6 7.5

15.5
3.7
13.5
6.7
6.5

7.0
–1.4
11.8
14.6
0.4

3.7
1.0
6.0
7.4
3.2

2.9
2.5
4.9
6.0
1.5

Կանխատեսումներ
2019
4.7
1.7
5.4
5.3
1.3

2020 2024
3.5
2.5
4.8
5.2
5.0

4.0
4.1
4.0
4.0
5.0

Սպասվում է, որ 2019-ին Բելառուսում ՍԳԻ-ն կկազմի` 5.4 %, իսկ
2020-ին` 4.8 %, ՌԴ-ում 2019-ին ՍԳԻ-ն կհասնի 4.7 %-ի, իսկ Ղազախստանում 5.3 %-ի:
Փաստորեն, Մաքսային միության շրջանակներում Հայաստանը
գնաճի ռիսկերի առումով ունի, ունեցել է, ինչպես նաև առաջիկա տարիներին կունենա համեմատական առավելություն, իսկ ՀՀ ԿԲ-ն ամենաարդյունավետն է լուծում իր առջև դրված գնաճի կարգավորման
խնդիրները:
Իհարկե, միասնական համակարգման մի շարք հարցեր իր վրա վերցնում է Մոսկվան, սակայն ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում անդամ երկրներն իրար հետ ճանապարհ անցնելով միայն կարող են ստեղծել միասնական և
նույն կառուցակարգերի վրա աշխատող և գործող տնտեսական համակարգ [7]:
Շատ են դեպքերը, երբ խաղի կանոնները գործում են մի երկրի համար, իսկ մյուս երկրները հայտնվում են ոչ շահեկան իրավիճակում` բախվելով փաստաթղթերի միասնականացման խնդրին, օրինակ` վարորդական իրավունքների առումով և այլն:
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Իհարկե, կա հավանականություն, որ շատ հարցերում ինքնուրույն
տնտեսական որոշումներ կայացնելու հետ կապված կարող են առաջանալ
դժվարություններ, քանի որ դրանք պետք է փոխհամաձայնեցվեն միության մյուս անդամ երկրների հետ, սակայն այստեղ ևս անհրաժեշտ է
դրսևորել ճկունություն, բարձրացնել տնտեսության մրցունակությունը,
որպեսզի բանակցային հարցերում խոսել ոչ թե պարտվողի, այլ մրցակցային պայքարում հաղթողի ռազմավարություն ունեցողի դիրքերից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. https://www.mfa.am/hy/international-organisations/6 (Վերջին մուտք
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2. «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
2009թ. հունվար-դեկտեմբերին», էջ 9,
3. https://www.armstat.am/file/article/sv_12_09a_111.pdf
մուտք 05.11.2019թ.):

(Վերջին

4. World Economic Outlook, October 2019, Global Manufacturing
Downturn, Rising Trade Barriers, International Monetary Fund, p. 152.
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5. World Economic Outlook October 2014, Legacies, Clouds, Uncertainties,
World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, p. 193.
6. https://www.afrasiabank.com/en/about/newsroom/global-wealthmigration-review-2019 (Last accessed: 04.11.2019)
7. http://www.revistaespacios.com/a19v40n16/a19v40n16p08.pdf

125

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2019

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
АДАМЯН ГОРИУН
Академия государственного управления Республики Армения

Сравнительный анализ экономического развития стран Евразийского экономического союза показывает, что мы имеем дело с экономиками, которые имеют несоразмерные рост и темпы развития. В этом
контексте достаточно сложно предсказать, каким будет дальнейший
ход экономической интеграции. Вполне вероятно, что для экономики
Армении в предстоящие годы интеграции будут некоторые трудности,
но нужно проявить гибкость и вести экономику с диверсифицированным
подходом путем инновационного развития.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный
союз, реальный ВВП, ИПЦ, сопоставимые экономики, единое евразийское экономическое пространство, скоординированная экономическая
политика.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE EURASIAN ECONOMIC UNION MEMBER STATES
ADAMYAN GORIUN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The comparative analyses of the economic development of the member
states of the Eurasian Economic Union show that we deal with countries
which have asymmetric economic development and growth. In this context,
it is quite difficult to predict what the future course of economic integration
will be. The RA economy may face difficulties during the forthcoming years
of integration. However, we need to be more flexible and direct the economy
in the way of innovative development based on diversification approaches.
Keywords: Eurasian Economic Union, Customs Union, real GDP, CPI,
combined economies, Eurasian common economic area, coordinated
economic policy.
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ԱԶԳԵՐԻ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
ՄԱՐԻԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Արցախի պետական համալսարան

Ինքնորոշման համար պայքարող ազգերի և ժողովուրդների
պայքարի փորձը վկայում է, որ ինքնորոշման համար պայքարի
առաջին իսկ պահից մինչև սեփական պետության հռչակման և դրա
միջազգային իրավական ճանաչման ավարտը, պայքարող ազգի
կամ ժողովրդի բնակչության կազմի մեջ մտնող անհատները, ըստ
էության, զրկված են միջազգային հանրային իրավունքի նորմերով
պաշտպանվելու հնարավորությունից:
Հոդվածում ուսումնասիրվում և քննարկվում է այդ անհատներին
պատկանող իրավունքների խախտման և դրանց միջազգային իրավական պաշտպանության հետ կապված հիմնախնդիրները և դրանց
լուծման ուղիները:
Բանալի բառեր. ազգերի և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանություն, չճանաչված պետություններ։

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ հայեցակարգի էությունը բացահայտելու, դրանց պաշտպանությունն առավել լիարժեք երաշխավորելու
համար, inter alia անհրաժեշտ է պատշաճ խորությամբ ուսումնասիրել
ֆիզիկական անձի անհատական իրավունքների և ազգի ու ժողովրդի
ինքնորոշման` կոլեկտիվ բնույթի իրավունքի փոխկապվածության և փոխներգործության հիմնախնդիրը: Նման հարցադրումը պայմանավորված է
նրանով, որ պատմականորեն հենց մարդու իրավունքների և հիմնարարար ազատությունների համար պայքարը կարևոր նախադրյալ հանդիսացավ ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման միջազգային իրավական սկզբունքի ձևավորման համար: Պատահական չէ, որ XX դարում
մարդու իրավունքների ու հիմնական ազատությունների միջազգայնացմանը հետևեց ազգերի և ժողովուրդների կողմից իրենց ճակատագիրն
ինքնուրույն տնօրինելու իրավունքի միջազգային իրավական ամրագրումը:
Այսօր անվիճելի իրավաբանական հրամայական է, որ ազգամիջյան հակամարտությունները` կապված ինքնորոշման իրավունքի իրականացման
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հետ, արդեն վաղուց դուրս են եկել մետրոպոլիաների ներպետական իրավունքի շրջանակից և հանդիսանում են բացառապես միջազգային իրավունքի կարգավորման առարկա:
Ինչպես մարդու իրավունքների միջազգայնացման պարագայում, ազգերի և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման գործընթացը նույնպես բավականին դժվար ճանապարհ է անցել: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ազգերի ինքնորոշման իրավունքը` որպես ժողովրդավարական, քաղաքական պահանջ, աստիճանաբար վերափոխվեց միջազգային իրավունքի նորմի: Դրան նպաստեց
այն, որ միջազգային իրավունքը դադարեց լինել միայն «քաղաքակիրթ
ազգերի» իրավունք, այն աստիճանաբար պարտիկուլյար իրավունքից վերածվեց ունիվերսալ իրավունքի: Շնորհիվ Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի արդյունքով ձևավորված ժամանակակից միջազգային իրավունքի, ազգերի և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն իրավաբանորեն ամրագրվեց, որպես միջազգային իրավունքի համընդհանուր և
համապարտադիր` (jus cogens) սկզբունք: Սկզբնական շրջանում այս
սկզբունքն ամրագրվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, այնուհետև իր արտացոլումը գտավ 1966թ. մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային
զույգ դաշնագրերում, 1960թ. «Գաղութային երկրներին ու ժողովուրդներին
անկախություն շնորհելու մասին» հռչակագրում, 1970թ. «Միջազգային
իրավունքի սկզբունքների մասին» հռչակագրում, 1975թ. Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում և ուրիշ այլ միջազգային իրավական փաստաթղթերում:
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների միջազգային
իրավական հայեցակարգի համատեքստում ինքնորոշումը դիտարկվում է
որպես անձի ինքնորոշում, այն հանդես է գալիս որպես անձնական անհատական իրավունքների լրացուցիչ հիմք: Ինքնորոշման հիմքում, ի
թիվս այլնի, ընկած է առանձին անձի արժանապատվությունը, նրա էթնիկ, կրոնական կամ այլ ինքնությունը: Ինքնորոշման ձգտող ազգի կամ
ժողովրդի գլխավոր նպատակներից է` ավելի ազատ, ավելի լավ և ինքնուրույն ապրելու պայմանների ստեղծումը, մինչդեռ, ինչպես վկայում է
պրակտիկան, վերջիններս, երբ փորձում են իրականացնել իրենց բնական և միջազգային իրավունքով պաշտպանվող իրավունքը հաճախ
հայտնվում են մեկուսացված վիճակում, անընդհատ բախվում են իրենց
պատկանող իրավունքների մշտական ոտնահարումների փաստերի հետ,
զրկված են իրենց իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ միջոցներից: Գուցե վիճելի կարող է թվալ, սակայն մեր կարծիքով ժամանակակից միջազգային իրավունքն ըստ էության պաշտպանում է միայն ճանաչված պետությունների բնակիչների մարդու իրավունքները, մինչդեռ չճա-
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նաչված պետությունների ազգաբնակչությունը կարծես թե զրկված է մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանությունից: Գործնական կյանքում ստեղծված նման իրավիճակը ուղղակի հակասության մեջ է գտնվում
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի երկրորդ հոդվածում
ամրագրված այն դրույթի հետ, համաձայն որի որ յուրաքանչյուր ոք ունի
մարդու հիմնարար բոլոր իրավունքներն ու ազատություններն՝ անկախ
այն երկրի կամ տարածքի քաղաքական, իրավական կամ միջազգային
կարգավիճակից, որին պատկանում է անձը:
Անվիճելի է, որ անկախ նրանից, մարդն ապրում է միջազգայնորեն
ճանաչված երկրում, խնամարկյալ կամ ոչ ինքնավար պետության սահմաններում, թե ինքնիշխանության որևէ այլ սահմանափակումով պետական կազմավորման տարածքում, պիտի օգտվի մարդու հիմնարար բոլոր
իրավունքներից, այդ թվում նաև իրավունքների պաշտպանության միջազգային կառուցակարգերից: Քանի որ մարդը մեղավոր չէ, որ երկիրը,
ուր ապրում է, դեռևս պետությունների միջազգային ընտանիքի կողմից
ճանաչված չէ:
Ինքնորոշման իրավունքի իրականացումն էական պայման է մարդու
իրավունքների արդյունավետ ապահովման, երաշխավորման և պաշտպանության համար, հետևաբար, ազգերի և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը պետությունների համար նախատեսում է այնպիսի պարտավորություններ, որոնք պետք է իրականացվեն ներպետական իրավական համակարգում ու համահունչ լինեն այն պարտավորությունների հետ,
որոնք բխում են մարդու իրավունքների սկզբունքից:
Ըստ ներկայում ձևավորված առանձին տեսակետի՝ վերն ասվածի
համատեքստում ինքնորոշման իրավունքի կիրառումը, այդ թվում անջատման տեսքով, թույլատրվում է միայն մարդու իրավունքների համակարգային խախտումների դեպքում: «Լուիզիդուն ընդդեմ Թուրքիայի»
գործով ՄԻԵԴ-ի երկու դատավորներ այս գաղափարը ձևակերպեցին
հետևյալ կերպ. «Մինչև վերջերս միջազգային պրակտիկայում ինքնորոշման իրավունքը գործնականորեն նույնական էր, և իրոք, քանի որ այն
սահմանափակվում էր միայն ապագաղութացման իրավունքով: Իսկ վերջին տարիներին թվում էր, որ ժողովուրդները կարող են ինքնորոշման
իրավունքը կիրառել նաև այն դեպքում երբ մարդու իրավունքները հետևողականորեն ու կոպիտ կերպով խախտվում են կամ եթե դրանք առանց
որևէ ներկայացուցչության անբարեխիղճ ու խտրական ձևով զանգվածաբար ներկայացված չեն: Եթե այս նկարագրությունը ճիշտ է, ապա ինքնորոշման իրավունքը գործիք է, որը կարող է օգտագործվել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության միջազգային չափանիշների վերականգման համար» [1]:
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Այս իրավական տեսակետի կողմնակիցներից են իրավաբաններ՝
Ռ. Մաքորոդալենը և Ա. Փեթերսը [1, p. 127]:
Իրենց ինքնորոշման իրավունքը իրագործած և իրենց սեփական պետությունը ստեղծելու ցանկություն ունեցող ազգերը և ժողովուրդներն
ամենատարբեր մակարդակներում բախվում են մարդու իրավունքների
բազում խախտումների հետ: Որպես օրինակ կարող են ծառայել Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, Աբխազիայի Հանրապետությունը և Հարավային Օսիայի Հանրապետությունը, որոնց տարածքներն ըստ էության չեն գտնվում մարդու
իրավունքների վերաբերյալ ունիվերսալ և տարածաշրջանային միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի ներգործության ներքո:
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, հետխորհրդային տարածքում բնակվող ժողովուրդները, օգտվելով իրենց ինքնորոշման իրավունքից, հռչակեցին սեփական նորանկախ պետությունները: Մասնավորապես, հռչակվեցին
Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, Աբխազիայի Հանրապետությունը և Հարավային Օսիայի
Հանրապետությունը, որոնց ստեղծումը միջազգային հանրության կողմից
միանշանակորեն չընդունվեց:
Պայմանավորված այդ կոնֆլիկտային գոտիներում առկա իրավիճակով՝ դրանցում հաճախ խախտվում են հատկապես մարդու հետևյալ իրավունքները՝
1. Կյանքի իրավունք: Հակամարտությունների ծագման օրվանից վիճելի տարածքներում շատ հաճախ խախտվում է այս իրավունքը: Կյանքի
իրավունքը հանդիսանում է մարդուն պատկանող անօտարելի իրավունքներից մեկը, որն ենթադրում է, որ ոչ ոք մարդուն չի կարող կամայականորեն զրկել կյանքից: Դա վերաբերում է նաև բռնի անհետացումներին և
մահապատժին: Պետությունը պարտավոր է ապահովել իր քաղաքացիների համապատասխան պաշտպանությունը և չթույլատրել կյանքի իրավունքի խախտումներ: Այդ իրավունքի երաշխավորումը հատկապես բարդ
է ռազմական կամ սառեցված հակամարտությունների պայմաններում,
երբ որ նույնիսկ գոյություն ունեն համաձայնությունների կրակի դադարեցման մասին, այնուամենայնիվ տիրում է վախի և անպաշտպանության
մթնոլորտ: Վիճելի սուբյեկտների իշխանությունները հաճախ ի վիճակի
չեն լինում ապահովել իրենց քաղաքացիների կարևորագույն իրավունքներից մեկը՝ կյանքի իրավունքը [2]:
Օրինակ՝ չնայած 1994 թ. կրակի դադարեցման մասին կնքված Բիշքեկյան համաձայնագրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված: Կողմերը մշտապես շարունա-
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կում են մեղադրել միմյանց կրակի դադարեցման համաձայնագրի դրույթները մշտապես խախտելու համար: Յուրաքանչյուր տարի տասնյակ մարդիկ են զոհվում հակամարտության կողմերից որևէ մեկի արձակած
գնդակներից:
2. Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի արգելք: Հակամարտության գոտում ապրող անձանց նկատմամբ անմարդկային ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը դարձել է սովորական երևույթ: Էթնիկ հիմքով պայմանավորված խտրականությունը հաճախ խախտում է մարդու արժանապատվությունը: Նման դեպքեր տեղի են ունենում ամենօրյա կյանքում [3]:
Պետք է նշել, որ չճանաչված պետություններում ապրող մարդկանց
նկատմամբ հաճախ խոշտանգումներ ու դաժան անմարդկային վերաբերմունք են դրսևորվում արդարադատության իրականացման ընթացքում:
Ոստիկանական բաժիններում անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքը ստանում ծեծի, սննդից, ջրից զրկման, զուգարանից օգտվելու,
քնի անթույլատրելիության տեսք: Դա կատարվում է այն բանի համար, որ
ֆիզիկապես և հոգեպես ճնշեն զոհին:
Չնայած, Մերձդնեստրի սահմանադրությունն արգելում է խոշտանգումների կիրառումը, ոստիկանությունը դա դիտում է որպես քննչական
գործողությունների կատարման եզակի եղանակ: Նրանք բացահայտ կերպով խոտովանում են, որ չեն պատկերացնում ինչպես կարելի է ապացուցել հանցագործության կատարման փաստն առանց հանցագործին ստիպելու որ խոստովանեն իրենց հակաիրավական արարքները: Պետությունների կողմից նշանակվող պաշտպանները չնայած ինքները չեն մասնակցում իրենց պաշտպանյալների հետ վատ վերաբերմանը, անուղղակիորեն նպաստում են արատավոր փորձին, դրելով խոցելի զոհերին
ճնշման տակ արագ ճանաչել իրենց մեղքը [4]:
Նշվածից դժվար չէ նկատել, որ բոլոր տեսակի խոշտանգումները,
դաժան, անմարդկային վերաբերմունքներն առաջացնում են նաև անձնական ազատության ու անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումներ:
3. Քաղաքացիության իրավունք: Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը (ԱՀ), Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի Հանրապետությունները (բացի ԱՀ-ից, քաղաքացիության հետ կապված հարցերը ԱՀ-ում կարգավորվում են ԱՀ սահմանադրությամբ ու 1995 թ. «Քաղաքացիության հիմնական սկզբունքների մասին» օրենքով, որն ավելի շատ ունի հռչակագրի տեսք) ունեն իրենց քաղաքացիության մասին օրենքները և քաղաքացիներին տալիս են սեփական անձնագրեր, սակայն ճանաչվում են այդ անձնագրերը միայն չնչին
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թվով երկրներում, որոնք ճանաչել են նրանց անկախությունը: Առկա իրավիճակը առաջ է բերում մի շարք լուրջ հետևանքներ քաղաքացիների համար, հատկապես այն հարցում, ինչը վերաբերում է քաղաքացիության
իրավունքին և ազատ տեղաշարժվելու իրավունքին:
Այսպես, Արցախի Հանրապետության բնակչության 99,7 տոկոսը էթնիկ հայեր են, ունեն ՀՀ քաղաքացիություն և կարող են մեկնել ինչպես
Հայաստան, այնպես էլ այլ երկրներ, որոնք ճանաչում են հայկական անձնագրերը: Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանի Հանրապետություն արգելված է
մուտք գործել ՀՀ անձնագրեր ունեցողների և բավականին բարդ է հայկական ազգանուններ ունեցողների համար:
ՄՄՀ 475.000 բնակչության մոտ 200.000 ունեն ՌԴ քաղաքացիություն, իսկ մնացած` 300.000 մոլդովական ու տասնյակ մարդիկ ունեն Ուկրաինայի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի քաղաքացիություն: Հարավային
Օսիայի Հանրապետության և Աբխազիայի Հանրապետության բնակչության 90 տոկոսն ունեն Ռուսաստանի քաղաքացիությունը: Ռուսաստանի և
վերոնշյալ պետությունների կողմից խրախուսվում է ՌԴ քաղաքացիության ձեռք բերումը: Աբխազիայի Հանրապետության ու Ռուսաստանի դաշնության միջև կնքված համագործակցության ու ռազմավարական միջոցների մասին պայմանագրի 13-րդ հոդվածի համաձայն. «Ռուսաստանի
Դաշնությունը լրացուցիչ միջոցներ է ձեռնարկում, որոնք ուղղված են
Աբխազիայի Հանրապետության բնակչության կողմից ՌԴ քաղաքացիության հաշտեցված կարգով ձեռքբերմանը»: Մինչև 2008 թ. ռուսական
անձնագրեր տրամադրվում էին ՌԴ արտաքին գործերի նախարարության կողմից [5]:
Գոյություն ունեցող առավել բացասական հետևանքները կապված
չճանաչված երկրների անձնագրերի հետ հանդիսանում է այդ երկրներում
բնակվող քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման իրավունքի խախտումները, հատկապես դե-ֆակտո իշխանության երկրեր և այլ երկրներ մեկնելիս: Մինչդեռ, ազատ տեղաշարժման իրավունքը հաճախ խախտվում է
սահմանների հետ կապված վեճերի արդյունքում:
4. Առողջության պահպանության իրավունք: Չճանաչված պետություննրի մեկուսացումը և բնակչության ազատ տեղաշարժվելու հնարավորության բացակայությունը սահմանափակում են այդ պետություններում
ապրողների որակավորված առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը:
Առողջապահության վիճակը հեռավոր վայրերում հաճախ հուսադրող
չէ, ինչը մի շարք բնակիչների ստիպում է բժշկական օգնություն ստանալ
իրենց բնակության վայրից դուրս: Այսպես, օրինակ, Աբխազիայի բնակիչ-
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ներից շատերը բուժման նպատակով մեկնում են Ռուսաստան կամ Թբիլիսի: Դրա հետ մեկտեղ ճանապարհին նրանք հաճախ բախվում են բարդությունների հետ վարչական սահմանի գծի հատման ժամանակ: Երբեմն
այն կապված է ճանաչվող անձնագրերի (այդ թվում վրացական) բացակայությամբ, իսկ երբեմն սահմանը պետք է հատել, սակայն անցագրային
կետերն արդեն փակվել են: Որպես վառ օրինակ կարելի է ներկայացնել
այն, որ 2012թ. Գալյան շրջանում ութ հիվանդների մահը, որոնք մնացել էին
առանց բժշկական օգնության, որը կարող էին ցուցաբերել Վրաստանում:
5. Կրթության իրավունք: Հետխորհրդային տարածաշրջանում
իրենց ինքնորոշման իրավունքն իրականացրած և սեփական պետությունը
ստեղծած ժողովուրդների կրթության իրավունքը չի խախտվում միայն
Արցախի Հանրապետությունում: Դա պայմանավորված է, որ ԱՀ բնակչությունը միասեռ է: Այդ կապակցությամբ մայրենի լեզվով ուսուցանելու
հնարավորությունը հանդիսանում է յուրօրինակ լակմուսի թուղթ, որը
հնարավորություն է տալիս որոշել թե փոքրամասնությունն ենթարկվում է
խտրականության թե՝ ոչ: Մերձդնեստրում, Աբխազիայում և Հարավային
Օսիայում բնակվող ժողովուրդները հնարավորություն չունեն կրթվել մայրենի լեզվով, ինչը համապատասխանաբար վկայում է, որ խախտվում է
նրանց կրթության իրավունքը:
Որպես վառ օրինակ ներկայացնենք Մերձդնեստրում կրթության
իրավունքի խախտման հանրահայտ դեպքերից մեկն, որը քննության էր
առվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում: «Քաթանն ու
այլք ընդդեմ Ռուսաստանի և Մոլդովայի» նախադիպային գործում գանգատարկուները (երեք դպրոցների աշակերտներ և ուսուցիչներ, որտեղ
դասավանդվում է մոլդովերենով ու նրանց ծնողները) գանգատ են ներկայացրել, որ դեմ են նրանց դպրոցները փակելու և Մերձդնեստրի իշխանությունների կողմից հետապնդվելու գործընթացին: 2012 թ. հոկտեմբերի
19-ին Դատարանը որոշել էր, որ Ռուսաստանը, ով շարունակում է ռազմական, տնտեսական և քաղաքական օգնություն ցուցաբերել Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությանը, որը հակառակ դեպքում չէր
կարող գոյություն ունենալ, համաձայնագրի շրջանակներում պատասխանատվություն է կրում գանգատարկուների կրթության իրավունքի խախտման համար [6]: Քաթան և մյուսները Մոլդովայի և Ռուսաստանի դեմ գործով Մերձդնեստրում բնակվող մոլդովացի դիմորդները բողոքարկել էին
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական համաձայնագրի (կրթության
իրավունք) վերաբերյալ հոդված 2-ի հմ․ 1 արձանագրության համաձայն
դպրոցների փակման, Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության
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կողմից դպրոցների շենքերի բռնագրավման, պարբերական բռնությունների և սպառնալիքների դեմ: ՄԻԵԴ-ը որոշել էր, որ տվյալ գործողությունները նպատակ ունեն ռուսականացնել Մերձդնեստրի մոլդովական համայնքի բնակչությանը՝ տարածելով ռուսերենն ու ռուսական մշակույթը
տվյալ տարածքում՝ Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությանը
Ռուսաստանին միանալու և Մոլդովայից բաժանվելու նպատակին համաձայն: Դատարանը եզրահանգել է, որ տեղի է ունեցել կրթության իրավունքի խախտում՝ սահմանելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատասխանատու է Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության շարունակական օգնություն ցուցաբերելու մեջ, որը հակառակ դեպքում չէր կարող գոյատևել [7]:
6. Կարծիքի արտահայտման ազատություն: Ռեպրեսիաների և պոտենցիալ բռնկումների պայմաններում, որոնք բնորոշ են վիճելի սուբյեկտներին, խոսքի ազատությունը ենթարկվում է խախտումների: Մարդիկ,
ովքեր ցանկանում են օգտվել իրենց խոսքի ազատության իրավունքից վիճելի տարարածքներում իշխողներին քննադատելու համար, չեն ընկալվում որպես հասարակության համար պիտանի համախոհ ազատամիտ,
ակտիվիստներ, անկախ լրագրողներ կամ իրավապաշտպաններ: Ընդհակառակը, նրանց հաճախ կպցնում են այնպիսի պիտակներ ինչպիսինն են
դավաճաններ կամ օտարերկրյա լրտեսներ, իբր թե նրանք փորձում են
խախտել անկախության հասած տարածքների դե-ֆակտո տատանվող
հավասարակշռությունը: Բացի այդ, բոլոր այդ սուբյեկտներում հեռարձակվում են ռուսական զանգվածային լրատվության միջոցները, որոնք
տարածում են ռուսական քարոզչական հռետորությունը:
7. Արդար դատաքննության իրավունք: Այս իրավունքի իրականացումը զգալիորեն կապված է մարդու իրավունքերի և ազատությունների
նկատմամբ հարգանքի աստիճանից ու երկրում գործող դատարանների
գործունեությունից: Ուսումնասիրվող չճանաչված պետությունները հիմնականում ունեն եռաստիճան դատական համակարգ:
Պետության չճանաչվածությունն առաջ է բերում մի շարք կազմակերպչական խնդիրներ: Դրանցից առաջինը դատարանների անկախության երաշխավորման պակասն է: Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունում դատավորների մեծամասնությունը նշանակվում են Նախագահի կողմից (հաշտարար դատավորներն ընտրվում են բնակչության
կողմից, իսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորները նշանակվում
են Նախագահի, խորհրդարանի և դատավորների համագումարի կողմից
երկուական դատավորներ): Աբխազիայի Հանրապետությունում այս հարցը
իր արտացոլումն է գտնում դատավորների անփոփոխելիության մեջ:
1994 թ. սահմանադրությամբ դատավորներն անփոփոխելի էին, իսկ
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1999 թ. Հանրաքվեի ժամանակ որոշվել էր, որ նրանք կընտրվեն 5 տարի
ժամկետով: Ներկայում, համաձայն «Դատական իշխանության մասին»
օրենքի Սահմանադրական դատարանի դատավորներն ընտրվում են 15
տարի ժամկետով, իսկ մնացած դատավորները ` 10 տարի:
Երկրորդ խնդիրը կապված է կոռուպցիայի հետ, որն արտահայտվում
է որոշումների կայացման ժամանակ իշխանության մարմինների և իշխող
կլանների ճնշմամբ, նաև դրամական պարգևատրմամբ: Ենթադրվում է,
որ այս խնդիրն ավելի սուր է դրված Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունում, Աբխազիայի Հանրապետությունում և Հարավային Օսիայի
Հանրապետությունում: Եվ պատահական չէ, որ ԶՏՄ-ներով տարածված
է մի կատակ, ըստ որի աբխազական դատարանը դատավարության երկու կողմերին տրամադրել է միևնույն գործով դատավճռի ըստ բովանդակության հակասական տարբերակներ: Հաշվի առնելով ազգային դատարանների անհեռանկարային բնույթը կոռուպցիայի զոհերը դիմում են ՌԴ
արտաքին գործերի նախարություն, մայրական երկրներին կամ ՄԻԵԴ:
Առավել բարեհաջող է իրավիճակը ԱՀ-ում: Վերջին տարիներին այնտեղ
իրականացվել են դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումներ: Կարևոր
հանգամանք է այսպես կոչված «պաշարված բերդի» համախտանիշը,
ըստ որի՝ կոռուպցիան դիտարկվում է որպես օգնություն թշնամուն: 2014 թ.
Գելապի ինստիտուտի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ ԱՀ
բնակչության 72% վստահում են գործող դատական համակարգին:
Երրորդ խնդիրը` բավարար միջոցների և պաշարների պակասն է:
Դատարանները հաճախ տեղակայված են անհամապատասխան շինություններում: Այսպես, Գուդաուտայի դատարանը (Աբխազիայի Հանրապետություն) տեղակայված է մասնավոր առանձնատնում, Լենինգորսկյան
շրջանում (Հարավային Օսիայի Հանրապետություն)` երկու աշխատասենյակներում, որոնք վարձակալված են բանկի շենքում:
Չորրոդ խնդիրը` ցածր իրավագիտակցության մակարդակն է: Վերջինս արտահայտվում է դատական հանրույթի պասիվությունը, իրավունքի կիրառման հարցերով պարզաբանումների բացակայությունը, մեծաքանակ դատական սխալները, գործերի քննության դատավարական
ժամկետների խախտումները, տեղեկատվության ոչ բաց լինելը և այլն:
Այսպես, Աբխազիայի Հանրապետությունում դատավորները ուղղակիորեն չեն կիրառում Սահմանադրությունը ու միջազգային իրավունքի նորմերը, իսկ Հարավային Օսիայի Հանրապետությունում գոյություն ունի
պրակտիկա` բարդ գործերին մասնակցելու համար փաստաբաններ հրավիրել Հյուսիսային Օսիայից [5, с. 40-42]:
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Ներպետական մակարդակում գործող դատական համակարգի բացակայության պայմաններում, միջազգային կազմակերպությունների օգնությանը դիմելը ճանաչված պետությունների համար միակ ելքն է: Միևնույն ժամանակ, պաշտպանության միջոցի ներքո ենթադրվում է ոչ միայն
քաղաքացիների իրական հնարավորությունը ներկայացնել անհատական
գանգատ միջազգային դատական ատյան, օրինակ` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Մինչդեռ, իր ինքնորոշման իրավունքն
իրականացրած, բայց միջազգային հանրության կողմից չճանաչված պետությունում ապրող անհատն, որի հիմնական խախտվող իրավունքները
ներկայացվել է, չի կարող դիմել որևէ միջազգային ատյաններ, այդ թվում`
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Եվրոպական դատարան դիմելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ եթե խախտվել են
Կոնվենցիայում կամ դրա կից արձանագրություններում ամրագրված
իրավունքները՝ գանգատի առարկայի չափորոշիչը (ratione materia): Ինչպես նկարագրել ենք հոդվածում, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական համաձայնագրով երաշխավորված իրավունքներից շատերը խախտվում են չճանաչված պետություններում, հետևաբար Եվրոպական դատարանը էական դերակատարություն ունի խախտված իրավունքները վերականգնելու հարցում:
Իրոք, ներկայում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ձևավորվել է շատ տարօրինակ, ավելի ճիշտ է ասել անընդունելի
իրավիճակ: Հայտնի է, որ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի
տրամաբանության, նրա փիլիսոփայության հիմքում ընկած է այն կանխադրույթն, որ մարդուն պետք է պաշտպանել նախ և առաջ իր սեփական
պետությունից: Դա է պատճառը, որ պետությունները մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր ստորագրելիս ստանձնում
են ոչ թե vis-à-vis (միմյանց նկատմամբ), այլ erga omnes բնույթի պարտավորություն, այսինքն պարտավորություն ամբողջությամբ վերցրած ողջ
միջազգային հանրության առջև:
Ճիշտ է, ուսումնասիրվող պետություններից յուրաքանչյուրը ձգտում է
ստեղծել ժողովրդավարական պետություն, փորձում է ամբողջովին ապահովել իր իրավազորության ներքո գտնվող անհատների իրավունքների և
օրինական շահերի պաշտպանությունը, սակայն չի բացառվում, որ ինչպես
դատական, այնպես էլ գործադիր մարմինների մակարդակով կարող է
խախտվի այս կամ այն անձի միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքները և
ազատությունները, ընդ որում, ինչպես վկայում է այլ պետությունների
պրակտիկան, իրավակիրառման ընթացքում նման խախտումներ բացա-
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ռելը գրեթե անհնարին է (խախտումը կարող է տեղի ունենալ ինչպես դիտավորության, այնպես էլ ցածր պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով), և ստացվում է, որ իրավախախտման զոհն, որը որպես մարդ, անհատ իրավաբանորեն ունի միջազգային կոնվենցիոն իրավունքներ ու ազատություններ,
սակայն քաղաքական նկատառումներից ելնելով պետությունների միջազգային ընտանիքը ժամանակավորոպես «կասեցնում է» նրա իրավաբանական իրավունքները, մինչև նրա պետության լիարժեք ճանաչումը: Մեղմ
ասած, սա կարելի է որակել նույնիսկ «միջազգային անարխիա»:
Կարծում ենք, չճանաչված պետությունների հետ կապված իրավիճակը զուտ քաղաքական կամայականության արդյունք է և զուրկ է որևէ հիմնավոր և տրամաբանական իրավական հիմքերից:
Կենսականորեն անհրաժեշտ է հասնել վիճելի կարգավիճակ ունեցող
տարածքներում մարդու իրավունքների վերաբերյալ հիմնական հարցերի
լուծմանն՝ անկախ այդ տարածքների քաղաքական ճանաչումից կամ իրավական կարգավիճակից: Մարդիկ, որոնք բնակվում են վիճելի կարգավիճակ ունեցող երկրներում, չեն կարող օգտվել իրավական պաշտպանության միջոցներից, ինչի հետևանքով առաջանում է իրավական փակուղու
իրավիճակ: Ներպետական պաշտպանության կառուցակարգեր կամ
չկան կամ անարդյունավետ են, իսկ տարածաշրջանային և միջազգային
պաշտպանության մեխանիզներից հնարավոր չէ օգտվել: Արդյունքում,
խախտվում են մարդու իրավունքները, քանի որ չճանաչված պեությունները գտնվում են միջազգային իրավունքի գործողության ոլորտից դուրս,
իսկ այնտեղ բնակվողները մեկուսացման մեջ:
Մարդու իրավունքների առկա խնդիրների լուծելու համար, բացի միջազգային դատական ու կվազի դատական մարմիններին դիմելու հետ
կապված հարցերը լուծելը, ցանկալի է, որ դրանք լրացվեն Եվրոպայի
Խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի համապատասխան գործողություններով: Օրինակ, խաղաղ բանակցությունների մասնակցությունը, դիվանագիտական
կապերի հաստատումը չճանաչված պետությունների հետ, վստահության
ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումների իրագործումը, մարդու իրավունքների ոլորտում մոնիթորինգի անկացումը: Որպես օրինակ կարող է
հանդիսանալ Եվրոպայի խորհրդի Մարդու իրավունքների նախկին հանձնակատար, ՄԱԿ-ի ավագ փորձագետ Թ.Համերբերգի այցը Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետություն և այնտեղ մարդու իրավունքների
կապակցությամբ տիրող իրավիճակի մասին հաշվետվության ներկայացումը հանրությանը [8]: Նման այցեր ցանկալի է իրականացնել նաև այլ
չճանաչված պետություններ: Կարծում ենք, բավականին արդյունավետ
միջոց կարող է համարվել նաև չճանաչված պետությունների կարգավի-
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ճակին վերաբերող միջազգային բանակցությունների և այլ հանդիպումների ժամանակ, ի թիվս այլնի, ինքնորոշվող տարածքում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի քննարկումը: Ավելին, օրինակ
ԱՀ-ում ԵԱՀԿ-ի կողմից իրականացվող բանակցային գործընթացը ոչ
միայն պետք է պարտադիր զուգորդվի հանրապետությունում մարդու
իրավունքների պաշտպանության վիճակի ուսումնասիրությամբ, այլև դրա
արդյունքները պետք է համադրվի Ադրբեջանում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի հետ: Չենք կարծում, որ այսօր առավել բարենպաստ և պաշտպանված միջավայրում ապրող ԱՀ-ի բնակիչները կհամաձայնվեն ապրել խանական բարքեր և տոտալիտար քաղաքական ռեժիմ ունեցող Ադրբեջանի կազմում:
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ПРАВО НАРОДОВ И НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫЗОВЫ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МАРИАМ ГРИГОРЯН
Арцахский государственный университет

Как свидетельствует опыт наций и народов борющихся за
самоопределение, от самого начала борьбы за самоопределение до
конца провозглашения своего собственного государства и его международно-правового признания лица, являющиеся частью борющейся
нации или народа, по существу лишены возможности защищать себя в
соответствии с нормами международного публичного права.
В статье рассматриваются и обсуждаются вопросы, касающиеся
нарушения прав, принадлежащих этим лицам, их международноправовой защиты и путей их решения.
Ключевые слова: право народов и наций на самоопределение,
международная защита прав человека, непризнанные государства.

RIGHTS OF NATIONS AND PEOPLE'S SELF-DETERMINATION AND
CHALLENGES AGAINST HUMAN RIGHTS PROTECTION
MARIAM GRIGORYAN
Artsakh State University

As evidenced by the experience of nations and peoples fighting for selfdetermination, from the very beginning of the struggle for self-determination
to the end of proclaiming their own state and its international legal
recognition, persons who are part of a warring nation or people are
essentially denied the opportunity to defend themselves in accordance with
the international public law.
The article examines and discusses issues related to the violation of the
rights belonging to these persons, their international legal protection and the
ways to solve them.
Keywords: the right of peoples and nations to self-determination,
international protection of human rights, unrecognized states.
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ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԱԳՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան

Հոդվածում ներկայացվում են «ձևական սխալ» եզրույթի ոչ
հստակ ամրագրումից բխող խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիները: Ներկայացվող խնդիրն իրավական որոշակիության
սկզբունքի խախտման տեսանկյունից կարող է հանգեցնել վարչական մարմնի հայեցողական լիազորությունների կամայական դրսևորումների: Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է նաև դատական պրակտիկան, այնուհետև ամփոփելով և վերլուծելով կատարված հետազոտության արդյունքները, տրվել է հեղինակային դիրքորոշում «ձևական սխալ» եզրույթի վերաբերյալ:
Բանալի բառեր. ընտրական, իրավական որոշակիություն,
օրենսդրական փոփոխություն, մեկնաբանում, ձևական սխալ, վարչական վարույթ, դիմումատու:

Ընտրությունները ժամանակակից հասարակության կյանքում, որպես
ժողովրդավարության երաշխիք, ունեն առանցքային դեր և հանդիսանում
են քաղաքական իշխանության կառուցակարգային ձևավորման ամենակարևոր ընթացակարգային հենքը։ Ընտրությունները թույլ են տալիս
պարբերաբար որոշելու հասարակական տրամադրությունները, նախասիրությունները, քաղաքական կամքը և, ըստ այդմ էլ՝ ժողովրդին ներգրավելու երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացներին։ Ընտրական
գործընթացի կազմակերպման ու անցկացման որակից է կախված տվյալ
երկրի ժողովրդավարության աստիճանը։
Ընտրական իրավունքն անձի քաղաքական իրավունքների կարևոր
բաղադրիչն է, և եթե այն արդյունավետ չի իրականացվում, քաղաքացու
մյուս իրավունքների իրագործումը դառնում է խնդրահարույց, քանզի
ընտրական իրավունքի խեղաթյուրված իրականացումը գործնականում
վտանգում է ողջ քաղաքական համակարգը՝ դրանից բխող բացասական
հետևանքներով հանդերձ: Այդ իսկ պատճառով, ընտրական իրավունքի
իրականացումն ու պաշտպանությունն ուղեկցվում է որոշակի առանձնահատկություններով, մասնավորապես ստեղծվում են որոշակի ընթացակարգեր, վերահսկողական կառուցակարգեր և պայմաններ, սահմանվում
պատասխանատվության միջոցներ ընտրախախտումների համար և այլն:
Ընտրական իրավունքը, ըստ էության, հանդիսանում է այն սակավաթիվ
իրավունքներից, որոնց իրավական հիմքերը կարիք ունեն պարբերաբար
բարելավվելու:
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Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թ. մայիսի 25-ին ընդունվեց
նոր Ընտրական օրենսգիրք (սահմանադրական օրենքը), որն ուժի մեջ
մտավ 2016 թ. հունիսի 1-ին: Այդ օրենսգիրքը սահմանեց միանգամայն
նոր իրավական հիմքեր, սակայն բազում հարցեր ոչ միայն այդպես էլ
մնացին չլուծված, այլև դրանց, մեր կարծիքով, ավելացան նորերը: Խնդիրներ կան, հատկապես, վարչական վարույթի և վարչարարության ոլորտում, որն ընտրական իրավունքի իրացման և պաշտպանության, թերևս,
ամենակարևոր մասն է կազմում:
Ընտրական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն.
«Կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովում վարչական վարույթն իրականացվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, սույն օրենսգրքով սահմանված առանձնահատկություններով և ժամկետներում» [1]: Առաջին հայացքից թվում է, թե հստակ ու
սպառիչ սահմանված է ընտրական գործընթացում վարչական վարույթի
և վարչարարության իրականացման կարգը, սակայն, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառել սահմանված իրավակարգավորումը, անհարկի առաջ են գալիս շատ խնդիրներ, որոնք կարգավորված չեն ինչպես
ՀՀ ընտրական օրենսգրքով, այնպես էլ «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
Առհասարակ, արդյունավետ իրավական ակտ ստեղծելու գործում մեծ
դերակատարում ունի իրավական նորմի հիմնավորված ընտրությունը,
քանի որ դրանով է պայմանավորված հիմնարար նպատակին՝ ակնկալվող արդյունքին հասնելը: Իրավական համակարգի առանձնահատկությունները թելադրված են նաև այնպիսի գործոնով, ինչպիսին է, օրինակ՝
հասարակական հարաբերությունների բարդ ու հակասական բնույթը,
ինչը հնարավորություն չի տալիս օրենսդրությամբ սպառիչ կանխատեսելու բոլոր հնարավոր իրավիճակները: Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ
դեռևս չի ձևավորվել իրավակարգավորման արդի պահանջներին համապատասխան լիարժեք իրավաբանական տեխնիկա և այլն:
Առկա բազում խնդիրների համակարգից սույն հոդվածում կանդրադառնանք «ձևական սխալ» եզրույթի ոչ հստակ ամրագրումից բխող հարցադրմանն ու առկա հիմնախնդիրների լուծման հնարավոր ուղիներին:
Խոսքը վերաբերելու է ՀՀ ընտրական օրենսդրության շրջանակներում
քննարկման առարկա եզրույթի կիրառմանը, քանի որ յուրաքանչյուր ոլորտում այդ եզրույթի գնահատումը պետք է տեղի ունենա տվյալ ոլորտի
առանձնահատկությունների պարտադիր հաշվառմամբ: ՀՀ ընտրական
օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ եթե դիմումում
առկա են ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել, ապա ընտրական
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հանձնաժողովը կամ ինքն է շտկում դրանք` նախապես կամ հետագայում
դիմողին իրազեկելով այդ մասին, կամ դիմողին հնարավորություն է ընձեռում շտկելու այդ սխալները` սահմանելով ողջամիտ ժամկետ: Օրենսդիրն օգտագործում է «ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել» արտահայտությունը, սակայն չի հստակեցնում ոչ «ձևական սխալ» եզրույթը,
ոչ էլ այն, թե ի՞նչ պետք է հասկանալ «ձևական սխալներ, որոնք կարող
են շտկվել» արտահայտության տակ, մասնավորապես ի՞նչ կարգով կարող են շտկվել, ի՞նչ միջոցների հաշվին և այլն: Սա խնդիր է այնքանով,
որ համապատասխան դիմումում առկա սխալի գնահատմամբ պայմանավորված հետևանքները կարող են տարաբնույթ լինել:
Մի մասնավոր օրինակ. եթե վարույթ իրականացնող ընտրական
հանձնաժողովը դիմումում առկա սխալը գնահատի որպես շտկման ենթակա ձևական սխալ, հնարավորություն ընձեռի այդ սխալն ուղղել՝ սահմանելով ողջամիտ ժամկետ, սակայն նշված ժամկետում այդ սխալները
չվերացվեն, ապա ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված կանոնակարգումներով առաջնորդվելով՝ այդ դիմումներն անխուսափելիորեն պետք է
թողնվեն առանց քննության, դրանցով հնարավոր չի լինի հարուցել վարչական վարույթ կամ կայացնել վարչական վարույթի հարուցումը մերժելու
մասին որոշում՝ թեկուզ այդ դեպքում ընտրական հանձնաժողովն իրավասու է սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնելու վարչական վարույթ:
Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս թերի իրավական կարգավորումները գործնականում ընտրական հանձնաժողովներին կանգնեցնում են դժվար կացության առաջ:
«Ձևական սխալ» եզրույթի ոչ հստակությունն աղերսներ ունի իրավական որոշակիության սկզբունքի խախտման հետ, որը կարող է հանգեցնել
վարչական մարմնի «բացարձակ» հայեցողական լիազորությունների իրականացմանը: Իրավական որոշակիությունը հիմնական երաշխիք է համարվում իրավական նորմերի միատեսակ ընկալման ու կիրառման համար:
Իհարկե, սրանք միանգամայն իրավաչափ պահանջներ են, սակայն
գերխնդիրը տվյալ դեպքում ոչ միայն իրավական նորմերի հստակությունն
է, այլև դրանց իմաստը համարժեք բացահայտելու և դրան համապատասխան իրավակիրառ պրակտիկա ձևավորելու մշակույթը [2, էջ 5]:
Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում արտահայտած
իրավական դիրքորոշումներում բազմիցս անդրադարձել է իրավական
որոշակիության սկզբունքին, մասնավորապես, իր 2015 թ. հունիսի 9-ի
թիվ ՍԴՈ-1213 որոշման մեջ արձանագրել է. «…իրավական որոշակիության սկզբունքը ... ենթադրում է նաև, որ իրավահարաբերությունների բոլոր սուբյեկտների, այդ թվում` իշխանության կրողի, գործողությունները
պետք է լինեն կանխատեսելի ու իրավաչափ» [3]:
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Վճռաբեկ դատարանն իր որոշումներում նույնպես անդրադարձել է
ձևական խախտումներին, մասնավորապես, իր 24.09.2014 թ. թիվ
ԵԱՔԴ/1020/02/14 քաղաքացիական գործով կայացրած որոշմամբ արձանագրել է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ առկա են հայցադիմումի ձևին և
բովանդակությանն առաջադրվող պահանջների ձևական խախտումներ,
ինչպես նաև պրակտիկ խոչընդոտներ, որոնք հնարավոր է շտկել գործը
դատաքննության նախապատրաստելու փուլում, դատավորը պետք է ձեռնամուխ լինի հայցադիմումը վարույթ ընդունելու, իսկ դրանում առկա
անհստակությունները շտկելու գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլում, ինչը բխում է «դատարան դիմելու» և «դատարանի մատչելիության» իրավունքներից [4]: Ստորև սխեմատիկ ներկայացված են
քննարկվող խնդրի պատճառները (տե՛ս Գծապատկեր).

Գծապատկեր. Պատճառահետևանքային կապերի
վերլուծության բուրգ
Ինչպես երևում է պատճառների բուրգում առկա պատճառահետևանքային կապերի վերլուծությունից, իրավական խնդրի առաջացման արմատական պատճառը, որից էլ հենց առաջանում են մյուս երկու` անմիջական
և խորքային, պատճառները, կախված է իրավաստեղծման գործընթացի
ոչ ճիշտ և ոչ արդյունավետ իրականացման կառուցակարգից: Այսինքն՝
խնդրի լուծման գերագույն նպատակին հասնելու համար նախ և առաջ
պետք է որակապես «հասունացնել» իրավաստեղծման գործընթացն իր
փուլերով և սահմանել գերագույն նպատակին հասնելու միջանկյալ նպատակներ: Կարծում ենք, այս խնդրի համատեքստում որպես միջանկյալ
նպատակ կարելի էր սահմանել օրինակ՝ հետազոտել և վերլուծել հանձնաժողովներ ներկայացվող դիմումները` հաշվի առնելով ընտրական գործընթացի, դիմումներ ներկայացնելու ընթացակարգի, ժամկետների
առանձնահատկությունները, այս մեթոդով, թերևս, հնարավոր կլիներ
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առավել հստակեցնել առկա խնդիրները, գտնել ավելի արդյունավետ լուծումներ և արդեն իսկ իրավաստեղծման գործընթացում փորձել այդ լուծումներն օգտագործել իրավական ակտում առկա խնդիրների լուծմանն
ուղղված մասնագիտական խմբի կողմից իրավական նորմի ընտրության
փուլում: Այլապես, իրավական ակտում կունենանք այսպես կոչված «մեռած նորմ», որը, ամրագրված նորմի տարաբնույթ ընկալմամբ պայմանավորված, կհանգեցնի առավել վտանգավոր հետևանքների:
Իրավական խնդրի լուծման ամենատարածված միջոցը օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով իրականացվող լուծումն է:
Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով առկա խնդրի լուծումն իրականացվում է իրավական ակտում տվյալ հարցի վերաբերյալ նոր իրավակարգավորում սահմանելով, առհասարակ առկա իրավակարգավորումից
հրաժարվելով, այսինքն՝ հանելով գործող դրույթը, նորմը և չսահմանելով
նորը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ իրավակարգավորումը
չի կարող արդյունավետ լինել՝ ելնելով իրավական ակտի կիրառման երկրի սոցիալ-իրավական, քաղաքական և այլ առանձնահատկություններից:
Սակայն իրավական ակտում առկա թերություններն օրենսդրական
բարդ ու տևական ընթացակարգով վերացնելու փոխարեն առավել նպատակահարմար կլիներ, եթե պարզապես իրավական ակտում առկա
խնդիրը լուծվեր ողջամիտ մեկնաբանության շնորհիվ: Եվ օրենսդրական
փոփոխությունները, և մեկնաբանությունը դրանք իրավական միջոցներ
են, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ավելի որակյալ և գործնականում կիրառելի իրավական նորմի, իրավակարգավորման, իրավական
դրույթի սահմանման համար, ինչպես նաև որակյալ և արդյունավետ իրավական ակտ ստեղծելու համար:
Դիմումում առկա «ձևական սխալ»-ի հետ կապված խնդրի լուծման համար որպես իրավական միջոց, կարելի է ընտրել ողջամիտ մեկնաբանման
կիրառումը, քանի որ վերջինս հանդիսանում է իրավական բացերը հաղթահարելու միջոց: Կարծում եմ, ընտրական օրենսդրության տարբեր հոդվածների մեկնաբանմամբ հնարավոր կլինի հնարավորինս հստակեցնել
«ձևական սխալ» եզրույթի իմաստը: «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
32-րդ հոդվածը հպանցիկ անդրադարձ է կատարել ձևական սխալին, ամրագրելով՝ «Եթե դիմումում առկա են ձևական սխալներ, որոնք կարող են
շտկվել,», ընդամենն այսքանով սահմանափակվում է «ձևական սխալ» եզրույթի սահմանումը: Որևէ կերպ հնարավոր չէ հասկանալ, թե ի՞նչ է նշանակում «ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել». կարծում եմ այս եզրույթի անհասկանալի ձևակերպումը մեծ բարդությունների առաջ է կանգնեցնում վարչական մարմնին, քան, եթե առհասարակ սահմանված չլիներ:
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Այսինքն՝ պետք է ողջամիտ մեկնաբանման միջոցով փորձել հստակեցնել «ձևական սխալ» եզրույթի ներքո արդյո՞ք կարելի է հասկանալ
տեխնիկական վրիպակները, քերվածքները, որոնք չեն հանգեցնում դիմումի բովանդակության փոփոխության: Նշված եզրույթի ոչ հստակ սահմանման վտանգավորությունը կայանում է նրանում, որ կախված դիմումում առկա սխալի գնահատումից, տարբեր է լինելու ներկայացված դիմումի «ճակատագիրը», այսինքն՝ նման սխալներով դիմումներ ներկայացվելու դեպքում, եթե ողջամիտ ժամկետում այդ սխալները չեն ուղղվում,
ապա դիմումները չեն քննարկվում, դրանցով վարչական վարույթներ չեն
հարուցվում և ընտրական հանձնաժողովները որոշում են կայացնում
վարչական վարույթի հարուցումը մերժելու մասին: Ճիշտ է, այս դեպքում
համապատասխան ընտրական հանձնաժողովն իրավունք ունի սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնելու վարչական վարույթ, սակայն
դիմումատուները չեն հանդիսանա տվյալ վարչական վարույթով կողմ, չեն
կարողանա արտահայտվել վարչական վարույթում քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ, ավելին չեն կարողանա ներկա
գտնվել նիստին՝ պայմանավորված իրենց իրավական կարգավիճակով,
քանի որ Ընտրական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն՝
«Ընտրական հանձնաժողովների նիստերին, ինչպես նաև քվեարկության
ամբողջ ընթացքում քվեարկության սենյակում սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն ներկա գտնվելու վստահված անձինք,
դիտորդները, այցելուները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև վերադաս ընտրական հանձնաժողովի անդամները` վերադաս հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ
հանձնարարությամբ:»: Վարչական մարմինը դիմումատուին նիստի անցկացման մասին ծանուցելու պարտավորություն ունի վարչական վարույթի
հարուցման դեպքում, իսկ վարչական վարույթի հարուցումը մերժելու
դեպքում դիմումատուին ուղարկվում է դիմումի պատասխանը` հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ:
Վերոնշյալով ևս մեկ անգամ փաստվում է «ձևական սխալ» եզրույթի
անորոշ ձևակերպման և վերջինիս ոչ հստակ սահմանման ռիսկայնությունն ու վտանգավորությունը, քանի որ ընտրությունների կարևորությամբ
պայմանավորված` ներկայացված յուրաքանչյուր դիմում կարող է որոշիչ
նշանակություն ունենալ ինչպես ընտրությունների անցկացման, այնպես
էլ ընտրությունների արդյունքի վրա: Այդ իսկ պատճառով պետք է հնարավորինս հստակեցվի նշված եզրույթը, իհարկե, կախված ներկայացվող
դիմումների առանձնահատկություններից և բազմազանությունից, միանշանակ հստակ սահմանում հնարավոր չէ տալ «ձևական սխալ» եզրույթին, սակայն ընդհանուր ձևակերպում այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է
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տալ, այլապես ձևական սխալի գնահատումը կբերի վարչական մարմնի
հայեցողական լիազորությունների կամայական դրսևորումների:
Նախ, հարկ է նշել, որ «ձևական սխալ» եզրույթի հիմքում ընկած է
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված վարչարարության հիմնարար սկզբունքներից
«ձևական պահանջները չարաշահելու արգելքը» սկզբունքը: Ըստ էության, նման դիրքորոշում է հայտնել նաև պրոֆ. Գ. Դանիելյանն իր «Վարչական վարույթ և դատավարություն» ուսումնական ձեռնարկում, որտեղ
նշել է. «Օրենսդրությամբ տրված չէ «ձևական սխալ» հասկացության մեկնաբանությունը։ Տվյալ դեպքում, կարծում ենք, կիրառելի են սույն ձեռնարկում զետեղված այն դատողությունները, որոնք առնչվում են ձևական
պահանջների չարաշահման արգելքին։» [5, էջ 46]: Համաձայն այս
սկզբունքի`«Վարչարարություն իրականացնելիս վարչական մարմիններին արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման նպատակով
անձանց ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց
որևէ իրավունք տրամադրելը, եթե նրանց վրա դրված պարտականությունները բովանդակային առումով կատարված են» [6]: «Բովանդակային
առումով կատարված են» հասկացությունը վերլուծելու համար, փորձենք
հասկանալ «բովանդակություն» բառը. Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» այս բառը նշանակում է «շարադրվածի առարկան` նյութը», փիլիսոփայության տեսանկյունից «երևույթի կամ պրոցեսի
ներքին էությունը բնորոշ հիմքը» [7, էջ 201], ստացվում է, որ «բովանդակային առումով կատարված են» նշանակում է, որ իրենում պարունակվող
հիմնական պահանջների տեսանկյունից կատարված են: Վերոնշյալ
ուսումնական ձեռնարկում նշված է. «ձևական չեն կարող համարվել այն
պահանջները, որոնք ներկայացվում են վարչական վարույթին ու վարչարարությանը և որոնց անտեսումը կարող է նրանց գործողությունների
արդյունքները ոչ իրավաչափ ճանաչելու հիմք հանդիսանալ։» [5, էջ 25]:
Այսինքն, տվյալ դեպքում, հաշվի առնելով նաև վերոնշյալը, ներկայացված
դիմումը բովանդակային առումով կհամարվի կատարված, եթե դիմումատուն իր վրա օրենսդրությամբ դրված պարտականությունները կատարած
կլինի: Օրինակ, եթե դիմումը ներկայացվել է թեկնածուի կողմից, սակայն
դիմումին կից չի ներկայացվել թեկնածուի կարգավիճակը հավաստող
փաստաթուղթ կամ դիմումը ներկայացվել է ներկայացուցչի միջոցով, սակայն օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիր առկա չէ, ապա
սա կնշանակի, որ պահանջը բովանդակային առումով կատարված չէ:
Ինչ վերաբերում է «ձևական» և «սխալ» եզրույթների նշանակությանը,
ապա փորձենք վերլուծել դիմելով բացատրական բառարանների օգնութ-
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յանը: Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» «ձևական» բառը բացատրվում է հետևյալ կերպ` «ձևին հատուկ, ձևի հետ կապված, ձևի` ընդունված կարգի համապատասխան, միայն ձևին հետևող`
ձևը պահպանող, գործի էությունը հաշվի չառնող» [7, էջ 921], Ստեփան
Մալխասեանցի «Հայերենի բացատրական բառարանում»՝ այսպես. «արտաքին ձևն է պահպանվում, առանց էությանը ուշադրություն դարձնելու»
[8, էջ 171]: Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարաում»
«սխալ» բառը բացատրվում է հետևյալ կերպ` «գրության մեջ թույլ տրված
անճշտություն, իր մեջ սխալ` անճշտություն պարունակող, անճշտություն
ունեցող, ոչ ճիշտ» [7, էջ 1308], իսկ Ստեփան Մալխասեանցի «Հայերենի
բացատրական բառարանում»՝ որպես «տպարանական սխալ, վրիպակ,
ինչ-որ հակառակ է կանոնի՝ սկզբունքի» [9, էջ 226]: Ստացվում է, որ
«ձևական սխալ» եզրույթը կարելի է մեկնաբանել ձևի` սահմանված կարգին առնչվող անճշտություն:
Վարչական դատարանն իր մի շարք որոշումներում անդրադարձ կատարել է ձևական սխալով ներկայացված հայցադիմումները վերադարձնելուն, մասնավորապես ՎԴ/3556/05/18 [10], ՎԴ/2623/05/18 [11],
ՎԴ/2871/05/18 [12], ՎԴ/3248/05/18 [13] և այլն, որոնց ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ հիմնական շեշտը դիմումում առկա սխալը
որպես ձևական գնահատելիս հանդիսանում է հայցադիմումի համար
վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված պահանջները
չպահպանելը:
Այսինքն՝ «ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել» իրավակարգավորման ներքո կարելի է հասկանալ դիմումում առկա այն անճշտությունները, թերությունները, որոնք պայմանավորված են Ընտրական
օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով դիմումներին ներկայացվող պահանջների չպահպանմամբ: Օրինակ՝
ընտրական հանձնաժողովներ ներկայացվել են դիմումներ, որտեղ դիմումատուի տվյալների ներկայացման և դիմումի պահանջի (առարկայի)
հատվածում եղած դիմումատուների տվյալները չեն համընկնում:
Ներկայացված դիմումում առկա սխալը «ձևական» գնահատելու համար օրենսդրությամբ ամրագրված դիմումի ներկայացման պահանջը
փորձենք դասակարգել դիմումին ներկայացվող ըստ ձևի (ձևական) և ըստ
բովանդակության (բովանդակային) ներկայացվող պահանջներ:
Ձևական պահանջի տեսանկյունից ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերության վերլուծությամբ կարելի է
առանձնացնել դիմողի անվանը, ազգանվանը, դիմողի հասցեին, տրման

147

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2019

ամսաթվին, կապի միջոցներին (էլեկտրոնային փոստի հասցեին, հեռախոսահամարին) վերաբերող տվյալները:
Մնացած պահանջները, օրինակ՝ դիմումատուի պահանջին (առարկային), դիմումատուի կարգավիճակին (ներկայացուցչի միջոցով ներկայացված լինելու դեպքում՝ պատշաճ լիազորագրի, թեկնածու, վստահված
անձ, դիտորդ, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ լինելու դեպքում՝ դիմումատուի կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի
պատճենի առկայությանը) վերաբերող օրենսդրական կարգավորումները
և այլն, պետք է դիտարկել որպես դիմումի բովանդակությանը ներկայացվող (բովանդային) պահանջներ, քանի որ այս պահանջների անտեսումը
հանգեցնում է հետևյալ իրավիճակների.
– զրկում է դիմումը՝ «դիմում» լինելուց,
– զրկում է դիմում ներկայացնողին՝ որպես դիմումատու հանդես գալու իրավունքից՝ հաշվի առնելով ընտրական իրավահարաբերությունների
առանձնահատկությունները,
– դիմումը ստացվում է այն վարչական մարմնում (ընտրական հանձնաժողովում), որը իրավասու չէ քննելու այդ դիմումը:
Այսինքն՝ չկա պահանջ՝ չկա դիմում, չկա դիմում ներկայացնողի կարգավիճակ (կարգավիճակի հավաստում)՝ չկա դիմումատու, չկա դիմումի
պատշաճ հասցեատեր՝ չկա դիմումը քննելու իրավասությամբ օժտված
սուբյեկտ:
Դիմումում առկա վերը նշված մեկնաբանմամբ ձևական սխալի դեպքում ընտրական հանձնաժողովը սահմանում է ողջամիտ ժամկետ՝ ձևական սխալը շտկելու համար:
«Բովանդակային» սխալի առկայության դեպքում կիրառվում են ՀՀ
ընտական օրենսգրքի բոլորովին այլ տարաբնույթ կանոնակարգումներ
(օրինակ՝ եթե ներկայացված չէ դիմումատուի կարգավիճակը հավաստող
փաստաթղթի (սահմանված նմուշի վկայականի) պատճենը, այսինքն՝ դիմումին կից փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա ընտրական
հանձնաժողովը համալրման համար սահմանում է ողջամիտ ժամկետ,
կամ եթե դիմումատուի վերաբերյալ տվյալներ չեն ներառված դիմումում
կամ կեղծ տվյալներ են ներառված, այդպիսի դիմումը չի քննարկվում,
դրանով վարչական վարույթ չի հարուցվում, և ընտրական հանձնաժողովները որոշում են կայացնում վարչական վարույթի հարուցումը մերժելու
մասին և այլն):
Ամփոփելով և վերլուծելով վերոնշյալը՝ սխալը որպես «ձևական» որակելու վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը հետևյալն է. «եթե դիմումը ներկայացված է օրենսդրությամբ դիմումի ձևի, դիմումի ներկայացման համար
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օրենսդրությամբ սահմանված ձևական պահանջների խախտումով, սակայն դիմումից ակնհայտ է դիմումատուի կարգավիճակը, պահանջը և դիմումի հասցեատերը, այդ սխալը չի հանգեցնում դիմումի բովանդակության փոփոխության և կարող է շտկվել, ապա այդպիսի սխալը պետք է դիտարկել որպես ձևական սխալ»:
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ''ФОРМАЛЬНОЙ ОШИБКИ''
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
ЛИЛИТ ВАРАГЯН
Ереванский государственный университет

В статье представляются задачи, исходящие от неточного закрепления термина ''формальная ошибка'' и возможные пути решения этих
задач. Проблема, представленная с точки зрения нарушения принципа
правовой определенности, может привести к произвольным проявлениям дискреционных полномочий административного органа. В рамках
статьи исследовалась также судебная практика, после обобщив и
проанализировав результаты выполненного исследования, была выражена авторская позиция относительно термина ''формальная ошибка''.
Ключевые слова: избирательный, правовая определенность,
законодательные изменения, комментарии, формальная ошибка,
административное производство, заявитель.

KEY ISSUES OF “FORMAL MISTAKE” APPLICATION IN THE
ELECTORAL ADMINISTRATION
LILIT VARAGYAN
Yerevan State University

The article presents the issues arising from an unclear fixation of the
“formal mistake” term and the possible ways of resolving those issues. The
presented problem from the perspective of violation of legal certainty
principle may lead to the arbitrary manifestation of discretionary powers of
the administrative body. The judicial practice has also been examined within
the article. In addition, summarizing and analyzing the results of the survey,
the author’s position on the “formal mistake” term has been given.
Keywords: electoral, legal certainty, legislative amendment, interpretation, formal mistake, administrative proceedings, applicant.
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ԿԱՍԵՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ1, ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ2
1

Հայ-ռուսական համալսարան
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

2

Վարչական իրավունքում և քրեական դատավարության իրավունքում «հանրային ծառայող» հասկացության ինքնավարության
համատեքստում բացահայտվել է հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական և քրեադատավարական
նորմերի հարաբերակցությունը, ներկայացվել է քրեական հետապնդման իրականացման հիմքով լիազորությունների կասեցման
քրեադատավարական և վարչաիրավական ռեժիմների հարաբերակցության երկու տարբերակ` լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական ռեժիմի ինքնավարությունը քրեադատավարական
ռեժիմից և կախվածությունը քրեադատավարական ռեժիմից: Անդրադարձ է կատարվել լիազորությունները կասեցված հանրային ծառայողի աշխատավարձ կամ այլ հատուցում ստանալու իրավունքին:
Բանալի բառեր. հանրային ծառայող, լիազորությունների կասեցում, լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական ռեժիմ,
լիազորությունների կասեցման քրեադատավարական ռեժիմ:

1. Ներածություն: Ճյուղային ինքնավարության սկզբունքի էությունն
այն է, որ իրավունքի յուրաքանչյուր ճյուղ, ելնելով իր խնդիրների և կարգավորման առարկայի, մեթոդների, այդ թվում՝ իրավակարգավորման միջոցների առանձնահատկություններից, սահմանում է իրավական հասկացությունների յուրահատուկ պաշար: Հաշվի առնելով իրավունքի ճյուղերին հատուկ ինքնավարությունը՝ մեկ ճյուղից մյուսը տերմինի (հասկացության, եզրույթի) տրանսգրեսիան կարող է նշանակել տվյալ տերմինի
բովանդակության և նշանակության հայեցակարգային փոփոխություն:
Տվյալ դեպքում իրավական հարթության վրա ձևավորվում է նոր օրենսդրական դեֆինիցա, որը պետք է արտացոլի տվյալ ճյուղի առանձնահատկությունները և տերմինաբանական միավորի նոր ներհամակարգային
փոխհարաբերությունները: Եթե տերմինի (հասկացության, եզրույթի) վրա
ինքնաբերաբար տարածվում է այն նշանակությունը, որը տրվել է այդ
տերմինին (հասկացությանը, եզրույթին) բուն իրավունքի ճյուղում, այն
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համարվում է բացասական տրանսգրեսիա և հակասում է ճյուղային ինքնավարության սկզբունքին, քանզի իրավունքի յուրաքանչյուր ճյուղի առանձնահատկությունը ենթադրում է իրավաբանական տերմինների ինքնավար մեկնաբանության հնարավորություն [1]: Սույն հոդվածի շրջանակներում քննարկվելու է հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման՝ քրեադատավարական և վարչաիրավական մի շարք փոխկապված
հարցեր:
2. «Հանրային ծառայող» հասկացության ինքնավարությունը
վարչական և քրեական դատավարության իրավունքներում: Հարկ է
անդրադառնալ «հանրային ծառայող» հասկացության ինքնավարությանը
վարչական իրավունքում և քրեական դատավարության իրավունքում,
քանզի իրավակիրառ պրակտիկայում ներկայում քննարկվում է վարչական իրավունքում օգտագործվող «հանրային ծառայող» հասկացության
քրեադատավարական հարաբերություններում կիրառելու թույլատրելիության հարցը, և ըստ այդմ՝ բացահայտել հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական և քրեադատավարական նորմերի հարաբերակցությունը: Այսպես` ՀՀ քր. դատ. օր–ի 152–րդ հոդվածի
1–ին մասի համաձայն` դատախազը, ինչպես նաև դատախազի համաձայնությամբ` քննիչն իրավունք ունի ժամանակավոր դադարեցնել հանրային
ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի պաշտոնավարությունը, եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնում մնալով նա կխոչընդոտի մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը, հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցմանը
կամ կզբաղվի հանցավոր գործունեությամբ (ընդգծումը` հեղ.):
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3–րդ և 4–րդ հոդվածներում տրվում են հանրային ծառայության հասկացությունը և պետական
ու համայնքային ծառայության պաշտոնների ցանկը։ Նշված օրենքի
իմաստով պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը հանրային ծառայող չէ, մինչդեռ դատական պրակտիկայում վիճելի է այն հարցը`
արդյոք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի նկատմամբ կարելի է կիրառել ՀՀ քր. դատ. օր–ի 152–րդ հոդվածով նախատեսված հարկադրանքի միջոցը։ Ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝
Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների դատարանները վերացնում էին ՊՈԱԿ-ի տնօրենի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնելու (կասեցնելու) մասին դատախազի որոշումներն այն հիմքով,
որ ՊՈԱԿ-ի տնօրենը հանրային ծառայող չէ, իսկ հարկադրանքի այս միջոցը կիրառվում է հանրային ծառայողի նկատմամբ:
«Հանրային ծառայող» հասկացության՝ դատարանների տված նման
մեկնաբանությունը ունի լուրջ մեթոդաբանական սխալ: Բանն այն է, որ
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նրանք անտեսում են իրավունքի ճյուղերի ինքնավարության (ավտոնոմիայի) կարևորագույն սկզբունքը. վարչական իրավունքում օգտագործվող հասկացությունը մեխանիկորեն տեղափոխվում է քրեական դատավարության իրավունքի տիրույթ: Այլ կերպ ասած՝ փորձ է արվում «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում՝ հանրային ծառայողի օրենսդրական բնորոշումը մեխանիկորեն տեղափոխել քրեական դատավարության
ոլորտ (իրավական դեֆինիցիաների, հասկացությունների տրանսգրեսիա): Այս մոտեցումը քանդում է իրավունքի ճյուղերի ավտոնոմիան, այն
պարզ տեսական պահանջը, որ յուրաքանչյուր իրավունքի ճյուղ հասարակական հարաբերությունները կարգավորում է իրեն հատուկ մեթոդներով՝
ելնելով այդ իրավունքի ճյուղի խնդիրներից:
Այս համատեքստում պետք է առանձնացնել ՀՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ա. Ազարյանի՝ 26.04.2018թ. գիտականորեն հիմնավորված որոշումը, որով ՀՀ քր. դատ. օր-ի 152-րդ հոդվածում օգտագործվող
«հանրային ծառայող» հասկացությունը մեկնաբանել է ոչ թե վարչաիրավական իմաստով, այլ հիմք ընդունելով իրավունքի ճյուղերի ինքնավարության սկզբունքը, մեկնաբանել է քրեադատավարական իրավունքի
ճյուղի կարգավորման առարկայի և խնդիրների համատեքստում: Նշված
որոշմամբ դատավոր Ազարյանն ընդունելի չի համարել առաջին ատյանի
դատարանի այն եզրահանգումը, համաձայն որի՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենները չեն հանդիսանում հանրային
ծառայության մեջ գտնվող անձինք: Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ «X» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը գտնվում է
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարման ոլորտում, իսկ տնօրեն նշանակելու մասին հրամանը տվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը: Նշված իրավադրույթների և փաստական տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում դատավոր
Ազարյանն իրավացիորեն արձանագրել է, որ պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության տնօրենը հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձ է:
3. Հանրային ծառայողի լիազորությունները կասեցնելու քրեադատավարական և վարչաիրավական ռեժիմները
3.1. Հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման իրավական
ռեժիմների ընդհանուր բնութագիրը: Հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման համար 1 նախատեսված է երկու իրավական ռեժիմ՝
քրեադատավարական (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 152-րդ հոդված՝ պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցում) և վարչաիրավական (կարգապա-

Որոշ օրենքներում կիրառվում է նաև «լիազորությունների ժամանակավորապես
դադարեցում» եզրույթը:
1
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հական վարույթի հարուցման կամ ծառայողական քննության իրականացման և քրեական հետապնդման իրականացման հիմքերով), որոնց հարաբերակցությանն առնչվող նորմերի ճիշտ մեկնաբանությունից է կախված
ՀՀ Սահմանադրությամբ երաշխավորված մի շարք հիմնարար իրավունքների և սկզբունքների ապահովումը: Օրենսդրության վերլուծության արդյունքում առանձնացնում ենք քրեական հետապնդման իրականացման
հիմքով լիազորությունների կասեցման քրեադատավարական և վարչաիրավական ռեժիմների հարաբերակցության երկու տարբերակ:
Առաջին տարբերակ՝ լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական ռեժիմի ինքնավարությունը քրեադատավարական ռեժիմից: Այս
տարբերակում օրինակ՝ եթե քրեական հետապնդում է հարուցվել ՀՀ ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ, ապա ՀՀ ոստիկանության պետը,
անկախ քննիչի կողմից ՀՀ քր. դատ. օր-ով սահմանված կարգով մեղադրյալի պաշտոնավարումը դադարեցնելու որոշման ընդունման, լիազորված
է «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի
9-րդ մասի ուժով ժամակավորապես կասեցնել մեղադրյալ հանրային ծառայողի լիազորությունները:
Երկրորդ տարբերակ՝ լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական ռեժիմի կախվածությունը քրեադատավարական ռեժիմից: Այս տարբերակում օրինակ՝ ՀՀ վարչապետը լիազորված է ժամակավորապես կասեցնելու մեղադրյալ ՀՀ պետական վերահսկողության պետի լիազորությունները բացառապես այն դեպքում, երբ քննիչը ՀՀ քր. դատ. օր-ով սահմանված կարգով մեղադրյալի (ՀՀ պետական վերահսկողության պետի)
պաշտոնավարումը դադարեցնելու որոշում է կայացրել: Այս դեպքում վարչապետը, ստանալով քննիչի որոշումը և ղեկավարվելով նշված ՀՀ քր. դատ.
օր-ով, ժամակավորապես կասեցնում է մեղադրյալի լիազորությունները:
Ընդ որում՝ օրենսդրության վերլուծության արդյունքում կարելի է
առանձնացնել մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող հանրային ծառայողի
լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական ռեժիմների երկու տեսակ՝ վարչաիրավական իմպերատիվ կասեցում, երբ օրենքով սահմանված է տվյալ ծառայողի լիազորությունների պարտադիր (օրենքի թելադրանքով) կասեցում, այսինքն՝ երբ տվյալ մարմնի ղեկավարը պարտավոր
է օրենքի իմպերատիվ պահանջի հիման վրա կասեցնել մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող ծառայողի լիազորությունները (գործում է քննչական կոմիտեի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, մաքսային,
քրեակատարողական ծառայողների, հարկադիր կատարողի, դատախազի, դատավորի, դատական կարգադրիչի նկատմամբ) և վարչաիրավական հայեցողական կասեցում, երբ տվյալ ծառայողի լիազորությունների
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կասեցումը նման որոշում ընդունելու իրավասու պաշտոնատար անձի հայեցողական լիազորությունն է (գործում է հատուկ քննչական և փրկարար
ծառայողների նկատմամբ):
Հանրային ծառայողի լիազորությունների՝ բացառապես քրեադատավարական ռեժիմով կասեցումը, կարծում ենք, գործում է այն պետական
ծառայություններում, որոնց առանձնահատկությունները կարգավորող
օրենքներում սահմանված չէ լիազորությունների քրեական հետապնդման
իրականացման հիմքով կասեցման դրույթ (օրինակ՝ քաղաքացիական,
տեսչական մարմինների, դատական, հարկային, պետական վերահսկողության ծառայության, ԱԺ աշխատակազմի պետական ծառայողների,
հաշվեքննիչ պալատի անդամների համար): 1
3.2. Հանրային ծառայողի լիազորությունները կասեցնելը (պաշտոնավարությունը ժամանակավոր դադարեցնելը) քրեադատավարական
ռեժիմով: Կարծում ենք, որ օրենսդիրը հետագայում պետք է ունիվերսալ
նշանակություն տա հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման
այն մոդելին, ըստ որի վարչաիրավական ռեժիմով լիազորությունները կասեցվում են բացառապես քրեադատավարական որոշման հիման վրա,
քանի որ այս ռեժիմն ապահովված է մի շարք իրավական երաշխիքներով:
Այսպես՝ 1) քրեադատավարական հարկադրանքի այս միջոցը կարող
է կիրառվել օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում՝
«եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնում մնալով նա
կխոչընդոտի մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի
քննությանը, հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցմանը կամ
կզբաղվի հանցավոր գործունեությամբ (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 152-րդ հոդված),
2) պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցնելու մասին դատավարական որոշումը կարելի է բողոքարկել դատարան ինչպես հիմնավորվածության, այնպես էլ օրինականության տեսանկյունից, 3) քննիչը հարկադրանքի այս միջոցը կարող է կիրառել դատախազի համաձայնությամբ:

Լիազորությունների կարգապահական վարույթի հարուցման կամ ծառայողական
քննության իրականացման հիմքով նույնպես տարանջատում ենք կասեցման վարչաիրավական ռեժիմների երկու տեսակ՝ վարչաիրավական իմպերատիվ կասեցում (գործում
է միայն քննչական կոմիտեի ծառայողի համար) և վարչաիրավական հայեցողական կասեցում (գործում է քաղաքացիական, տեսչական մարմնի, ԱԺ աշխատակազմի, դատական, մաքսային, փրկարար, քրեակատարողական, հատուկ քննչական ծառայողների,
դատախազների, հարկադիր կատարողի, դատական կարգադրիչի համար): Կան նաև
պաշտոնատար անձինք, որոնց նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցման կամ
ծառայողական քննության իրականացման հիմքով լիազորությունների կասեցման դրույթ
օրենքով սահմանված չէ, օրինակ՝ դատավորների, ազգային անվտանգության, զինվորական ծառայողների դեպքում և այլն:
1
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3.3. Հանրային ծառայողի լիազորությունները կասեցնելը վարչաիրավական ռեժիմով: Լիազորությունների կասեցման վարչաիրավական
ռեժիմի ինքնավարության մոդելի դեպքում բացակայում են իրավական
նվազագույն երաշխիքները: Այսպես`
1) օրենքը չի նախատեսում վարչաիրավական ռեժիմով լիազորությունները կասեցնելու որևէ հիմք, նախատեսված չէ այն իրավաչափ նպատակը, որի ապահովման նպատակով սահմանափակվում են մեղադրյալի
իրավունքները: Օրինակ՝ ՀՀ ոստիկանության պետը քրեական հետապնդման վիճակում գտնվող ոստիկանի լիազորությունները կասեցնելու
մասին որոշումը կայացնում է օրենքի իմպերատիվ պահանջով՝ առանց
որևէ հիմնավորում նշելու:
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի
9-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը (եթե այն կիրառվում է քրեադատավարական հարաբերություններից ավտոնոմ կերպով) չի նախատեսում մարդու իրավունքների սահմանափակման հիմքերը և ծավալները: Վարչաիրավական ռեժիմով ոստիկանի լիազորությունները կասեցնելու հիմքերի
և ծավալների մասին դրույթների բացակայության պայմաններում «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասի 2-րդ պարբերությունն առերևույթ հակասում է ՀՀ Սահմանադրության
79-րդ հոդվածին, որի համաձայն՝ հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը:
2) Վարչական մարմնի կողմից լիազորությունների կասեցման մասին
որոշումը (եթե այն կիրառվում է քրեադատավարական հարաբերություններից ավտոնոմ կերպով) թեև կարելի է բողոքարկել դատարան, սակայն
այդ բողոքարկումն արդյունավետ պաշտպանության միջոց չէ, քանզի անձը
գործնականում զրկված է լիազորությունները կասեցնելու մասին որոշման
հիմնավորվածությունը և համաչափությունը դատարանում վիճարկելու
հնարավորությունից,
3) ՀՀ քր. դատ. օր-ի 152-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատախազը, ինչպես նաև դատախազի համաձայնությամբ` քննիչն իրավունք ունի ժամանակավոր դադարեցնել հանրային ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալի
կամ մեղադրյալի պաշտոնավարությունը, եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնում մնալով նա կխոչընդոտի մինչդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը, հանցագործությամբ
պատճառված վնասի հատուցմանը կամ կզբաղվի հանցավոր գործունեությամբ: Այսինքն՝ քրեադատավարական ռեժիմով հանրային ծառայողի
լիազորությունները կասեցնելու դեպքում առկա է դատախազական հսկո-
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ղություն, մինչդեռ քրեադատավարական ռեժիմից ինքնավար վարչաիրավական ռեժիմով լիազորությունները կասեցնելու դեպքում անձը
զրկվում է դատախազական հսկողության միջոցով իր իրավունքների
խախտման կանխարգելման հնարավորությունից:
4. Լիազորությունները կասեցված հանրային ծառայողի աշխատավարձ կամ այլ հատուցում ստանալու իրավունքը:
4.1. Լիազորությունները կասեցված հանրային ծառայողին աշխատավարձ չտրամադրելու մասին օրենսդրական դրույթների իրավաչափությունը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունները կասեցված հանրային ծառայողի աշխատավարձ կամ այլ հատուցում ստանալու իրավունքի կարգավորման համատեքստում օրենսդիրը միասնական մոտեցում չի ամրագրել: 1
Իրավահամեմատական տեսանկյունից առանձնացնենք այն հանրային ծառայողներին, որոնց՝ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման դեպքում վարձատրությունը պահպանվում է, և
նրանց, որոնց դեպքում վարձատրությունը չի պահպանվում: Այսպես,
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի
9-րդ մասի 2-րդ պարբերությամբ ամրագրված է «Ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվելիս լիազորությունների ժամանակավորապես կասեցումը կատարվում է մինչև քրեական
գործի ավարտը կամ մինչև տվյալ գործով դատարանի դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: Այդ դեպքում աշխատավարձը վճարվում է
մինչև երկու ամսվա համար, իսկ մնացած վճարումը կատարվում է
գործի` արդարացնող հիմքով ավարտի դեպքում»: Համանման դրույթ
սահմանված է նաև «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
Հարկ է նկատել, որ կարգապահական վարույթի հարուցման կամ ծառայողական
քննության իրականացման հիմքով հանրային ծառայողի լիազորությունները կասեցնելու
դեպքում միասնական մոտեցում ամրագրված է. վարձատրության պահպանման դրույթը
լիազորությունների կասեցման ամբողջ ընթացքում: Տես՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասի 1-ին պարբերություն, «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 6-րդ մաս, «Հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 7-րդ մաս, «Փրկարար
ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 59-րդ հոդվածի 13-րդ մաս, «Քրեակատարողական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 51.26-րդ հոդվածի 11-րդ մաս, «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքի
34-րդ հոդվածի 8-րդ մաս, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքի 71-րդ հոդվածի 9-րդ մաս, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
22-րդ հոդվածի 5-րդ մաս, «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 4-րդ
մաս, «Քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, «Մաքսային
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 46.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետ:
1
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մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 59-րդ հոդվածի 14-րդ մասում, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 10-րդ
մասում և «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ
հոդվածի 9-րդ մասում:
Այսինքն՝ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման դեպքում վարձատրությունը չի պահպանվում (որոշ ժամկետ անցնելուց հետո) ոստիկանի, հարկադիր կատարողի, քրեակատարողական
ծառայողի, փրկարար ծառայողի, դատական կարգադրիչի համար, որը
բացասական խտրական կարգավորում է:
«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և
«Քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ համապատասխանաբար դատախազի և քննչական կոմիտեի
ծառայողի լիազորությունների կասեցման ժամանակահատվածում նրանց
աշխատավարձը պահպանվում է: «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքի 37.1-րդ հոդվածի համաձայն՝ քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված մաքսային ծառայողի պաշտոնական լիազորությունները կասեցվում են հիմնական աշխատավարձի պահպանմամբ մինչև
մեղադրանքի հանվելը: Իսկ «Հատուկ քննչական ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքի 7-րդ մասում աշխատավարձի պահպանման դրույթ սահմանված չէ, սակայն չպահպանելու դրույթ ևս սահմանված չէ, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ հատուկ քննչական ծառայողի համար ևս գործում
պահպանելու կանոնը: ՀՀ դատական օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն՝ դատավորի լիազորությունները կասեցնելու ընթացքում
վերջինս ստանում է հատուցում` որպես ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրդում գտնվող: Այսինքն՝ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման դեպքում վարձատրությունը պահպանվում է դատախազի, քննիչների, մաքսային ծառայողների, համար, իսկ դատավորները
ստանում են համապատասխան հատուցում: Մյուս բոլոր ծառայության
տեսակները կարգավորող օրենքներում սահմանված չէ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման ընթացակարգ, ինչը
նշանակում է, որ այդ ընթացակարգը կիրառվելու է բացառապես քրեադատավարական ռեժիմով՝ համաձայն ՀՀ քր. դատ. օրենսգրքի 152-րդ
հոդվածի: Քանի որ նշված հոդվածում աշխատավարձը չպահպանելու
դրույթ սահմանված չէ, հետևաբար բոլոր մյուս ծառայության տեսակների
համար գործում է այն ենթադրությունը, որ քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման դեպքում վարձատրությունը պահպանվում է:
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Կարծում ենք, որ օրենսդիրը հանրային ծառայողի լիազորությունները
կասեցնելու դեպքում աշխատավարձի կամ հատուցում ստանալու իրավունքի հարցում պետք է ունենա միասնական մոտեցում, քանի որ համանման կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ տարբերակված
օրենսդրական կարգավորումները թույլատրելի են, եթե նման տարբերակումը հետապնդում է տեսանելի և իրավաչափ նպատակ: Տվյալ դեպքում,
անհասկանալի է, թե օրենսդիրն ինչ իրավաչափ նպատակից ելնելով է,
օրինակ՝ լիազորությունները կասեցված քննիչի համար, դատախազի,
մաքսային ծառայողի համար պահպանել նրա աշխատավարձը, իսկ վերը
նշված մյուս հանրային ծառայողների համար նախատեսված է հակառակ
տրամաբանության կարգավորում: Այսինքն՝ իրավաչափ նպատակի բացակայության դեպքում, պետք է փաստել, որ օրենսդիրը դրսևորել է
խտրական մոտեցում 1 : Հանրային ծառայողին աշխատավարձ չտրամադրելու օրենսդրական կարգավորումն առերևույթ հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ, 84-րդ հոդվածներին և Եվրոպական կոնվենցիայի
8-րդ հոդվածին:
4.2. Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումը և արժանապատիվ գոյության հնարավորությունից
զրկելը: Աշխատավարձը հանրային ծառայողի կենսագոյության ապահովման նվազագույն միջոցներից է, որն անձին հնարավորություն է տալիս
կազմակերպելու իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքը: Վերը նշված իրավակարգավորումները հանգեցրել են մի իրավիճակի, երբ քրեական հետապնդման հիմքով հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման
պայմաններում վերջինս մի կողմից՝ չի ստանում աշխատավարձ կամ որևէ
այլ հատուցում, մյուս կողմից՝ չի կարող համատեղությամբ կատարել այլ
աշխատանք՝ բացի գիտամանկավարժական գործունեություն իրականացնելուց, կամ ինչպես օրինակ՝ ոստիկանության ծառայողի համար է
Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին»
համաձայնագրի (ՀՀ-ի համար ուժի մեջ է մտել 29.07.1995թ.) 1–ին հոդվածի համաձայն՝ «խտրականություն» հասկացությունը ներառում է. (ա) ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի,
կրոնի, քաղաքական համոզմունքի, ազգային ծագման կամ սոցիալական պատկանելության հիմքով ցանկացած տարբերակում, բացառում կամ նախապատվություն, որի
հետևանքով վերանում կամ խախտվում է աշխատանքի ու զբաղվածության բնագավառում
հնարավորության կամ վերաբերմունքի հավասարությունը, (բ) աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում հնարավորության կամ վերաբերմունքի հավասարության վերացմանը կամ խախտմանը հանգեցնող ցանկացած այլ տարբերակում, մերժում կամ նախապատվություն, որ կարող է սահմանել համապատասխան անդամը՝ խորհրդակցելով
գործատուների և աշխատավորների ներկայացուցչական կազմակերպությունների, որտեղ
այդպիսիք կան, և այլ համապատասխան մարմինների հետ։ Որոշակի աշխատանքի հետ
կապված ցանկացած տարբերակում, բացառում կամ նախապատվություն, որը հիմնված է
այդ աշխատանքին հատուկ պահանջների վրա, խտրականություն չի համարվում։
1
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սահմանված, չի կարող իր նախաձեռնությամբ ազատվել ոստիկանության
ծառայությունից: Օրինակ՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ոստիկանության ծառայողն իրավունք չունի` կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից: Օրենքով
նախատեսված սահմանափակումները տարածվում են նաև լիազորությունները կասեցված ոստիկանի նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 16.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ ոստիկանության ծառայողը, որի նկատմամբ հարուցված է
քրեական հետապնդում, մինչև քրեական հետապնդումը դադարեցնելը չի
կարող նշանակվել նոր պաշտոնի, իր նախաձեռնությամբ ազատվել ոստիկանությունում ծառայությունից 1:
Նման կարգավորումները խախտում են հանրային ծառայողի մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը և
վտանգում է նրանց արժանապատիվ գոյության հնարավորությունը:
Եվրոպական դատարանը իր՝ 24.07.2012թ. D.M.T. and D.K.I. v.
Bulgaria գործով կայացված որոշման 113-րդ կետում նշել է. «Դիմողի կողմից բողոքարկվող իրավիճակի առավել վճռական կողմը իր աշխատանքի
ժամանակավոր կասեցման ընթացքում այլ աշխատանքի անհնարինությունն է, այդ թվում` մասնավոր հատվածում աշխատանքի անցնելու արգելքը: Դատարանը հիշեցնում է, որ այդ սահմանափակումը բխում է պետական պաշտոնյաի կարգավիճակից և արդարացված է պետական ծառայության նկատմամբ շահերի բախման կանխարգելման նպատակով,
եթե նույնիսկ մարդու լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցվել
է: Դատարանը գտնում է, որ այս ընդհանուր արգելքի կիրառումը դիմումատուի գործի նկատմամբ, երբ նրա լիազորությունները կասեցված են
եղել ավելի քան վեց տարի ժամկետով, չափազանց մեծ բեռ էր նրա վրա:
Իշխանությունը չներկայացրեց որևէ համոզիչ բացատրություն, թե ինչու
չեն թույլատրում ծառայողին ազատել իր պարտականություններից, ինչը
հնարավորություն կտար նրան որոնել այլ աշխատանք: Դատարանը համոզված չէ, որ նման հնարավորություն տալով որևէ կերպ հնարավոր էր

Քրեական հետապնդման վիճակում գտնվող ոստիկանի նախաձեռնության
ծառայությունից ազատվելու արգելքը, որը չունի տեսանելի որևէ իրավաչափ նպատակ,
(այս մասին տե՛ս Եվրոպական դատարանի D.M.T. and D.K.I. v. Bulgaria գործը)
առերևույթ հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված՝ աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքին:
1

160

Իրավագիտություն

խոչընդոտել քրեական դատավարության իրականացմանը: Դիմողի լիազորությունների կասեցման այս վնասակար և երկարատև հետևանքները
չափազանց մեծ ծանրություն էր, որն ազդել է նրա իր անձնական կյանքի
վրա: Դատարանը գտել է, որ այս սահմանափակումը չի կարելի համարել
անհրաժեշտ և համաչափ հետապնդվող իրավաչափ նպատակին»: Եվրոպական դատարանը սույն գործով միաձայն հաստատել է Եվրոպական
կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում:
Իրավաբանորեն հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին աշխատավարձից զրկելը նշանակում է զրկել ոչ միայն սեփականությունից (բառի ինքնավար իմաստով), այլև կենսագոյության հնարավորությունից:
Հանրային ծառայողների համար քրեական հետապնդման հիմքով լիազորությունների կասեցման պարագայում աշխատավարձը պահպանելու
մասին իրավակարգավորումը նպատակ է հետապնդում հոգալու ծառայողի նյութական և սոցիալական այլ նվազագույն կարիքները, հակառակ
պարագայում ծառայողը հայտնվում է այնպիսի իրավիճակում, երբ մի
կողմից՝ չի կարող ընտրել վարձատրվող այլ աշխատանք, մյուս կողմից՝
առանց աշխատավարձի չի կարող ապահովել իր և ընտանիքի արժանապատիվ գոյությունը։
Տվյալ դեպքում՝ անձը զրկվում է ոչ միայն աշխատավարձի՝ որպես սեփականության իրավունքից, այլև ՀՀ Սահմանադրության 84-րդ հոդվածով երաշխավորված արժանապատիվ գոյության օբյեկտիվ իրավունքից,
որի ապահովումը պետության սահմանադրական պարտականությունն է:
Իսկ աշխատավարձի իրավունքն ապահովված է նաև մի շարք միջազգային փաստաթղթերով: Այսպես, 1948թ. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 23-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք, առանց որևէ խտրականության, հավասար աշխատանքի
դիմաց հավասար վարձատրության իրավունք ունի: Յուրաքանչյուր աշխատող իր և իր ընտանիքի մարդավայել գոյությունն ապահովող արդար
ու գոհացուցիչ վարձատրության իրավունք ունի, որն անրաժեշտության
դեպքում պետք է լրացվի սոցիալական ապահովության այլ միջոցներով:»:
1949 թ. «Աշխատավարձի պաշտպանության մասին» համաձայնագրի
6-րդ հոդվածի համաձայն` գործատուներին արգելվում է որևէ ձևով սահմանափակել աշխատողների՝ աշխատավարձի տնօրինման ազատությունը, իսկ 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ աշխատավարձն արգելանքից կամ
զիջումից պաշտպանվում է այնքանով, որքանով այն անհրաժեշտ է համարվում աշխատողի և նրա ընտանիքի կենսապահովման համար: «Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների» միջազգային
դաշնագիրը, ամրագրելով աշխատանքի իրավունքը, սահմանում է նաև
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դրա իրացման երաշխիքները, որոնցից է արդար աշխատավարձ և հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրություն՝ առանց որևէ
խտրականության(տարբերակման):
Ինչպես նշեցինք օրենսդիրը հանրային ծառայողի լիազորությունները
կասեցնելու դեպքում աշխատավարձի կամ հատուցում ստանալու իրավունքի հարցում պետք է ունենա միասնական մոտեցում: Այնուհանդերձ,
հարկ ենք համարում ընդգծել, որ հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցման ընթացքում վերջինս փաստացի չի իրականացում իր
լիազորությունները (չի աշխատում), ուստի հաշվի առելով վերը նշվածը՝
իր (իր ընտանիքի) նվազագույն կենսական շահերի պաշտպանության
ապահովման համատեքստում, առաջարկում ենք հանրային ծառայողի
լիազորությունների կասեցման ընթացքում օրենսդրորեն ամրագրել նրան
հատուցում կամ նպաստ տրամադրելու երաշխիքը:
Հետևաբար, խնդրի իրավական լուծումը, մեր օրենսդրության
կարգավորումներից ելնելով, պետք է դիտարկել նվազագույն հատուցման տրամադրման իրավական ամրագրումը 1: Այսպես, առաջարկում
ենք՝ 1) միասնականացնել ծառայության բոլոր տեսակների համար
համապատասխան օրենսդրական ակտերով սահմանված աշխատավարձ ստանալու իրավունքի խտրական մոտեցումները, կամ 2) վերը
նշված համապատասխան օրենսդրական ակտերում ուժը կորցրած
ճանաչել աշխատավարձի պահպանման կամ այն չստանալու կարգավորումները և ՀՀ քր. դատ. օր-գրքի 152-րդ հոդվածում կատարել համապատասխան լրացում հետևյալ բովանդակությամբ ՝
«Պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման դեպքում
հանրային ծառայության մեջ գտնվող մեղադրյալը ստանում է հատուցում` որպես ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրդում գտնվող»:
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ИНСТИТУТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИИ ПУБЛИЧНОГО
СЛУЖАЩЕГО В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВОЙ АВТОНОМИИ
АРТУР ГАМБАРЯН1, ТАМАРА ШАКАРЯН2
1Российско-армянский
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В административном праве и уголовно-процессуальном праве в
контексте автономии понятия « публичный служащий » было выявлено
соотношение административных и уголовно-процессуальных норм
приостановления полномочий публичного служащего, представлены
два варианта соотношений административно-правового и уголовнопроцессуального режимов приостановления полномочий публичного
служащего на основе реализации уголовного преследования–автономия приостановления полномочий административно-правового режима от уголовно-процессуального режима. В статье были рассмотрено
право на получение зарплаты или других вознаграждений публичного
служащего, полномочия которого приостановлены.
Ключевые слова: публичный служащий, приостановление полномочий, публичный служащий, административно-правовой режим приостановления полномочий, уголовно-процессуальный режим приостановления полномочий.
INSTITUTE OF THE SUSPENSION OF POWERS OF PUBLIC
SERVANTS IN THE CONTEXT OF LAW BRANCHES AUTONOMY
ARTUR GHAMBARYAN1, TAMARA SHAKARYAN2
1Russian-Armenian
2Public

University
Administration Academy of the Republic of Armenia

In the context of the autonomy of the concept of "public servant" in
administrative law and criminal law, the correlation between the
administrative and criminal norms of suspension of public servants' powers
has been revealed.
By the analysis of the legislation, two variants of the correlation between
the criminal procedure and administrative modes of suspension of powers of
public servants are presented based on criminal prosecution. They are the
autonomy of the administrative regime from the criminal procedure regime
and its dependence on the criminal procedure regime. The article also
presents the pros and cons of the above regimes, as well as proposals for
improving the legislation on the right to receive a salary or other remuneration, regarding those public servants whose powers have been
suspended.
Keywords. suspension of powers of public servants, public servant,
administrative regime of suspension of powers of public servants, criminal
procedural regime of suspension of powers of public servants.
Ներկայացվել է խմբագրություն 16.10.2019
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ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈՆ
ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածը նվիրված է նախարարի տեղակալի պաշտոնին, որը
համաձայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի թեև քաղաքական պաշտոն է, սակայն չի կարող քաղաքական որոշումներ կայացնել և պատասխան տալ այդ որոշումների համար: Նրա լիազորությունները սահմանափակ են և բխում են միայն նախարարի կողմից
պատվիրակված լիազորություններից, նրան պաշտոնի նշանակման և
ազատման վերաբերյալ առաջարկը ներկայացնում է նախարարը:
Վերլուծելով ՀՀ օրենսդրությունը և վեր հանելով օրենքի բացերը՝ նշվում է, որ նախարարի տեղակալի պաշտոնը իրավական առումով քաղաքական պաշտոն չէ և այն կարելի է դասել հայեցողական
պաշտոնների շարքում։ Իսկ եթե քաղաքական առումով նպատակահարմար է համարվում նախարարի տեղակալի պաշտոնը դասել քաղաքական պաշտոնների շարքին, ապա անհրաժեշտ է օրենքի
հստակեցում, այն է՝ հանել «պատվիրակված լիազորություն» հասկացությունը և ավելացնել, որ նա ինքնուրույն որոշումներ կարող է կայացնել ու պատասխան տալ դրանց համար, ինչպես նաև անհրաժեշտ է վերանայել ՀՀ կառավարության որոշումները, նախարարությունների կանոնադրությունները։
Բանալի բառեր ․ հանրային ծառայություն, պետական ծառայություն, համայնքային ծառայություն, հայեցողական պաշտոն, քաղաքական պաշտոն, նախարար, նախարարի տեղակալ, սահմանադրական լիազորություններ, պատվիրակված լիազորություններ,
Սահմանադրություն, օրենսդրություն, Կառավարություն։

Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության կարևորագույն ձեռքբերումներից են պետական ապարատի ձևավորումն ու կայացումը, հանրային ծառայության ներդրումը, որը ժողովրդավարական պետություններում առանցքային նշանակություն ունեցող ինստիտուտներից է:
Ոչ վաղ անցյալում «ծառայություն»-ը համարվում էր միայն ուժային
կառույցներում աշխատողների գործունեություն, սակայն այժմ այն ՀՀ
օրենսդրությանը համապատասխան կիրառելի է նաև քաղաքացիական
աշխատանք կատարող անձանց համար:
Ծառայությունը (անգլերեն՝ «service») աշխատանք է, աշխատանքի
հատուկ բնագավառ [1, c. 651], զբաղմունքի տեսակ, ինչպես նաև՝ ծառայողի աշխատատեղ [2, c. 206]: Մարդու, ինչպես նաև հասարակության ու
պետության նպատակային կարևորագույն գործունեության տեսակներից
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մեկը ծառայությունն է: Այս հասկացությունն օգտագործվում է իմաստային
տարբեր նշանակությամբ. որպես մարդու գործունեության ձև, սոցիալիրավական ինստիտուտ, պետական հատուկ մարմինների համակարգ,
հոգևոր գործունեություն և այլն: Ծառայությունը նշանակում է նաև ղեկավարում և նպատակ ունի ապահովելու մարդկանց կառավարումը, սոցիալմշակութային սպասարկումը [3]:
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք)
համաձայն՝ հանրային ծառայությունն ընդգրկում է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը և հանրային պաշտոնները [4]:
ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով հանրային ծառայության
սուբյեկտներին վերապահված է լիազորությունների որոշակի շրջանակ,
որոնք համապատասխանում են նրանց գործառույթներին:
Հանրային ծառայության համակարգում լուրջ դերակատարություն
ունի պետական ծառայությունը, որը, լինելով մասնագիտական գործունեության տեսակ, ընդգրկում է գրեթե ողջ պետական ապարատի գործունեությունը, բացառությամբ օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի միջոցով իրականացվող շարքային կազմի
պարտադիր զինվորական ծառայության: Ըստ Ա.Պ. Ալյոխինի և Յու. Մ.
Կոզլովի՝ պետական ծառայությունը նեղ իմաստով ներառում է միայն պետական մարմիններում ծառայությունը [5, c. 135]:
«Հանրային ծառայություն» հասկացությունը բնորոշ է ժողովրդավարական հասարակություններին: Ժողովուրդը, ՀՀ Սահմանադրության
հոդված 2-ի համաձայն, իշխանության կրողն ու աղբյուրն է։ ՀՀ Սահմանադրության հոդված 3-ի երկրորդ մասի համաձայն՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են: Նույն
հոդվածի երրորդ մասում ամրագրված է, որ «Հանրային իշխանությունը
սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և
ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք» [6]:
Այսինքն՝ ժողովուրդը պետական ապարատի ծառայողների առաջնային գործատուն է: Պետական մարմիններն ու յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ ժողովրդի առջև հաշվետու և պատասխանատու է իր պարտականությունների պատշաճ կատարման, մարդու իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության, երկրում օրինականության, արդարության հաստատման և կայուն զարգացում ապահովելու համար:
Հանրային ծառայության համակարգի կարևոր բաղադրիչ են հանրային պաշտոնները, որոնք ըստ Օրենքի՝ դասակարգվում են հետևյալ տեսակների. քաղաքական, վարչական և հայեցողական:
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Համամիտ ենք Գ. Վ. Ատամանչուկի այն տեսակետին, ըստ որի հանրային ծառայությունը գործնական և մասնագիտական մասնակցությունն
է պետության նպատակների ու գործառույթների իրականացմանը՝
պետական պաշտոններ զբաղեցնելու և պետական մարմիններում աշխատելու միջոցով [7, с. 113]:
Իրենց բնույթով, ժողովրդի առջև կրած պատասխանատվության չափով, երկրում ունեցած դերակատարությամբ, պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության մշակման ու իրականացման գործընթացում
ունեցած ազդեցությամբ առանձնանում են քաղաքական պաշտոնյաները:
Համաձայն Օրենքի հոդված 5-ի առաջին մասի՝ «Քաղաքական պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն է, որը զբաղեցնող անձն օժտված է քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ և քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այդ որոշումների
համար» [8]:
Ըստ Օրենքի՝ հանրային պաշտոնները դասակարգվում են երկու
խմբի՝ պետական և համայնքային, իսկ պետական պաշտոնները՝ քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական:
Պետական պաշտոնյաները կրում են ինչպես իրավական, այնպես էլ
վերջինիս սերտորեն փոխկապված քաղաքական պատասխանատվություն: ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ քաղաքական որոշումներ ընդունող պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք սահմանադրական պատասխանատվություն են կրում իրենց ընդունած որոշումների համար: Այդ պաշտոնյաներն իրականացնում են քաղաքական և իրավական
գործառույթներ: Օրենքի հոդված 5-ի երկրորդ մասի համաձայն՝ պետական քաղաքական պաշտոններն են ՀՀ նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի
պատգամավորների, ՀՀ վարչապետի, ՀՀ փոխվարչապետների, ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, նախարարների և
նրանց տեղակալների պաշտոնները: Այս ցանկից ցանկանում ենք
առանձնացնել նախարարի տեղակալի պաշտոնը և քննարկել դրա քաղաքական պաշտոնյա լինելու հանգամանքը ՀՀ օրենսդրության և պրակտիկայի տեսանկյուններից: 2018թ. մարտի 23-ին ընդունված Օրենքով մինչ
այդ հայեցողական պաշտոն համարվող նախարարի տեղակալի պաշտոնն ընդգրկվեց քաղաքական պաշտոնների շարքում: Հարց է ծագում.
ինչու՞ կատարվեց այդ փոփոխությունը, որքանո՞վ է այն իրավաչափ, հիմնավորված և արդյո՞ք համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը և
օրենքներին: ՀՀ Սահմանադրությունը՝ որպես պետության հիմնական
օրենք, սահմանում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու
ազատությունները, պետության կառավարման ձևը, կառուցվածքի ձևը,
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իրավաքաղաքական ռեժիմը, պետական իշխանության կառուցվածքը,
պետական մարմինների համակարգը, քաղաքական պաշտոնյաների
հիմնական գործառույթները և նախատեսում է սահմանադրական պատասխանատվության հստակ կառուցակարգեր: Սահմանադրական պատասխանատվությունը նպաստում է կառավարման համակարգի արդյունավետության ապահովմանը, պետական իշխանության մարմինների և
պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության բարձրացմանը, ինչպես նաև իշխանության սահմանափակմանը: Պետական-իրավական և
քաղաքական պատասխանատու սուբյեկտներ են ՀՀ նախագահը, ՀՀ
Ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորները, վարչապետը, նախարարները և մյուս պաշտոնյաները, որոնց զբաղեցրած պաշտոնները քաղաքական պաշտոններ են: Սակայն սահմանադրական ամրագրում չկա
պաշտոնյայի տեղակալի, առավել ևս նախարարի տեղակալի մասին: Ժողովրդավարական քաղաքական համակարգը ձևավորվում է օրինական
ընտրությունների արդյունքում ընտրված քաղաքական մեծամասնության
և քաղաքական փոքրամասնության փոխգործակցության արդյունքում:
2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունները հանգեցրին պետության
կառավարման ձևի փոփոխության՝ ներդրվեց կառավարման խորհրդարանական ձևը, ինչի հետևանքով կառավարությունը սահմանադրական և
քաղաքական պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի առջև: Իսկ
ՀՀ Սահմանադրության հոդված 147-ի առաջին մասի համաձայն՝ կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետներից և նախարարներից: ՀՀ Սահմանադրությունը նախատեսում է, որ կառավարության անդամներն են պատասխանում պատգամավորների բանավոր հարցերին (հոդված 112), իսկ հոդված 113-ի համաձայն՝ խմբակցություններն
ունեն կառավարության անդամին (և ոչ թե նրա տեղակալին) գրավոր
հարցապնդումով դիմելու իրավունք և ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում
կառավարության անդամը (և ոչ փոխարինողը) պարտավոր է գրավոր
պատասխանել հարցապնդմանը: Այս դեպքում ևս նախարարին փոխարինողին հնարավորություն չի տրվում մասնակցելու ՀՀ Ազգային ժողովի
նիստին և առավել ևս ելույթ ունենալու: Հարցապնդման քննարկման արդյունքում ՀՀ Ազգային ժողովը կարող է առաջարկել վարչապետին քննարկելու կառավարության առանձին անդամի հետագա պաշտոնավարման
հարցը: Համանման իրավակարգավորում գործում է նաև մի շարք եվրոպական երկրներում: Օրինակ՝ Լեհաստանում ոչ թե առաջարկում են վարչապետին, այլ ուղղակի անվստահություն կարող են հայտնել նախարարներից որևէ մեկին [9, с. 494, 564]: Սահմանադրական փոփոխություններով նախարարների քաղաքական և իրավական պատասխանատվության
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հարցն առավել կարևորվեց, քանի որ հարցապնդման արդյունքով խորհրդարանը կարող է բարձրացնել որևէ նախարարի հետագա պաշտոնավարման հարցը: Այսպիսով, համաձայն Սահմանադրության, նախարարի
տեղակալը քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում իր ոչ արդյունավետ կամ թերի գործունեության համար: Եթե իրավական կարգավորումների ընդհանուր համակարգում դիտարկենք Օրենքի այն պահանջը,
որով նախարարի տեղակալը դասվել է քաղաքական պաշտոնյաների
շարքում, ապա ակնհայտ հակասություն կարելի է արձանագրել: Այսպես,
Օրենքի հոդված 5-ը, որը վերնագրված է «Քաղաքական պաշտոնները»
առաջին մասում սահմանում է քաղաքական պաշտոնի էությունը. «Քաղաքական պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն
է, որն զբաղեցնող անձն օժտված է քաղաքական որոշումներ կայացնելու
իրավասությամբ և քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այդ
որոշումների համար»: Օրենքը նախատեսում է, որ տվյալ պաշտոնյան
պետք է օժտված լինի քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ: Այսինքն՝ նախարարի տեղակալը, որը համարվում է քաղաքական
պաշտոն, իրավասու է քաղաքական որոշումներ ընդունելու: Սակայն նույն
հոդվածի 5-րդ մասում ամրագրված է, որ «Նախարարի տեղակալի քաղաքական պաշտոն և համայնքի ղեկավարի համայնքային քաղաքական
պաշտոն զբաղեցնող անձը գործում է համապատասխանաբար նախարարից և համայնքի ղեկավարից պատվիրակված լիազորությունների
ուժով և սեփական պատասխանատվությամբ քաղաքական որոշումներ
կայացնելու իրավասությամբ օժտված չէ»: Նկատենք, որ Օրենքի այս նորմի մեջ «ղեկավարի» բառից հետո «տեղակալ» բառը բաց է թողնված, ինչը
պետք է անպայման լրացնել: Նաև այս դրույթով սահմանված է նախարարի տեղակալի գործունեության բուն էությունը, ըստ որի նախարարի տեղակալն իրականացնում է միայն նախարարից ստացած, այսինքն՝ քաղաքական պաշտոնյայից պատվիրակված լիազորություններ և գործում է այդ
լիազորությունների ուժով: Այսինքն՝ նրա որևէ պաշտոնական գործունեություն, որը պատվիրակված չէ նախարարի կողմից, կարող է գնահատվել որպես հակաօրինական: Մյուս կողմից՝ Օրենքը սահմանում է, որ
նախարարի տեղակալը սեփական պատասխանատվությամբ քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավունք չունի, որը հակասում է «քաղաքական պաշտոնյայի» սահմանմանը: Հետևաբար, եթե պաշտոնյան, այս
դեպքում նախարարի տեղակալը, չի կարող ինքնուրույն քաղաքական
որոշումներ կայացնել, նրա իրավասությունները սահմանափակված են
ղեկավարի կամքով, ապա հասկանալի չէ, թե ինչ հիմքով է այդ պաշտոնը
համարվում քաղաքական:
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Օրենքի հոդված 9-ի առաջին մասով սահմանված է նախարարի տեղակալին նշանակելու և պաշտոնից ազատելու կարգը, համաձայն որի
նախարարի առաջարկությամբ տեղակալին պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է վարչապետը: Այստեղ մեկ անգամ ևս հաստատվում է մեր այն միտքը, որ նախարարը կարող է քաղաքական գործիչ
չհանդիսացող, անկուսակցական անձի արհեստավարժությունը հաշվի
առնելով՝ նրա թեկնածությունն առաջարկել տեղակալի պաշտոնում նշանակելու համար: Նույնը վերաբերում է ազատման կառուցակարգին՝ նախարարի առաջարկությամբ, նրա կամքով տեղակալն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից: Պակաս կարևոր չէ և այն, որ նախարարի տեղակալին արձակուրդի տրամադրումը և խրախուսանքի միջոցների կիրառումը
կատարում է անմիջական ղեկավարը: Եթե դիտարկենք ցանկացած նախարարության կանոնադրություն, կնկատենք, որ ի թիվս այլ պաշտոնների, ամրագրված են նաև նախարարի տեղակալի իրավասությունները,
որոնք ամբողջովին պատվիրակվում են նախարարի կողմից: Այդ բաժնում
հնարավոր չէ գտնել մի իրավասություն, որը վերաբերում է քաղաքական
պատասխանատվությանը կամ ինքնուրույն որոշումների կայացմանը: Տեղակալը գործում է պատվիրակված լիազորությունների ուժով, համակարգում է որևէ բնագավառի աշխատանքները, իրեն ենթակա ստորաբաժանումներին, նախարարության ենթակա կազմակերպություններին է փոխանցում նախարարի հանձնարարականները, վերահսկում դրանց կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին: Նման
հստակ իրավակարգավորումների պայմաններում ինչու՞ է այնուամենայնիվ նախարարի տեղակալի պաշտոնը համարվում քաղաքական: Այդպիսի ամրագրում կա նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի Դաշնության և մի շարք երկրների օրենսդրություններում: Խնդիրն
այն է, որ նախարարի արձակուրդի, գործուղումների, հիվանդության և այլ
դեպքերում, համաձայն գործող կարգի, նախարարին փոխարինում է տեղակալներից մեկը: Կան նախարարներ, ովքեր միշտ միևնույն անձին են
առաջարկում փոխարինել իրեն, կան նաև նախարարներ, որ հաջորդաբար տեղակալներին առաջարկում են որպես իրեն փոխարինող: Այս պարագայում որոշակի ժամանակահատվածում տեղակալն զբաղեցնում է
քաղաքական պաշտոն՝ համապատասխան լիազորություններով: Նա այդ
ընթացքում կարող է քաղաքական որոշումներ ընդունել և ինքնուրույն
պատասխանատվություն կրել դրանց համար:
ՀՀ Սահմանադրությամբ քաղաքական պաշտոնյաների համար սահմանված են տարիքային, քաղաքացիության, նստակեցության ցենզեր
(հոդվածներ 48, 124, 148): Սահմանադրությունն ամրագրում է նաև, որ
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կառավարության անդամը ոչ միայն պետք է բավարարի պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին, այլև պաշտոնին անհամատեղելիության պահանջներին: Այստեղ խոսքը նախարարի տեղակալին չի վերաբերում: Օրենքով, ՀՀ օրենսդրական որևէ ակտով սահմանված չեն նախարարի տեղակալին՝ որպես քաղաքական պաշտոնյային ներկայացված
պահանջներ: Հնարավոր է, որ օտարերկրյա քաղաքացին, երկքաղաքացիություն ունեցող անձը դառնա նախարարի տեղակալ և նույնպես փոխարինի կառավարության անդամին: Այս դեպքում խախտվում է ՀՀ Սահմանադրության հոդված 48-ը, որի համաձայն արգելվում է այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող, երկրում չորս տարի մշտապես չբնակվող անձանց նախարարի պաշտոն զբաղեցնել, հետևաբար նախարարին փոխարինողի նկատմամբ ևս պետք է կիրառվեն միևնույն սահմանափակումները և անհամատեղելիության պահանջները: Սա օրենքի ակնհայտ բաց
է, որը վերանայման և փոփոխման կարիք ունի: Ճիշտ է, Օրենքի հոդված
31-ը սահմանում է անհամատեղելիության պահանջներ, որոնց համաձայն
հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:
Օրենքն ամրագրում է, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության
արդյունքում նախարարի տեղակալների փոփոխության հարցը լուծվում է
մեկ ամսվա ընթացքում: Սակայն Հայաստանի նորագույն պատմության
ընթացքում անկախ քաղաքական փոփոխություններից ունենք նախարարի տեղակալներ, որոնք պաշտոնավարում են նույն նախարարությունում
20-25 տարի, չնայած այն բանին, որ այդ նախարարությունում 7-10 նախարար է փոխվել: Նման դեպքում ինչպես կարելի է խոսել քաղաքական
պաշտոնյա լինելու մասին: Քաղաքական պաշտոնյան քաղաքական նոր
իրավիճակում, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության
հետևանքով հրաժարական է տալիս, որը նախարարի տեղակալի դեպքում որպես կանոն չի կիրառվել:
Ի մի բերելով՝ կարելի է արձանագրել, որ թեև Օրենքը նախատեսում
է, որ նախարարի տեղակալի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, այնուամենայնիվ նախարարի տեղակալը.
1. չի կարող քաղաքական որոշումներ կայացնել և պատասխան տալ
այդ որոշումների համար,
2. նրա լիազորությունները սահմանափակ են և բխում են միայն նախարարի կողմից պատվիրակված լիազորություններից,
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3. նրան պաշտոնի նշանակման և ազատման վերաբերյալ առաջարկը ներկայացնում է նախարարը,
4. քաղաքական պաշտոնին բնորոշ որևէ ցենզ նախարարի տեղակալի համար չի նախատեսվում, և նա կարող է լինել երկքաղաքացի կամ
օտարերկրյա քաղաքացի, չբավարարել նստակեցության ցենզը և արդյունքում՝ Սահմանադրության խախտմամբ փոխարինել նախարարին,
5. նախարարին փոխարինելու դեպքում իրավունք չունի մասնակցել
Ազգային ժողովի պատգամավորների բանավոր հարցերին պատասխանելու գործընթացին,
6. նա չի կարող Ազգային ժողովի խմբակցության գրավոր հարցապնդման քննարկման ժամանակ մասնակցել խորհրդարանի նիստին և
ելույթ ունենալ,
7. Օրենքի հոդված 5-ի առաջին, երկրորդ և հինգերորդ մասերը միմյանց հակասում են:
Այսպիսով, հաշվի առնելով վերը նշվածը, վերլուծելով ՀՀ օրենսդրությունը և վեր հանելով օրենքի բացերը, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությանը. նախարարի տեղակալի պաշտոնը իրավական առումով
քաղաքական պաշտոն չէ և այն կարելի է դասել հայեցողական պաշտոնների շարքում։
Այնուամենայնիվ, եթե քաղաքական առումով նպատակահարմար է
համարվում նախարարի տեղակալի պաշտոնը դասել քաղաքական պաշտոնների շարքին, ապա անհրաժեշտ է.
ա) Օրենքի հստակեցում, այն է՝ հանել «պատվիրակված լիազորություն» հասկացությունը և ավելացնել, որ նա ինքնուրույն որոշումներ կարող
է կայացնել և պատասխան տալ դրանց համար, վերանայել ՀՀ կառավարության որոշումները (նախարարությունների կանոնադրություններ),
բ) եթե տեղակալը փոխարինում է նախարարին, ապա պետք է բոլոր
նախարարություններում ամրագրել «առաջին տեղակալի պաշտոն» հասկացությունը և նրա նկատմամբ կիրառել սահմանադրական բոլոր պահանջները, քաղաքական պաշտոնյայի համար նախատեսված անհամատեղելիության պահանջները և միայն այս դեպքում այդ պաշտոնը համարել քաղաքական: Կամ կարելի է նախարարություններում ունենալ նախարարի մեկ տեղակալի պաշտոն, քանի որ 5-6 տեղակալի առկայությունն
ինքնին չի նպաստում կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը
և օպերատիվության ապահովմանը, այլ հանգեցնում է գործառույթների
կրկնօրինակմանը, պետական ապարատի ուռճացմանը, վարչական
ծախսերի ավելացմանը:
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КАК ПУБЛИЧНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
ГРАНУШ АКОБЯН
Академия государственного управления Республики Армения

Статья посвящена рассмотрению должности заместителя министра,
которая в соответствии с законом Республики Армения «Об общественной службе» хотя и является политической должностью, но
занимающие ее должностные лица не могут принимать политических
решений и отвечать за эти решения. Их полномочия ограничены и
исходят исключительно из полномочий, делегированных министром,
предложение же об их назначении и увольнении представляет министр.
Анализируя законодательство РА и выявляя пробелы в законе,
отмечается, что должность заместителя министра в правовом смысле
не является политической и может быть отнесена к дискреционным
должностям. И если в политическом отношении считается целесообразным причислить должность заместителя министра к политической,
то необходимо уточнить закон, то есть убрать понятие «делегированные полномочия» и добавить, что должностное лицо может принимать
решения сам и отвечать за них, а также пересмотреть постановления
правительства РА и положения министерств.
Ключевые слова: публичная служба, государственная служба, муниципальная служба, дискреционная должность, политическая должность,
министр, заместитель министра, конституционные полномочия, делегированные полномочия, Конституция, законодательство, Правительство.
DEPUTY MINISTER AS A PUBLIC POSITION
HRANUSH HAKOBYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The article reflects upon the position of Deputy Minister, which is a political
position according to the RA law on "Public Service". Despite it, the Deputy
Minister cannot make political decisions and be responsible for them. His/her
powers are limited and proceed from the powers delegated by the Minister,
who presents the proposal concerning his/her appointment and dismissal.
Analyzing the Armenian legislation and revealing the gaps in the law, it
is noted that the position of Deputy Minister in the legal sense is not political
and can be classified as a discretionary position. And if it is politically feasible
to rank the position of Deputy Minister as political, then it is necessary to
clarify the law, that is to exclude the concept of "delegated power" and fix
that he/she can make decisions and be responsible for them. It is also
necessary to review the decisions of the Government of the RA and the
statutes of the ministries.
Keywords: public service, state service, community service, discretionary
position, political position, minister, deputy minister, constitutional powers,
delegated powers, Constitution, legislation, government.
Ներկայացվել է խմբագրություն 16.10.2019
Երաշխավորվել է տպագրության 20.11.2019
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ՀՏԴ 323
ՄԵՐԻՏՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ՉԻՉՈՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածում հիմնավորված է մոտեցում, որ արդի քաղաքական
գործընթացներում տեղեկատվահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների ցանցային օգտագործումը նոր մարտահրավերներ է նետել և
պահանջներ է առաջադրել մերիտոկրատական ընտրանուն: Շեշտադրված է մոտեցում, որ մերիտոկրատական ընտրանին պատասխանատու է գիտավերլուծական հարացույցի կիրառմամբ բարձրացնել հանրային քաղաքականության որակը՝ նպաստելով իրեն վստահված իշխանության օրինականացմանը (լեգիտիմացմանը), ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալացմանը և շարունակական բարեփոխումներին: Այս համատեքստում կարևորված է մերիտոկրատական
ընտրանու արժեքային համակարգը: Մի կողմից արժեքները որպես
յուրահատուկ կապող օղակ համախմբում են ընտրանուն և հասարակությանը, մյուս կողմից բնականոն տրանսֆորմացնում նրանց քաղաքական ինքնությունը: Փաստարկված է մոտեցում, որ հետխորհրդային երկրներում մերիտոկրատական ընտրանու որպես քաղաքական
արդիականացման գործընթացի դերակատարման ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է իրականացնել պոլիարխիայի հիմքի վրա՝ կարևորելով իշխանության ապակենտրոնացումը՝ փոխհամաձայնեցված
խմբիշխանության գործունեությունը կանխելու և ներկայացուցչական
ժողովրդավարության դերը բարձրացնելու նպատակով:
Բանալի բառեր. քաղաքական արդիականացում, ընտրանի,
մերիտոկրատիա, տեղեկատվահաղորդակցական ցանցեր, քաղաքական ինքնություն, տրանսֆորմացիա, ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալացում:

Մերիտոկրատական (լատ. meritus՝ արժանավոր, և հուն. κράτος՝ իշխանություն) ընտրանու կայացման սկզբունքները մշակել է Վ. Պարետոն՝
հենվելով հավաքագրված ընտրանու (էլիտա) գործունեության ժամանակ
նրա ստացած վարկանիշի արժեքային ցուցանիշների վրա [1, cc. 137-145]։
Մերիտոկրատական ընտրանու ներկայացուցիչները, ըստ Գ. Մոսկայի,
քաղաքական առումով ակտիվ, բանիմաց և մրցունակ մարդիկ են, որոնց
կողմնորոշվածությունը դեպի իշխանություն դարձնում է նրանց կազմակերպված և նպատակասլաց [2, cc. 187-195]։ Խոսե Օրտեգա ի Գասետի
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համոզմամբ, մերիտոկրատական ընտրանու կազմում հավաքագրվում են
«Ես» ունեցող, առանձնահատուկ ընդունակություններով, անձնվեր,
ճկուն, ազգային մտածողություն ունեցող արիստոկրատ մարդիկ, որոնք
կարող են կառավարել (նաև դիմակայել) զանգվածներին [3, cc. 36-39]։
Մերիտոկրատական ընտրանու որպիսության և լինելիության հիմնախնդիրները հիմնավորել է Ջ. Հելբրեյտը, ով շեշտադրեց հետինդուստրիալ հասարակության արժեքաբանությունը՝ կարևորելով «տեխնոկրատ»
ընտրանիներին, քանի որ «նրանք գործունեության տարբեր ոլորտներում
ունակ են բարձր մասնագիտական մակարդակով իրենց գիտելիքները վերածել գերակայության՝ տիրապետելով առաջնակարգ կազմակերպչական կարողությունների» [4, сc. 56-58]: Այս համատեքստում հետինդուստրիալ հասարակության տեսության հիմնադիր Դ. Բելն ընտրանին բնութագրեց «որպես մասնագիտական տեխնոկրատների և «հզոր գիտնականների» սոցիալական խումբ, որին բնորոշ են՝ կրթության, մասնագիտական բարձր որակավորում ստանալու, ստեղծարարության և սովորելու
մեծ ցանկությունը: Կրթությունը իշխանության հասնելու կարևոր միջոցներից մեկն է: Իշխանական հարաբերությունների անդամներ են դառնում
ինտելեկտուալներ, ովքեր տիրապետում են մշակութային կապիտալին և
քաղաքական դիսկուրսի մշակույթին» [5, сc. 19- 26]:
Մերիտոկրատիան իր ծնունդով, խելքով ու տաղանդով, ինչպես նաև
նպատակասլացությամբ՝ «մարմնավորելով հասարակության ակնկալիքների և սպասումների իրականացումը նրանք իրենց վրա նվիրական
պարտականություն են վերցնում՝ կառավարելիս հենվել մարդասիրության
և բարոյականության սկզբունքների վրա:Այդ իմաստով մերիտոկրատական ընտրանին «հրաման-կատարում» գործընթացներում հանդես է գալիս և՛ որպես հրամայող, և՛ կատարող պայմանավորված նրանով թե ինչ
ծառայության համար է հայտնվել կառավարման համակարգում» [6, էջեր
236-237]: Որպես իշխանության հատուկ ձև «մերիտոկրատիա» եզրույթը
նորովի շրջանառության մեջ է դրվել անգլիացի սոցիոլոգ Միտչել Յանգի
կողմից՝ ի հակադրություն արիստոկրատների և դեմոկրատների իշխանության: Իր հակաուտոպիայում Մ. Յանգը երգիծաբանի լեզվով նկարագրում է մտավորականությունից կազմված, նախաձեռնելու ունակություն
ունեցող «նոր օլիգարխիայի» իշխանության գալը, որը կտրված է հասարակությունից [7, pp. 21-28]: XX դարի 70-80-ական թվականներին
ԱՄՆ-ում Մ. Պլատները, Դ. Բելլը, Զ. Բժեզինսկին մերիտոկրատիայի վերաբերյալ ձևակերպեցին քաղաքական տեսություն, որն ուղղված է հավասարարական (էգալիտար) գաղափարների դեմ և կոչված է արդարացնելու «նոր ինտելեկտուալ ընտրանու» տնտեսական և քաղաքական գերազանցությունն այլոց վրա [8, p. 29]:
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Հենց այս դիտանկյունից էլ ընտրանու տեսության շրջանակներում
առավել հստակեցվեց մերիտոկրատիայի տեսությունը [9, pp. 29-68]:
Հենվելով Վ. Պարետոյի, Մ. Յանգի և Դ. Բելլի մշակած մերիտոկրատական ընտրանու բնութագրիչների վրա` Կ. Մանհեյմն ընտրանին սահմանեց որպես «սեփական նվաճումների վրա հիմնված աստիճանակարգված, բայց հարաբերականորեն անկախ և փոփոխվող մեծություն»` ի
տարբերություն «դասակարգի», որին պատկանելությունը որոշվում է
ծագմամբ [10, сc. 70-71] : Այլ խոսքով, մարդը կարող է ընտրանուն միանալ բացառապես սեփական ջանքերի շնորհիվ, օրինակ` կառավարման
ոլորտում իր ընդունակությունները բացահայտելով, հանրային քաղաքականության արդիականացման ուղիներ մշակելով և այլն: Այնուամենայնիվ, ծնունդով պայմանավորված արտոնությունները պահպանվում են
նաև ժամանակակից ժողովրդավարության պայմաններում, երբ միաժամանակ գործում են ծագման, սեփականության և սեփական հաջողության
գործոնները: Այս տեսակետը կիսում էր նաև Մոսկան, որը պնդում էր, թե
«բոլոր կառավարող դասակարգերը պետք է դառնան ժառանգորդող` եթե
ոչ օրենքով, ապա փաստացի» [11, c. 187–198]: Ասվածի համատեքստում
Ռ. Դալը, առանձնացնելով հինգ հատկանիշ՝ իդեալական սկզբունքներ,
միաժամանակ նշում է, որ չկա և չի եղել իդեալական ժողովրդավարական
կառավարում. ուղղակի ժողովրդավարության «իդեալական» սկզբունքները հնարավորություն են տալիս տեսնելու ժողովրդավարության հնարավորության սահմանները և դրանք համեմատելու իրական ժողովրդավարության հետ: Այդ հատկանիշներն են.
1. Արդյունավետ մասնակցություն. այս գործընթացն ենթադրում է, որ
քաղաքացիները պետք է ունենան համապատասխան և հավասար հնարավորություններ` իրենց կարծիքը և վերաբերմունքն արտահայտելու ընդունված որոշումների նկատմամբ:
2. Որոշումների ընդունման ընթացքում քվեարկության հավասարության սկզբունքի պահպանում. երաշխավորում է որոշումների ընդունման մասնակիցների հավասար հնարավորության ապահովում` իրենց կարծիքը ձևավորելու համար:
3. Լուսավորված (քաղաքակիրթ) գիտակցություն, այսինքն` քաղաքացիների գիտակցության բարձր մակարդակի առկայություն, որը հնարավորություն կտա նրանց հասկանալու և գիտակցելու իրենց շահերին համապատասխան որոշումների ընդունումը:
4. Վերահսկողության հաստատում «օրակարգի» նկատմամբ. դեմոսը պետք է հասկանա, թե օրակարգ մտնելու համար հասարակությանը
զբաղեցնող ինչ հիմնախնդիրներ են առավել կարևոր, և կարողանա վերահսկել օրակարգի իրականացման ընթացքը:
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5. Քաղաքական գործընթացում քաղաքացիների ընդգրկվածության ապահովում: Այս հինգ սկզբունքների իրականացումը կապահովի իդեալական ժողովրդավարական կառավարում, ինչը իրականության մեջ
գրեթե չի հանդիպում [12, c. 89-95]: Միայն այս պարագայում է պոլիարխիան նպաստում ժողովրդավարության արժեքների և իդեալների ընդարձակմանը՝ հնարավորություն տալով մերիտոկրատական ընտրանուն
ապահովել քաղաքական համակարգի բնականոն արդիականացումը:
Այսպիսով՝ պոլիարխիան քաղաքական համակարգ է, որտեղ կառավարում իրականացնող ընտրյալ փոքրամասնությունը վերահսկվում է մեծամասնության կողմից։ Միայն այդ ճանապարհով են քաղաքացիները
զերծ մնում ընտրանու անպատասխանատվությունից և կամայականությունից։ Իր հերթին, մասնագիտական բարձր մակարդակ ունեցող մերիտոկրատական ընտրանին, խուսափելով խմբիշխան շահերի հետ նույնանալուց, կարողանում է հմտորեն ներդաշնակել հասարակության մեջ
առկա տարաբնույթ արժեշահային համակարգը։ Համաձայնվելով Ռ. Դալի
հետ՝ նշենք, որ քաղաքական արդիականացման գործընթացներում,
բացի արհեստավարժությունից, նոր կառավարող ընտրանին պետք է
ինքնություն ունենա։ Քաղաքական արդիականացմամբ թելադրված օբյեկտիվ վերափոխումներ իրականացնելիս նա պետք է կարևորի «իր ճանապարհի» էությունը և հնարավորինս խուսափի իրականության մարգինալ արժևորումից։
Հանրագումարելով ժողովրդավարական անցման հետխորհրդային
փորձը Համաշխարհային բանկի 1997 թվականի համաշխարհային զարգացման մասին զեկույցում նշվում է, որ մերիտոկրատական մոտեցումը
նպասատում է բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներհոսքին պետական կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով պետական կառավարման որակն ու հեղինակությունը և զգալի կերպով ազդում է պետական կառավարման համակարգում աշխատելու հետաքրքրության վրա
[13, p.92]: Այս ամենի հետ մեկտեղ նշվում է, որ երբ պետական կառավարման համակարգում աշխատանքային առաջխաղացումը հիմնվում է
անձնական կապերի վրա կամ քաղաքականացված է, պետական ծառայողներն ավելի շատ մտահոգվում են ինչպես գոհացնել իրենց ղեկավարներին կամ ազդեցիկ քաղաքական գործիչներին, իսկ հեղինակության
բարձրացման համար աշխատանքի ընդունման բոլոր կոշտ մեթոդների և
ստանդարտների օգտագործումը ձախողվում է:
Այս համատեքստում ուշագրավ է Չինաստանի օրինակը [14, pp. 124-160],
[15]: Այսպես, Սուն դինաստիայի ժամանակ լայնորեն կիրառվում է կեցզյույ
[16, pp. 45-47] կոչվող քննությունների եռաստիճան համակարգը, որի օգնությամբ ղեկավար պաշտոնի համար ընտրվում էին այնպիսի հավակնորդներ, ովքեր առավել լավ էին հասկանում արվեստից, կոնֆուցիակա177
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նությունից և վարչական խնդիրներից [17, p. 121]։ Բարեփոխումների չինական մոդելի առավելությունն որոշումների կայացման գործընթացում
կառավարող ընտրանու պատասխանատվության դերի բարձրացումն է:
Հենց այդ պատասխանատվության գիտակցումն էր, որ ստիպում էր
նրանց որոշումներ ընդունել և իրականացնել՝ հենվելով հանրային շահի
վրա: Այս մոտեցումն էլ հետագայում կիրառեց Դեն Սյաո Պինը, որն էլ
հնարավորություն տվեց խուսափելու ժողովրդավարական անցումներին
հատուկ սոցիալական բևեռացումից: Դառնալով ՉԺՀ-ի նոր ղեկավարը՝
Դեն Սյաո Պինը մշակեց «Չորս արդիականացում» ծրագիրը, ըստ որի՝
գիտատեխնիկական նվաճումների հիման վրա պետք է արդիականացվեին արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, գիտությունը և
ռազմական ոլորտը (1964 թվականից Չինաստանը դարձել էր աշխարհի
4-րդ միջուկային զենք ունեցող երկիրը): Դեն Սյաո Պինի ծրագրի միջոցով
Չինաստանը կարճ ժամանակում զարգացավ. թույլատրվեց մասնավոր
կապիտալի ազատ շուկայական գործունեությունը, զարգացավ ներքին և
արտաքին առևտուրը։ Դեն Սյաո Պինը որոշումների ընդունման և իրականացման գործընթացում հաշվի էր առնում հանրային շահը: Տնտեսագետները Դեն Սյաո Պինի իրականացրած բարեփոխումներն անվանում
են տարածաշրջանային ապակենտրոնացված ավտորիտարիզմ (ՏԱԱ):
ՏԱԱ համակարգը մրցակցություն ստեղծեց ծայրամասերի միջև, քանի որ
այն վերաբերում էր միայն տնտեսությանը, իսկ կադրերը խիստ վերահսկվում էին քաղաքական կենտրոնի կողմից [18, c.484]:
Իսկ Սինգապուրի առաջին վարչապետ Լի Կուան Յուն պնդում էր.
եթե ցանկանում եք, որ Սինգապուրը լինի հաջողակ պետություն, անհրաժեշտ է ստեղծել մի այնպիսի համակարգ, որը թույլ կտա բոլոր լավագույն մասնագետներին և ամենաարժանիներին աշխատանք ստանալ
պետական կառավարման համակարգում, որը ունի այդպիսի մասնագետների կարիքը [19, c 71]: Մերիտոկրատիան առաջին անգամ Սինգապուրի խորհրդարանում օգտագործվել է 1971 թվականին, խորհրդարանի անդամը, ով բարձրացրեց այս հարցը, նշում էր. Եկեք աշխատենք Սինգապուրի հասարակության համար, որտեղ մի կողմից մարդիկ պարգևատրվում են և առաջ գնում արժանիքների հիման վրա, իսկ մյուս կողմից՝ բավարար հնարավորություններ են ընձեռնվում նրանց, ովքեր դրա կարիքը
ունեն: Եկեք ստեղծենք ոչ միայն այնպիսի հասարակություն, որը հիմնված
է մերիտոկրատիայի սկզբունքների վրա, այլև՝ թող այն լինի մերիտոկրատիա գումարած հասարակություն [20, c. 100-106]:
Մերիտոկրատիան ենթադրում է առավել կարողունակների կողմից
հնարավոր առավելագույն արդյունքի ապահովում և համապատասխանաբար հասարակության կենսագործունեության բոլոր մակարդակներում
սոցիալական բարեկեցության բարձրացում՝ հնարավորություն տալով հասարակության տարբեր շերտերի առավել կարողունակ մարդկանց զար178
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գանալու և իրենց ավանդը ներդնելու հասարակության զարգացման համար: Մերիտոկրատիան կարող է դառնալ հզոր գործիք սոցիալական
ճկունության համար՝ ծառայելով խթան մերիտոկրատական ընտրանու
համար օգտագործել բոլոր ջանքերն ու ռեսուրսները հասնելու համար
առավելագույն արդյունքի՝ բացահայտելով իր ամբողջ պոտենցիալը:
Ներկա գլոբալ անհավասար մրցակցային պայմանների առկայության
պարագայում անհրաժեշտ է ստեղծել հավասար հնարավորություններ
պետական կառավարաման համակարգի արդիականացման համար: Անհավասարությունն արամատվորված և ժառանգաբար փոխանցվող
երևույթ է [21, с. 237]: Որակյալ կրթությունը, առողջապահության հասանելիությունը, զարգացած հանրային տրանսպորտային համակարգը կարող են նպաստել հասարակության համար հավասար հանարավորությունների ստեղծմանը, որը թույլ կտա զարգանալ և առաջխաղացում ապրել:
Այսօր, երբ անհավասարության մակարդակն անհամեմատելի աճել է,
կարևոր է թույլ չտալ որպեսզի մերիտոկրտական համակարագի
սկզբունքների գործառման արդյունքում իշխանության գան այնպիսի կառավարողներ, ովքեր ի սկզբանե չունեին որևէ առավելություն և հնարավորություն առաջխաղացման համար:
Սինգապուրի օրինակով բնորոշելով մերիտոկրատիան՝ Դոնալդ
Լոուն ընդգծում է մերիտոկրատիայի իրականացման կարևորությունը
պրակտիկայում. … գոյություն ունեն մերիտոկրատիայի տարբեր տեսակներ, որոնց մի մասը կառուցողական են, իսկ մյուսները՝ հնարավոր է կործանարար: Քննարկումները պիտի լինեն ոչ թե մերիտոկրատիան ընդունելու կամ չընդունելու շուրջ, այլ՝ թե մերիտոկրատիայի որ տեսակն է անհրաժեշտ տվյալ հասարակությանը [22, p. 49]:
Մերիտոկրատիան արժանիքների համար պարգևատրման համակարգ
է, իսկ մերիտոկրատիայի գնահատման համար կարևոր նշանակություն ունի
արժանիքների սահմանումը: Ըստ Ուիլ ՄակԿորտի՝ արժանիքների սահմանումը ենթադրում է հետևյալը.
ա աշխատատեղեր, բոլոր մակարդակներում. Անհատական որակների և արժանիքների դիտարկում ինչպես առաջխաղացման, այնպես էլ՝
սկզբնական նշանակման ժամանակ,
բ ամենալավ թեկնածու. Ցանկալի մակարդակով աշխատանքը կատարել կարողացող թեկնածուների մեջ ակնառու կերպով տարբերվող իր
անձնային և մասնագիտական հատկանիշներով,
գ բաց բոլորի համար. Միայն ներքին կադրային բազայից կամ անձնային ցուցակներից չպիտի կատարել նշանակումները,
դ պարբերական, թափանցիկ և բողոքարկելի. Ողջունվում է որոշումների ողջամիտ քննադատությունը և բողոքարկումը՝ դիտարկելով այն որպես հետադարձ կապի ապահովում, որը օգնում է կայացնել առավել արդյունավետ որոշումներ [23, pp. 1-13]:
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Այսպիսով, միայն արժանիքների վրա հիմնված, մերիտոկրատական
սկզբունքներով առաջնորդվող կառավարման համակարգում է ընտրանին կերպափոխվում և թարմանում մրցակցային ընտրության միջոցով,
որի հիմքում ընկած է բոլորի կողմից ընդունելի կանոնաարգեր և որոնք
կարող են բողոքարկվել, եթե բացահայտվում են խախտման դեպքեր:
Ընդհանրացնելով անցնան շրջանի քաղաքական կառավարման փորձը՝
ակնհայտ է, որ «…սոսկ հրաման-կատարում գործընթացում հայտնված,
թեկուզ ամենաինտելիգենտ խմբին չի կարելի մերիտոկրատական
ընտրանի անվանել։ Մերիտոկրատական է կառավարողների այն խումբը,
որը, ներդաշնակելով հանրային, ազգային և խմբային շահերը, արարիչ
(բիոֆիլ) կառավարում է իրականացնում։ Այսօր կառավարող մերիտոկրատական ընտրանուց պահանջվում է քաղաքական կառավարման որոշակի արժեքային կողմնորոշումներ և նոր մարդասիրական սկզբունքների
իրականացում։ Ստանալով կառավարման իրավունք՝ նա չպետք է
բացարձակացնի այն. անհրաժեշտ է արդիականացնել և՛ հանրային, և՛
քաղաքական դաշտը (ինչպես նաև՝ իր անձը)» [6, էջ 237]։ Հետևաբար
հավաքագրվելով քաղաքական կառավարման համակարգում՝ բաց ճանապարհով առավել արհեստավարժ և տաղանդավոր անհատներն այն
ժողովրդականացնելու իրական ուղիներ են մշակում։ Պետական իշխանության ժողովրդականացման գլխավոր երաշխիքը կառավարող
վերնախավի հեղինակությունը, մրցունակությունն ու համոզմունքներն են,
որոնք էլ հասարակությունում արժեքային ընդհանրություն են ստեղծում։
Արժեքային կողմնորոշիչների ընդհանրությունը հնարավորություն է տալիս քաղաքական համակարգի արդիականացում իրականացնել առանց
հասարակության բևեռացման և բախումնային ցնցումների։ Ժողովրդավարության հաստատման համար վճռական նշանակություն ունի գործունեության մեկնարկային պայմանների հավասարությունը։ Հավասար մեկնարկային պայմաններում լեգիտիմ հաղթանակ տարած ընտրանու գործունեությունն անհրաժեշտաբար կտարբերակի տարբեր ընդունակություններով օժտված կառավարիչներին։
Ամոփելով՝ նշենք, որ քաղաքական համակարգի արդիականացման
ներկա գործընթացի վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, որոնք նպաստում են հասարակության քաղաքական մշակույթի և քաղաքական գիտակցության ժողովրդավարացմաը, բազմակարծության (պլուրալիստական) գաղափարախոսության կիրառմանը և այլն: Հետևաբար մերիտոկրատական ընտրանու կողմից հստակ արժեհամակարգի ձևավորումն ու
դրան հավատարիմ մնալն արդիականացման բնականոնությունն ապահովող անհրաժեշտ պայմաններից է:
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МЕРИТОКРАТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК АКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
МАРИАМ МАРГАРЯН, ЛИЛИТ ЧИЧОЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В статье обосновывается подход, согласно которому, в ходе
современных процессов модернизации сетевое применение новых
информационно-коммуникационных технологий бросило новые вызовы
и выдвинуло новые требования меритократическим элитам. Акцентируется подход, согласно которому меритократическая элита ответственна за поднятие качества публичной политики посредством
применения научно-аналитической парадигмы, способствуя легитимизации доверенной ей власти, институционализации демократии и
реализации последовательных реформ. В этом контексте, придается
важное значение ценностной системе меритократической элиты.
Обосновывается подход, согласно которому в постсоветских странах
изучение меритократической элиты как актора процесса политической
модернизации необходимо осуществлять на основе полиархии,
подчеркивая важность децентрализации власти, с целью предотвращения согласованной деятельности власти групп, а также повышения
роли представительской демократии.
Ключевые слова: политическая модернизация, элита, меритократия, информационно-коммуникационные сети, политическая идентичность, трансформация, демократическая институционализация.
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MERITOCRATIC ELITE AS AN ACTOR OF POLITICAL
MODERNIZATION
MARIAM MARGARYAN, LILITH CHICHOYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The article develops an approach according to which during the current
process of modernization the network application of new informationcommunication technologies raised new challenges and brought up new
demands to meritocratic elites. It accentuates that meritocratic elite is
responsible for improving the quality of public policy through the application
of scientific-analytical paradigm, which fosters the legitimization of its power,
the institutionalization of democracy, and implementation of ongoing reforms.
In this context, the article emphasizes the value system of the meritocratic
elite. The article justifies that the study of the meritocratic elite as an actor of
political modernization should be based on polyarchy, underlying the
importance of decentralization of power to prevent coordinated action form
groups of power, as well as to increase the role of the representative
democracy.
Keywords: political modernization, elite, meritocracy, informationcommunication networks, political identity, transformation, institutionalization
of democracy.
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ՀՏԴ 327.8

ԷԹՆԻԿ ԼՈԲԲԻՆԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԷՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ
ԳԵՎՈՐԳ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հոդվածում քննարկվում է լոբբինգի երևույթի և եզրույթի ծագումն ու առաջնային գործածությունը պատմության հոլովույթում՝ որպես քաղաքական գործընթացի ինստիտուտ: Հանգամանորեն ներկայացվում են լոբբինգի ինստիտուտի կառուցվածքն ու կազմակերպաիրավական և գործառութային առանձնահատկությունները: Ըստ
այդմ՝ անդրադարձ է կատարվում քաղաքական, սոցիալական,
տնտեսական, տարածաշրջանային, էթնիկ օտարերկրյա լոբբիստական խմբերին: Հոդվածը նվիրված է էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտի բացառիկության վերհանմանը, դրա գործունեության ճանապարհային քարտեզի առանձնահատկություններին, ինչպես նաև՝
«lobbing the grassroots» տեխնոլոգիայի կիրառմանը:
Բանալի բառեր. լոբբինգ, էթնիկ լոբբինգ, լոբբինգի տեխնոլոգիա, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, տարածաշրջանային լոբբինգ:

Պատմություն
Լոբբինգ եզրույթի առաջացման շուրջ քաղաքական գիտության մեջ
կան բազմաթիվ վարկածներ, որոնք իրարից տարբերվում են երևույթի
առաջացման և՛ իմաստաբանական, և՛ ժամանակագրական առումներով:
Ըստ լոբբինգի հայտնի տեսաբան Լիոնել Զեթերի՝ այն, ըստ էության,
աշխարհի հնագույն մասնագիտություններից մեկն է։ Այդ պնդումը հետազոտողը կապում է իշխանության առաջին ինստիտուտների ի հայտ գալու
հետ, երբ մարդկանց որոշ խմբեր կամ անհատներ համոզում էին իշխանության կրողներին իրենց ուժն օգտագործել որևէ կոնկրետ ուղղությամբ։
Այս առումով, լոբբինգը բնական և անխուսափելի երևույթ է [5, p. 7]։
Պատմական գիտությանը հայտնի է, որ լոբբիստական համակարգված գործունեություն ծավալել են հունա-հռոմեական անտիկ իրականությունում, երբ լոբբիստները փորձում էին հասնել տարբեր արդյունքների,
որոնք ենթադրում էին ինչպես սենատորների, այնպես էլ ռամիկների
մասնակցություն։ Այդ միջոցառումների ընթացքում լոբբիստները ճնշում
էին գործադրում իրենց թիրախ խմբերի վրա՝ ամենատարբեր բնույթի
հարցերի լուծմանը հասնելու համար։
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Այնուամենայնիվ, քաղաքական գիտության մեջ լոբբինգի, որպես
ինստիտուտի, կազմակերպված և ռեֆլեկտիվ գործունեության վերջնական սահմանումը վիճարկելի է, խորը ուսումնասիրություններ են անհրաժեշտ նաև հասկանալու համար լոբբինգի և հասարակա-քաղաքական այլ
ինստիտուտների փոխհարաբերությունները և փոխհամատեղելիությունները տարեբր գործընթացներում։
Ըստ որոշ հետազոտողների՝ «լոբբինգ» եզրույթն առաջացել է լոբբի
բառից, որը նշանակում է կուլուարներ, միջանցք:
Ըստ Կալիֆոռնիայի Սթենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Մայքլ
Բերնստամի՝ լոբբիզմ» եզրույթն առաջին անգամ կիրառվել է 1820-ական
թվականներ, երբ ամերիկյան սենատորները խորհրդակցությունների
ընդմիջումներին հավաքվում էին Ներկայացուցիչների պալատի լոբբիում՝
սպասասրահում, և քննարկում ու որոշումներ կայացնում այս կամ այն հիմնահարցի վերաբերյալ: Դրա մասին ամերիկյան մի թերթ գրել է 1820 թ. [9]:
Ըստ մեկ այլ տեսակետի՝ լոբբինգ եզրույթն առաջին անգամ կիրառվել է ΧΙΧ դարի երկրորդ կեսին, ԱՄՆ 18-րդ նախագահ Ուլիս Սիմփսոն
Գրանտի (1869-1870 թթ.) նախագահության ժամանակաշրջանում [10]:
Հաշվի առնելով, որ «լոբբինգի» եզրույթի ծագումը լոբբինգի ինստիտուտի շրջանակում ամենաքննարկված թեման է, որը վերաճել է նաև դասագրքային ճշմարտությունների՝ նպատակահարմար չենք գտնում սույն
աշխատանքում անդրադարձ կատարել «լոբբինգ» եզրույթի առաջացման
շուրջ առկա վարկածներին։
Բոլորովին այլ է խնդիրը, երբ դիտարկում ենք քաղաքական գիտության շրջանակներում լոբբինգի սահմանմանն առնչվող հարցերը։ Լոբբինգի՝ որպես քաղաքական համակարգի ուրույն ինստիտուտի, գործունեության սահմանումների շուրջ ևս առկա է որոշակի բազմազանություն, որոնք
սակայն, ինչպես ստորև կտեսնենք, ոչ միայն չեն հակասում միմյանց, այլև
կարծես շարունակում են մեկը մյուսին՝ ցուցելով լոբբինգի շուրջ քաղաքագիտական մտքի զարգացման դինամիկան։
Խնդիրն ավելի է բարդանում լոբբինգի ինստիտուտի բազմազանության և լոբբիստական խմբերի միջև առկա գործառութային առանձնահատկությունների առկայության պարագայում։
Միջանկյալ նշենք, որ լոբբինգի ամենաշատ քննարկված հարթությունը
հավանաբար էթնիկ լոբբինգն է՝ կապված աշխարհաքաղաքական ներկա
գործընթացներում սփյուռքի դերի բարձրացման ու քաղաքական զարգացման, ժողովրդավարական հասարակությունների առաջացման և այլնի
հետ։ Վերջինից է մեծ մասամբ կախված էթնիկ լոբբինգի հաջողությունը։
XX դարի երկրորդ կեսից արդեն հետազոտողները սկսեցին փորձել
այս կամ այն կերպ սահմանել լոբբինգի ինստիտուտը. Այսպես, Կ. Բեյմեն
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գտնում է, որ լոբբինգ նշանակում է. քաղաքական և բյուրոկրատական
հնարավորություններում սոցիալական խմբերի, պալատական շրջանակների և ընկերությունների բազմազան ինտենսիվ գործունեություն [3, p. 2]։
1960-ին Լ. Միլբրաֆը սահմանեց, որ լոբբինգը հաղորդակցական
գործընթաց է. Հաղորդակցությունը միակ միջոցն է՝ ազդելու կամ փոխելու ընկալումը. լոբբինգի գործընթացը, հետևաբար, ամբողջությամբ հաղորդակցական գործընթաց է [3, p. 3]։
Արդեն 1993-ին. Վ. Շենդելենն ավելացրեց նոր սահմանում.Լոբբինգը, նվազագույնը հանրային իշխանությունների հետ տեղեկատվության
ոչ ֆորմալ փոխանակումն է՝ մի կողմից, մյուս կողմից՝ առավելագույնը՝ ոչ
պաշտոնական փորձ՝ ազդելու պետական իշխանությունների վրա [3, p. 3]:
Ավելի ուշ Պ. Կոպլն առաջարկեց նախորդների համեմատ առավել
համընդգրկուն սահմանում. Լոբբինգը շահագրգիռ ներկայացուցիչների
միջոցով պետական մարմինների օրենսդրական-վարչական որոշումների
փորձն է կամ հաջող ազդեցությունը: Ազդեցությունը նախատեսում և ենթադրում է կապի և դրա նպատակային օգտագործման օրենսդրական
կամ գործադիր մարմինների օգտագործում [4, p. 71].
Այսպիսով, ստացվում է, որ լոբբինգը հանրային-քաղաքական համակարգի զարգացած ինստիտուտ է, որը ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական կազմակերպությունների միջոցով ճնշում է գործադրում պետական իշխանության մարմինների կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) վրա՝ իրենց շահերին համահունչ որոշումներ կազմակերպելու համար: Լոբբինգի վերաբերյալ վերջնականորեն
համաձայնեցված սահմանում չկա։ Օրինակ, Լիոնել Զեթերի կարծիքով
պարզ և ամբողջական սահմանումը կլինի այն, որ լոբբինգը հանրային
քաղաքականության ձևավորման փնտրտուքի գործընթաց է՝ կառավարության (դրա ինստիտուտների) և օրենսդրական գործընթացի վրա ազդելու նպատակով։ Ըստ հեղինակի՝ դա նաև քաղաքական համոզման
արվեստ է [5, p. 2]:
Ըստ Միացյալ Թագավորության հանրային հարցերի խորհրդի՝ լոբբինգ նշանակում է արհեստավարժ կարողականություն, որն ազդում կամ
խորհրդատվություն է մատուցում այն սուբյեկտներին, որոնք դրա ընդունմանը հակված են, և ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որոնք դրանց իրավասության տիրույթում են [8]։
Լոբբինգի ինստիտուտի կառուցվածքը
Լոբբիստական կազմակերպությունները միավորում են ազգային,
կրոնական, մշակութային, ռասայական, սոցիալական միևնույն պատկանելությունն ու հետաքրքրությունը կրող մարդկանց:
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Լոբբիստական գործունեության կազմակերպաիրավական ձևերը
բազմաթիվ են՝ սկսած տարաբնույթ իրավաբանական կազմակերպություններից մինչև անհատ գործիչներ։ Այս ընտրությունը հաճախ պայմանավորվում է օրենսդրաիրավական այն հնարավորություններով, որը
տվյալ երկիրն առաջարկում է լոբբիստական խմբերին։
Թոմաս Լայնը և Ջոն Մաքսվելը, ըստ գործունեության ուղղվածության, լոբբիստական կազմակերպությունները տարանջատում են ըստ
հետևյալի՝ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, տարածաշրջանային, օտարերկրյա-էթնիկական (ճնշման խմբեր) և հատուկ [6]: Թեև ներկա աշխատանքում մեզ առավելապես հետաքրքրում է լոբբինգի էթնիկական ուղղվածությունը, սակայն ընդգծենք, որ առանց նշված տարատեսակների համակարգված ուսումնասիրության, դժվար է բացահայտել էթնիկական լոբբիզմի բազմաշերտությունը, ներխմբային ու միջխմբային
նպատակադրված կապերը: Այս դիտանկյունից էլ կարևորենք լոբբիզմի
հետևյալ ձևերը։
Քաղաքական լոբբիստական խմբերը, որպես կանոն, խոշոր կորպորացիաներն ու ֆինանսաարդյունաբերական հսկաներն են, որոնք,
տիրապետելով որոշակի սոցիալ-ֆինանսական կապիտալի, փորձում են
հասնել տվյալ երկրի օրենսդիր և գործադիր իշխանության հանդեպ որոշակի ազդեցության։
Սոցիալական լոբբիստական խմբերը մեծ մասամբ արհեստակցական միություններն են, ինչպես նաև հասարակության որոշակի հատվածի, խմբի կամ թիրախ խմբի միություններ, որոնք փորձում են բարձրացնել հարցերի այնպիսի շրջանակ, որն առանձնահատուկ կերպով վերաբերում է տվյալ խմբի սոցիալական խնդիրների լուծմանը։
Տնտեսական լոբբիստական խմբերն իրենց բնույթով նման են քաղաքականին, այն առումով, որ այս խմբի մեջ նույնպես դերակատար են
ֆինանսական հսկայական կապիտալի տիրապետող միություններն ու
դրանց դուստր կազմակերպությունները, որոնք ձգտում են հասնել քաղաքական ազդեցության։
Տարածաշրջանային լոբբիստական խմբերը, որոնք ձգտում են որոշակի առավելության հասնել լոկալ մակարդակում՝ որոշակի հարցի վերաբերյալ։ Լոբբինգի այս խումբը, ըստ էության, որոշակի նմանություններ ունի հայրենակցության գործոնի հետ, երբ մարդիկ կոնսոլիդացվում են՝ ելնելով ազգակցական կամ հայրենակցական կապից։
Էթնիկ լոբբիստական խմբերը հաճախ նույնացվում են լոբբինգի
բազմաշերտ ու բազմաոլորտ ինստիտուտին՝ հասարակա-քաղաքական և
մեդիա դիսկուրսում, որոշ չափով նաև ակադեմիական գրականության
մեջ։ Սրանք հիմնականում հյուրընկալ պետության տարածքում հայրենի
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պետության շահերը սպասարկող կազմակերպություններ են, որոնք հիմնականում հանրային քաղաքականության գործիքակազմով ազդում են
հյուրընկալ պետության պետական իշխանության թևերի և հասարակական կարծիքի վրա *։
Միջանկյալ նշենք, որ լոբբիստական գործունեության այլ խումբ է այսպես կոչված հատուկ խմբերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են արհեստավարժ կարողականության տեր մարդկանց առևտրային կազմակերպություններ, որոնք օպերատիվ կերպով և թիրախային ազդում են որևէ
գործընթացի վրա՝ առևտրային որոշակի պատվերով։
Էթնիկ լոբբինգ
Էթնիկ լոբբիստական խմբերը ձևավորվում են ազգային, կրոնական,
մշակութային համախմբման միջոցով՝ հյուրընկալող երկրի պետական իշխանության թևերի, տարածքային և տեղական իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների վրա՝ ի շահ իրենց հայրենի պետության, ուղղակի կամ անուղղակի ճնշումներ գործադրելու, քաղաքական նպատակներ դնելու, դրանց հասնելու համար: Որպես կանոն, էթնիկ
լոբբիստական (այսուհետև՝ նաև լոբբիստական) խմբերն իրենց հայրենի
երկրների հետ ունեն միջնորդավորված կամ ուղղակի կապեր:
Սփյուռքի և էթնիկ լոբբիզմի հայտնի տեսաբան Յոսսի Շեյնն իր Ազգակցությունն ու միջազգային հարաբերությունները աշխատությունում,
ի շարս այլնի, ընդգծում է սփյուռքի կարևոր դերն ու ազդեցությունը հակամարտությունների հանգուցալուծման, դրանց ընթացքի, ընդունող և
հայրենի երկրների իշխանությունների վրա. որպես անկախ խաղացողներ դրանք ճնշում են գործադրում նաև իրենց երկրների արտաքին քաղաքականության վրա,- նշում է Շեյնը [7, p. 129]:
Ինչպես վերը նշվեց, որպես կանոն, էթնիկ լոբբիստական խմբերն
առավել հայտնի են և հաճախ նույնացվում են լոբբինգի ամբողջ ինստիտուտի հետ։ Էթնիկ լոբբիստական խմբերի գործունեությունն առավել հաջող է, այն պատճառով նաև, որ նրանք հաճախ ուղղակի կամ անուղղակի
հովանավորվում են տվյալ պետության ղեկավարության կողմից և հաճախ
կարող են հանդես գալ որպես գործիք որևէ այլ՝ երրորդ պետության դեմ։
Այս առումով կարող ենք պնդել, որ էթնիկական լոբբիստական խմբերն
իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև հյուրընկալ պետության արտաքին քաղա-

Լայնը և Մաքսվելը էթնիկ խմբերը դիտում են որպես օտարերկրյա լոբբիստական
խմբեր, ինչը մեր կարծիքով կարող է թյուրըմբռնման առիթ դառնալ, քանի որ էթնիկ
լոբբիստական խմբերը հաճախ ձևավորվում են տվյալ երկրի քաղաքացի հանդիսացող,
բայց տիտղոսակիր էթնոս չներկայացնող էթնիկ միավորումների կողմից, այդ դեպքում
դրանք չեն կարող համարվել օտարերկրյա
*
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քականության իրականացման ծիրի մեջ՝ իրենց քաղաքականության իրականացման ընթացքում՝ ըստ հարկի, սպասարկելով նաև հյուրընկալ պետության արտաքին քաղաքական շահը։
Անդրադառնանք էթնիկ լոբբիստական խմբերի գործունեության որոշ
առանձնահատկությունների։
 Հիմնահարցի ձևակերպում, երբ լոբբիստական խմբերը փորձում են
ձևակերպել որևէ հիմնական խնդիր և այն դարձնել հյուրընկալ պետության
բարձրագույն իշխանության քննարկման և որոշման ենթակա հարց։
 Տեղեկատվության ապահովում, երբ էթնիկ լոբբիստական խմբերն
զգալի աշխատանքներ են կատարում անհրաժեշտ տեղեկատվության
հայթայթման, վերլուծության, փորձագիտական կարծիքի վերածելու և
դրանք իշխանության մարմիններին տրամադրելու համար։
 Քաղաքականության մշտադիտարկում, երբ էթնիկ լոբբիստական խմբերը մանրամասն մշտադիտարկման են ենթարկում իշխանությունների նախընթաց ու ներկա գործունեությունը և ըստ անհրաժեշտության կիրառում։
Քանի որ իրավական և կառուցակարգային կայացվածության առումով լոբբինգի ինստիտուտն ամենազարգացածներից է ԱՄՆ-ում, ապա
անդրադառնանք հենց այդ երկրում էթնիկ լոբբիստական խմբերի գործունեության մի քանի առանձնահատկություններին.
 կառավարության ներկայացուցիչներին և Կոնգրեսի անդամներին համապատասխան տեղեկատվության մատակարարում կոնկրետ հարցի շուրջ,
 մասնակցայնության ապահովում լոբբիստական հետաքրքրություն
ներկայացնող հարցի քննարկումներում,
 ԱՄՆ հասարակական կարծիքի նպատակային ձևավորմանն
ուղղված քարոզչական և լրատվական բնույթի մեծածավալ աշխատանք,
 լոբբիստական կազմակերպությունների համար ընդունելի կամ
նպատակահարմար թեկնածուների քարոզարշավների ֆինանսական և
քաղաքական աջակցություն [1, էջ 87]:
Լոբբինգի իրականացման տեխնոլոգիաները
Լոբբինգի ինստիտուտն ունի իրեն խիստ բնորոշ տեխնոլոգիական
գործիքակազմ, որոնց թվին են դասվում.
1. հասարակական կարծիքի համախմբում՝ տարբեր քաղաքացիական-հասարակական ձեռնարկների, իշխանություններին ուղղված դիմումների, ստորագրահավաքների, քարոզչական ակտիվ գործունեության
և դատական գործընթացների նախաձեռնման միջոցով,
2. ընտրարշավային՝ ներառում է ընտրություններին անհատական
կամ խմբային մասնակցության, դրանց ֆինանսավորման կամ աջակցման,
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3. պաշտոնական հնարավորությունների և կապերի կիրառում՝
լոբբիստական կազմակերպություններն օրենքով իրենց վերապահված
հնարավորությունների շրջանակում կարողանում են ապահովել մասնակցայնություն պետական ապարատի աշխատանքներում, ինչը տվյալ դեպքում ենթադրում է տարբեր իրավական ակտերի, նախագծերի և դրանց
քննարկումների կազմակերպում, իշխանության մարմինների համար
խորհրդատվությունների իրականացում, փորձագիտական կարծիքների
տրամադրում և այլն,
4. ոչ պաշտոնական կապերի գործադրում՝ ենթադրում է տարբեր
գիտաժողովների, կլոր սեղանների, քննարկումների, սեմինարների և
նմանաբնույթ այլ միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև՝ անհատական հանդիպումներ և անձնական կապերի ստեղծում,
5. պետական իշխանության թևերի և մարմինների վրա հոգեբանական ճնշման գործադրում, ինչն ի թիվս այլնի՝ կարող է արտացոլվել
նամակների, հեռագրերի, զանգերի, հանրային միջոցառումների տեսքով
[1, Էջ 69]։
Լոբբինգի որոշակի տեխնոլոգիաներից արևմտյան աշխարհում
հայտնի է «Lobbing the grassroots»-ը, որն ի սկզբանե ունի ամերիկյան
ծագում, բայց ակտիվորեն կիրառվում է Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած
հասարակություններում։ Տերմինն առաջին անգամ 1912 թ. կիրառել է
ԱՄՆ Ինդիանա նահանգի սենատոր Ալբերտ Երեմիա Բևերիջը [1, էջ 70]։
«Lobbing the grassroots» տեխնոլոգիան իրենից ներկայացնում է հանրային քաղաքականության համալիր գործիքակազմ, որի ընթացքում լոբբիստը դիմում է ոչ թե պետական հաստատություններին, այլ հասարակության ներկայացուցիչներին, իշխանության այս կամ այն որոշման վրա
ազդելու ընդունակ սովորական քաղաքացիներին։
Լոբբինգի այս տեխնոլոգիան, ըստ էության, հասարակական ներուժի
հնարավոր գեներացում է որոշակի խնդիր լուծելու համար։ Այս ընթացքում քաղաքացիներին հանգամանալի բացատրվում է խնդրի էությունը,
դրանց համար շահեկան ու ոչ շահեկան կողմերը։ Այնուհետև, քաղաքացիներին հորդորվում է կապվել տվյալ որոշման կայացման համար պատասխանատու ինստիտուտների ու անհատների հետ, նրանց վրա գործադրել հասարակական ճնշում։ Այսպես, երբ որոշում կայացնող անհատը
կամ մարմինը նույն հարցի վերաբերյալ ստանում են հսկայական քանակությամբ զանգեր կամ գրություններ, ստիպված են լինում հաշվի նստել,
ըստ էության, հանրային կարծիքի հետ։
«Lobbing the grassroots» տեխնոլոգիայի իրականացումը ենթադրում է.
1. լոբբիստական կոնկրետ գործունեությունը խթանելու համար
զանգվածային միջոցառումների՝ ցույցեր, երթեր, հանրահավաքներ, կազմակերպում,
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2. անընդհատական հեռախոսազանգերի, գրությունների հասցեագրման գործընթաց, որն ընդհուպ կարող է հանգեցնել թիրախ դարձած պաշտոնյաների կամ մարմինների արտաքին աշխարհից հեռախոսային և գրագրային մեկուսացման,
3. էլեկտրոնային հասցեի արգելափակում՝ դրան ուղղված մեծաքանակ նամակ-սպամերի միջոցով,
4. լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ հասարակական իրազեկության ապահովում,
5. հասարակական ճանաչում և ազդեցություն վայելող գործիչների
ներգրավում տվյալ խնդրի լուծման գործընթացում [2]։
ԱՄՆ-ում հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ այս տեխնոլոգիայով
իրականացվող լոբբիստական գործունեությունը կոնկրետ արդյունք է
տվել։ Օրինակ՝ 1980-ականներին, երբ «ԱՄՆ զենքի ազգային ասոցիացիան» տապալեց զենքի վաճառքի արգելման օրենքի ընդունումն ԱՄՆ
Կոնգրեսում՝ ավելի քան 3 մլն․զանգով Կոնգրեսը ենթարկելով հեռախոսային շրջափակման։
«Lobbing the grassroots» տեխնոլոգիան կիրառվել է նաև «Բանկիրների
ամերիկական ասոցիացիայի» դեմ՝ 1980-ականների վերջում, ինչպես նաև՝
1992-ին ամերիկական առողջապահական բարեփոխումների դեմ [2]։
Լոբբինգը՝ որպես ժողովրդավարական ցուցիչ
Լոբբինգի ինստիտուտի զարգացումը նաև դիտվում է որպես ժողովրդավարական որոշակի ցուցիչ, այն պատճառով, որ զարգացած լոբբինգի
ինստիտուտը հասարակության փոքր շերտերին հնարավորություն է տալիս իրենց պահանջներն ու բողոքները հասցնել մինչև որոշում կայացնողների մակարդակ և նրանց վրա ազդեցություն գործել՝ հաճախ հասնելով
դրական արդյունքի։ Լոբբիստները, հանդես են գալիս որպես յուրատեսակ միջնորդներ՝ պետության հասարակական փոքր շերտերի և պետության բարձրագույն կամ տեղական իշխանության միջև։
Այնուամենայնիվ, լոբբինգի ընկալումը հաճախ միանշանակ չէ, քանի
որ այն իր մեջ կարող է պարունակել վտանգներ կոռուպցիայի խթանման
համատեքստում՝ որոշում կայացնողների վրա կոռուպցիոն ազդեցությունների կիրառելու տեսանկյունից։ Պատմությանը հայտնի են կոռուպցիոն
բազմաթիվ սկանդալներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվել են լոբբինգի ինստիտուտին։
Շատ լոբբիստական կազմակերպություններ, բացառելու համար
իրենց հնարավոր նույնականացումը կոռուպցիոն սխեմաների հետ կամ
այդպիսի մեղադրանքներից խուսափելու համար, էթնիկ լոբբինգի պարագայում, ներկայանում են որպես համայնքային կազմակերպություններ,
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որոնք լիազորված են պետության հետ հարաբերվել՝ հենց այդ պետության քաղաքացի հանդիսացող իրենց հայրենակիցների պատվիրակմամբ։
Այս դեպքում, լոբբինգի ինստիտուտը պետության հետ հարաբերվում է
նախ և առաջ որպես իր քաղաքացիների պատվիրակ, և երկրորդ հերթին
միայն, որպես հայրենի պետության շահերի պաշտպան, ինչը, ի թիվս այլնի՝
ապահովում է նաև լոբբիստական գործունեության իրավական անխոցելիությունը։
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О СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ЭТНИЧЕСКОГО ЛОББИРОВАНИЯ
ГЕВОРГ ГУКАСЯН
Академия государственного управления Республики Армения

В статье широко обсуждается явление и истоки лоббизма,
первоначальное его употребление в изложении истории, как института
политического процесса. Подробно представлены структура и
организационно-правовые функциональные особенности института
лоббизма. Соответственно, рассматриваются политические, социальные, экономические, региональные, этнические (иностранные) лоббистские группы. Статья посвящена выявлению исключительности
института этнического лоббизма, особенностям дорожной карты его
деятельности, а также применению технологии «lobbing the grassroots».
Ключевые слова: лоббизм, этнический лоббизм, технологии
лоббизма, политический, социальный, экономический, региональный
лоббизм.

ABOUT THE ESSENCE OF THE INSTITUTE OF ETHNIC LOBBYING
GEVORG GHUKASYAN
Public Administration Academy of the Republic of Armenia

The article widely discusses the multi-layered institution of lobby, the
origin and initial use of the phenomenon and the term lobby, both in history
and in political science. The structure and organizational and functional
features of the institute of lobby are presented in detail. Accordingly, the
article reflects upon political, social, economic, regional, ethnic (foreign)
lobby groups. The main part of the article is devoted to the identification of
the phenomena associated with the sub-institution of ethnic lobby, the ways
and peculiarities of its activities and also such technologies as ‘Grassroots
lobbying’’.
Keywords: lobbying, ethnic lobbying, the technic of lobbying, political,
social, economic, regional lobbying.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА МЕДИАЦИИ
АМАЯК МАНУКЯН
Армянский государственный педагогический университет им.Х. Абовяна

В статье рассмотрены некоторые научные подходы и технологии посреднического процесса, а также психологические нюансы
практических методов, которые позволяют наиболее эффективно
осуществлять посредничество в сложных спорных и конфликтных
ситуациях. Анализ исследований показал, что научный интерес к
современным нововведениям и психологической интерпретации
проблем сложного процесса медиации начал наиболее бурно развиваться в начале этого столетия. Ученные различных специальностей достаточно досконально продолжают изучать психологический контекст разрешения спорных вопросов правового, финансового, гражданского и семейного, а также роль психологических
знаний и навыков в компетенциях медиатора.
Ключевые слова: медиация, споры и конфликты, психологическая интерпретация, компетенции, роль, навыки.

Известно, что медиация является одной из технологий альтернативного урегулирования споров и конфликтов различного характера,
а в этом процессе особое значение имеет посредничество, которое
может осуществлять профессионально подготовленный специалист
модератор. В настоящее время модераторами могут работать юристы,
социологи и психологи. Среди основных компетенций медиатора особое место отводится психологическим знаниям и навыкам [1, с. 51-59].
В связи с этим рассмотрим некоторые научные подходы и технологии
посреднического процесса, а также психологические нюансы практических методов, которые позволяют наиболее эффективно осуществлять
посредничество в сложных спорных и конфликтных ситуациях.
Анализ исследований по проблеме посредничества показал, что
научный интерес к современным нововведениям и психологической
интерпретации проблем сложного процесса медиации начал наиболее
бурно развиваться в начале этого столетия. Ученые различных специальностей, а именно, юристы, социологи, философы и психологи,
достаточно досконально продолжают изучать психологический контекст
разрешения спорных правовых, финансовых, гражданских, семейных и
других видов вопросы. Эта тенденция научно-практического подхода к
анализу процесса медиации особо досконально представлена в
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странах с устоявшейся юриспруденцией и экономической стабильностью и, в частности, активно исследуется в европейских и североамериканских университетах.
Возрастающий интерес к проблеме посредничества связан с
некоторыми привилегиями этого процесса по сравнению с судебным
процессом. Во-первых, для разрешения конфликта посредничество
занимает у конфликтующих сторон меньше времени, во-вторых, меньше эмоциональных затрат. Другая сильная сторона посредничества
состоит в том, что конфликтующие стороны сами принимают решения,
и принятое ими решение окончательно. В то же время, медиация
уменьшает финансовое бремя государства. Таким образом, начальным
стимулом развития института медиации в европейских и американских
странах явился общественный и государственный интерес к внедрению
и развитию этого института, приводящий к снижению нагрузки на
государственные судебные ведомства с одной стороны, а с другой
стороны, снижения эмоциональной нагрузки на общество. Однако, на
постсоветском пространстве, как указывает анализ научной литературы, институт медиации начал развиваться в последние годы, как один
из эффективных альтернативных методов урегулирования конфликтов.
В Армении, институт медиации, как таковой, пока еще находится на
стадии формирования. Некоторые шаги на пути к формированию
начали осуществляться, начиная еще с 2010 года, однако, они носили
незакономерный характер.
В связи с неопровержимой значимостью развития этого института
актуальность и своевременность исследования не вызывает сомнений.
Учитывая вышесказанное, нами была поставлена цель проанализировать имеющиеся различные социально-психологические подходы
к изучению феномена медиации, а также выявить роль психологической
составляющей данного феномена.
Особенности функций медиаторов с современной точки зрения
представлены в книге Мур К., который анализирует различные стратегии разрешения конфликтов. Достаточно подробно рассмотрены три
основные роли медиатора: посредники в социальных сетях, авторитетные посредники и независимые посредники. Функции, которые
должен осуществлять посредник социальных сетей, обычно связаны с
поддержанием стабильных и долгосрочных социальных отношений, так
как они являются уважаемыми члены сообщества. Следующая роль
имеет официальный статус, так как это лица, наделённые определённой властью над сторонами (Например: руководитель, менеджер
или директор). Этот тип посредников может использовать свои
полномочия или власть для обеспечения соблюдения соглашений.
Независимые посредники не имеют каких-либо предварительных
отношений со сторонами и принимаются на работу по совместному
решению споров. Их статус достаточно независимый и они стремятся
помочь сторонам выработать добровольные, взаимоприемлемые
решения [2].
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Рассмотренные модели статуса медиатора нашли широкое применение в различных странах, в том числе, и в Армении [3]. В этом
можно убедиться, если методом поиска в интернете зайти на консультативные сайты, и встретить советы не только опубликованных
рекомендаций, но и он-лайн (ON-LINE) консультантов (юристов, психологов или других специалистов). Интересен тот факт, что в России
начиная с 1999 года выпускается журнал «Третейский суд», в котором
публикуются статьи по многим проблемам медиации и законодательным аспектам этого процесса [4]. И очень четко подмечено О.В.
Аллахвердовой, что «…Ни у одного из известных авторов по конфликтологии не рассматриваются личностные качества, наиболее присущие
посредникам. Все пишут о роли, которую должен выполнять медиатор
и его основных функциях, его ответственности. Но есть ли какие-то
специфические характеристики личности, способствующие овладению
навыками медиатора? Отмечается лишь факт, что медиатором может
быть человек, умеющий обучаться» [5, с. 19].
В одном из немногих исследований по психологическим проблеме
принятия решений в процессе переговоров выявлено, что эффективность решений в условиях неопределенности обусловлена индивидуальными качествами личности, а именно, практичностью, интравертированностью, логическим мышлением, особенностями восприятия и
переработки информации, а также удовлетворенностью трудом. Эмпирическим исследованием доказано, что под воздействием внешних или
посторонних факторов, в частности ситуаций выбора, изменениям
подвергаются активные функциональные системы личности, приводя к
формированию определенных стратегий принятия решений, которые, в
свою очередь способствуют развитию других психологических
подсистем личности, обеспечивающих высокую эффективность принятия решений [6]. Подобно обоснованная информация имеет практический выход для подбора кандидатов в переговорщики, а также
позволит более адекватному выбору оценочных психологических
тестов для этого процесса.
С научно-практической точки зрения интерес представляет книга М.
Ланга и А. Тейлора, которая посвящена подготовке профессионального
посредника на основе развития артистизма. Авторы утверждают, что
подготовка посредника выходит за рамки основ процесса посредничества. В книге с позиций преподавателя в общих чертах проанализирована инновационная модель мастерства в профессиональной
практике, которая является результатом понимания и связи между
рефлексивной практикой и интерактивным процессом. Подобный
подход является эффективным для специалистов по разрешению
конфликтов. Описывая свой опыт, авторы представляют также и
теории, принципы, практики и идеи для развития истинного мастерства
в посредничестве [7].
Анализ учебного пособия американских профессоров показал, что
в процессе медиации важную роль играет соотношение адвокатских и
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нейтральных функций. В книге гармонично сочетаются анализ теоретических и концептуальных подходов с различными практическими
приложениями. Основной целью ставится научить студентов медиации
и тому, как эффективно представлять клиентов в этом процессе. В
содержании глав рассмотрены результативные средства по урегулированию споров, а также отдельные материалы для ведения переговоров. Особый интерес представляют проанализированные исследования о психологических барьерах во время переговоров и методах
проведения юридического посредничества [8]. Тем самым, можно
заключить, что медиация включает в себя множество вопросов, среди
которых первостепенными являются не только юридические аспекты, но
и психологические, которые зависят от когнитивных препятствий, тонких
эмоциональных проблем, позиционирования при коммуникациях и т.п.
Так, Абрамсон Г. подробно рассмотрел различные проблемы
адвокатства в решении споров конфликтующих сторон. В оригинальной
форме автор выделяет критические варианты в процессе споров и
исследует каждый шаг этого процесса. Последовательность посредничества начинается с консультирования клиентов по выбору варианта
разрешения и заканчивается подготовкой обращений к сеансу. Эффективность методики обучения будущих специалистов предусматривает
этап представления вступительных заявлений и формирование навыка
представлять клиентов на совместных занятиях. Особое значение
придаётся изучению методу преодоления тупиковых ситуаций, работы
с эмоциями и разрешения споров, связанных с финансовыми спорами.
Во избежание деструктивных ситуаций, которые часто возникают при
спорах, акцент делается на психологическом подходе, который способствует нахождению творческих решений [9]. Отсюда следует, что
психологический подход к построению процесса ведения переговоров
между спорщиками имеет важное место, в связи с чем медиатор должен обладать достаточными знаниями в области психологии конфликта, психологии влияния, психологии эмоций и личности человека.
Учитывая важность психологической составляющей института
медиации, рассмотрим некоторые психологические модели и подходы.
Учёные из ведущих американских юридических научных школ предоставили обзор и краткое изложение широкого спектра психологических явлений, который необходимо знать при их применении в процессе
медиации. Цель их статьи заключалась в том, чтоб предоставить
медиаторам, а также юристам и спорщикам, которые используют
медиацию, руководство по преодолению сильных психологических и
эмоциональных явлений, возникающих во время процесса медиации.
Обобщая данный научно-практический материал можно выделить некоторые интересные задачи, а именно: «…из маленьких историй раздуваются большие», «…сражайся и беги», «…выражение генерируемого
аффекта», «…устали решать»… и т.п. [10, pp. 764-777]. Эти и подобные
выражения свидетельствуют о том, что взаимоотношения медиатора и
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клиентов имеют противоречивый характер и часто установки последних
усложняют процесс урегулирования конфликта.
Хофман Д. и Волман Р. в своём исследовании выделили специальный раздел, который назвали «Медиация и психотерапия» (с. 804), в
котором они подробно представили три причины важности учёта и
понимания психологических аспектов этого процесса. Эти причины
следующие:
− поскольку посредничество основано на принципах самоопределения и информированного согласия, посредники должны быть
достаточно уверены в том, что каждая из сторон психологически
компетентна для участия в процессе;
− когда стороны, участвующие в посредничестве, ведут себя таким
образом, что нарушает процесс, расстраивает прогресс и даже может
показаться самоубийственным, посредники должны рассмотреть,
действуют ли психологические факторы и, если да, как их устранить;
− хотя медиация не является психотерапией, она может оказывать
терапевтическое воздействие, а также иметь контр-терапевтические
эффекты. Другими словами, стороны, участвующие в медиации, могут
искать такие нематериальные выгоды, как извинение, прощение или
просто большее понимание со стороны другой стороны [10, pp. 759-806].
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать значимую роль
психологической составляющей в институте медиации, что указывает
на необходимость учета этого факта при подготовке кадров-медиаторов. В частности, медиатор должен обладать коммуникативными,
организационными и творческими способностями, а также, что не менее
важно, высоким эмоциональным интеллектом, аналитическим и
радиантным мышлением. Все эти качества непосредственно способствуют приобретению навыка быстрой ориентации и разрешению
споров в различных ситуациях. Ведь основой задачей профессиональной деятельности медиатора является выявление истинных интересов
и целей конфликтующих сторон и их дальнейшее урегулирование.
Таким образом, рассмотрение некоторых исследований и научнопрактических публикаций в области медиации показал, что вопросы о
статусе, функциях и профессиональных навыках медиаторов, а также
проблемы выбора стратегий, методов и технологий находятся в центре
внимания различных научных дисциплин и имеют синергетический характер. Сегодня продолжают оставаться актуальными проблемы публикации просветительской и научной литературы по многим вопросам
медиации, а также подготовки высококвалифицированных специалистов-медиаторов.
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ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՄԱՅԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Հոդվածում քննարկվում են միջնորդության գործընթացի որոշ գիտական մոտեցումներ և տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև գործնական մեթոդների հոգեբանական նրբերանգներ, որոնք թույլ են տալիս բարդ վիճելի և
կոնֆլիկտային իրավիճակներում առավել արդյունավետորեն իրականացնել միջնորդությունն: Հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց է տվել,
որ ժամանակակից նորամուծությունների և միջնորդության բարդ գործընթացի խնդիրների հոգեբանական մեկնաբանության նկատմամբ գիտական հետաքրքրությունը սկսեցին առավել արագ զարգանալ մեր դարի
սկզբին: Տարբեր մասնագիտությունների գիտնականները շարունակում
են մանրակրկիտ ուսումնասիրել իրավական, ֆինանսական, քաղաքացիական և ընտանիքի վիճահարույց հարցերի լուծման հոգեբանական
համատեքստը, ինչպես նաև հոգեբանական գիտելիքների և հմտությունների դերը միջնորդի իրավասություններում:
Բանալի բառեր. միջնորդություն, վեճեր և կոնֆլիկտներ, հոգեբանական մեկնաբանություն, իրավասություններ, դեր, հմտություններ:
ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO PSYCHOLOGICAL
INTERPRETATION OF THE PROBLEMS OF MEDIATION PROCESS
HMAIAK MANUKYAN
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

The article discusses some scientific approaches and technologies of
the mediation process, as well as the psychological nuances of practical
methods that allow the most effective mediation in complex disputed and
conflict situations. The analysis of the research showed that the scientific
interest in modern innovations and psychological interpretation of the
problems of the complex process of mediation began to develop most rapidly
at the beginning of this century. Scientists of various specialties continue to
thoroughly study the psychological context of resolving legal, financial, civil
and family issues, as well as the role of psychological knowledge and skills
in mediator competencies.
Keywords: mediation, disputes and conflicts, psychological interpretation, competences, role, skills.
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 «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի խմբագրություն
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Պետական գրանցման
վկայականի համարը` 01Մ 000236
Հասցեն` 0028, ք. Երևան, Կիևյան 8
Հեռախոս` 010 269 259
Էլ. փոստ` journal@paara.am
Համացանցային հասցեն` http://paara.am/science/science-journal/

Չափսը՝ 70x1001/16, թուղթը՝ օֆսեթ, տպագրությունը՝ օֆսեթ,
ծավալը՝ 13 տպ. մամուլ, տպաքանակը՝ 300:
Տպագրվել է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը
(հասցեն՝ Երևան, Արշակունյաց 2)

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