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Բ Ո ՎԱ Ն ԴԱ ԿՈ ՒԹ Յ ՈՒ Ն  
Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  1 0  

ՎԱՐԴԵՎԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ 
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ............................................................................. 10 

ԳՈՒՐԳԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ,  
ԱՎԵՏԻՔ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ՝ ԱՌԱՋԻՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ  

ՎԱՐԴԵՎԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ1, ԱՆԱՀԻՏ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ2 
1Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով 
2«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ պետական 22 բուհի՝ առաջին 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումից հետո կառավարման ու 
վարչարարության առկա վիճակը, բացահայտվել են հիմնախնդիր-
ները, համադրվել բարձրագույն կրթության մարտահրավերներին և 
ներկայացվել լուծման ուղիներ:  

Բանալի բառեր. Բոլոնիայի գործընթաց, Բոլոնիայի սկզբունք-
ներ, կառավարում, վարչարարություն, բուհի ինքնավարություն, ինս-
տիտուցիոնալ հավատարմագրում: 

 
1999-ի հունիսի 19-ին Բոլոնիայում Եվրոպայի կրթության նախարար-

ների կողմից ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր (Բոլոնիայի հռչակա-
գիր), որով նրանք պարտավորվեցին մինչև 2010 թվականը ստեղծել 
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք (այսուհետև՝ ԵԲԿՏ) և ողջ 
աշխարհում նպաստել եվրոպական բարձրագույն կրթական համակարգի 
տարածմանը: ԵԲԿՏ-ի ստեղծման համար ամրագրվեց առանցքային 10 
սկզբունք [1], [2], [3]:  

2005-ի մայիսին Հայաստանը պաշտոնապես միացավ Բոլոնիայի 
գործընթացին՝ ստանձնելով պատասխանատվություն մինչև 2010 թ. 
ավարտել Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքների իրականա-
ցումը: Ինտեգրումը ԵԲԿՏ-ին ինքնին ենթադրում էր խորքային փոփո-
խությունների իրականացում բուհում՝ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջ-
ներին համապատասխան: ԵԲԿՏ-ի հիմնադրման հիմքում դրված էր որա-
կի ապահովումը և բոլոր նախարարական գագաթնաժողովներում արձա-
նագրվել են կրթության որակի ապահովմանը վերաբերող հիմնախնդիր-
ները և ձեռքբերումները, ինչպես նաև ամրագրվել, որ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության սկզբունքների 
հետ մեկտեղ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համար 
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անմիջական պատասխանատուն համարվում է կրթական հաստա-
տությունը, որը և կհանդիսանա ազգային համակարգի ճանաչման իրա-
կան հիմքը: ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում 
Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրագործման նպատակով 2006-ին 
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեց գործողությունների ժամանա-
կացույց [4]: Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոնյան 10 սկզբունքի 
ուղղությամբ ամրագրեց բավականին շոշափելի արդյունքներ: 2010-ին 
Բոլոնիայի գործընթացի անդամ երկրների կրթության նախարարների 
գագաթնաժողովը հայտարարեց Բոլոնիայի հռչակագրով նպատակադր-
ված ԵԲԿՏ-ի պաշտոնական մեկնարկը և թևակոխեց զարգացման նոր 
փուլ: 2009 թ.-ին Լյուվենում, ինչպես նաև 2010-ին Բուդապեշտում և 
Վիեննայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովներին ընդունվեցին նոր 
փաստաթղթեր, այդ թվում՝ Լյուվենի հռչակագիրը` «Բոլոնիայի գործըն-
թաց-2020, Եվրոպայի բարձրագույն կրթությունը նոր տասնամյա-
կում»: Դուրս գալով Լյուվենի հռչակագրում ամրագրված պահանջներից՝ 
ՀՀ կառավարությունը 2012-ի մարտին հաստատեց «Հայաստանի Հան-
րապետության մասնագիտական կրթական համակարգի` եվրոպական 
բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայն-
ման ծրագիրը և ժամանակացույցը», որի նպատակն էր ապահովել բարձ-
րագույն մասնագիտական կրթության համակարգի հետագա զարգացու-
մը՝ ԵԲԿՏ-ի նոր փուլի 2010-2020 թթ. նպատակներին համահունչ [5], [6]: 

Չնայած ՀՀ-ում Բոլոնիայի գործընթացի ուղղություններով ծավալ-
ված հսկայական աշխատանքներին՝ ՀՀ կրթական համակարգում 
դեռևս առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ և լուրջ մարտահրավեր-
ներ: Իրականացված փոփոխությունները դեռևս ունեն զարգացման ու 
ամրապնդման անհրաժեշտություն և հիմնական շահառուներին` ուսա-
նողներին, բուհի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 
կազմին, ինչպես նաև գործատուներին, ուղղակիորեն բովանդակային 
լուծումների հասնելու խնդիր: 

ԵԲԿՏ-ին Հայաստանի ինտեգրման ուղղությամբ կատարվող կարևո-
րագույն աշխատանքներից էր եվրոպական չափանիշներին համապա-
տասխան որակի գնահատման և ապահովման ազգային համակարգի 
ստեղծումը: ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2008-ին հիմնադրվեց «Մաս-
նագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» 
(ՈԱԱԿ) հիմնադրամ, որը իրականացնում է բուհերի հավատարմագրման 
փորձաքննությունը, ինչպես նաև՝ գործընկերային գնահատում ԵԲԿՏ-ին 
ինտեգրվելու համար: Գնահատումը իրականացվում է «ԵԲԿՏ-ի որակի 
ապահովման չափանիշներին և ուղեցույցներին» համապատասխան 
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մշակված «ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափա-
նիշների» հիման վրա, որը գրեթե ամփոփում են Բոլոնիայի գործընթացի 
գործողությունների պահանջները՝ բուհի ինստիտուցիոնալ մակարդակում: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝  բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը պար-
բերաբար կրկնվող (շրջափուլային) պարտադիր գործընթաց է, որի առա-
ջին փուլի վերջնաժամկետ սահմանվեց 2018 թ. դեկտեմբերի 30-ը, որի 
ընթացքում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցան ՀՀ պետական 
բոլոր 22 բուհերը: ՀՀ-ում գործող 22 պետական բուհից 10-ը ինստիտու-
ցիոնալ հավատարմագրում ստացավ 2015-ին, 3-ը՝ 2016-ին, 3-ը՝ 2017-ին, 
իսկ 6-ը՝ 2018-ին: ՀՀ-ում գործող 22 պետական բուհից 20-ը հավատար-
մագրվել է ՈԱԱԿ-ի, իսկ 2-ը՝ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» (Իսպանիայի «Որակի գնահատման և հավատարմա-
գրման գործակալություն» և Ֆրանսիայի «Գիտության և բարձրագույն 
կրթության գնահատման բարձրագույն խորհուրդ», 07.06.2018 թ.) և 
«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային հա-
մալսարան» հիմնադրամները (Իսպանիայի «Որակի գնահատման և հա-
վատարմագրման ազգային գործակալություն», 12.06.2016 թ.) միջազգա-
յին այլ կառույցների կողմից: 

 Ըստ հաստատված 10 չափանիշերի՝ բացասական գնահատված կամ 
առաջնահերթ լուծում պահանջող բուհերի քանակը հետևյալն է. 

1.  առաքելություն և նպատակներ 1 բուհ, 
2.  կառավարում ու վարչարարություն 8 բուհ, 
3.  մասնագիտության կրթական ծրագրեր 3 բուհ, 
4.  ուսանողներ 0 բուհ, 
5.  ՊԴ և ուսումնաօժանդակ կազմ 0 բուհ, 
6.  հետազոտություն և զարգացում 17 բուհ, 
7.  ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ 3 բուհ, 
8.  հասարակական պատասխանատվություն 0 բուհ, 
9.  արտաքին կապեր և միջազգայնացում 8 բուհ, 
10.  որակի ներքին ապահովման համակարգ 11 բուհ։ 

Հավատարմագրված պետական բուհերից 3-ում՝ մեկական, 4 բուհում՝ 
երկուական, 11 բուհում՝ երեքական, 2 բուհում՝ չորսական չափանիշներ 
գնահատվել են բացասական կամ առաջնահերթ լուծում պահանջող:  

Հավատարմագրված պետական բուհերից միայն «Երևանի պետա-
կան համալսարան» հիմնադրամն է ստացել հավատարմագրում 6 տարի 
ժամկետով, միջազգային կառույցների կողմից հավատարմագրված վե-
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րոնշյալ երկու բուհերը ստացել են հավատարմագրում 5 տարի ժամկե-
տով, երեք բուհ՝ ՀՀ ԱԻՆ «Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիա» ՊՈԱԿ, «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ և և 
«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ ստացել են պայմանական հա-
վատարմագրում երկու տարի ժամկետով, իսկ մնացած 16 բուհերը ստա-
ցել են հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով:  

Փորձագետների կողմից բուհերում իրականացվել է բավականին 
լուրջ փորձաքննություն, վեր են հանվել հաստատության ուժեղ և թույլ 
կողմերը, ամրագրվել են առկա ներուժը, գնահատվել հնարավորություն-
ները՝ տրամադրելով խորհրդատվություն յուրաքանչյուր չափանիշի բարե-
լավման ուղղությամբ: Փորձաքննությունն իրականացվել է «ՀՀ մասնագի-
տական կրթության փորձաքննության անցկացման» ձեռնարկում ամ-
րագրված բավականին թափանցիկ ընթացակարգով: Երբ ուսումնասիր-
վում է մի բուհի ինքնավերլուծությունը, փորձագիտական զեկույցը և 
ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունը, ապա շատ համոզիչ է չափորոշչի դրական 
կամ բացասական գնահատելու փաստը, սակայն այլ պատկեր է ստաց-
վում, երբ փորձում ենք համեմատության մեջ տեսնել գնահատումը: Կա-
րող ենք հանդիպել բազմաթիվ դեպքերի, երբ մի բուհն ավելի առաջ է իր 
իրականացրած գործողություններով և ներուժով, քան մյուսը, սակայն 
գնահատումը ճիշտ հակառակն է: Այսինքն՝ անկախ նրանից, որ փորձա-
գետները լուրջ փորձաքննություն են իրականացրել ու ամրագրել, որոշ 
դեպքերում ցույց են տվել մեղմ վերաբերմունք՝ դուրս գալով բուհի բացա-
սական գնահատված չափանիշների քանակից: Ընկալելի է մոտեցումը, 
որ որպես բուհերի համար ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
առաջին փորձ, ցուցաբերվել է ավելի մեղմ մոտեցում, սակայն սա բա-
ցասական ազդեցություն կունենա բուհերի հետագա զարգացման հա-
մար, առավել ևս կարող է հարված հասցնել գնահատման արժանահա-
վատությանը: 

ՀՀ բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առաջին փուլի ըն-
թացքում արդեն իսկ նկատելի էր, որ բուհերի մեծամասնությունը չեն կա-
րողանում արդյունավետ իրականացնել առկա ինքնավարությունը [8], [9], 
որն ամրագրված է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» ՀՀ օրենքով: 

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ անկախ դրական գնա-
հատված չափորոշիչների քանակից, այս պահին բուհերը դեռևս 
գտնվում են անցումային փուլում և ինստիտուցիոնալ մակարդակում 
որակի ապահովման գործընթացը հիմնականում ընկալվում է որպես 
պարտադրանք և ոչ թե պատասխանատվություն:  
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Նկատի ունենալով բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
առկա ինստիտուցիոնալ խնդիրները, ԵԲԿՏ-ին և Եվրոպական Հետա-
զոտական Տարածքին բարձրագույն կրթության համակարգի ինտեգր-
ման ու միջազգայնացման գործընթացների ընդլայնման անհրաժեշ-
տությունը՝ ակնհայտ է, որ բուհերը կանգնած են լուրջ մարտահրավեր-
ների առջև, որոնց կարող են դիմադրել, հաղթահարել և գրանցել հա-
ջողություններ միայն ինստիտուցիոնալ մակարդակում բուհերի արդ-
յունավետ կառավարման և վարչարարության շնորհիվ՝ նկատի ունե-
նալով բուհի ակադեմիական ազատությունը: Հակառակ պարագայում 
անգամ ծանրակշիռ ներուժի դեպքում հնարավոր չէ ակնկալել բուհի 
առաջընթաց և առաջիկա նոր մարտահրավերներին դիմակայում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման 
և վարչարարության առկա խնդիրներն ու լուծման ուղիները 

ՀՀ մասնագիտական կրթության ինստիտուցիոնալ հավատարմա-
գրման համար ամրագրված 10 չափանիշից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր 
և պարտադիր է բուհի բնականոն զարգացման ու որակի ապահովման 
համար: Սակայն այս 10 չափանիշից ամենակարևորը երկրորդ չափանի-
շի՝ «Կառավարում և վարչարարություն» ու դրան համապատասխան չա-
փորոշիչներին բավարարելն է, քանի որ բուհի սխալ կառավարման և 
վարչարարության դեպքում, անգամ լուրջ ներուժի դեպքում, հնարավոր չէ 
խոսել բուհի որակի ապահովման և կայուն զարգացման մասին: 

Մինչև 2004-ը, այսինքն՝ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից Լիսաբոնյան 
որակավորումների ճանաչման համաձայնագրի վավերացումը, և 2005-ին 
Բոլոնիայի գործընթացին միանալը, բուհական համակարգի կառավարու-
մը և վարչարարությունը ծառայել է իր նպատակին: Բոլոնիայի գործըն-
թացում կարևորելով ինստիտուցիոնալ ինքնավարությունը և վարչարա-
րությունը` բուհերը կանգնեցին բավականին լուրջ մարտահրավերի 
առաջ, ինչպես փորձի պակասի, այնպես էլ պահանջվող գործընթացների 
քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և գործիքակազմի բացակա-
յության պատճառով:  

Այսինքն՝ ինստիտուցիոնալ կառավարման մակարդակում բուհերից 
պահանջվում է ինքնավարության իրականացման արդյունավետություն և 
հաշվետվողականություն ներքին ու արտաքին շահակիցների առջև, որո-
շումների կայացման հստակ գործընթաց, որակի ապահովում և ներուժի 
արդյունավետ կառավարում:  

 Բուհերի ինքնավարությունը, իրավասությունը, ակադեմիական 
ազատությունները և կառավարումը սահմանվեցին «Բարձրագույն և հետ-
բուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքով» (2004 թ.): 
Կարող ենք ասել, որ բուհն ունի ակադեմիական, մարդկային ու ֆի-
նանսական պաշարների կառավարման և կազմակերպական ինքնա-
վարություն: 
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 Կառավարման և վարչարարության առկա խնդիրները, ենթակա-
ռուցվածքային առաջին հավատարմագրումից հետո, վեր հանելու նպա-
տակով ուսումնասիրվել է ՀՀ 22 պետական բուհի ինստիտուցիոնալ հա-
վատարմագրման համար ներկայացված ինքնավերլուծությունը, փոր-
ձաքննության արդյունքում փորձագետների կողմից կազմված փորձագի-
տական զեկույցը, ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունը, հավատարմագրման հանձ-
նաժողովի որոշումը, ինչպես նաև բուհերի կայքէջերը, կայքէջերում տե-
ղադրված ռազմավարական ծրագրերը, մասնագիտության կրթական 
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները: Նշված 
փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը և համադրումը 
բավականին լուրջ վեր են հանում ոլորտի համակարգային խնդիրները:  

ՀՀ պետական 22 բուհից 8-ում «Կառավարում և վարչարարություն» 
չափանիշը գնահատվել է անբավարար, սակայն ուսումնասիրությունը 
ցույց տվեց, որ դրական գնահատված բուհերում ևս առկա են նույնաբո-
վանդակ խնդիրներ, այսինքն՝ համակարգային խնդիրներ, որոնց անտե-
սումը լուրջ վտանգի առաջ կկանգնեցնի բուհերի բնականոն զարգացումը 
և առաջիկա նոր մարտահրավերներին դիմակայելը: 

Փորձագիտական զեկույցում և ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունում ամրագր-
ված բուհի ուժեղ կողմերի մեջ գրեթե առկա չեն բուհի կառավարմանը և 
վարչարարությանը վերաբերող տարրեր: Որոշակի դեպքերում բացա-
ռություն է կազմում «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառա-
վարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ը, իսկ ՀՀ ՊՆ «Վ.Սարգսյանի անվան ռազ-
մական համալսարան», «Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն համալսարան» պետական հիմնարկների կառավարումը և 
վարչարարությունն ավելի շատ պլանավորվում և կառավարվում են ՊՆ 
կազմակերպական փաստաթղթերով՝ գրեթե ունենալով ինքնավարութ-
յան քիչ ոլորտներ:  

Ուսումնասիրության արդյունքում բուհերի ինստիտուցիոնալ կառավար-
ման և վարչարարություն առկա խնդիրները վեր են հանվել 7 ուղղությամբ: 

1. Կազմակերպական ինքնավարության առկա խնդիրներ 
ա) Կազմակերպական կառուցվածքը հիմնականում ուռճացված է և 

հարմարեցված չէ ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների իրա-
կանացմանը: 

բ) Հստակեցված և ամրագրված չեն ստորաբաժանումների գործա-
ռույթները, բացակայում են հորիզոնական արդյունավետ փոխհամագոր-
ծակցության կառուցակարգերը: 

գ) Հստակեցված չեն փաստաթղթաշրջանառությունը և ստորաբա-
ժանումներում պահպանվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: 

դ) Առկա չեն ստորաբաժանումների գործունեության գնահատման և 
բարելավման ընթացակարգեր ու կառուցակարգեր:  
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2. Մարդկային ներուժի կառավարման առկա խնդիրներ 
ա) Բուհերում առկա չեն վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

ընտրության կանոնակարգեր, այս կարևորագույն կազմերը նշանակվում 
են ռեկտորի կողմից՝ միանձնյա որոշմամբ: 

բ) Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի պաշտոնների տեղակալ-
ման համար առկա չեն որակական պահանջներ և ամրագրված չեն գոր-
ծառույթները՝ ըստ ոլորտի առանձնահատկությունների: 

գ) Բուհերում առկա չեն աշխատակիցների առաջխաղացման քաղա-
քականություն և ընթացակարգեր: 

դ) Պրոֆեսորադասախոսական (այսուհետև՝ ՊԴ), վարչական և ուսում-
նաօժանդակ կազմերի կատարողականների գնահատման համար չկան 
մշակված քաղաքականություն, վերապատրաստման, խրախուսման կամ 
հեռացման ընթացակարգեր: 

ե) Ղեկավար պաշտոնյաների գործառույթները հստակեցված չեն և չի 
իրականացվում գործընթացի կառավարման արդյունավետության գնա-
հատում: 

3. Ֆինանսական պաշարների կառավարման առկա խնդիրներ 
ա) Ֆինանսների բաշխումը չի համապատասխանում բուհի ռազմա-

վարական պլանին:  
բ) Առկա չեն ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթա-

ցակարգեր, իսկ առկայության դեպքում կրում են ձևական բնույթ, և ֆի-
նանսները տնօրինվում են ոչ թե ըստ ռազմավարական գերակայություն-
ների, կրթական ծրագրերի կամ կառուցվածքային միավորների, այլ 
կենտրոնացված: 

գ) Բուհերում առկա չեն ֆինանսական ներքին կամ արտաքին հաշվե-
ստուգում (աուդիտ) իրականացնելու կառուցակարգեր, իսկ եթե որոշ բու-
հերում իրականացվել է արտաքին հաշվեստուգում, ապա դրա արդյունք-
ները լայնամասշտաբ չեն քննարկվել և որևէ ազդեցություն չեն ունեցել 
հաջորդ տարիների ֆինանսների պլանավորման հետ: 

դ) Ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնականում գնահատված 
են լոկ պլանավորման և կատարողականի հիման վրա՝ որևէ կապ չունե-
նալով ռազմավարության իրականացման հետ: 

ե) Առկա չեն ֆինանսական այլընտրանքային կայուն կառուցա-
կարգեր: Բուհերի բյուջեի 70%-ից ավելին հիմնականում գոյանում է ուսա-
նողների վարձավճարներից, իսկ մյուս մասը՝ պետական բյուջեից, այն 
պարագայում, երբ բուհերի գերակշիռ մասն արդեն համարվում են հիմ-
նադրամներ (որոշ բուհեր հավատարմագրումից հետո փոխեցին կազմա-
կերպաիրավական ձևը՝ անցնելով հիմնադրամի, իսկ մյուս մասը՝ մինչև 
համատարմագրումը): 

4. Ակադեմիական ներուժի կառավարման առկա խնդիրներ 
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ա) Առկա չեն ՄԿԾ-երի և իրականացվող գործընթացների արդյունա-
վետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման, վերլուծման, 
գնահատման հստակ ընթացակարգեր և կառուցակարգեր: 

բ) Առկա չեն կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 
որակի մասին օբյեկտիվ և անկողմնակալ որակական ու քանակական տե-
ղեկատվության հրապարակումը գնահատող կառուցակարգեր և գործի-
քակազմ: 

5. Կառավարման համակարգի առկա խնդիրներ 
ա) Առկա չեն կառավարման համակարգի գործունեության արդյունա-

վետության գնահատման ընթացակարգեր և կառուցակարգեր: 
բ) Առկա չեն կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն-

ների ու ընթացակարգերի գնահատման և բարելավման կառուցա-
կարգեր: 

գ) Առկա չեն կառավարման համակարգում ընդգրկված ուսանողների 
և ՊԴ կազմի արդյունավետության գնահատման և բարելավման կառու-
ցակարգեր:  

6. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման առկա խնդիրներ 
ա) Առկա չեն ռազմավարությունից բխող միջնաժամկետ և կարճա-

ժամկետ ծրագրեր՝ համապատասխան առաջընթացի ցուցիչներով, 
բ) Առկա չեն ռազմավարական ծրագրի մշտադիտարկման և բարե-

լավման ընթացակարգեր և կառուցակարգեր, 
գ) Առկա չեն զեկույցներ ՌԾ-ի իրականացման և արդյունավետության 

գնահատման վերաբերյալ: 
դ) Թույլ է ՌԾ-ի մշակման ներքևից վերև համակարգը, որն ավելի ժա-

մանակատար է, սակայն համարվում է ավելի արդյունավետ: 
7. Հաշվետվողականության առկա խնդիրներ 
ա) Հիմնականում հասանելի չեն ՄԿԾ-երի բովանդակության և շնորհ-

վող որակավորումների վերաբերյալ տվյալներ, շրջանավարտների և 
ուսանողների կրթական ծրագրերից բավարարվածության որակական ու 
քանակական վերլուծություններ:  

բ) Ռեկտորների հաշվետվությունները հիմնականում չեն պարունա-
կում որակական վերլուծություններ և կապված չեն ռազմավարական 
ծրագրի խնդիրների իրականացման արդյունքների հետ: 

գ) Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացված չեն ներ-
քին կամ արտաքին հաշվեստուգման արդյունքներ, որոնք կհավաստեն 
ֆինանսական պաշարների արդյունավետ կառավարման մասին:  

դ) Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման և բարելավման գործողութ-
յունների ընթացիկ հաշվետվություններ առկա չեն:  

Կառավարման և վարչարարության հիմնախնդիրները ի սկզբանե 
այդքան էլ չեն կարևորվել ինստիտուցիոնալ մակարդակում, ավելի շատ 
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կրել են ձևական բնույթ: «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա-
կան կրթության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ինքնավարությունը, 
իրավասությունը, ակադեմիական ազատությունները բուհը չի իրակա-
նացրել արդյունավետ, հիմնականում, որպես պարտականություններ 
իրականացվել են վերոնշյալ օրենքով ամրագրված կոնկրետ գործողութ-
յուններ: Օրինակ՝ բոլոր բուհերի կառավարման մարմիններում (հոգա-
բարձուների (կառավարման), գիտական, ֆակուլտետային խորհուրդներ) 
25%-ը՝ ուսանողական, իսկ 25%-ը ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ են, քանի 
որ այդ պահանջն ամրագրված է օրենքով, իսկ արտաքին շահառուները 
գրեթե բացակայում են, որը գտնվում էր բուհի ինքնավարության տիրույ-
թում: Ռեկտորն ընդունում և ազատում է ուսումնաօժանդակ ու վարչական 
կազմերի ներկայացուցիչների, որն ամրագրված է օրենքով, սակայն աշ-
խատանքի ընդունելու որակական չափանիշները սահմանված չեն, քանի 
որ վերաբերվում է բուհի ինքնավարությանը, և այլն: 

Վեր հանված խնդիրներն ավելի ակնհայտ ցույց տվեցին, որ բու-
հերը հիմնականում չեն կարողացել արդյունավետ իրականացնել ինք-
նավարությունը և, առավել ևս, դեռ պատասխանատվություն չեն զգում 
կրթության որակի ապահովման գործընթացում: Ամբողջ գործընթացը 
կրել է ավելի շատ ձևական, քան լուրջ բովանդակային բնույթ, որի հիմ-
նական պատասխանատուները համարվում են բուհի ռեկտորը և 
առանցքային վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձինք: Այսպիսով, 
առկա խնդիրների լուծման և հաշվետվողականության բարձրացման, 
ինչպես նաև առաջիկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար 
ներկայացվում են հետևյալ լուծման ուղիները. 

1. Պետական բուհերի ռեկտորների համար սահմանել նոր որակա-
կան չափանիշներ: Բուհի ռեկտորը պետք է տիրապետի մարդկային, 
ակադեմիական և ֆինանսական պաշարների կառավարմանը, կրթութ-
յան ոլորտին առնչվող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերին, 
բարձրագույն կրթության ոլորտի մարտահրավերներին: Անհրաժեշտ է 
բարձրագույն կրթության լիազոր մարմնի կողմից մշակել համապատաս-
խան գիտելիքների գնահատման ընթացակարգ, և այն անձինք, ովքեր 
ցանկանում են զբաղեցնել ռեկտորի պաշտոնը, անպայման պետք է ունե-
նան պահանջվող գիտելիքները հավաստող վկայագիր, ինչպես տրա-
մադրվում է հանրակրթության տնօրենի դեպքում: 

2. Պետական բուհերի առանցքային վարչական պաշտոն (պրոռեկ-
տոր, վարչության պետ, կենտրոնի տնօրեն, ֆակուլտետի դեկան) 
զբաղեցնող անձանց համար սահմանել որակական չափանիշներ: Բու-
հի կողմից պետք է մշակվեն և գիտական խորհրդում հաստատվեն 
առանցքային վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձանց որակական չա-
փանիշները՝ կախված ոլորտից, և բաց մրցույթների արդյունքում ռեկտորի 
կողմից նշանակվեն այդ պաշտոններին՝ 5 տարի ժամկետով: 
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3. Ստեղծել «Բուհի ռազմավարության մշակման և վերահսկման» 
բաժին: Բուհերի կառավարման կառուցվածքում անհրաժեշտ է ունենալ 
«Բուհի ռազմավարության մշակման և վերահսկման» բաժին, որը պա-
տասխանատու կլինի ՌԾ-ի մշակման, կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 
ծրագրերի պլանավորման և կատարողականի արդյունավետության գնա-
հատման և ՌԾ-ի բարելավման հարցերով: 

4. «Կառավարում և վարչարարություն» չափանիշին բավարարելը 
համարել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման անհրաժեշտ պայ-
ման: «Կառավարում և վարչարարություն» չափանիշի բացասական գնա-
հատումն արդեն ցույց է տալիս բուհի սահմանային վիճակում գտնվելը, 
քանի որ առանց լուրջ կառավարման և վարչարարության հնարավոր չէ 
պատկերացնել բուհի բնականոն զարգացումն ու գործընթացների բարե-
լավումը: Այս չափանիշին բավարարելը պետք է համարվի ինստիտուցիո-
նալ հավատարմագրման անհրաժեշտ պայման, որի պատասխանատու-
ներն են բուհի ռեկտորը և առանցքային վարչական պաշտոններ զբաղեց-
նող անձինք: Այս չափանիշի բացասական գնահատման դեպքում, բուհը 
լավագույն դեպքում կարող է ստանալ պայմանական հավատարմագրում: 

Կարող ենք եզրակացնել, որ բուհերի արդյունավետ կառավարման 
համար կարևոր են բուհի ռեկտորի և առանցքային վարչական պաշ-
տոն զբաղեցնող անձանց՝ կառավարման ոլորտում ունեցած գիտելիք-
ներն ու կարողությունները: Վերոնշյալ չորս կետերի իրականացման 
դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել բուհերի բնականոն և բովանդակա-
յին զարգացումը, որակի մշակույթի ձևավորումը և առաջիկա մարտահ-
րավերներին դիմակայելը:  
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ВОПРОСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ВУЗАХ РА И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОСЛЕ 

ПЕРВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ВАРДЕВАН ГРИГОРЯН1, АНАИТ ФАРМАНЯН2 

1Национальное собрание Республики Армения 
2Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна» 

 
В статье рассматривается текущее состояние управления и 

администрирования в 22 государственных вузах Армении после первой 
институциональной аккредитации, выявлены проблемы, поставлены в 
соответствие с вызовами высшего образования и представлены пути 
решения.  

Ключевые слова: болонский процесс, болонские принципы, управ-
ление, администрирование, автономия университета, институцио-
нальная аккредитация. 
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1National Assembly of the Republic of Armenia 
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In the present work, the current state of the management and 

administration of 22 state universities in Armenia after the first institutional 
accreditation is studied. The problems are identified and combined with the 
challenges of higher education and ways of solution are proposed. 

Keywords: Bologna Process, Bologna principle, management, 
administration, university autonomy, institutional accreditation. 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼԱՁՈՐ  
ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

ԳՈՒՐԳԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ1, ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ2,  
ԱՎԵՏԻՔ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ1 

1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 
2Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում կատարվել է հողերի կադաստրային գնահատման 
մեթոդաբանության համեմատական գնահատում` հիմնված կա-
դաստրային զուտ եկամտի և հողային ռենտայի որոշման վրա: Վայոց 
ձորի մարզի Գլաձոր խոշորացված համայնքում կատարվել է հողերի 
տեխնոլոգիական պայմանների ազդեցության գնահատում՝ ըստ հո-
ղերի կադաստրային խմբերի որոշման: Հողերի գնահատման խմբերի 
վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվություն ապահովելու համար մշակվել 
է հողերի կադաստրային գնահատման քարտեզների նոր մասշտաբ-
ները, հիմնավորվել կիրառման անհրաժեշտությունը կախված տե-
ղանքի ռելիեֆի բարդության աստիճանից:  

Բանալի բառեր. հողերի կադաստրային գնահատում, գնահատ-
ման քարտեզ, որակական և տնտեսական ցուցանիշներ: 

 
Հողային կադաստրը հանդիսանում է կարևոր տնտեսաիրավական 

կառուցակարգերից մեկը, որն ապահովում է հողերի օգտագործումը, 
պահպանումն ու արդյունավետ կառավարումը: Այն ներկայացնում է մի 
գործընթաց, որի արդյունքում հողային պաշարների վերաբերյալ ստեղծ-
վում է քանակական, որակական, իրավական և տնտեսական տարածա-
կան հավաստի տեղեկատվական բազա [6]: Հողային կադաստրն ունի 
երկու հիմնական բաղադրիչ: Առաջին՝ ապահովում է հողերի որակական 
գնահատումը, որին հաջորդում է հողերի տնտեսական գնահատման երկ-
րորդ բաղադրիչը [1], [3], [11], [12]: Հողերի որակական գնահատման հիմ-
քում ընկած են հողերի բնական այն հատկությունները, որոնցից կախված 
են հողերի բերրիության և մշակաբույսերի բերքատվության աստիճանը: 
Հաշվի առնելով բնական գործոնների տարածաժամանակային փոփոխ-
ման փաստը՝ հողերի բոնիտման հիմքում ընդունում են առավել կայուն և 
դանդաղ փոփոխվող հողի հատկությունները: Սակայն, հատկապես 
ինտենսիվ երկրագործության պայմաններում անհրաժեշտ է որոշակի 
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պարբերությամբ բացահայտել այդ գործոնների փոփոխման օրինաչա-
փությունները և դրանց հիման վրա կատարել հողերի բոնիտման արդ-
յունքների որոշակի ճշգրտումներ [10]: Հանրապետության հողային ծած-
կույթի բազմազանությունը և խայտաբղետությունը որոշակիորեն գնահա-
տելու համար հետազոտությունները կատարվում են ըստ կադաստրային 
գնահատման շրջանների` հիմք ընդունելով հողերի հիմնական հատկութ-
յունները, հողի մշակության տեխնոլոգիան, հողակլիմայական պայման-
ները և մշակաբույսերի բերքատվության բազիսային ցուցանիշները [7], 
[12]: Հողերի բոնիտման վերջնական արդյունքները ճշգրտվում են նաև 
հաշվի առնելով հողի մշակության տեխնոլոգիական պայմանները (ռե-
լիեֆ, թեքություն, դիրքադրություն, քարքարոտություն և այլն): Բնականա-
բար տարբեր կադաստրային գնահատման շրջանների համար բոնիտ-
ման ցուցանիշները լինում են տարբեր: Ընտրվում են այն ցուցանիշները, 
որոնք առավել բնութագրում են տվյալ կադաստրային գնահատման գո-
տին: Այս գործընթացին հաջորդում է հողերի տնտեսական գնահատումը, 
որի հիմնական նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում 
ճշգրիտ սահմանելու հողի գինը և հնարավորություն տալ կարգավորելու 
հողի հարկման ոլորտում առկա հողային հարաբերությունները [2]: 
Ներկայում հողային հարաբերությունների կարգավորման, հողային կա-
դաստրի վարման նպատակով հողերի կադաստրային գնահատման հիմ-
քում ընդունված է հողը, որպես անշարժ գույք: Սակայն, տարբեր երկրնե-
րի ուսումնասիրությունների արդյունքները հաստատում են, որ հողի գնի 
տեսական և հուսալի որոշման համար հաշվարկի հիմքում պետք է ընդու-
նել ոչ թե հաշվարկային զուտ եկամուտը, այլ հողի դիֆերենցիալ ռենտան 
[9], [8], [5], [4]: 

Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում Վայոց ձորի մարզի Եղեգ-
նաձորի տարածաշրջանի Գլաձոր (Գլաձոր, Գետափ, Վերնաշեն բնակա-
վայրեր) խոշորացված համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հո-
ղերը: ՀՀ կադաստրի կոմիտեի համակարգում ընդգրկված «Գեոդեզիա և 
քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ-ից վերցված տվյալների` կազմվել է վարելա-
հողերի կադաստրային գնահատման հիմնական սանդղակը, որը բերված 
է Աղյուսակ 1-ում:  
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Աղյուսակ 1 
Վարելահողերի կադաստրային գնահատման արդյունքները 

տեխնոլոգիական ցուցանիշների բացակայության պայմաններում 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
4 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 I 
5 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 I 
6 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
7 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
9 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
12 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
34 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
44 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
45 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
47 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 
48 50 50 80 100 80 100 80 82 1 1 1 1 1 1 1 1 82 III 

 
Հողերի կադաստրային գնահատումը կատարվել է ըստ հողի հզո-

րության, հումուսի պարունակության, հողի մեխանիկական կազմի, հողի 
կլանողունակության և հողի ռեակցիայի: Հողերի բոնիտման բալը որոշ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

B= yi
ymax

100 ,                  (1) 

որտեղ 𝑦𝑦𝑖𝑖-ն հողի հատկությունը պայմանավորող ցուցանիշի մեծությունն 
է, 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 -ը՝ հողի հատկությունը պայմանավորող առավելագույն 100 բալ 
ստացած ցուցանիշի մեծությունն է: 
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ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքապետարանից վերցված 
տվյալներով մշակվել է հողերի գենետիկական տիպերի և ենթատիպերի 
գնահատման հիմնական սանդղակը (տե՛ս Աղյուսակ 2), այնուհետև կազ-
վել է վարելահողերի կադաստրային գնահատման արդյունքները տեխնո-
լոգիական ցուցանիշների բացակայության պայմաններում (Աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ հողերի գենետիկական տիպերի և ենթատիպերի գնահատման 

հիմնական սանդղակը մշակված Վեդի-Ներքին Արփայի 
կադաստրային գնահատման շրջանի համար 

Հողի տիպ 

Ենթատիպ 

Ջրովի վարելահող Անջրդի վարելահող 

Շագանակա-
գույն 

ց/
հա

 

Բ
ա

լ ը
ստ

 
բե

րք
ա

տ
վո

ւթ
յա

ն 

Հո
ղի

 բ
ա

լը
 

ց/
հա

 

Բ
ա

լ ը
ստ

 
բե

րք
ա

տ
վո

ւթ
յա

ն 

Հո
ղի

 բ
ա

լ 

Բաց 
շագանակագույն 17.2 36 55 10.0 61 60 

Տիպիկ 18.3 39 60 11.2 6 60 

Մուգ 
շագանակագույն 19.9 42 70 17.9 95 71 

 
Աղյուսակ 3 

Վարելահողերի կադաստրային գնահատման արդյունքները 
տեխնոլոգիական ցուցանիշների բացակայության պայմաններում 

Հ/Հ 
Բնակա-
վայրի 

անվանում 

Մակե-
րես, 
(հա) 

Հողի տիպի 
կամ 

ենթատիպի 
բալ 

Հողի 
հիմնական 

հատկություն- 
ների բալ 

Ուղղման 
գործա-
կիցներ 

Հողի 
վերջնա-
կան բալ 

1. Գետափ 32 92 82 0.49 36 

2. Գլաձոր 24 88 78 0.51 35 

3. Վերնաշեն 11 96 72 0.46 32 
 

Հողերի միջին կշռված բալը որոշվում է՝.  
 

Bմկ= ∑ SiBin
i=1
∑ Sin
i=1

  բանաձևով,                       (2) 

որտեղ Bմկ-ն՝ միջին կշռված բալն է, Si-ն՝ մակերեսը, Bi-ն՝ բալը: 
Բոնիտման բալի վերջնական արժեքն ստանալու համար հաշվի են 
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առնում հողերի մի քանի առանձնահատկություններ, այդ թվում` թեքութ-
յունները, հողատարվածությունը, քարքարոտությունը, ցեմենտացած շերտի 
առկայությունը, աղակալվածությունը: Համաձայն հողագիտական քար-
տեզների՝ ընտրված հաշվարկային տեղամասերի համար կատարվել է հո-
ղերի կադաստրային գնահատման արդյունքների ամփոփում հողերի 
տեխնոլոգիական պայմանների հաշվառման և դրանց բացակայության 
պայմաններում: Վարելահողերի որակական գնահատման ցուցանիշներն 
ամփոփվում են Աղյուսակներ 1, 2, 3-ում: 

Ստացված ցուցանիշներից պարզ է դառնում, որ վարելահողերի կա-
դաստրային գնահատման արդյունքները ենթարկվում են փոփոխության, 
երբ հաշվի են առնվում հողերի տեխնոլոգիական պայմանները, մասնա-
վորապես հողամասերի կտրտվածությունը, թեքության աստիճանը, քար-
քարոտությունը, ցեմենտացիոն շերտի առկայությունը, հողամասի հա-
մախմբվածության գործակիցը: Համեմատելով հողերի կադաստրային 
գնահատման արդյունքները տեխնոլոգիական ցուցանիշների առկայութ-
յան և բացակայության պայմաններում՝ պարզվում է, որ III և IV կարգի 
վարելահողերն ստանում են IV և V կարգեր, ընդ որում՝ առավել ցածրա-
դիր գոտիներում հողերի կարգերի փոփոխություններն ավելի փոքր են, 
քան առավել բարձր նիշերի վրա տեղադրված հողերը: Ստացված ցուցա-
նիշները հնարավորություն են տալիս ճշգրտելու Գլաձոր խոշորացված 
համայնքի տնտեսական գնահատման ցուցանիշները:  

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքապետարանից վերցված 
տվյալներով, Գետափ բնակավայրի օրինակով, կախված հողերի խմբե-
րից` մշակվել է հողերի տնտեսական գնահատման արդյունքները և գյու-
ղատնտեսական հողերի կադաստրային զուտ եկամտի արժեքները, որոնք 
ներկայացված են համապատասխանաբար Աղյուսակ 4-ում և 5-ում: 

Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս էապես ցուցաբերելու հողերի 
կադաստրային գնահատման նոր մոտեցումներ. այն է` կադաստրային 
գնահատման տնտեսական բոնիտման և տնտեսական բաղադրիչները 
զարգացնել` ներկայիս հողօգտագործման և հողային հարաբերությունների 
առանձնահատկություններն առավելագույնս հաշվի առնելու պայմանով: 

Կատարված հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս 
սահմանելու Գլաձոր խոշորացված համայնքի տարբեր կարգի գյուղա-
տնտեսական հողերի կադաստրային գինը, հարկը և վարձավճարը (տե՛ս 
Աղյուսակ 6):  
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Աղյուսակ 4 
Ջրովի և անջրդի վարելահողերի կադաստրային զուտ  

եկամտի արժեքներ 

Բնակավայրի 
անվանում 

Գնահատման 
շրջան 

Վարելահող 
Ջրովի  Անջրդի 

Հողի 
կարգ 

Զուտ 
եկամուտ 

(դրամ/հա) 

Հողի 
կարգ 

Զուտ 
եկամուտ 

(դրամ/հա) 

Գետափ Վեդի- Ներքին 
Արփա 

2 57229 2 19282 
3 43715 3 12216 
4 29587 4 10938 
5 16703 5 7065 

 
Աղյուսակ 5 

Խաղողի այգու, պտղատու այգու, խոտհարքի և արոտի 
կադաստրային զուտ եկամտի արժեքներ 

Բ
նա

կա
վա

յր
ի 

ա
նվ

ա
նո

ւմ
 

Գ
նա

հա
տ

մա
ն 

շր
ջա

ն Խաղողի 
այգի 

Պտղատու 
այգի Խոտհարք Արոտ 

Հո
ղի

 կ
ա

րգ
 

Զո
ւտ

 ե
կա

մո
ւտ

 
(դ

րա
մ/

հա
) 

Հո
ղի

 կ
ա

րգ
 

Զո
ւտ

 ե
կա

մո
ւտ

 
(դ

րա
մ/

հա
) 

Հո
ղի

 կ
ա

րգ
 

Զո
ւտ

 ե
կա

մո
ւտ

, 
(դ

րա
մ/

հա
) 

Հո
ղի

 կ
ա

րգ
 

Զո
ւտ

 ե
կա

մո
ւտ

 
(դ

րա
մ/

հա
) 

Գ
ետ

ա
փ

 

Վ
եդ

ի-
 Ն

եր
քի

ն 
Ա

րփ
ա

 

2 106402 2 81013 2 6429 2 6429 

3 - 3 65265 3 1929 3 - 

4 43715 4 - 4 642 4 - 

5 - 5 18650 5 642 5 - 

 
Համայնքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության տեխ-

նոլոգիական ցուցանիշների ուսումնասիրություններով մշակվել են Գլա-
ձորի խոշորացված համայնքի ջրովի վարելահողերի մասնակի կադաստ-
րային գնահատման արդյունքները հողային ռենտայի հաշվառմամբ, 
որոնք ամփոփված են Աղյուսակ 7-ում: 
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Աղյուսակ 6 
Գլաձոր խոշորացված համայնքի կադաստրային գնահատման 

ցուցանիշներ 

Բնակա-
վայրի 

անվանում 

Կադաստրային զուտ 
եկամուտ (դրամ/հա) 

Հողի հարկ 
(դրամ/հա) 

Հողի 
կադաստրային 
գին (դրամ/հա) 

Հողի 
կարգը Ջրովի Անջրդի Ջրովի Անջրդի Ջրովի Անջրդի 

Գլաձոր 

2 57229 - 8584.35 - 1430725 - 
3 43715 12216 6557.25 1832.4 1092875 305400 
4 29587 10938 4438.05 1640.7 739675 273450 
5 16703 7065 2505.45 1059.75 417575 176625 

Գետափ 

1 - 21214 - 3182.1 - 530350 
2 57229 19282 8584.35 2892.3 1430725 482050 
3 43715 12216 6557.25 1832.4 1092875 305400 
4 29587 10938 4438.05 1640.7 739675 273450 
5 16703 7065 2505.45 1059.75 417575 176625 

Վերնաշեն 
3 43715 12216 6557.25 1832.4 1092875 305400 
4 29587 10938 4438.05 1640.7 739675 273450 
5 - 7065 - 1059.75 - 176625 

 
Աղյուսակ 7 

Ջրովի վարելահողերի մասնակի կադաստրային գնահատման 
արդյունքները հաշվի առնելով հողային ռենտան 

 

ՀՀ Մշակաբույսեր 

Հազար (դրամ/հա) 
Համախառն 

արտադրանքի 
արժեք 

Արտադ-
րության գին  

Հողային 
ռենտա 

Հողի 
գին 

1 Աշնանացան 
հացահատիկ 210 132 78 1950 

2 Գարնանացան 
հացահատիկ 98 85 13 325 

3 Կարտոֆիլ 620 565 55 1375 
4 Բանջարեղեն 680 525 155 3875 
5 Միամյա խոտ 72 65 7 175 
6 Բազմամյա խոտ 88 60 28 700 
7 Պտղատու այգի 365 285 80 2000 
 Միջինը - - - 1486 
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Համադրելով ջրովի վարելահողերի ընդհանուր և մասնակի կա-
դաստրային գնահատման արդյունքները, որոնք հաշվարկվել են կա-
դաստրային զուտ եկամտի և հողային ռենտայի հիման վրա` գտնում ենք, 
որ վերջինիս հիման վրա ստացված հողակադաստրային ցուցանիշներն 
առավել ամբողջական և իրական են նկարագրում ներկայիս հողային հա-
րաբերությունները, որի ձևավորման և զարգացման վրա էական ազդե-
ցություն է ունեցել հանրապետությունում հողերի սեփականաշնորհումից 
հետո գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մասնատվածությունը, 
հեռացրվածությունը, տեղաբաշխումը, համախմբվածությունը: Գյուղա-
տնտեսական նշանակության հողերի բնապահպանական վիճակի վատ-
թարացումը, դեգրադացիան, հողերի բերրիության անկումը, ցանքա-
շրջանառության բացակայությունը, էական ազդեցություն են ունենում 
գյուղացիական տնտեսությունների ապրանքային մակարդակի իջեցման 
վրա, ուղեկցվելով հողօգտագործման կազմակերպման կոպիտ խախ-
տումներով: Նշված գործընթացում առկա բացթողումների շտկման նպա-
տակով առաջարկվում է հողերի կադաստրային գնահատման առաջին 
փուլում հիմք ընդունել կադաստրային քարտեզագրման հետևյալ մասշ-
տաբները և հողային կտրվածքներին ընկնող մակերեսները՝ ելնելով հո-
ղերի կադաստրային գնահատաման ցուցանիշներից, հողօգտագործման 
բարդության դասերից և առկա տեխնոլոգիական պայմաններից (տե՛ս 
Աղյուսակ 8):  

Աղյուսակ 8 
Հողերի կադաստրային գնահատման նպատակով մեկ հողային 
կտրվածքին ընկնող տարածությունը՝ ըստ հողային հանույթի 

մասշտաբի և տարածքի բարդության կարգի (հա)  
 

Հողային հանույթի 
մասշտաբ 

Տարածքի բարդության կարգ 
I II III IV V 

1:2000 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 
1:5000 6.0 4.0 3.0 2.0 1.0 
1:10000 15.0 10.0 8.0 5.0 3.0 
1:25000 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 
1:50000 35.0 25.0 20.0 15.0 10.0 

 
Արդյունքում կատարվել են եզրակացություններ և առաջարկություն-

ներ, համաձայն որի հողերի կադաստրային գնահատման որակական և 
տնտեսական ցուցանիշների արդյունքների համեմատումը ու համադրումը` 
հիմնված կադաստրային գնահատման և հողային ռենտային որոշման 
վրա, Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի խոշորացված համայնքի օրինակով, 
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ցույց է տալիս, որ հանրապետության ռելիեֆային բարդ պայմանները, հո-
ղի որակական կազմի փոփոխականությունը, հողօգտագործման տարաբ-
նույթ պայմանները, հողակադաստրային քարտեզագրական հիմքերի 
անճշտությունները պահանջում են ցուցաբերել նոր մոտեցումներ այս գոր-
ծընթացին: Հաշվի առնելով հողերի փոքր մակերեսները՝ ակնհայտ է դառ-
նում, որ 1:10000 և 1:5000 մասշտաբներով հողագիտական դաշտային հե-
տազոտման տվյալներով 1.5-2.0 հա մակերեսով հողակտորի կադաստ-
րային գնահատման խումբը որոշելը դառնում է անթույլատրելի: Այս պա-
րագայում ստացվում է, որ հողասեփականատերերը ներկայիս հողային 
հարաբերությունների պայմաններում չունեն սեփականաշնորհված հողերի 
վերաբերյալ կադաստրային ճշգրիտ տեղեկատվություն: Աշխատանքում 
կատարված կադաստրային գնահատման տարբեր մեթոդների արդյուն-
քում մշակված հողակադաստրային քարտեզների մասշտաբները կարող 
են հիմք հանդիսանալ ողջ հանրապետության մասշտաբով իրականացվող 
կադաստրային գնահատման լայնածավալ աշխատանքների համար: 

Այսպիսով` 
1. Գյուղատնտեսական հողատեսքերի` մասնավորապես վարելահո-

ղերի, բազմամյա տնկարկների, բնական կերհանդակների կադաստրա-
յին գնահատման աշխատանքներն իրականացնել պարտադիր հաշվի 
առնելով հողամասերի տեխնոլոգիական պայմանները, որոնք անմիջա-
կան ազդեցություն կունենան մշակաբույսերի վրա կատարվող արտադ-
րական ծախսերի վրա: 

2.  Հողերի կադաստրային գնահատման աշխատանքների ճշգրտման 
առաջարկվող մոտեցումները թույլ են տալիս հիմնավորելու և ճշգրտելու 
հողասեփականատերերից, հողօգտագործողներից գանձվող հողի հարկի 
չափը, վարձավճարը և հողի կադաստրային գնահատմամբ որոշված հողի 
կադաստրային արժեքը:  

3.  Շուկայական տնտեսության պայմաններում վճարովի հողօգտա-
գործման կատարելագործման հետ կապված օբյեկտիվ անհրաժեշտութ-
յուն է առաջացել առաջարկել հողերի կադաստրային գնահատման նոր 
մոտեցում, այն է. հողերի կադաստրային գնահատման արդյունքում ստա-
նալ հողային ռենտայի եկամուտը, որը ստացվում է լավ և լավագույն հո-
ղերից, միջինից ցածր բերրիություն ունեցող հողերի համեմատ: 
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ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

РАСШИРЕННОЙ ОБЩИНЫ ГЛАДЗОР 
ГУРГЕН ЕГИАЗАРЯН1, ХАЧАТУР КАЗЕЯН2, АВЕТИК АЛЕКСАНЯН1 

1Национальный аграрный университет Армении  
2Академия государственного управления Республики Армения 

 
Была проведена сравнительная оценка методологии кадастровой 

оценки земли, основанной на определении чистого кадастрового 
дохода и земельной ренты. В расширенном сообществе Гладзор было 
оценено влияние технологических условий участков на определение 
кадастровых групп земель. Для предоставления точной информации 
были разработаны новые шкалы карт кадастровой оценки земель, и 
необходимость их применения была обоснована в зависимости от 
степени сложности местности. 

Ключевые слова: Кадастровая оценка земель, карта оценки, 
качественные и экономические показатели. 

 
 

 
FEATURES OF THE CADASTRAL VALUATION OF AGRICULTURAL 

LAND IN THE EXAMPLE OF THE ENLARGED COMMUNITY OF 
GLADZOR 

GURGEN YEGHIAZARYAN1, KHACHATUR GHAZEYAN2,  
AVETIK ALEKSANYAN1 

1Armenian National Agrarian University  
2Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

 
A comparative assessment of the land cadastral valuation methodology 

was carried out based on the determination of the net cadastral income and 
land rent. In the extended Gladzor community, the impact of the 
technological conditions of the plots on the determination of cadastral land 
groups was assessed. To provide accurate information, new scales of land 
cadastral valuation maps were developed, and the need for their application 
was justified depending on the degree of complexity of the terrain. 

Keywords: Cadastral land valuation, valuation map, qualitative and 
economic indicators. 
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ՀՏԴ 622:347.249 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԼԻԱՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվում և վերհանվում են ՀՀ ընդերքօգ-
տագործման ոլորտում քաղաքականության, ոլորտը կարգավորող 
օրենսդրական դաշտի կատարելագործման ու արդյունավետության 
բարձրացման հիմնահարցեր, որոնց հենքով էլ վերհանվում են ըն-
դերքօգտագործման ընդհանուր բարելավումն ապահովելու հրա-
տապ խնդիրները: Առաջադրվում է այն պնդումը, որի համաձայն՝ 
ընդերքօգտագործման բարելավման հիմնական միջոցառումները 
պետք է միտված լինեն ոլորտի քաղաքականության կատարելա-
գործմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը: 

Բանալի բառեր. ընդերքօգտագործման հեռանկարներ,  ընդեր-
քօգտագործման օրենսդրաիրավական բարեփոխումներ, բարեն-
պաստ գործարար միջավայրի ապահովում, բնական պաշարների 
արդյունավետ շահագործում, նորագույն տեխնոլոգիաների քաղա-
քականություն, հանքարդյունաբերական արտահանվող արտադ-
րանքի որակական բարելավում, արտադրական և տեխնոլոգիական 
վերազինում, ներդրումային և գործարար միջավայր։ 

 

Ներածություն: Ընդերքօգտագործման ոլորտում քաղաքականութ-
յան հիմնական ուղղվածությունն ընդերքի պահպանությունն է, արդյունա-
վետ օգտագործումն ու վերարտադրությունն ապահովելը, երկրաբանա-
կան վերահսկողություն իրականացնելը [1]: Հայաստանի Հանրապետութ-
յունը հարուստ է մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 
պաշարներով, որոնք նպաստում են հանրապետության տնտեսական 
զարգացմանը: Հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումը սերտորեն 
կապակցված է ընդերքի շահավետ և նպատակային օգտագործման ու 
շրջակա միջավայրի պահպանության հետ: Ուստի՝ ընդերքօգտագործման 
բարելավման հիմնական միջոցառումները պետք է միտված լինեն ընդերք-
օգտագործման ոլորտի քաղաքականության կատարելագործմանն ու 
արդյունավետության բարձրացմանը: 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սե-
փականությունն է և կարող է տրվել օգտագործման իրավունքով: Սակայն 
պետությունն առայժմ չունի այդ սեփականության ռացիոնալ շահագործ-
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ման համար հաստատված տեխնոլոգիական նախագծման նորմեր, հան-
քավայրերի շահագործման տեխնիկական կանոններ և նորմատիվներ [2]: 
Դրանց բացակայությունը գործնականում անհնար է դարձնում տվյալ 
բնագավառում պետությանն ամրագրված խնդիրների իրականացումը, 
մասնավորապես՝ հանքային հումքի նկատմամբ տնտեսության պահանջ-
ների բավարարման նպատակով ընդերքի արդյունավետ համալիր օգտա-
գործման ու պահպանության, ընդերքն օգտագործելիս շրջակա միջավայ-
րը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանելու, ինչպես նաև աշխա-
տանքների կատարման անվտանգության ապահովումը: Ուստի, բնական 
պաշարների ոլորտում իրականացվող քաղաքականության հիմնահարցե-
րի համատեքստում առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում նաև ըն-
դերքօգտագործման ընդհանուր բարելավման հիմնական ուղիների 
ուսումնասիրումն ու նախանշումը, ոլորտային հիմնախնդիրների կարգա-
վորման համար արդեն կատարված աշխատանքների վերհանումն ու այդ 
հիմքով՝ հեռանկարների նախանշումը: Բնական պաշարների ոլորտի քա-
ղաքականության այդ հիմնահարցերից մեկն էլ ընդերքի պահպանության 
և օգտագործման բնագավառի օրենսդրական հիմքերի ապահովումն է և 
հեռանկարների նախանշումը: 

Խնդրի դրվածքը: Հայաստանի Հանրապետության ընդերքօգտա-
գործման բնագավառում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք փորձել 
են լուծել օրենսդրական ճանապարհով: Հաշվի առնելով այս հանգաման-
քը՝ ընդերքօգտագործման ընդհանուր բարելավման հիմնական ուղիները 
ՀՀ-ում փորձել ենք ուսումնասիրել ընդերքօգտագործման օրենսդրական 
բարեփոխումների, ոլորտային հիմնախնդիրների համապատկերում ու 
ոլորտի բարելավման հեռանկարները նախանշելու հենքով և մշակել ոլոր-
տային հիմնախնդիրների կարգավորման առաջարկություններ: 

Ընդերքօգտագործմանն առնչվող իրավական բարեփոխումների 
անհրաժեշտությունը ՀՀ կառավարության կողմից հիմնականում բացա-
հայտվել է 2008 թվականին՝ հիմք ընդունելով շրջակա միջավայրի հար-
ցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների և փորձագետ-
ների քննադատությունն այս ոլորտին առչվող օենսդրության և պրակտի-
կայի անկատարության վերաբերյալ: Արդյունքում՝ 2012 թ. հունվարի 1-ից 
ուժի մեջ մտան «Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգիրքը և «Բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխութ-
յուններ և լրացումներ կատարելու մասին 2011 թ. նոյեմբերի 28-ի օրենքը։ 
Ուժը կորցրած ճանաչվեցին «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահա-
գործման նպատակով ուսումնասիրության և արդյունահանման համար 
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տրամադրելու (կոնցեսիայի) մասին» 2002 թ. նոյեմբերի 5-ի օրենքը (որով 
սահմանված էին մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանու-
մից վճարվող ռոյալթիները): Օրենսդրական փոփոխություններով՝ արդ-
յունահանված պաշարներից բնօգտագործման վճարի հաշվարկումից ան-
ցում է կատարվել իրացման հասույթից կախված  ռոյալթիի հաշվարկմա-
նը: Ստացվում է, որ փոփոխությունների արդյունքում բնօգտագործման 
վճարը  և ռոյալթին միավորվել են միասնական հարկատեսակի մեջ, իսկ 
«բնապահպանական վճարը» վերածվել է բնապահպանական հարկի և 
2017 թ. ներառվել է հարկային օրենսգրքում որպես «բնապահպանական 
հարկ» [3]: Խնդրահարույց կողմերից է նաև այն, որ հասույթը որոշելիս 
պետությունը հիմք է ընդունում ոչ միայն հանքարդյունահանմամբ ուղղա-
կիորեն պայմանավորված գործունեությունը, այլև վերջնական արտադ-
րանքի արժեքը [4]: 

Բացի դրանից՝ ընդերքի նոր օրենսգիրքն առավել միտված է ընդեր-
քօգտագործման ոլորտում պարզեցմանն ու բարենպաստ գործարար մի-
ջավայրի ապահովմանը, ընդերքի շահագործման կարգը և կանոնները, 
ինչպես նաև դրանք շահագործողների իրավունքներն ու պարտականութ-
յունները կարգավորելուն, նաև հանքի փակման ընթացակարգերը հստա-
կեցնելուն: Թեև «Ընդերքի մասին» օրենսգիրքում (այսուհետև՝ Օրենս-
գիրք) կատարվել են որոշակի բարելավումներ, այդուհանդերձ՝ ուշադ-
րությունից դուրս են մնացել ընդերքօգտագործման ընդհանուր բարելավ-
ման համար նշանակալի մի շարք խնդիրներ: Այսպես՝ Օրենսգիրքը չի ար-
տացոլել ընդերքի պաշարների՝ հասարակության բոլոր անդամների համ-
ընդհանուր բարիք հանդիսանալու և դրանցից ստացվող եկամուտների 
նկատմամբ բոլոր քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու անհրաժեշ-
տությունը: Այն շեղվել է ՀՀ կողմից որդեգրած կայուն զարգացման հայե-
ցակարգից և հաշվի չի առել բնական պաշարների արդյունավետ շահա-
գործման, շրջակա միջավայրի համար առավել բարենպաստ առաջադեմ 
տեխնոլոգիաների, ընդերքօգտագործման արգելման, շրջակա միջավայ-
րի աղտոտման և այլ հիմնահարցերը: Օրենսգրքով չեն ամրագրվում ըն-
դերքի պաշարների բնական և համալիր օգտագործման նախադրյալներ՝ 
հաշվի առնելով ինչպես ներկա, այնպես էլ ապագա սերունդների շահերը, 
սոցիալական արդարությունն ու մարդու իրավունքները: Կարելի է ասել, 
որ ընդերքօգտագործման համար գրեթե նախատեսված չեն սահմանա-
փակումներ և դրա հիմքում դրված չէ ազգային հարստության շահագործ-
ման ու դրա արդյունքում ստացվող օգուտների բաշխման ռազմավարութ-
յուն: Բացակայում են օգտակար հանածոների առավելագույն կորզումը և 
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մշակումը, ինչպես նաև հանքավայրերի պաշարների համալիր օգտագոր-
ծումը խրախուսող և առավել առաջադեմ (այդ թվում՝ նաև նվազագույն 
էկոլոգիական վնաս հասցնող) տեխնոլոգիաների ու մեթոդների կիրառու-
մը խթանող դրույթներ: Միևնույն ժամանակ՝ անլուծելի է մնում «ապարնե-
րի կուտակման» հետևանքով բնակչության առողջության և էկոլոգիական 
վիճակի վատթարացման փոխհատուցման խնդիրը, որը, կարծում ենք, 
հնարավոր կլինի կարգավորել, փոխատուցման համապատասխան կա-
ռուցակարգեր մշակելու և կիրառելու միջոցով: Հանքարդյունաբերության 
կողմից բնությանը, տնտեսությանը և բնակչությանը պատճառվող հսկա-
յական վնասները համարժեքորեն չեն փոխհատուցվում մասնավոր շա-
հագործողների կողմից: Բոլոր այդ ծախսերն, ըստ էության, բաժին են 
հասնում պետությանը և ապագա սերունդներին: 

Ընդերքօգտագործման ընդհանուր բարելավման համար իբրև կար-
ևորագույն խնդիր պետք է դիտարկել նաև նոր օրենսգրքում ընդերքօգ-
տագործմամբ զբաղվելու համար չնախատեսված տարածքների ցուցա-
կում անտառներն ու անտառային տարածքները չընդգրկելը, որը լի է էկո-
լոգիական հետևանքներով, թեև, ինչպես հայտնի է, հանքարդյունաբե-
րության մեծ մասը կապված է հենց անտառային տարածքների հետ: 

Ընդերքօգտագործման բարելավման համար հեռանկարային է ՀՀ 
կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլը՝ ուղղված ոչ մետաղական 
հանքանյութերի վերամշակման ոլորտը ներդրումների համար գրավիչ 
դարձնելուն: 2013 թ. հոկտեմբերին գործադիրի հավանությանն է արժա-
նացել ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ներ-
կայացրած «Ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ոլորտի 
զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» որոշման նա-
խագիծը: Ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ոլորտի զար-
գացման հայեցակարգի նպատակն է՝ վերհանել ոլորտի զարգացմանը 
խոչընդոտող հիմնախնդիրները և նախանշել դրանց լուծման ուղիները: 
Համաձայն սույն հայեցակարգի՝ ոլորտի հիմնական խնդիրներն են. 

1. ընդերքօգտագործման ոլորտում ներդրումների համար գրավիչ 
միջավայրի ստեղծումը. 

2. առավել շահութաբեր, քիչ ծախսատար և տնտեսության համար 
կարևոր արտադրատեսակների բացահայտումը. 

3. ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների և էկոլոգիապես մաքուր արտադրությունների կազմա-
կերպմանն աջակցությունը: 

Հայեցակարգով առաջարկվում է` 
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• դիտարկել առավել շահութաբեր և տնտեսության համար կարևոր 
նշանակություն ունեցող և էներգախնայող արտադրատեսակները, 

• աջակցել ընտրված արտադրատեսակների արտադրության կազ-
մակերպմանը, 

• պետական աջակցություն ցուցաբերել կազմակերպությունների և 
արտադրատեսակների համար բանկերի համար ընդունելի բիզնես-ծրագ-
րերի մշակման խնդրում, 

• պետականորեն աջակցել տնտեսվարող սուբյեկտներին իրենց 
բիզնես-ծրագրերի` միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններին 
և առանձին ներդրողներին ներկայացման հարցում: 

Հայաստանում 600 ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հանքա-
վայր կա, որոնցից շուրջ 400-ը տրամադրվել են շահագործման [6]: 

Նշված որոշման նախագծի սահմաններում հնարավոր կլինի գոր-
ծարկել նաև մյուս չշահագործվող հանքավայրերը: ՀՀ կառավարությունը 
նաև սահմանել է հանքարդյունաբերության ընթացքում առաջացած ար-
տադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների 
բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման նպատակով 
մշտադիրտարկում իրականացնելու և այդ նպատակով վճարի չափերի 
հաշվարկման ու վճարման կարգերը: Վերջիններս նպատակուղղվում են 
Հայաստանի ընդերքօգտագործումը Օրենսգրքի նոր պահանջներին հա-
մապատասխանեցնելուն: Մշտադիտարկումները  նաև նպատակաուղղ-
վում են հանքարդյունաբերական տարածքների վիճակի մասին անհրա-
ժեշտ տեղեկատվություն ապահովելուն: 

Ընդերքօգտագործման հեռանկարները և ընդհանուր բարելավման 
հիմնական ուղիները նախանշվում և արտացոլվում են նաև ՀՀ էներգե-
տիկայի և բնական պաշարների նախարարության միջնաժամկետ ծախ-
սային ծրագրերում: Համաձայն ՀՀ 2019-2021 թվականների պետական 
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի՝ ընդերքօգտագործման ոլորտի կարևո-
րագույն նպատակներից է ընդերքօգտագործման ոլորտում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության քաղաքականության նպատա-
կաուղղումը հետևյալ միջոցառումների իրականացմանը՝ 

• աջակցություն ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման 
ոլորտի զարգացման նպատակով առավել շահութաբեր, տնտեսության 
համար կարևոր նշանակություն ունեցող և էներգախնայող արտադրատե-
սակների արտադրության կազմակերպմանը. 

• օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման ըն-
թացքում բարձր արդյունավետություն ապահովող տեխնոլոգիաների կի-
րառության խթանում, ինչն ընդերքի բարձր արտադրողական և համալիր 
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օգտագործման հնարավորություն կընձեռի` շրջակա միջավայրի վրա 
ունենալով նվազագույն բացասական ազդեցություն. 

• ընդերքօգտագործման ոլորտում արդյունավետության բարձրաց-
ման, տեղեկատվության թափանցիկությունն ու հասանելիությունը և 
օտարերկրյա ներդրումները խթանելու համար կիրականացվի օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի (քարտեզ-
ներ և երկրաբանական փաստագրման առաջնային նյութեր) թվայնա-
ցում, իսկ թվայնացված տեղեկությունը կհրապարակվի համապատաս-
խան կայքում: 

Նույն ծրագրում, որպես ընդերքօգտագործման ոլորտի գերակայութ-
յուններ, սահմանվում են՝ 

1. Հայաստանի տարածքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասի-
րության աշխատանքների պետական գրանցում, դրանց արդյունքում 
ստացված տեղեկատվության հաշվառում, պահպանում և տրամադրում 
(Համաձայն Օրենսգրքի դրույթների): 

2. Ռադիոակտիվ թափոնների փոխադրում, ուսումնասիրում, պահ-
պանում, վնասազերծում և թաղում (ՀՀ կառավարության 2018 թ. հունիսի 
1-ի N 581-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ծրագիր) [1]: 

Հեռանկարային է նաև երկրաբանական հետախուզության ծավալ-
ների ավելացումը՝ հանքավայրերի արդյունավետ շահագործումն ապա-
հովելու նպատակով: Արդյունաբերական ներուժը յուրաքանչյուր երկրի՝ 
ներքին պաշարներով ապահովվածության կարևորագույն ցուցանիշնե-
րից մեկն է, ուստի այժմ մեծ նշանակություն է տրվում արդյունաբերության 
ոլորտի հատկապես որակական զարգացման հեռանկարին (շեշտը դնե-
լով հանքարդյունաբերական արտադրանքի մշակման որակի բարձրաց-
ման սկզբնական սպառման շղթայի ապահովման վրա), որը թույլ կտա 
ապահովել առկա պաշարների կառավարման արդյունավետության բարձր 
աստիճան, հետևաբար՝ լրացուցիչ եկամուտներ: Այդ իսկ պատճառով՝ 
հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացումը կարևորվում է պետական 
մակարդակով: Ուստի՝ ընդերքօգտագործման ընդհանուր բարելավման, 
մասնավորապես՝ ոլորտում արտադրության շարունակականություն և կա-
յուն աճ ապահովելու, դրանով իսկ՝ ոլորտի կայունացմանը նպաստելու 
հիմնական ուղիներից մեկն էլ ոլորտի խոշոր ընկերություններին ուղղված 
պետական աջակցության ավելացումն է: Այս խնդրի շրջանակներում 
նպատակային է նաև կատարելագործել երկրի ներդրումային քաղաքա-
կանությունը: Ընդերքօգտագործման բարելավման հիմնական ուղիները 
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նախանշելիս, հարկավոր է առանձնացնել նաև ոլորտային հետևյալ հիմ-
նախնդիրները. 

• Հայաստանում հումքային արտադրատեսակների՝ վերջնական 
արտադրանքի վերածման շղթային բացակայություն, 

• արտադրություն-գիտություն-կրթություն սերտ կապի ու համագոր-
ծակցության բացակայություն և հետադարձ թույլ կապ, 

• պետական աջակցության կառուցակարգերի և գործիքների սահ-
մանափակություն: 

Պետք է նշել, որ այս պայմաններում առավել նպատակահարմար է 
ներդրումների իրականացումը ոչ թե նոր ընկերություն ստեղծելու միջո-
ցով, այլ արդեն գոյություն ունեցող և գործող ընկերություններում ներդ-
րումներ կատարելով: Նման ներդրումները կարող են ուղղվել հատկապես 
արտադրական և տեխնոլոգիական վերազինմանը, որը կհանգեցնի հան-
քարդյունաբերական արտահանվող արտադրանքի որակական բարելավ-
մանը, իրական դրամական ծավալի մեծացմանը, երկրում ներքին դրամա-
շրջանառության աճին՝ իր բոլոր տնտեսական դրական հետևանքներով: 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ: Այսպիսով՝ ընդերքօգ-
տագործման բարելավումը ընդերքի պահպանության և օգտագործման 
ոլորտային խնդիրների կարգավորման համալիր առաջնահերթ միջոցա-
ռումների իրականացումն է՝ ուղղված ընդերքօգտագործման արդյունավե-
տության բարձրացման, թերությունների վերացման, օրինախախտում-
ների կանխարգելման, ինչպես նաև իրավական դաշտի կատարելագործ-
ման նպատակի իրագործմանը: 

Մինչև այսօր ՀՀ ընդերքօգտագործման ոլորտում գոյություն չունի 
հանրապետական, տարածաշրջանային կամ տեղական ծրագիր, հայե-
ցակարգ, որով կսահմանվեր, օրինակ, թե տարեկան որքան հանքաքար 
կարելի է արդյունահանել, կամ՝ որ հանքերն են ենթակա շահագործման, 
որոնք պետք է պահպանվեն ապագա սերունդների համար և այլն: Լեռ-
նահանքային արդյունաբերության ոլորտում առկա են լուրջ հիմնահար-
ցեր, որոնք ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ կիրառական մակարդա-
կում հրատապ լուծումներ են պահանջում, որի նպատակն է՝ կանխել, կամ՝ 
գոնե նվազագույնի հասցնել բնական չվերականգնվող պաշարների անխ-
նա օգտագործումը, ազգային հարստության փոշիացումը, ինչպես նաև՝ 
շրջակա միջավայրի աղտոտումը: ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի 
զարգացման և տնտեսության մեջ վերջինիս ազդեցությունն ավելացնելու, 
առկա հիմնախնդիրները լուծելու նպատակով առաջարկվում է. 
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• մշակել նորագույն տեխնոլոգիաների քաղաքականություն, որի 
իրագործման համար կարևորվում է հատկապես օտարերկրյա ներդրում-
ների ներգրավման գործընթացի ակտիվացումը: Ընդ որում՝ այստեղ 
առավել մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել ընկերություն-պետություն-
օտարերկրյա ներդրող համագործակցությունն ակտիվացնելուն, քանի որ 
հարկային և այլ դրամական արտոնությունների ազդեցությունն արդեն 
սպառվել է, 

• ապահովել ինտելեկտուալ ներուժի նպատակային օգտագործումը, 
գիտելիքահենք տնտեսության ստեղծումը: Այս համատեքստում, հատկա-
պես պետք է կարևորել տեխնոպարկերի ստեղծումը, բուհերի և հանքար-
դյունաբերության ոլորտի գործարարների համագործակցությունը, ինչ-
պես նաև՝ գիտության՝ տվյալ բնագավառում ներգրավվածության ընդ-
լայնմանն ուղղված այլ միջոցառումներ, 

• բարելավել ներդրումային (պետական և օտարերկրյա) և գործա-
րար միջավայրը, 

• հստակ սահմանել թափոնները. հաշվի առնելով բնապահպանա-
կան նկատառումները՝ բացառել հարկային խուսափումները, 

• լուծել ապարների կուտակման հետևանքով բնակչության առողջութ-
յան և էկոլոգիական վիճակի վատթարացման փոխհատուցման խնդիրը՝ 
մշտադիտարկումներով ստեղծված տեղեկատվական բազայի հիման վրա 
փոխհատուցման համապատասխան կառուցակարգեր մշակելով, 

• արգելել ընդերքօգտագործումը բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքներում՝ այդ ցանկում նշելով նաև անտառային տարածքները՝ 
այդ կերպ վեացնելով անտառներն այլ կատեգորիաների տակ «քողարկե-
լու» հնարավորությունը և կանխելով դրա արդյունքում առաջացող հնա-
րավոր էկոլոգիական հետևանքները, 

• օրենսդրական դաշտի կիրարկման բարելավման համար կարևոր 
է նաև ընդերքօգտագործման ոլորտում հանրապետական, տարածա-
շրջանային կամ տեղական ծրագրի, ռազմավարության կամ հայեցակար-
գի մշակումն ու ընդունումը, 

• մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունա-
վետ շահագործումն ապահովելու նպատակով՝ հանքաքարի վերամշակ-
ման և պոչամբարներում կուտակված օգտակար հանածոների կորզման 
ժամանակ կարելի է կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև 
կազմակերպել ապրանքային տեսք ստացած մետաղյա ձուլածոների ար-
տադրություն՝ դրանց իրացումից ավելի մեծ ՀՆԱ-ի աճ ապահովելու համար, 
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• ոլորտում մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու նպատակով՝ մշա-
կել և կիրառել ներդրողների համար առավել գրավիչ իրավական և տնտե-
սական կառուցակարգեր, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության աջակցութ-
յամբ իրականացնել վարկային և գանձարանային (ֆիսկալ) ճկուն քաղա-
քականություն՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և ապրան-
քային տեսք ստացած մետաղյա ձուլածոների արտադրություն կազմա-
կերպելու համար: 

Առաջարկված այս միջոցառումները, լինելով ռեսուրսատար (և՛ ժա-
մանակի, և՛ ֆինանսական առումներով), այնուամենայնիվ, զգալիորեն 
կբարելավեն ընդերքօգտագործման ոլորտը՝ ապահովելով նաև հանք-
արդյունաբերության, երկրի ողջ տնտեսության որակական զարգացման 
նախահիմքերը: 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕГО УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ В РА 

ЛИАНА АЙРАПЕТЯН, ДАВИД ПОГОСЯН  

Национальный политехнический университет Армении 
 

В статье рассматриваются и освещаются вопросы совершенст-
вования политики РА в сфере недропользования, совершенствования 
законодательного поля, регулирующего сферу и ее эффективность. 
Утверждается, что основными мерами по улучшению использования 
недр должны быть улучшения отраслевой политики и повышение 
эффективности. 

Ключевые слова: перспективы недропользования, законода-
тельные реформы недропользования, обеспечение благоприятной 
деловой среды, эффективная эксплуатация природных ресурсов, 
современная технологическая политика, качественное улучшение 
экспортируемых продуктов горнодобывающей промышленности, 
промышленная и технологическая модернизация, инвестиционная и 
деловая среда. 
 

 
 
 

THE MAIN WAYS OF GENERAL IMPROVEMENT OF MINERAL USE IN 
ARMENIA 

LIANA HAYRAPETYAN, DAVIT POGHOSYAN 

National Polytechnic University of Armenia 
 

The article examines and highlights the issues of the improvement of the 
policy of the RA in the field of entrails-use, improvement of the legislative 
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ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՆ 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

Հոդվածում ներկայացվել է զբոսաշրջության առկա վիճակն Ար-
ցախում, հիմնական շուկայավարության (մարքեթինգային) քայլերը, 
քննարկվել են զբոսաշրջային նշանակություն ունեցող կրոնական և 
պատմամշակութային վայրերը: Զբոսաշրջության զարգացման հիմ-
նախնդիրների համալիր վերլուծության նպատակով իրականացվել է 
SWOT վերլուծություն, որի արդյունքում կատարվել են մի շարք առա-
ջարկություններ: 

Բանալի բառեր. զբոսաշրջություն, շուկայավարություն (մարքե-
թինգ), տեսարժան վայր, SWOT վերլուծություն, Արցախ:  

 
Արցախը համարվում է պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասը, 

այն հայկական երկրորդ պետությունն է: Հաշվի առնելով Արցախի հիմ-
նախնդիրը և երկրի ներկա կարգավիճակը՝ խիստ կարևորվում է տնտե-
սության զարգացման հիմնախնդիրների վերլուծությունը: Տնտեսության 
կարևոր ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն է, որի զարգացումը Արցա-
խին կբերի ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական օգուտ, այլ նաև կնպաստի երկրի 
միջազգային ճանաչելիության ընդլայնմանը:  

Արցախի Հանրապետության բնակչությունը 2018-ին կազմել է 148000 
մարդ, որից 83.9 հազարը՝ քաղաքային, 64.1 հազարը՝ գյուղական բնակ-
չությունն է: Բնակչության թվաքանակով առաջատար է Ստեփանակերտը՝ 
57,5 հազար մարդ, այնուհետև Մարտունու շրջանը՝ 21,4 հազար մարդ, 
Մարտակերտի շրջանը՝ 19,8 հազար մարդ 1: 

Ըստ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» 
ԼՂՀ օրենքի՝ զբոսաշրջությունը ճանաչողական, հանգստի, առողջարա-
րական, մարզական, կրոնական, ազգականներին այցելության, մասնա-
գիտական, գործնական և այլ նպատակներով բնակության մշտական 
վայրից (երկրից) այլ վայր (երկիր) առավելագույնը մինչև մեկ տարի 
անընդմեջ ժամկետով ճանապարհորդություն իրականացնող քաղաքա-
ցիների գործունեությունն է 2:  

Զբոսաշրջության բնագավառում պետական քաղաքականության 
հիմնական սկզբունքներն են՝ ճանաչել զբոսաշրջությունը՝ որպես տնտե-
սության գերակա ճյուղ, աջակցել զբոսաշրջային գործունեությանը և դրա 
առաջնային ուղղությունների զարգացման համար ստեղծել բարենպաստ 
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իրավական, տնտեսական, կառուցվածքային պայմաններ, իրականացնել 
ԼՂՀ-ի՝ որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ երկրի նկարագրի 
ձևավորումը, ստեղծել պայմաններ զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գոր-
ծունեության սուբյեկտների օրինական շահերի և իրավունքների պաշտ-
պանությունն իրականացնելու համար, սահմանել զբոսաշրջության զար-
գացման գերակա ուղղությունները, իրականացնել զբոսաշրջության բնա-
գավառում միջազգային համագործակցության զարգացման ապահովումը, 
աջակցել զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով 
սահմանված կարգով ստեղծված հասարակական միավորումներին 2: 

Արցախում զբոսաշրջության զարգացման համար պատասխանատու 
մարմինը Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշր-
ջության նախարարությունն է:  

2018 թ. Արցախ է այցելել 28588 զբոսաշրջիկ 92 երկրից, նախորդ 
տարվա 22453 զբոսաշրջիկի 27,3 աճ և 95 երկրի փոխարեն: Զբոսա-
շրջիկների 55,5%-ը ժամանել է ՌԴ-ից, 12.2%-ը՝ ԱՄՆ-ից, 3.6%-ը՝ Ֆրան-
սիայից, 2,3%-ը՝ Գերմանիայից, 2,2%-ը՝ ԻԻՀ-ից, և այլն 3: 2019թ. Արցախ 
է այցելել 41963 օտարերկրյա զբոսաշրջիկ՝ նախորդ տարվա նկատմամբ 
աճելով 46.7%-ով: ՌԴ-ից Արցախ է ժամանել 19160, ԱՄՆ-ից՝ 7527, 
Ֆրանսիայից՝ 1661, Գերմանիայից՝ 765, Լիբանանից՝ 699, Լեհաստանից՝ 
685, Չինաստանից՝ 671, Արգենտինայից՝ 594, Կանադայից՝ 575, Սիրիա-
յից՝ 568 զբոսաշրջիկ 4: 

Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ ժամանող զբո-
սաշրջիկների թվաքանակը չի հաշվարկվում և հրապարակվում, այնինչ 
զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման վրա միանշանակ մեծ ազդեցութ-
յուն ունեն նաև Հայաստանից ժամանած զբոսաշրջիկները, որոնք հանգր-
վանում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, օգտվում են հան-
րային սննդի կետերից, տրանսպորտային ծառայություններից, կատա-
րում են գնումներ, և այլն: Ուստի Արցախի տնտեսության մեջ զբոսաշր-
ջության ներդրումը համակողմանի գնահատելու համար պետք է հաշվար-
կել նաև Հայաստանից ժամանած զբոսաշրջիկների թվաքանակը և 
նրանց ծախսած գումարը երկրում: 
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Գծապատկեր 1. Արցախ ժամանած ներգնա զբոսաշրջիկների 
թվաքանակը 2009-2019թթ. 5 

Գծապատկեր 1-ի տվյալներից ակնհայտ է, որ տարեցտարի զբո-
սաշրջիկների թվաքանակն աճել է: Անկում եղել է 2014-ին և 2016-ին՝ 12 և 
16%-ով, իսկ 2017թ.՝ կտրուկ աճ՝ 61%-ով: 2014թ. անկումը կարելի է բա-
ցատրել նույն թվականի ամռանը սահմանին առկա լարված վիճակով, իսկ 
2016 թ. անկումը՝ ապրիլյան քառօրյա պատերազմով: 

Կոռելացիոն վերլուծությունը (2009-2018թթ. տվյալների հիման վրա) 
ցույց է տվել, որ ներգնա զբոսաշրջիկների թվի և ՀՆԱ-ի միջև Պիրսոնի R 
գործակիցը 0.821 է, իսկ դետերմինացիայի գործակիցը՝ R2-ն՝ 0.674, այ-
սինքն՝ զբոսաշրջիկների թվի փոփոխության ազդեցությունը ՀՆԱ-ի փո-
փոխության վրա 67% է տե՛ս Գծապատկեր 2: 

Զբոսաշրջությունից ստացված ֆինանսական մուտքերն ու ելքերն ար-
տացոլվում են վճարային հաշվեկշռում: Արցախի վճարային հաշվեկշռի 
ընթացիկ հաշվի ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներ-
մուծում ենթահաշվի ճանապարհորդության բաժինը 2018 թ. գնահատվել 
է -2227,2 հազար դոլար (կրեդիտ՝ 2284,7 հազար դոլար, դեբետ՝ 4511,9 
հազար դոլար) 6: Այսինքն՝ Արցախ ժամանած զբոսաշրջիկներից ստաց-
ված գումարը 2018 թ. կազմել է 2284,4 հազար ԱՄՆ դոլար, ուստի յուրա-
քանչյուր զբոսաշրջիկ միջինը ծախսել է 80 դոլար (2017 թ. մեկ զբոսաշր-
ջիկի միջին ծախսը կազմել է 104 ԱՄՆ դոլար) 7:  

Ըստ Արցախի ԱՎԾ տվյալների` կացության և հանրային սննդի ծա-
ռայությունների ծավալը 2018թ. կազմել է ընդհանուր ծառայությունների 
5,2%-ը (3514.0 մլն դրամ, որից՝ կացության կազմակերպումը՝ 769,3 մլն 
դրամ, հանրային սննդի կազմակերպումը՝ 2744,7 մլն դրամ), որի 84,6%-ը 
բաժին է ընկել Ստեփանակերտին, 15,4%-ը՝ Արցախի մյուս շրջաններին 3:  
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Գծապատկեր 2. Կոռելացիոն վերլուծություն ԱՀ զբոսաշրջության և 

ՀՆԱ-ի միջև 
2019 թ. Արցախում գործել է 92 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ 

ՀՏՕ՝ 1930 ննջատեղով: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ՀՏՕ-նե-
րի թիվն աճել է 5,3 անգամ՝ 17-ից հասնելով 92-ի: 2019 թ. ‹‹Տիգրանա-
կերտ›› պետական պատմամշակութային արգելոց է այցելել 15095 մարդ: 
2019թ. Ստեփանակերտի և Շուշիի զբոսաշրջային տեղեկատվական 
կենտրոններ են այցելել 1076 զբոսաշրջիկներ: 2019թ. հունիսի 1-ից սեպ-
տեմբերի 1-ը «Tourist bus» ծառայությունից օգտվել է 2254 մարդ 4: Զբո-
սաշրջային գործունեության սուբյեկտների թիվը կազմել է 10 կազմակեր-
պություն՝ 9 զբոսաշրջային օպերատոր և 1 զբոսաշրջային գործակալ: Ն-
շենք, որ tourist bus երթուղին գործել է հունիսից օգոստոս ամիսների ուր-
բաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին հետևյալ երթուղիներով և սակագներով` Ս-
տեփանակերտ - Նիկոլ Դումանի տուն թանգարան – Գանձասարի վանք 
- Ստեփանակերտ - 10:00 -13:30 – 250 ՀՀ դրամ, Ստեփանակերտ - Տնջրի 
ծառ - Տողի մելիքական ապարանք – Տողի Ջրաշխարհ - Ստեփանակերտ 
- 10:00 - 18:00 - 250 ՀՀ դրամ, Ստեփանակերտ - Հունոտի կիրճ - Ստե-
փանակերտ - 10:00 - 14:00 - 100 ՀՀ դրամ, Ստեփանակերտ - Մայրաբերդ 
- Տիգրանակերտ- Ստեփանակերտ - 15:00-19:00 -200 ՀՀ դրամ 9: 

2019 թ. հունվար-սեպտեմբերին Արցախի ԱՎԾ-ի կողմից իրականաց-
վել է ընտրանքային հետազոտություն, որին մասնակցել են ԱՀ այցելած 
393 (մեկնող) և ԱՀ-ից մեկնած 305 (ժամանող) զբոսաշրջիկ: Հարցմանը 
մասնակցած ԱՀ այցելած 393 զբոսաշրջիկները եղել են 41 երկրից, և 
նրանց 69.7%-ն ունեցել է հայկական ծագում, 116-ը եղել են Ռուսաստանից 
որից 90-ը՝ հայկական ծագում ունեցող, 107-ը՝ Հայաստանից, 27-ը՝ 
ԱՄՆ-ից: Հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը` 53.4%-ը կամ 210 
զբոսաշրջիկ, նախկինում այցելել են Արցախ, ընդ որում` դրանց գերակշիռ 
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մասը` 49.0%-ը, այցելել են երեք և ավելի անգամ, 18.1%-ը` երկու անգամ, իսկ 
32.9%-ը` ընդամենը մեկ անգամ: 

Հարցմանը մասնակցած ժամանող 305 զբոսաշրջիկները Արցախից 
մեկնել են աշխարհի 18 երկրներ ու ամենաշատն այցելել են ՀՀ (35.8%-ը), 
Վրաստան (23.3%-ը), ՌԴ (20.0%-ը) և Եգիպտոս (9.8%-ը): 

Հարցմանը մասնակցած ԱՀ այցելած 393 զբոսաշրջիկների 35.4%-ը 
ԱՀ են ժամանել մարզական, մշակութային միջոցառումներին մասնակ-
ցության, 28.0%-ը` հանգստի և ժամանցի, 23.9%-ը` հարազատներին և ըն-
կերներին այցելելու նպատակներով: Արցախն ընտրելու հիմնական պատ-
ճառն ըստ մասնակիցների 29.6%-ի եղել է մշակույթն ու պատմությունը, 
իսկ ըստ 31.1%-ի՝ բնությունն ու տեսարժան վայրերը, որպես այլ նպատակ 
նշվել է հարազատներին և ընկերներին տեսակցելը և հարազատ հանգր-
վանում հանգստանալը: Հարցվածների միայն 9.1%-ն է այցելել Արցախ 
մասնագիտական շրջագայության, 3.5%-ը` ուխտագնացության նպատա-
կով, իսկ 4.0%-ին գրավել է Արցախի հիմնախնդիրը: Այլ պատճառ նշած-
ների 4.8%-ը ժամանել է Արցախ ֆուտբոլի, իսկ 2.3%-ը համահայկական 
խաղերի պատճառով:  

Հարցմանը մասնակցած ԱՀ այցելած 393 զբոսաշրջիկների 57.5%-ը 
մնացել են հյուրանոցում, 29.5%-ը` բարեկամի կամ ընկերոջ տանը: Հարց-
մանը մասնակցածների 90.8%-ն այցելել են Ստեփանակերտ, 74.6%-ը` 
Շուշի և 55.7%-ը` Գանձասար, 22.4%-ը՝ Տիգրանակերտ: Հարցմանը մաս-
նակցածների 71.0%-ն իրենց ճանապարհորդությունը կազմակերպել են 
ինքնուրույն, 29.0%-ը` ըստ տուր-փաթեթի: Ըստ հարցման արդյունքների՝ 
ԱՀ այցելած մեկ զբոսաշրջիկը միջին հաշվով ծախսել է 102646.4 դրամ: 

Հարցվողները գնահատել են նաև ծառայությունները և հարմարութ-
յունները: Ամենացածր գնահատականին արժանացել են ներքին ճանա-
պարհները 3,0 բալ (միջին) և գների մակարդակը` 3.6 բալ (միջին), իսկ 
ամենաբարձրին` տեսարժան վայրերը` 4.5 բալ (լավ): 

 Զբոսաշրջիկների կողմից կատարվել են առաջարկություններ՝ զբո-
սաշրջության ոլորտի բարելավման նպատակով, որոնց մեջ կարևորվել 
են՝ արցախցու բարեկեցությունը, տրանսպորտային և հյուրանոցային ծա-
ռայությունների մակարդակի բարձրացումը, մարզամշակութային, զվար-
ճանքի ու տեսարժան վայրերի ավելացումը և բարելավումը, ճանապարհ-
ների բարելավումը ու գների մատչելիության ապահովումը: 

Հարցմանը մասնակցած ԱՀ այցելած 393 զբոսաշրջիկներից 26-ը 
կամ 6.6%-ը պատասխանել է, որ հաջորդ տարիներին չեն այցելելու 
Արցախ, քանի որ այցելությունը թանկարժեք է և մեկ այցելությունը բա-
վարար է Արցախը ճանաչելու համար, իսկ 90.8%-ը նշել է, որ հնարավոր 
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է հաջորդ տարիներին ևս այցելի Արցախ, 94.9%-ը` ընկերներին և հարա-
զատներին ևս խորհուրդ կտա այցելել Արցախ: Ըստ 94.9%-ի՝ արցախցի-
ները հյուրասեր են 10: 

2018-2019 թթ. հիմնական շուկայավարության աշխատանքներն են 
եղել՝ շուկայավարության նաև թվային պլանների կազմում, մասնակ-
ցություն զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին (Մադրիդ, Մոսկվա, Երևան, 
Լոնդոն), զբոսաշրջային գրականության տպագրություն, վեբ կայքի 
ստեղծում և զարգացում, կոնտենտի և լուսանկարների թարմացում, սո-
ցիալական կայքերում ամենօրյա աշխատանք, համացանցում գովազդի 
տեղադրում՝ ուղղված ՀՀ, ՌԴ, ԱՄՆ, Եվրոպա (SMM աշխատանքներ), Ար-
ցախի մասին նյութերի տպագրություն ամսագրերում, հայտնի բլոգերնե-
րի և լրագրողների այցելություններ Արցախ, FAM trip Հայաստանի զբո-
սաշրջային օպերատորների համար, աշխատանքներ միջազգային զբո-
սաշրջային ընկերությունների հետ, աշխատանքներ տարբեր զբոսաշր-
ջային ծրագրերի շուրջ (քարտեզներ, կայքեր և այլ)։ Կան տպագրված 5 
քարտեզ՝ ԱՀ-ի, Ստեփանակերտի և Շուշիի, Հունոտի կիրճի, Տող գյուղի, 
Տիգրանակերտի 9: 

2019 թ. Արցախի պետական բյուջեից զբոսաշրջության զարգացման 
համար տրամադրվել է 25 մլն դրամ 11, 2020թ. նախատեսված է 28 մլն 
դրամ 12: 

Արցախում գյուղական զբոսաշրջության զարգացման նպատակով 
կազմվել է «Գյուղական զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ»։ 
Դրա շրջանակներում շեշտադրումը դրվում է գյուղական համայնքներում 
հյուրատնային գործունեության զարգացմանը։ Ներկայում մշակման փու-
լում են «Մելիքների ուղի» թեմատիկ զբոսաշրջային երթուղու, «Գինու 
ուղիներ» երթուղու զարգացման ծրագրերը:  

Արկածային զբոսաշրջության զարգացման գործում մեծ դերակատա-
րություն ունի «Ճանապարհ թրեյլ» ծրագիրը, որն ընդգրկում է արահետ-
ների բարեկարգման, գծանշման, որոշ հատվածներում նոր արահետների 
ստեղծման և մաքրման աշխատնանքներ 9։  

 Ամենամյա ձևաչափով և արդեն իսկ կայացած միջոցառումներից են 
«Արցախի գինու փառատոնը», որը կազմակերպվում է սեպտեմբերին Տող 
գյուղում, ամռանը կազմակերպվող «Արցախի օդային փառատոնը», Ստե-
փանակերտում նշվող «Բերքի տոնը», Հաթերք գյուղում անցկացվող 
«Ժենգյալով հացի փառատոնը» և այլն 13։ 

Համառոտ անդրադառնանք Արցախի զբոսաշրջային գրավչություն 
ունեցող տեսարժան վայրերին, որոնց հիման վրա Արցախում կարող են 
զարգանալ զբոսաշրջության պատմամշակութային, կրոնական, առողջա-
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րանային, ագրո- և էկո-, քաղաքային, մարզական և արկածային, հնագի-
տական, գաստրոնոմիական, և այլ տեսակներ:  

Արցախի տարածքի հյուսիսային մասում արևմուտքից արևելք ձգվում 
է Մռավի լեռնաշղթան, որի ամենաբարձր գագաթը Գոմշասարն է 14: 
Հանրապետության արևմտյան մասում` հյուսիս-արևմուտք-հարավ-
արևելք ուղղությամբ ձգվում է Արցախի (Ղարաբաղի) լեռնաշղթան: Դրա 
ամենաբարձր գագաթը Կուսանաց լեռն է: 

«Հունոտի կիրճ» պետական բնապատմական արգելոցն ունի ան-
նման գեղեցկություն: Ջդրդուզի ամենաբարձր կետից երևում է կիրճի 
250մ բարձրությամբ պատերը, որոնք վեր են խոյանում բերդաքաղաք 
Շուշիի հարավարևմտյան մասում գտնվող Կարկառ գետի վրա: Մամռոտ 
քար ջրվեժն ավելի հայտնի է Հովանոցներ անվանումով: Այն Հունոտի 
կիրճի անկրկնելի զարդերից մեկն է՝ հսկա մամուռները բնական անձր-
ևանոցների դեր են տանում քարերից թափվող սառնորակ ջրերի հաճույ-
քը վայելող զբոսաշրջիկների համար 15: «Հունոտի կիրճ»-ում է գտնվում 
Ալեքսանա Ղուզե քարանձավը Քարինտակ գյուղի հարավ-արևմուտ-
քում՝ Զառ գետի ձախ ափին: Այս քարանձավն ունի մոտ 50 մ խորություն 
և շուրջ 7 առանձնացած սրահներ: Բնակեցված լինելով հելլենական դա-
րաշրջանում՝ Ք.ա. 1-ին դարից մինչև մ. թ. 1-ին դարը, քարանձավը հեթա-
նոսական պաշտամունքի վայր է եղել: Այսօր այն Արցախում բնակվող 
սպիտակաթև չղջիկների միակ հանգրվանն է 16։ 

Քարանձավ Ավանա Կարանը գտնվում է Շուշիի հարավ-արևմուտ-
քում՝ դժվարանցանելի մի վայրում, որը կոչվում է Ավանի Քերծ: Քարան-
ձավն ունի մոտ 75 մ խորություն և մինչև 15 մ հասնող լայնություն, իսկ 
բարձրությունը՝ 7-10 մ է 17:  

Ազոխի քարանձավը գտնվում է Հադրութի շրջանի Ազոխ և Դրախ-
տիկ գյուղերի միջև, հանդիսանում է քարի դարի Կովկասյան բնակավայ-
րերից հնագույններից մեկը: Այս հնագույն հուշարձանը ունեցել է մուտքեր 
և ելքեր վեց բավիղանման սրահներից: Ամենամեծ սրահը զբաղեցնում է 
3000քմ մակերես: Այստեղ, աշելյան մշակութային դարաշրջանի շերտում, 
առաջին անգամ են հայտնաբերվել բուսական և կենդանական աշխարհ-
ների բրածո մնացորդներ, նախնադարյան արվեստի հետքեր, քարե գոր-
ծիքներ, որոնց տարիքը գերազանցում է 700000 տարին: Մուտքի մոտ, 
7մ խորության վրա, հնէաբանները հայտնաբերել են մուստերյան դա-
րաշրջանի նեանդերթալցու վերին ծնոտի բեկոր: Մինչ այդ նեանդերթալ-
ցու մնացորդներ հայտնաբերվել են Սիդի Աբդուրախմանում (Մարոկկո), 
Շտեյնխեյմում (Գերմանիա), Սպանոկոմբում (Անգլիա) և Սեդիադել Դիա-
բոլոնում (Իտալիա) 18: 

Շահումյանի շրջանում է գտնվում Տաք ջուր առողջարանային ավանը, 
2200-2400 մ բարձրության վրա, Թարթառ գետի ափին, Քարավաճառից 
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դեպի հարավ։ Տաք ջուրը հարուստ է բնական տաք աղբյուրներով, ունի 
բուժական հատկություններ և բաղադրությամբ նման է Կարլովի Վարի 
(Չեխիա) և Ջերմուկի հանքային ջրերին 19: 

Կաչաղակաբերդ ժայռագագաթ բնության հուշարձանը գտնվում է 
Արցախի Ասկերանի շրջանի Պատարա և Մարտակերտի շրջանի Քոլա-
տակ գյուղերի միջև գտնվող ժայռագագաթում՝ ծովի մակարդակից 1706 մ 
բարձրության վրա: Ժայռագագաթը Կաչաղակաբերդ կոչել է ժողովուրդը, 
քանի որ միայն թռչունները կարող են նվաճել նրա բարձունքները 20։ 

Տատիկ-Պապիկ հուշարձանը՝ «Մենք ենք, մեր սարերը», տեղադրվել 
է 1967 թ., գտնվում է բլրի գագաթին։ Այն խորհրդանշում է արցախյան 
հողի և ժողովրդի արմատների միջև արյունակցական կապը 21: 

Արցախի հրաշալիքներից է մոտ 2040 տարեկան Տնջրի ծառը: Այն 
գտնվում է Ստեփանակերտից 37 կմ հեռավորությամբ, Մարտունի վար-
չական շրջանում, Սխտորաշեն գյուղի հանդամասում և անգամ անձնա-
գիր ունի՝ որպես ԽՍՀՄ տարածքի ամենատարեց և ամենաբարձր ծառ: 
Ծառն ունի 54 մ-ից ավելի բարձրություն, բնի շրջագիծը 27 մ է, ծառի փչա-
կի մակերեսը 44 քմ է, այստեղ կարող է տեղավերվել 100-ից ավել մարդ, 
իսկ սաղարթների ստվերի մակերեսը զբաղեցնում է համարյա 1400 քմ 
տարածք: Ծառի տակից բխում է մի հորդառատ, սառնորակ աղբյուր՝ 
Տնջրու աղբյուրը 22: 

«Տողի մելիքական ապարանք» պատմամշակութային արգելոցի 
Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց հյուսիս գտնվող միջնադարյան դամբարա-
նադաշտում հնագիտական աշխատանքների ժամանակ գտնվել են տա-
պանաքարեր, որոնց մեջ կան նաև Դիզակի հայտնի մելիքների տապան-
ներ 23։ «Տողի Մելիքական ապարանք»-ում 2019թ. սեպտեմբերին կազ-
մակերպվել է արցախյան գինու՝ արդեն 6-րդ ավանդական դարձած փա-
ռատոնը, որին մասնակցել է շուրջ 30 գինեգործ 24:  

Քրիստոնեությունն Արցախ է ներթափանցել դեռևս մ.թ. 1-ին դարում։ 
Արցախը հարուստ է կրոնական զբոսաշրջության վայրերով, որոնք կարող 
են գրավել կրոնական զբոսաշրջիկներին: Ուխտագնացության հիմնական 
կենտրոններ են համարվում Գանձասարը, որտեղ թաղված է քրիստո-
նեական աշխարհի գլխավոր սրբություններից մեկի՝ Հովհաննես Մկրտի-
չի գլուխը, Դադիվանքը, որը կառուցված է Թադևոս Առաքյալի աշակերտ-
ներից մեկի՝ Դադիի գերեզմանատեղում, Ամարասի և Եղիշե Առաքյալի 
վանքերը, կառուցված համապատասխանաբար Գրիգոր Լուսավորչի թոռ 
Գրիգորիսի և Եղիշե Առաքյալի դամբարանների վրա։ Ամարասի վանքում 
թաղված են նաև Սուրբ Զաքարեի և Սուրբ Բարդուղիմեոսի մասունքները 
25, Շուշիի Կանաչ Ժամ կամ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, 
Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցին, Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ 
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եկեղեցին: 2019 թ. ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի Ս. Աստ-
վածամոր Հովանի եկեղեցու (բարձրությունն ավելի քան 40 մ) օծումը 26: 

Արցախում կան մզկիթներ, որոնք կրոնական զբոսաշրջության տե-
սանկյունից կարող են գրավել մուսուլմաններին: Դրանցից են Շուշիում 
1883թ. կառուցված Գյովհար Աղայի Ներքին և Վերին մզկիթները: Վերին 
մզկիթի վերականգնման նախագծային աշխատանքներին մասնակցել են 
իրանցի մասնագետներ: Մզկիթը վերաբացվել է 2019թ. հոկտեմբերին: 
Մյուս մզկիթը գտնվում է Աղդամում և կառուցվել է 1870 թ.: Չնայած որոշ 
չափով տուժել է պատերազմական գործողություններից, բայց գտնվում է 
տանելի վիճակում: 

Արցախում զարգացման մեծ հեռանկարներ ունի էկոզբոսաշրջութ-
յունը: 2018թ. մայիսին ԱՀ կառավարությունը որոշում ընդունեց ստեղծել 
«Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր և դրանում ներառել նոր 
ստեղծվող «Կովսական» պետական արգելոցը, «Սոսիների պուրակ» պե-
տական արգելավայրը և «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկը: «Կանաչ 
Արցախ»-ի գործունեության առարկան և նպատակը վերոնշյալ երեք տա-
րածքների բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանա-
կան բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնա-
սիրության, պահպանության, պաշտպանության, հաշվառման, գույքագր-
ման, դիտանցի, բնության տարեգրության վարման, և դրանց պաշարնե-
րի կայուն օգտագործման ապահովումն է 27: 

ԱՀ-ում կան երկրաբանական և երկրաձևաբանական, ջրագրական, 
ջրաերկրաբանական, կենսաբանական, բնապատմական հուշարձաններ 
28: Նշենք սակայն, որ էկոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր, սահ-
մանված էկոզբոսաշրջային երթուղիներ դեռ չկան, ինչպես նաև առանձին 
չի հաշվարկվում էկոզբոսաշրջիկների թվաքանակն այս տարածքներում: 

Արցախն ունի համեղ խոհանոց, ինչի շնորհիվ կարող է զարգացնել 
նաև գաստրոնոմիական զբոսաշրջությունը: Արցախի առավել հայտնի 
ազգային ճաշատեսակներն են՝ ժենգյալով հացը, խոխոբը բաղադրիչ-
ներն են՝ հավի կամ ոչխարի միս, գլուխ սոխ, նռան հատիկներ, կարագ, 
համեմունքներ, կորկոտը (աղացած ձավարն ու խոզի յուղոտ միսը աղով 
և ջրով եփում են 6-7 ժամ), կոլոնդրակը կամ ձնագնդիկը (բաղադրիչներն 
են՝ փոխինձ, մեղր, չիր: 

Արցախի զբոսաշրջության զարգացման համալիր վերլուծության 
նպատակով իրականացրել ենք SWOT վերլուծություն: 
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Աղյուսակ 1 
Արցախի զբոսաշրջության զարգացման SWOT վերլուծություն 

 
Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 

Կրոնական զբոսա-
շրջության վայրեր 

Հայաստանից այցելող 
զբոսաշրջիկների վիճա-
կագրական հաշվառման 

բացակայություն 

Զբոսաշրջության տարբեր 
տեսակների զարգացման 

ծրագրերի մշակում 

Լարված հարաբե-
րություններ հա-

րևան Ադրբեջանի 
հետ 

Հին պատմություն և 
մշակույթ 

Ձմռանը զբոսաշրջային 
տուրերի պակաս 

Վիճակագրական հաշվառ-
ման բարելավում 

Արտերկրի հետ 
օդային կապի բա-

ցակայություն 

Համեղ ազգային 
խոհանոց 

Ժամանցն անցկացնելու 
համար զվարճանքի վայ-

րերի բացակայություն 

Զբոսաշրջային ենթակա-
ռուցվածքների բարելավում 

Աղքատության մա-
կարդակ 

Բնակչության 
հյուրընկալ 

վերաբերմունք 

Զբոսաշրջային տեղե-
կատվության պակաս 

Տուրերի կազմակերպում 
տարվա բոլոր եղանակ-

ներին 

Միջազգային ճանա-
չելիության խնդիր 

Թանգարանների 
առկայություն 

Ստեփանակերտի և 
Երևանի ավտոկայաննե-
րում տեղեկատվության ոչ 

պատշաճ ներկայացում 

Շուկայավարության գործու-
նեության բարելավում 

Արտագաղթ 
Բազմամշակութային 

ժառանգություն 
Ինտերնետ կապի քիչ 

տարածվածություն 

Հայաստանի հետ միասին 
տուր փաթեթների կազմում 

Փառատոնների 
կազմակերպում 

Զբոսաշրջության կրթական 
և գիտական գործունեութ-

յան բարելավում 

Հաշվի առնելով առկա խնդիրները՝ կարող ենք նշել, որ զբոսաշրջութ-
յան զարգացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

 Հայաստանից այցելող զբոսաշրջիկների վիճակագրական հաշվա-
ռում: Առհասարակ սահմանային անցման կետում բոլոր այցելուների անձ-
նագրի ստուգումը կարևոր է ինչպես ազգային անվտանգության տեսանկ-
յունից, այնպես էլ զբոսաշրջության տնտեսական օգուտի հաշվառման 
իրականացման տեսանկյունից: Այս առումով պետք է նշել, որ ՀՀ-ում զբո-
սաշրջության վիճակագրության բարելավման նպատակով ներդրման 
փուլում է սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական 
համակարգը (ՍԷԿՏ), ինչը թույլ կտա ստանալ ճշգրիտ տվյալներ ժամա-
նող զբոսաշրջիկների տարիքի, սեռի, քաղաքացիության, կրկնական այ-
ցելությունների վերաբերյալ: Կարծում ենք՝ նման համակարգի ներդրումն 
անհրաժեշտ է նաև Արցախում: Այս դեպքում պարզապես անհրաժեշտ է 
սահմանային անցման կետում ստուգել բոլոր ժամանողների այդ թվում՝ 
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ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերը և համապատասխան համակարգչա-
յին ծրագիր մուտք անել անձի քաղաքացիության, սեռի, տարիքի վերա-
բերյալ տեղեկատվությունը, նաև կարճ հարցում անել այցելության նպա-
տակի մասին: Արդյունքում հնարավոր կլինի նաև հաշվառել ՀՀ-ից ժա-
մանող զբոսաշրջիկներին, ինչը թույլ կտա իրականացնել ավելի ճշգրիտ 
հետազոտություններ և գնահատել զբոսաշրջության ֆինանսական օգու-
տը տնտեսության մեջ,  

 ՀՀ-ից ժամանող զբոսաշրջիկների հաշվառմանը կարող է նպաս-
տել նաև հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տրամադրած տեղե-
կատվությունը: Ճիշտ է, շատերը կարող են հանգրվանել հարազատների 
և բարեկամների տանը, բայց ՀՏՕ-ներում հանգրվանող ՀՀ զբոսաշրջիկ-
ները ևս մեծ թիվ են կազմում, ուստի ՀՏՕ-ների կողմից նրանց թվաքա-
նակի հաշվարկումը և տրամադրումը ևս էական նշանակություն կունենա 
վիճակագրության բարելավման համար,  

 ժամանցն անցկացնելու վայրերի ավելացում (թատրոններ, կինո-
թատրոններ, զվարճանքի վայրեր), 

 փառատոնների կազմակերպման աշխարհագրության ընդլայնում՝ 
տարբեր տարածքների հատկապես սահմանամերձ սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման համար: Փառատոնները կարող են լինել ինչպես գաստ-
րոնոմիական, այնպես էլ մշակութային ուղղվածությամբ, 

 զբոսաշրջային տեղեկատվության հասանելիության մեծացում,  
 ակտիվ շուկայական գործունեության իրականացում՝ մասնակ-

ցություն զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին՝ ՀՀ-ում և արտերկրում, 
տարբեր երկրներից լրագրողների ճանաչողական այցերի կազմակեր-
պում, որից հետո նրանք կնկարահանեն և կտպագրեն նյութեր Արցախի 
զբոսաշրջային վայրերի վերաբերյալ, թվային շուկայավարության իրակա-
նացում: Լավ շուկայավարության համար առավել արդյունավետ կլինի աշ-
խարհահռչակ մարդկանց մասնակցությամբ գովազդների կազմակերպու-
մը, ովքեր կարող են Արցախում ներկայացնել զբոսաշրջային հիմնական 
ակտիվները և ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նպաստել Արցախի ճա-
նաչելիության բարձրացմանը (օրինակ` հայտնի հայեր Քիմ Քարդաշյանը, 
Հենրիխ Մխիթարյանը, Սերժ Թանկյանը և այլք, եթե մասնակցեն Արցա-
խում ինչ-որ փառատոնի, կամ այլ միջոցառման՝ ուղղակիորեն կամ անուղ-
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ղակիորեն կնպաստեն Արցախի ճանաչելիության մեծացմանը)։ Այս դեպ-
քում պետք է կիրառել Buzz Marketing և Word of mouth շուկայավարության 
ռազմավարությունները՝ օգտագործելով հայտնի հայերի ազդեցությունը 
influencers իրենց երկրպագուների և հետևորդների վրա,  

 զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջային ծառայութ-
յունների գին-որակ ցուցանիշների բարելավում,  

 ոլորտի գիտական կադրերի պատրաստում, աշխատուժի վերա-
պատրաստում՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան,  

 զբոսաշրջության տարբեր տեսակների՝ պատմամշակութային, կրո-
նական, արկածային, գաստրոնոմիական, պատերազմական, գյուղական, 
բնապահպանական, զարգացման ռազմավարական ծրագրերի մշակում՝ 
հաշվի առնելով առկա ներուժը և մշակելով տարբեր երթուղիներ, 

 զբոսաշրջության տարբեր տեսակների տուրերի մշակում Հայաս-
տանի հետ միասին, այսինքն՝ միջազգային զբոսաշրջիկները կարող են 
այցելել ՀՀ և ԱՀ տուրերի: Տուրերը կարող են առաջարկել զբոսաշրջութ-
յան տարբեր տեսակներ առանձին-առանձին, ինչպես նաև համատեղ: 
Մեր կողմից ներկայացվել են զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող որոշ 
վայրեր, պատմամշակութային օբյեկտներ: Դրանց, ինչպես նաև այլ օբ-
յեկտների ներգրավմամբ կարելի է ստեղծել հետաքրքիր զբոսաշրջային 
փաթեթ-առաջարկներ՝ օրինակ պատմամշակութային, կրոնական, գաստ-
րոնոմիական, կամ ագրո, էկո, արկածային և գաստրոնոմիական, ու նման 
այլ համադրություններով զբոսաշրջային երթուղիներ տարբեր օրերի տևո-
ղությամբ: Գործող զբոսաշրջային տուրերը չեն ընդգրկում բոլոր վայրերը: 
Հետաքրքիր կլինի նաև մշակել առանձին ուխտագնացության կամ կրո-
նական տուրեր դեպի վանական համալիրներ ու եկեղեցիներ, էկոտուրեր 
դեպի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, ագրոտուրեր մաս-
նակցություն գյուղատնտեսական, բերքի հավաքման, հողի մշակման և 
այլ աշխատանքների՝ կախված տարվա եղանակից, փառատոնային տու-
րեր մասնակցություն Արցախում անցկացվող որևէ փառատոնի, գաստ-
րոտուրեր ազգային ուտելիքների պատրաստման վարպետության դասե-
րի, համտեսի ընդգրկմամբ, պատմամշակութային տուրեր Արցախում 
գործող թանգարանների, պատմամշակութային հուշարձանների ընդգրկ-
մամբ, և այլն: 
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Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ Արցախն իր պատմությամբ ու մշա-
կույթով ունի զբոսաշրջության զարգացման մեծ ներուժ, որը պետք է 
պատշաճ ներկայացնել և գրավել զբոսաշրջիկներին: Զարգացման լուրջ 
խոչընդոտ է արտերկրի հետ օդային կապի բացակայությունը և Ադրբե-
ջանի հետ ունեցած հակամարտությունը: Զբոսաշրջությունը կնպաստի 
Արցախի տնտեսության զարգացմանը, ինչպես նաև միջազգային ճանաչ-
ման ընդլայնմանը, ուստի անհրաժեշտ է համալիր միջոցառումների իրա-
կանացում վերը նշված ուղղություններով: 

 
 
 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

 
1. ԱՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2019, էջ՝ 40, http://stat-

nkr.am/files/yearbooks/2019/4_%20naselenie_36-57.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 
10.02.2020): 

2. Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ԼՂՀ 
օրենք, Հոդված 2, 4, ընդունված 24 նոյեմբերի, 2004թ., http://arlexis.am/ 
DocumentView.aspx?DocID=6000, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

3. ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ, հունվար-դեկտեմ-
բերին էջ՝ 82-83, http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_ 2018_ 
hunvar_dektember/82-84-4_3__michazgajin%20zbosashrchik_17.pdf, էջ՝ 35-
37, http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_2018_hunvar_ dektember/ 
33-37-1_2_6_arevtur%26carayutyun%20nor.pdf,  
(Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

4. Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 46.7%-ով. նախա-
րար, 2020, https://artsakhpress.am/arm/news/119929/?fbclid= IwAR2fBJ 
1nNCrrbk5mtqWD58lEvOcsqaN5xKNtm_DEt-IQ5sUJbuOv92KuTWk, 
(Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

5. ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009-2018թթ. հրապարա-
կումներ, http://stat-nkr.am, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

6. Արցախի Հանրապետության Վճարային հաշվեկշիռը 2015-
2018 թթ., էջ՝ 19, http://stat-nkr.am/files/publications/2019/vcharayin_hashiv_ 
2018.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

7. ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռ 2014-2015թթ., էջ՝ 22-23, http://stat-
nkr.am/files/publications/2016/vcharayin_hash_2015.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 
10.02.2020): 

http://stat-nkr.am/files/yearbooks/2019/4_%20naselenie_36-57.pdf
http://stat-nkr.am/files/yearbooks/2019/4_%20naselenie_36-57.pdf
http://arlexis.am/%20DocumentView.aspx?DocID=6000
http://arlexis.am/%20DocumentView.aspx?DocID=6000
http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_%202018_%20hunvar_dektember/82-84-4_3__michazgajin%20zbosashrchik_17.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_%202018_%20hunvar_dektember/82-84-4_3__michazgajin%20zbosashrchik_17.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_2018_hunvar_%20dektember/%2033-37-1_2_6_arevtur%26carayutyun%20nor.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2018/Doklad_2018_hunvar_%20dektember/%2033-37-1_2_6_arevtur%26carayutyun%20nor.pdf
https://artsakhpress.am/arm/news/119929/?fbclid=%20IwAR2fBJ%201nNCrrbk5mtqWD58lEvOcsqaN5xKNtm_DEt-IQ5sUJbuOv92KuTWk
https://artsakhpress.am/arm/news/119929/?fbclid=%20IwAR2fBJ%201nNCrrbk5mtqWD58lEvOcsqaN5xKNtm_DEt-IQ5sUJbuOv92KuTWk
http://stat-nkr.am/
http://stat-nkr.am/files/publications/2019/vcharayin_hashiv_%202018.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2019/vcharayin_hashiv_%202018.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2016/vcharayin_hash_2015.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2016/vcharayin_hash_2015.pdf


Հանրային կառավարում 
 

  

57 

8. ԼՂՀ վճարային հաշվեկշիռը 2016թ., էջ՝ 18-19, http://stat-
nkr.am/files/publications/2017/vcharayin_hashv_2016.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 
10.02.2020): 

9. Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի Հանրապետության 
մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարա-
րության զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության 
վարչությունը: 

10. Զեկույց զբոսաշրջության ոլորտում անցկացված ընտրանքային 
հետազոտության, Ստեփանակերտ, Հոկտեմբեր 2019թ., էջ՝ 10-36, 
http://stat-nkr.am/files/publications/2019/Zbosashrjutyun.pdf, (Վերջին 
մուտքը՝ 10.02.2020): 

11. ԱՀ օրենքը ԱՀ 2019 թ. պետական բյուջեի մասին, ընդունված 2018 թ. 
դեկտեմբերի 20-ին, http://arlexis.am/, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

12. ԱՀ օրենքը ԱՀ 2020թ. պետական բյուջեի մասին, ընդունված 
2019 թ. դեկտեմբերի 19-ին, http://www.nankr.am/hy/3567, (Վերջին 
մուտքը՝ 10.02.2020): 

13. Ճանապարհ թրեյլ, բերքի տոն, ժենգյալով հացի փառա-
տոն.Արցախն ընդլայնում է զբոսաշրջային հնարավորությունը, 2020, 
https://armenpress.am/arm/news/1003535.html?fbclid=IwAR2ycleEavhBLvO
_WfgKBaR1tnB7U5aU1NF7OfvHpheXDsmhHZAMxjM1qwk, (Վերջին մուտքը՝ 
10.02.2020): 

14. Հակոբյան Թ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, 
Եր., 2007, էջ 7-8: 

15. Հունոտի կիրճ. Արցախի գեղեցկուհիներից մեկը, www. 
hushardzan.am, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

16. Արցախի սպիտակաթև չղջիկների միակ հանգրվանը, 2016, 
https://hushardzan.am/archives/12360, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

17. Ճանապարհորդություն դեպի Արցախ. վայրեր Շուշիում, որոնց 
մասին Դուք չգիտեիք և որոնք անպայման պետք է տեսնել, 2016, 
https://www.orer.am/?p=219936&l=am, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

18. Ազոխի քարանձավ, http://findarmenia.org/arm/sights/azokh, 
(Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

19. Շահումյանի շրջանի Զուարի Տաք Ջուր, 2016, 
https://aartsakh.wordpress.com, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

20. Կաչաղակաբերդ ժայռագագաթ բնության հուշարձանի 
անձնագիրը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր 
Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի հրաման, 
14 հուլիսի, 2015 թ., http://mnp.nkr.am/wp-content/uploads/2018/10/9.pdf, 
(Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

http://stat-nkr.am/files/publications/2017/vcharayin_hashv_2016.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2017/vcharayin_hashv_2016.pdf
http://stat-nkr.am/files/publications/2019/Zbosashrjutyun.pdf
http://arlexis.am/
http://www.nankr.am/hy/3567
https://armenpress.am/arm/news/1003535.html?fbclid=IwAR2ycleEavhBLvO_WfgKBaR1tnB7U5aU1NF7OfvHpheXDsmhHZAMxjM1qwk
https://armenpress.am/arm/news/1003535.html?fbclid=IwAR2ycleEavhBLvO_WfgKBaR1tnB7U5aU1NF7OfvHpheXDsmhHZAMxjM1qwk
https://hushardzan.am/archives/12360
https://www.orer.am/?p=219936&l=am
http://findarmenia.org/arm/sights/azokh
https://aartsakh.wordpress.com/2016/01/07/%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B7%D6%80%25%20D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%25%2080%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D6%84-D5%BB%D5%B8%D6%82%D6%80/
http://mnp.nkr.am/wp-content/uploads/2018/10/9.pdf


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2020  
 

  

58 

21. Արցախի խորհրդանիշը՝ «Պապիկ-տատիկի» հուշարձանը, 
http://history.armenpress.am/photos, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

22. Արցախի ամենատարեց ծառը, 2016, https://hushardzan.am/ 
archives/10372, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

23. Արցախում գտնվել են Մելիքների տապանաքարեր, 2017, 
https://hushardzan.am/archives/15084, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

24. Տողում կայացել է արցախյան գինու 6-րդ փառատոնը. 
մասնակցում էին երեք տասնյակից ավելի գինեգործներ (ֆոտո), 2019, 
https://news.am/arm/news/534711.html, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

25. Կրոնական, http://www.pranatour.am/hayastan.html, (Վերջին 
մուտքը՝ 10.02.2020): 

26. Անկախությունից ի վեր Արցախում 12 եկեղեցի է կառուցվել, 4-ի 
շինարարությունն էլ ընթացքում է, https://hetq.am/arm/news/64015/ 
ankakhutyunic-i-ver-arcakhum-12-ekexeci-e-karucvel-4-i-shinararutyunn-el-
yntacqum-e.html, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020): 

27. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018թ. մայիսի 11-ի 
N 346-Ն որոշում, http://mnp.nkr.am/wp-content/uploads/2018/ 07/ Kanach-
arcax.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 10.02.2020) 

28. Ցանկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնության 
հուշարձանների, http://mnp.nkr.am/images/ayl/hush.pdf, (Վերջին մուտքը՝ 
10.02.2020) 

 
 

http://history.armenpress.am/photos/5108-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%25%20A1%D5%AD%D5%AB-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%25%20A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%A8%D5%9D-%C2%AB%D5%BA%25%20D5%A1%D5%BA%D5%AB%D5%AF-%D5%BF%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%25%20AF%D5%AB%C2%BB-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%25%20D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%A8.html
https://hushardzan.am/%20archives/10372
https://hushardzan.am/%20archives/10372
https://hushardzan.am/archives/15084
https://news.am/arm/news/534711.html
http://www.pranatour.am/hayastan.html
https://hetq.am/arm/news/64015/%20ankakhutyunic-i-ver-arcakhum-12-ekexeci-e-karucvel-4-i-shinararutyunn-el-yntacqum-e.html
https://hetq.am/arm/news/64015/%20ankakhutyunic-i-ver-arcakhum-12-ekexeci-e-karucvel-4-i-shinararutyunn-el-yntacqum-e.html
https://hetq.am/arm/news/64015/%20ankakhutyunic-i-ver-arcakhum-12-ekexeci-e-karucvel-4-i-shinararutyunn-el-yntacqum-e.html
http://mnp.nkr.am/wp-content/uploads/2018/%2007/%20Kanach-arcax.pdf
http://mnp.nkr.am/wp-content/uploads/2018/%2007/%20Kanach-arcax.pdf
http://mnp.nkr.am/images/ayl/hush.pdf


Հանրային կառավարում 
 

  

59 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГАЯНЕ ТОВМАСЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 
 

Целью данной статьи является анализ перспектив развития 
туризма в Арцахе и возможностей расширения армяно-арцахских 
туристических связей. В статье представлено состояние туризма в 
Арцахе, основные этапы маркетинга, а также обсуждены религиозные и 
историко-культурные объекты, имеющие большое туристическое 
значение. В целях комплексного анализа вопросов развития туризма 
был проведен SWOT-анализ, в результате которого были сделаны ряд 
предложений. 

Ключевые слова: туризм, маркетинг, достопримечательности, 
SWOT-анализ, Арцах. 

 
 
 
 

TOURISM DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN THE REPUBLIC OF 
ARTSAKH 

GAYANE TOVMASYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The purpose of this article is to analyze the prospects of tourism 
development in Artsakh and the opportunities for expanding the Armenia-
Artsakh tourism links. The article presents the current state of tourism in 
Artsakh. In addition, the main marketing steps, religious, historical and 
cultural sites of major tourist importance are discussed.  A SWOT analysis 
was implemented for the complex analysis of tourism development problems 
and as a result numerous suggestions have been made. 

Keywords: tourism, marketing, attractions, SWOT analysis, Artsakh. 
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ՀՏԴ 338.45 (620.92) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, ԷԼՅԱՆՈՐԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի 
 

Ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն 
նախապայմաններից է էներգետիկ համակարգի կայունությունը և 
մրցունակությունը: Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեծապես 
պայմանավորում է երկրի թե' քաղաքական և թե' տնտեսական անկա-
խությունը և անվտանգությունը: Ելնելով այս մեկնակետից` հեղինակ-
ները քննարկել են Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներ-
գիայի արտադրության ենթակառուցվածքները՝ առանձնակի ուշադ-
րություն դարձնելով էլեկտրակայանների հզորությանը ու արտադ-
րության կառուցվածքին, ըստ ստացման աղբյուրների` էլեկտրաէներ-
գիայի արտադրության ծավալներին և կառուցվածքին, էլեկտրահաշ-
վեկշիռին, էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալներին ու ավե-
լացման հնարավորություններին: Հաշվարկվել են էլեկտրաէներգիայի 
առևտրի համեմատական առավելությունների գործակիցները՝ ապա-
ցուցելու համար, որ էլեկտրաէներգիայի արտահանումը դարձել է ՀՀ 
տնտեսության կարևորագույն ուղղություններից մեկը:  

ՀՀ էներգետիկական համակարգի զարգացման հիմնական ուղ-
ղությունը, հեղինակների կարծիքով, պետք է լինի արևային կայան-
ների կառուցումը և էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքում 
այդ կայանների արտադրանքի մասնաբաժնի շեշտակի ավելացումը:  

Բանալի բառեր. էներգետիկ համակարգ, էներգետիկ անկա-
խություն, էներգետիկ անվտանգություն, էլեկտրաէներգիայի արտա-
հանում և ներմուծում, էլեկտրաէներգիայի ստացման վերականգնվող 
աղբյուրներ, արևային կայաններ:  
 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգում վերջին 
տարիներին իրականացված արմատական վերափոխումները զգալի ազ-
դեցություն ունեցան ինչպես երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, 
այնպես էլ բնակչության կենսամակարդակի վրա: Չդադարելով տնտե-
սության արդիականացման հիմքը լինելուց` էներգետիկ համակարգը 
ձեռք է բերում հասարակական հատուկ ենթակառուցվածքի հատկանիշ-
ներ, որին բնորոշ են ինչպես պետություն-մասնավոր գործընկերությունը, 
այնպես է պետական կարգավորումը: Էներգետիկայի արտադրանքի ծա-
վալները և որակը զգալի չափով կանխորոշում են երկրի, տնտեսավարող 
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սուբյեկտների և քաղաքացիների անվտանգությունը, կենսամակարդակը 
և գործարար ակտիվությունը: 

Թեև ամբողջ աշխարհում արագորեն զարգանում է այլընտրանքային 
էներգետիկայի ոլորտը (արևային, հողմային, «փոքր» ՀԷԿ-եր, կենսա-
գազ, երկրաջերմային և այլն), այնուամենայնիվ, մոտակա տարիների ըն-
թացքում մարդկության համար ածխաջրածինները մնալու են էներգիայի 
հիմնական աղբյուրը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրերում միշտ 
կարևոր տեղ և դեր է հատկացվել էներգետիկայի ոլորտին և էներգետիկ 
ենթակառուցվածքներին: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 2017-
2022 թթ. ծրագրի էներգետիկային վերաբերող բաժնում նշված է. «Էներ-
գետիկայի ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունն ուղղված 
է երկրի էներգետիկ անկախության ապահովմանն ու անվտանգության 
բարձրացմանը, տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացի ապա-
հովմանը, էներգետիկ ոլորտի կայուն զարգացմանը` հենվելով ատոմային 
էներգետիկայի հետագա զարգացման, էներգակիրների մատակարար-
ման տարատեսականացման և տեղական առաջնային (վերականգնվող) 
էներգապաշարների լիիրավ, արդյունավետ օգտագործման և էներ-
գաարդյունավետ ժամանակակից միջոցների իրականացման ու նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրման վրա:» [1, էջ 62-63]: 

Վերը նշված գերակայությունները պահպանվել են նաև ներկայում 
գործող կառավարության ծրագրում (2019-2023 թթ. համար) [2, մաս 6.2.], 
որոնցից բխում են էներգետիկ ոլորտում ներդրումների խթանմանն ու Վ-
րաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ առևտրի հնա-
րավորությունների օգտագործմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ, 
մասնավորապես՝  

 էլեկտրաէներգետիկական համակարգի երկարաժամկետ զար-
գացման ուղիների մշակումը,  

 ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ շուկայի փուլային ազատականացումը, 
տարածաշրջանում իրացման նոր էներգետիկ շուկաների բացահայտու-
մը, արտահանման ակտիվ քաղաքականության միջոցով Հայաստանի 
էներգետիկ անկախության ապահովումը,  

 նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման համար օրենսդ-
րական խթանների ձևավորումը,  

 վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների արդյունավետ օգտագոր-
ծումը և զարգացումը:  

Նշվում է նաև, որ ներկայում Հայաստանի էներգահամակարգն ամ-
բողջովին բավարարում է էլեկտրաէներգետիկայի ներքին շուկայի պահան-
ջարկը և ունի էլեկտրաէներգիայի արտահանման ավելացման ներուժ [2]:  
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Բացի այդ, ինչպես 2015-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապե-
տության էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ (մինչև 2036 թ.) զար-
գացման ուղիները» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ [3], 
այնպես էլ Հայաստանի էներգետիկ համակարգի մինչև 2036 թ. զարգաց-
ման ռազմավարությամբ [4] նախանշված են ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ շու-
կայի հետագա ազատականացման, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրների 
բազմազանեցման, վերականգնվող էներգիայի տնտեսապես հիմնավոր-
ված ներուժի իրացման, էներգետիկայի ոլորտում նորագույն և բարձր 
տեխնոլոգիաների ներդրման, էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնա-
րավորությունների ընդլայնման, տարածաշրջանային կարևորագույն խա-
ղորդ դառնալու հնարավորությունները և ուղղությունները: Նշված փաս-
տաթղթերում դիտարկված են նաև սակագնային քաղաքականության 
առանձնահատկությունները, էլեկտրաէներգիայի արտադրողների և սպա-
ռողների առանձին խմբերի համար սակագների սահմանման մեթոդաբա-
նության փոփոխության պահանջները: Քննարկվել են ինչպես ՀՀ-ում վե-
րականգնվող էներգիայի նոր ներուժի էներգահամակարգ ներառման սցե-
նարները [3, էջ 40-43], այնպես էլ նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ պայ-
մանավորված էներգասպառման փոփոխության սցենարները [4, էջ 21-23]:  

Վերը նշված փաստաթղթերում արված կանխատեսումների ճշգրտութ-
յան ուսումնասիրման տեսանկյունից անհրաժեշտ ենք համարում դիտար-
կել ՀՀ էներգետիկ համակարգը բնութագրող մի շարք ցուցանիշներ և 
դրանց փոփոխությունը վերջին երկու տասնամյակում: Այսպես, ՀՀ էլեկտ-
րակայանների հզորությունների և դրանց կառուցվածքի վերաբերյալ 
տվյալները 2000-2018 թվականներին ամփոփված են Աղյուսակ 1-ում: 
Աղյուսակի տվյալներից հետևում է, որ նշված ժամանակահատվածում բո-
լոր էլեկտրակայանների հզորությունն ավելացել է 110.8%-ով, իսկ աճը 
հիմնականում ձեռք է բերվել հիդրոէլեկտրակայանների հզորությունների 
էական ավելացման (130.5%-ով) և ջերմային էլեկտրակայանների հզո-
րությունների աննշան ավելացման (101.5%-ով) հաշվին: 

Ատոմային կայանի հզորությունը նշված տարիների ընթացքում մնա-
ցել է անփոփոխ, իսկ այլ աղբյուրներինը՝ (հողմակայաններ, արևային կա-
յաններ) թեև աճել է երեք անգամ, սակայն այդ կայանների տեսակարար 
կշիռը էլեկտրակայանների ընդհանուր հզորության մեջ դեռևս նշանա-
կալի չէ (0.1%-ից աճել է մինչև 0.3%): ՀՀ էլեկտրակայանների հզորություն-
ների կառուցվածքը վկայում է, որ գերակշռող դեր ունեն ջերմային կայան-
ները (2000-ին` 55.7%, իսկ 2018-ին՝ 51.0%), հիդրոէլեկտրակայանների 
տեսակարար կշիռը 2000-ին կազմել է 31.7%, իսկ 2018-ին՝ 37.3%, աճը 
կազմել է 5.6 տոկոսային կետ, Հայկական ատոմակայանի կշիռը 2000-ին 
կազմել է 12.6%, 2018-ին՝ 11.4%, նվազումը կազմել է 1.2 տոկոսային կետ:  
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 Աղյուսակ 1 
ՀՀ էլեկտրակայանների հզորությունը և կառուցվածքը 2000-2018 

թվականներին [5, էջ 283 և 7, էջ 307] 

 2000 2003 2014 2015 2016 2017 2018 

Բոլոր էլեկտրակայան-
ները, այդ թվում՝ 

3231.1 3351.7 4099.5 3536.8 3562.0 3579.6 3582.3 
100.0 100.0 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 

ջերմային  
1799.4 1774.4 2390.0 1840.0 1840.0 1840.0 1826.6 

55.7 52.9 58.3 52.0 51.7 51.4 51.0 

hիդրոէլեկտրա-
կայաններ 

1024.2 1169.8 1298.1 1286.7 1311.6 1326.8 1336.4 
31.7 34.9 31.7 36.4 36.8 37.1 37.3 

ատոմային  
407.5 407.5 407.5 407.5 407.5 407.5 407.5 

12.6 12.2 9.9 11.5 11.4 11.4 11.4 

այլ աղբյուրներ 
- - 3.9 2.6 2.9 5.3 11.8 
- - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 

Ծանոթագրություն. համարիչում՝ 1000 կՎտ, հայտարարում՝ բոլոր էլեկտակայանների 
հզորության նկատմամբ` %-ով:  

 
Աղյուսակ 2-ում բերված են էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծա-

վալների և կառուցվածքի վերաբերյալ տվյալները ՀՀ-ում 2000-2018 
թվականներին, որից հետևում է, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվա-
ծում ՀՀ-ում բոլոր էլեկտրակայանների կողմից արտադրված էլեկտրաէներ-
գիայի արտադրության ծավալներն ավելացել են 130.5%-ով: Էլեկտրաէներ-
գիայի արտադրության նշված աճը հիմնականում ձեռք է բերվել հիդրոէլեկ-
տակայաններում (183.8%-ով) և ջերմային էլեկտրակայաններում (125.4%-ով) 
էլեկտաէներգիայի արտադրության ծավալների աճի հաշվին: Հայկական 
ատոմակայանում արտադրության ծավալները 2018-ին 2000-ի համեմատ 
ավելացել են 103.5%-ով, իսկ այլընտրանքային աղբյուրներում՝ 125%-ով:  

Նշված փոփոխությունները զգալի տեղաշարժեր են կատարել էլեկտ-
րաէներգիայի արտադրության ծավալների կառուցվածքում` նվազեցնելով 
ատոմային էներգիայի բաժինը և ավելացնելով հիդրոէլեկտրակայանների 
արտադրության ծավալներն ու բաժինը արտադրության կառուցվածքում: 
Եթե 2000թ.-ին ՀՀ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների կազ-
մում ջերմային էլեկտրակայանների բաժինը կազմում էր 45.2%, ապա 
2016-ին՝ 35.3% (նվազումը կազմել է 9.9 տոկոսային կետ), իսկ 2018-ին՝ 
43.4%, հիդրոէլեկտրակայաններում համապատասխանաբար՝ 21.2%, 
32.1% և 29.8% (2018-ին 2000-ի համեմատ աճը կազմել է 8.6 տոկոսային 
կետ), ատոմային կայանում համապատասխանաբար՝ 33.7%, 32.5% և 
26.7% (նվազումը կազմել է 7.0 տոկոսային կետ): Բերված կառուցվածքա-
յին փոփոխությունները կարելի է գնահատել դրական, քանի որ դրանք 
ձեռք են բերվել ատոմային ու ջերմային էլեկտրակայանների կողմից ար-
տադրվող էլեկտրաէներգիայի նվազեցման (ինչը կարևոր է հատկապես 
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բնապահպանական տեսանկյունից), ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության այնպիսի «մաքուր» արտադրությունների զարգացման 
հաշվին, ինչպիսիք են հիդրոէլեկտրակայանները:  

Աղյուսակ 2 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները ըստ ստացման 
աղբյուրների և կառուցվածքը ՀՀ-ում 2000-2018 թվականներին  

[5, էջ 283, 6, էջ 284 և 7, էջ 307] 

 2000 2011 2014 2015 2016 2017 2018 

Բոլոր էլեկտրակա-
յանները, այդ թվում՝ 

5958.6 7432.7 7750.0 7798.2 7315.2 7762.9 7776.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ջերմային  
2692.1 2390.3 3288.6 2801.2 2581.5 2871.8 3375.6 

45.2 32.2 42.4 35.9 35.3 37.0 43.4 
հիդրոէլեկտրա-
կայաններ 

1261.1 2488.7 1992.6 2205.6 2351.4 2269.0 2318.2 
21.2 33.5 25.7 28.3 32.1 29.2 29.8 

ատոմային  
2005.4 2548.1 2464.8 2787.7 2380.5 2619.6 2076.1 

33.7 34.3 31.8 35.7 32.5 33.7 26.7 

այլ աղբյուրներ 
- 5.6 4.0 3.7 1.8 2.5 7.0 
- 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Ծանոթագրություն. համարիչում՝ մլն կՎտ/ժամ, հայտարարում՝ բոլոր էլեկտակայաննե-
րում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների նկատմամբ` %-ով:  

 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է ՀՀ էլեկտրահաշվեկշիռը և դրա կա-
ռուցվածքը 2000-2018 թվականներին:  

Աղյուսակ 3 
ՀՀ էլեկտրահաշվեկշիռը և դրա կառուցվածքը  

2000-2018 թվականներին [5, էջ 282, 6, էջ 283 և 7, էջ 306] 
 

 2000 2003 2011 2014 2015 2016 2017 2018 
Արտադրվել է 
էլեկտրաէներգիա 

5958.6 5500.9 7433.0 7750.0 7798.2 7315.2 7763.0 7777.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ներմուծվել է 
էլեկտրաէներգիա 

352.0 306.7 301.0 206.0 174.0 275.1 319.0 204.0 
5.9 5.6 4.0 2.7 2.2 3.8 4.1 2.6 

Արտահանվել է 
էլեկտրաէներգիա 

814.8 583.1 1383.0 1314.0 1424.0 1228.8 1440.0 1627.0 
13.7 10.6 18.6 17.0 18.3 16.8 18.5 20.9 

Ծանոթագրություն. համարիչում՝ մլն կՎտ/ժամ, հայտարարում՝ արտադրված էլեկտա-
էներգիայի ծավալների նկատմամբ` %-ով:  

 
Աղյուսակ 3-ի տվյալները վկայում են, որ նշված ժամանակահատվա-

ծում զգալիորեն բարելավվել է ՀՀ էլեկտրահաշվեկշռի կառուցվածքը, քա-
նի որ ավելացել է արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը (130.5%-ով), 
նվազել է ներմուծված էլեկտրաէներգիայի ծավալը, իսկ արտահանված 
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էլեկտրաէներգիայի ծավալն ավելացել է 199.7%-ով, կամ արտադրված 
էլեկտրաէներգիայի մեջ ավելացել է 7.2 տոկոսային կետով: Թեև 2016 թ. 
և 2017-ին ՀՀ էլեկտրաէներգիայի ներմուծման ծավալները որոշ չափով 
ավելացել են, իսկ 2016-ին արտահանման ծավալները նախորդ տարվա 
նկատմամբ՝ որոշակիորեն նվազել, սակայն էլեկտրաէներգիան դարձել է 
ՀՀ-ից արտահանվաղ հիմնական արտադրատեսակներից մեկը, որն ար-
տահանվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Արցախի Հանրա-
պետություն և Վրաստան:  

Աղյուսակ 4-ում բերված է ՀՀ-ից էլեկտրաէներգիայի արտահանման 
և ՀՀ էլեկտրաէներգիայի ներմուծման քանակը, արժեքը, ինչպես նաև 
1000 կՎտ/ժ-ի արժեքը 2000-2018 թվականներին:  

Աղյուսակ 4 
ՀՀ-ից էլեկտրաէներգիայի արտահանման և ՀՀ էլեկտրաէներգիայի 
ներմուծման քանակը, արժեքը և 1000 կՎտ/ժ-ի արժեքը 2000-2018 

թվականներին [8, էջ 27, 9, էջ 31, 10, էջ 52, 11, էջ 52, 12, էջ 54,  
13, էջ 54, 14, էջ 59, 15, էջ 59, 16 և 17] 

 
Տարիները Արտահանում Ներմուծում 

քանակը, 
հազ, 

կՎտ/ժ 

արժեքը, 
ԱՄՆ 
դոլար 

1000 
կՎտ/ժ-ի 
արժեքը, 

ԱՄՆ 
դոլար 

քանակը, 
հազ, 

կՎտ/ժ  

արժեքը, 
ԱՄՆ 
դոլար 

1000 
կՎտ/ժ-ի 
արժեքը, 

ԱՄՆ 
դոլար 

2000 814853.5 20551593 25.2 352012.4 10253051 29.1 
2003 279460.6 4590867 16.4 54226 779495 14.4 
2011 1533066.1 87514495 57.1 204528.2 9463950 46.3 
2012 1696152.9 95223952 56.1 98115.2 3344560 34.1 
2013 1312942.9 77962320 59.4 147674.6 4309484 29.2 
2014 1313610.5 81292080 61.9 205750.3 9512630 46.2 
2015 1423699.3 81211936 57.0 173603.1 7685247 44.3 
2016 1228772.1 60991134 49.6 275071.4 13998956 50.9 
2017 1439637.9 71047218 49.4 319487.3 14329122 44.9 
2018 1627264.7 80036654 49.2 203811.4 8383543 41.1 

 

Աղյուսակի տվյալներից հետևում է, որ ՀՀ-ից արտահանվող էլեկտրա-
էներգիայի քանակը նշված ժամանակահատվածում ամենաբարձրն է եղել 
2012 թվականին (աճը 2000թ.-ի համեմատությամբ կազմել է 208.2%), 
որից հետո նկատվել է էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալների 
նվազում (2016-ի արտահանման ցուցանիշը կազմել է 2012-ի արտահան-
ման ցուցանիշի 72.4%-ը), իսկ ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ից էլեկտրաէներ-
գիայի արտահանման ծավալը 2016-ին 2000-ի համեմատությամբ կազմել 
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է 150.8%: Վերջին տարիների (2017-2018 թթ.) ընթացքում էլեկտրաէներ-
գիայի արտահանման ծավալները կրկին ավելացել են, սակայն չեն գերա-
զանցել 2012-ին գրանցված՝ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածի ամե-
նաբարձր ցուցանիշը, 2018-ին 2000-ի համեմատ արտահանումը գրեթե 
կրկնապատկվել է, իսկ եթե համեմատելու լինենք 2016-ի հետ, ապա կազ-
մել է այդ տարվա ցուցանիշի 95.9%-ը: 

Արտահանվող 1000 կՎտ/ժամի արժեքն ամենաբարձրն է եղել 2014-ին 
(61.9 ԱՄՆ դոլար), որը հետագա տարիներին ունեցել է նվազման միտում 
(2018 թ. ցուցանիշը 2014 թ. համեմատությամբ կազմել է 79.5%-ը): Ինչ վե-
րաբերում է ՀՀ էլեկտրաէներգիայի ներմուծմանը, ապա այն ամենամեծ 
ծավալն է ունեցել 2017-ին, երբ նկատվել է նաև ներմուծման ամենամեծ 
արժեքը (ավելի քան 14 մլն ԱՄՆ դոլար), իսկ 1000 կՎտ/ժ էլեկտրաէներ-
գիայի դիմաց վճարված ամենամեծ արժեքը (50.9 ԱՄՆ դոլար) գրանցվել 
է 2016-ին:  

2018 թ. և 2019 թ. առաջին կիսամյակներում ՀՀ-ից Էլեկտրաէներ-
գիայի արտահանման ծավալը և կառուցվածքը ներկայացված է ստորև 
բերված գծանկարում:  

 
Գծապատկեր. ՀՀ-ից Էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալը և 

կառուցվածքը 2018 թ. և 2019 թ. առաջին կիսամյակներում [18] 

Որպեսզի համոզվենք ՀՀ-ից էլեկտրաէներգիայի արտահանման 
նպատահարմարության և արդյունավետության հարցում, օգտագործենք 
համեմատական առավելությունների տեսությունը: Այդ նպատակով Աղյու-
սակ 5-ում բերված է ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառության, ինչպես 
նաև էլեկտրաէներգիայի արտահանման համեմատական առավելություն-
ների գործակիցները 2000-2018 թթ.:  
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Աղյուսակ 5 
ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառության և էլեկտրաէներգիայի 
համեմատական առավելությունների գործակիցները 2000-2018 

թվականներին [5, էջ 460, 6, էջ 446 և 7, էջ 470] 
 

Տարիները ՀՀ արտաքին 
ապրանքաշրջանառություն 

Էլեկտրաէներգիա  
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2000 300487.4 884733.2 -0.493 20551.6 10253.1 0.334 
2003 685599.2 12779485.7 -0.898 4590.9 779.5 0.710 
2011 1334338.8 4145332.0 -0.513 87514.5 9463.9 0.805 
2012 1380199.2 4261232.7 -0.511 95223.9 3344.6 0.932 
2013 1478748.6 4385865.9 -0.496 77962.3 4309.5 0.895 
2014 1547286.6 4424424.5 -0.482 81292.1 9512.6 0.790 
2015 1485331.9 3239238.7 -0.371 81211.9 7685.2 0.827 
2016 1791723.7 3273469.3 -0.293 60991.1 13998.9 0.627 
2017 2237697.6 4097065.7 -0.294 71047.2 14329.1 0.664 
2018 2412432.7 4975537.5 -0.347 80036.6 8383.5 0.810 

Ծանոթագրություն. կազմվել և հաշվարկվել է հեղինակների կողմից Հայաստանի 
վիճակագրական տարեգրքերի տվյալների հիման վրա:  

 

Ինչպես հայտնի է, թե՛ երկրի ամբողջ առևտրաշրջանառությունը և 
թե՛ առանձին ապրանքատեսակների արտահանման և ներմուծման վի-
ճակը բնութագրվում են համեմատական առավելությունների գործակցի 
(ՀԱԳ) միջոցով, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  

ՀԱԳ = (Ա-Ն) / (Ա+Ն),  
որտեղ՝ 

Ա-ն՝ արտահանումն է,  
Ն-ն՝ ներմուծումը:  
Այլ կերպ ասած, վերոգրյալ բանաձևի համարիչն իրենից ներկայաց-

նում է զուտ արտահանումը, իսկ հայտարարը՝ արտաքին ապրանքաշրջա-
նառությունը: Նշված գործակցի մեծությունը գտնվում է [+1, -1] միջակայ-
քում, ըստ որում, ՀԱԳ-ը ստանում է +1, արժեքը երբ երկիրը միայն ար-
տահանում է և -1 արժեքը, երբ երկիրը միայն ներմուծում է [19, էջ 26]: 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2020  
 

  

68 

Այսինքն, որքան մոտ է ՀԱԳ-ի մեծությունը +1-ին, այնքան բարձր է 
երկրի արտահանման արդյունավետությունը, և ընդհակառակը: Բացա-
սական մեծություն ունեցող ՀԱԳ-ը մեծացնում է երկրի վճարային հաշ-
վեկշռի բացասական արժեքը, որի հետևանքով երկիրը հայտնվում է ար-
տաքին պարտքի ավելացման, փոխարժեքի վատթարացման և այլ հիմ-
նախնդիրների առջև, մինչդեռ էլեկտրաէներգիայի արտահանումը ՀՀ-ից 
և տարածաշրջանի շուկայում հիմնական խաղորդ լինելը կարող է զգա-
լիորեն բարելավել երկրի վճարային հաշվեկշիռը: Իսկ դա նշանակում է, 
որ ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի շուկայում իրականացվող և վարվող տնտե-
սական քաղաքականությունը կարող են նկատելիորեն բարձրացնել 
էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները և ավելացնել 
պետական բյուջեի եկամուտները: 

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ռազմավարական (հեռանկարային) զարգացման տեսանկյունից անհրա-
ժեշտ է նկատել, որ ՀՀ ներկայիս էլեկտրաէներգետիկ ենթակառուցվածքը 
ձևավորվել և գործում է հիմնականում չվերականգնվող պաշարների 
(նավթ, գազ, ատոմային վառելիք) բազայի հիման վրա, ինչը նշանակում 
է, որ հեռու չեն այն ժամանակները, երբ դրանք կարող են սպառվել: Այս-
պես, իրական ժամանակում տրվող համաշխարհային վիճակագրության 
տվյալներով (Worldometer, https://www.worldometers.info/), որոնք փո-
փոխվում են յուրաքանչյուր վայրկյանում, 2020 թ. փետրվարի 1-ի ժամը 
15:25-ի դրությամբ նշված է, որ այդ օրը աշխարհում օգտագործված 
էլեկտրաէներգիայի 15.1%-ը ստացվել է վերականգնվող աղբյուրներից: 
Նույն աղբյուրը հաշվարկում է նաև, որ նավթի պաշարների սպառմանը 
մնացել է մոտ 43 տարի, իսկ գազինը՝ մոտ 158 տարի [20]:  

2019 թ. հունվար-նոյեմբերին ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի արտադ-
րության կառուցվածքն ունեցել է հետևյալ պատկերը. ՀԱԷԿ՝ 27.67%, ՋԷԿ-եր՝ 
39.67%, ՀԷԿ-եր՝ 32.44%, հողմային և արևային էլեկտրակայաններ՝ 0.22% 
[21]։ ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում վերա-
կանգնվող աղբյուրների հաշվին ստացվող էլեկտրաէներգիայի նման 
ցածր բաժինը (էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային սպառման կառուց-
վածքի համեմատ այն փոքր է շուրջ 70 անգամ (15.1 / 0.22)) ենթադրում և 
պարտադրում է ՀՀ-ում արևային և ինչ-որ չափով հողմային էլեկտրակա-
յանների էական ավելացում:  

Այսպես, ըստ ՀՀ կառավարության ծրագրի, Հայաստանի էլեկտրաէ-
ներգետիկական համակարգի ռեժիմները և թողունակությունը գնահա-
տելով, նախատեսվում է իրականացնել արևային համակարգային կայան-
ների մրցութային եղանակով կառուցման ծրագրեր` մինչև 2022 թվականը 
ներքին սպառման կառուցվածքում այդ կայանների կշիռը հասցնելով 

https://www.worldometers.info/
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առնվազն 10 տոկոսի [2, մաս 6.2.]: Սա, կարծում ենք, կարևոր նշաձող է 
համակարգի հետագա զարգացման համար:  

ՀՀ կառավարությունը մտադիր է շարունակել նաև կայուն էներգետի-
կայի զարգացումը՝ հաշվի առնելով էներգետիկ կառավարման այնպիսի 
համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը, որը միտված է հանրային և 
մասնավոր հատվածի կողմից սեփական էներգասպառման հնարավո-
րությունների ընդլայնմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը: 

Պետք է նշել նաև, որ Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ նե-
րուժ (1մ2 հորիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի մի-
ջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կվտժ/մ2, իսկ հանրապետության 
տարածքի մեկ քառորդն օժտված է տարեկան 1850 կՎտԺ/մ2 ինտենսի-
վությամբ արևային էներգիայի պաշարներով) [22]: Մինչդեռ, մեկ ք.մ. հո-
րիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարե-
կան արժեքը Եվրոպական երկրներում կազմում է մոտ 1000 կՎտժ/մ2 [23], 
ինչը նշանակում է, որ Հայաստանն ունի «բնական» առավելություններ 
էներգիայի այս տեսակի օգտագործման համար:  

Հայաստանում առաջին արդյունաբերական մասշտաբի 55 ՄՎ հզո-
րությամբ «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման հա-
մար արդեն անցկացնել է մրցույթ և ընտրվել է աշխարհի առաջատար 
ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը, որն առաջարկել է աննա-
խադեպ ցածր սակագին՝ 0.0419 ԱՄՆ դոլար (կամ 20.11 դրամ)՝ առանց 
ԱԱՀ-ի: Տվյալ կայանը նախատեսվում է կառուցել Գեղարքունիքի մարզի 
Մեծ Մասրիկ համայնքում՝ ամբողջությամբ օտարերկյա ներդրումների 
ներգրավմամբ: Կայանի հզորությունը թույլ կտա տարեկան արտադրել 
մինչև 120 մլն կՎտժ էլեկտրաէներգիա, իսկ ակնկալվող ներդրումների 
չափը մոտ 50 մլն ԱՄՆ դոլար է [22]: 

Վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ինքնավար էներգաար-
տադրողների մասսայականացմանն ուղղված խթանիչ միջոցառումների 
շարքում ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ին ընդունել 
է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-
սին N ՀՕ-262-Ն օրենքը, որով վերանայվել է ինքնավար էներգաարտադ-
րողների տեղակայանքների դրվածքային հզորության 150 կիլովատ սահ-
մանաչափը` արդյունքում սահմանվելով 500 կիլովատ իրավաբանական 
անձանց համար: Էլեկտրական էներգիայի խոշոր սպառողների համար 
ստեղծվել են օրենսդրական հիմքեր` բացառապես սեփական կարիքների 
բավարարման նպատակով ինքնավար էներգաարտադրողների գործա-
ռույթներն իրականացնելու համար: 

Բացի այդ, Հայաստանի չգազաֆիկացված համայնքների համար 
2017 թ. օգոստոսին մեկնարկել է «Էներգաարդյունավետ» վարկային ծրա-
գիրը, որը արդյունք է պետություն- մասնավոր հատված- ֆինանսական 
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կառույցներ կառուցողական համագործակցության: Ծրագրի շահառու-
ներն են 282 չգազաֆիկացված համայնքների 38,242 ընտանիքներ ովքեր 
հնարավորություն կունենան օգտվելու հատուկ ֆինանսական գործիքից և 
արդյունավետ օգտագործելու արևի էներգիան։ 

2019 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀԷՑ-ին միացված են 1145 ինքնավար 
էներգաարտադրողներ շուրջ 17 ՄՎտ հզորությամբ և ընթացքի մեջ էին 
88-ը՝ շուրջ 2.43 ՄՎտ գումարային հզորությամբ [22]: 

Արևային կայանների նոր հզորությունների տեղակայումը ներկայում 
ձեռնտու է ՀՀ էներգետիկ համակարգի բազմազանեցման (դիվերսիֆի-
կացման), դրա անկախության և անվտանգության ապահովման տեսանկ-
յունից՝ նվազագույնի հասնելով ներմուծվող օրգանական վառելիքից էներ-
գետիկ համակարգի կախվածությունը: Սակայն այս ամենը լավագույն լու-
ծում է համարվում կարճաժամկետ հեռանկարում: 

Ինչ վերաբերում է արևային կայանների տեղակայման երկարաժամ-
կետ հետևանքներին, ապա պետք է նշել, որ գոյություն ունեն վտանգներ 
և ազդեցություններ, որոնց առաջացման մասին դեռևս չի քննարկվում և 
ոչ մի (համենայնդեպս՝ պաշտոնապես ընդունված) փաստաթղթում: Առա-
ջինը՝ արևային վահանակների վերամշակման և օգտահանման (ուտիլի-
զացման) հիմնախնդիրն է, որն առավել սրություն կստանա դրանց տե-
ղակայումից 10-15 տարի հետո: Օրինակ՝ 2016-ին լույս տեսած Վերա-
կանգնվող էներգետիկայի միջազգային գործակալության (IRENA) և Էներ-
գետիկայի միջազգային գործակալության (IEA) համատեղ հետազոտութ-
յան մեջ, որը վերնագրված է «End-of-Life Management: Solar Photovoltaic 
Panels», մանրամասն նկարագրվում են ֆոտովոլտային մոդուլների օգ-
տահանման (ուտիլիզացման) ընդունելի տեխնոլոգիաներն ու ռազմավա-
րությունները, և այն կարող է օգտագործման ուղեցույց դառնալ Հայաս-
տանի նման երկրների համար: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
մինչև 2030 թվականը աշխարհում ձևավորվելու են շուրջ 1.7 - 1.8 միլիոն 
տոննա ֆոտոգալվանային թափոններ (կուտակային), իսկ մինչև 2050 
թվականը ծառայության ժամկետը լրացած արեգակնային վահանակների 
ծավալը (կուտակային) կաճի՝ հասնելով շուրջ 60-78 միլիոն տոննայի [24, p. 20]:  

Մյուս հիմնախնդիրը կապված է հողերի օգտագործման հետ: Խոշոր 
արևային էլեկտրակայանների կառուցման նախագծման փուլը և թույլ-
տվությունների տրամադրումը, որպես կանոն, պարունակում են պահանջ-
ներ, ըստ որոնց կայանների օգտագործման ժամկետի լրանալուց հետո 
դրանց ապամոնտաժման և հողերի վերականգնման (սկզբնական վիճա-
կին վերադարձնելու) պայմաններ են դրվում: Այս տեսանկյունից, Հայաս-
տանի նման սակավահող երկրում պետք է քննարկման առարկա դառնա 
արևային կայանների այնպիսի տեղադրումը, որը չի խոչընդոտի գյուղատն-
տեսական նշանակության և մյուս նպատակներով հողերի օգտագործմա-
նը, իսկ կայանների տեղադրման վայրերի ընտրության ժամանակ հաշվի 
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կառնվի հողերի որակը՝ նախապատվությունը տալով գյուղատնտեսության 
և այլ նպատակներով օգտագործման համար ոչ պիտանի հողերին:  

Եվս մեկ կարևոր հիմնախնդիր է արևային կայանների միջոցով ար-
տադրված էլեկտրաէներգիայի բարձր սակագինը, որը գերազանցում է, 
օրինակ, փոքր ՀԷԿ-երի արտադրած էլեկտրաէներգիայի սակագինը 4 
անգամ [4, էջ 13]: Նշված հիմնախնդիրը լուծելու համար առաջարկվում է 
կիրառել երկու մոտեցում: Առաջին մոտեցման համաձայն, հաշվի առնելով 
Եվրամիության կողմից վարվող «կանաչ» էլեկտրաէներգիայի արտադ-
րության խրախուսման քաղաքականությունը, անհրաժեշտ է քննարկել 
այդ միջոցով ստացված էլեկտաէներգիայի արտադրությունը սուբսիդա-
վորելու միջոցառումները այն երկրներում ու կազմակերպություններում, 
որտեղ ընդլայնվում է «կանաչ» էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: 
Երկրորդ մոտեցման համաձայն ՀՀ կառավարությունը ոչ ավանդական 
(այդ թվում՝ արևային) կայանների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադ-
րությունը խրախուսելու նպատակով կազմակերպվող մրցույթներում որ-
պես պայման պետք է սահմանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության այն-
պիսի սակագին, որը կապահովի ներդրողների գործունեության շահու-
թաբերությունը, իսկ էլեկտրաէներգիայի արտադրության և վաճառքի սա-
կագների տարբերությունը պետք է սուբսիդավորվի ՀՀ կառավարության 
կողմից որոշակի ժամանակահատվածում (3-5 տարի)՝ այն հաշվով, որ-
պեսզի այդ ժամանակահատվածում կազմակերպատնտեսական միջոցա-
ռումների հաշվին թողարկվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը ձեռնտու 
դառնա նաև արտադրող ընկերություններին:  

Այսպիսով, ՀՀ էներգաարդյունավետության բարձրացման հիմնա-
կան ուղիներն են՝ գործող էլեկտրակայանների հզորությունների արդյու-
նավետ օգտագործումը, արտահանվող էլեկտրաէներգիայի ծավալների 
ավելացումը [25], ինչպես նաև վերականգնվող աղբյուրների հաշվին (հիմ-
նականում՝ արևային) էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների 
ավելացումը: Մյուս կողմից, չպետք է մոռանալ տնտեսական և բնապահ-
պանական խնդիրների լուծման վերաբերյալ, որոնք առաջանում են ինչ-
պես օգտագործման ժամկետը լրացած սարքավորումների օգտահան-
ման, այնպես էլ հողերի հետագա օգտագործման կապակցությամբ:  
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2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 
մասին» ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 65-Ա 
որոշում (մաս 6.2. Էներգետիկ բնագավառը), Հայաստանի իրավական 
տեղեկատվական համակարգի www.arlis.am կայք:  

3. «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգի 
երկարաժամկետ (մինչև 2036 թ.) զարգացման ուղիները», ընդունվել է ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի N 54 
արձանագրային որոշմամբ, Հայաստանի իրավական տեղեկատվական 
համակարգի www.arlis.am կայք:  

4. «Հայաստանի էներգետիկ համակարգի մինչև 2036 թ. զարգացման 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

АШОТ МАРКОСЯН, ЭЛЕОНОРА МАТЕВОСЯН 
Ереванский государственный университет 

 
Одной из важнейших предпосылок экономического развития любой страны 

является стабильность и конкурентоспособность энергосистемы. Самодостаточ-
ность в производстве электроэнергии во многом определяет политическую и 
экономическую независимость и безопасность страны. Исходя из этой отправ-
ной точки, авторы обсудили инфраструктуру производства электроэнергии в 
Республике Армения, уделив особое внимание мощности электростанций и 
структуре производства в соответствии с источниками производства и струк-
турой производства электроэнергии, электробалансом, объемом экспорта 
электроэнергии и увеличенными возможностями. Авторами рассчитаны 
коэффициенты сравнительных преимуществ торговли электроэнергией с целью 
доказать, что экспорт электроэнергии может стать одним из важнейших 
экспортных направлений экономики Армении. 

По мнению авторов, одним из основных направлений развития энергосис-
темы Республики Армения должно стать строительство солнечных электростан-
ций и увеличение доли этих электростанций в общей структуре производства и 
энергопотребления. 

Ключевые слова: энергетическая система, энергетическая независимость, 
энергетическая безопасность, экспорт и импорт электроэнергии, возобнов-
ляемые источники энергии, солнечные электростанции. 
 

THE MAIN WAYS OF ENSURING ENERGY EFFICIENCY  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ASHOT MARKOSYAN, ELYANORA MATEVOSYAN 
Yerevan State University 

 
One of the most important prerequisites for the economic development of any 

country is the stability and competitiveness of the energy system. Self-sufficiency in 
the production of electricity largely determines the political and economic 
independence and security of the country. Based on this starting point, the authors 
examine the infrastructure created for the production of electricity in the Republic of 
Armenia, the capacity of power plants and the structure of electricity production, 
sources, volumes and structure of electricity production according to the sources, 
energy balance, as well as the possibilities of exporting electricity from Armenia to 
neighboring countries and new markets. The authors calculated the ratios of 
comparative advantages of electricity trade in order to prove that electricity export 
can become one of the most important export directions of the Armenian economy. 

According to the authors, one of the main directions of the development of the 
energy system in the Republic of Armenia should be the construction of solar power 
plants and an increase in the share of these power plants in the overall structure of 
production and energy consumption. 

Keywords: energy system, energy independence, energy security, export and 
import of electricity, renewable energy sources, solar power plants․ 
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ԿՐԻՊՏՈԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹԱՅԻՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ,  
ԱՐՓԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 

Ժամանակակից ֆիզիկական և թվային տիրույթներում կրիպ-
տոարժութային համակարգի ներդրման փորձերը նպաստում են 
տնտեսական զարգացման հնարավորությունների բացահայտմանը, 
ինչպես նաև մրցակցային առավելության ձեռքբերմանը: Հոդվածն 
անդրադառնում է «կրիպտոարժութային համակարգի» հասկացութ-
յան ընդհանուր հայեցակարգային շրջանակին, արտաքին և ներքին 
գործոնների վերլուծությանը՝ ներկայացնելով տվյալ ոլորտի պատ-
մական ակնարկը, հիմնական դրույթները, որոնք ապահովում են 
ուսումնասիրության արդիականությունը։ 

Բանալի բառեր․ կրիպտոարժույթ, կրիպտոարժութային համա-
կարգ, բիթքոին, բլոկչեյն, թոքեն, կրիպտոհանքափոր (մայներ), գրան-
ցամատյան, արձանագրություն, մասնակիցը մասնակցին ցանց: 

 
Ներկայում կրիպտոարժույթները լայն տարածում ունեն միջազգային 

շուկաներում։ Սա մեծապես պայմանավորված է տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների շարունակական զարգացմամբ և ֆիզիկական սահմանների 
աստիճանական ձևափոխմամբ: Կրիպտոարժութային համակարգը հիմն-
վում է այնպիսի դինամիկ գործոնների վրա, ինչպիսիք են՝ բլոկչեյն համա-
կարգերի միջոցով փոխադարձ վստահության կառուցակարգերի առկա-
յությունը, պլատֆորմի ռիսկերի նվազեցումը և վերացումը1, առցանց հար-
թակների առաջացումը (օրինակ՝ կրիպտոբորսաներ), առցանց վճարում-
ների հարմարավետությունը, գործարքների արագությունը, գործարքների 
անվտանգությունն ապահովող ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը, գործարքների ապակենտրոնացումը, միջնորդների վերացումն ու 
միջնորդավճարների էական նվազեցումը: 

Նմանաբովանդակ գործոնները հանգեցրել են կրիպտոակտիվների 
(օրինակ՝ կրիպտոարժույթ՝ էլեկտրոնային փողեր, բլոկչեյն համակարգով 
գործառվող պայմանագրեր և պահվող տեղեկություն) առաջացմանը և կի-
րառման լայն տարածմանը: 2008 թ. Սատոշի Նակամոտոն գործառեց 

                                        
1 Օգտագործվող ենթակառուցվածքներից կախվածության նվազեցում կամ վերացում 

(օրինակ՝ վճարման համակարգեր): 
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ապակենտրոնացված ցանցերի տեխնոլոգիաներ, ինչից հետո կրիպ-
տոարժույթները զբաղեցրեցին իրենց դիրքը շուկայում և սկսեցին օգտա-
գործվել տարբեր նպատակներով թե՛ ֆիզիկական և թե՛ իրավաբանական 
անձանց կողմից: Ավելին, եթե մեկնարկային շրջանում գոյություն ունեին 
սահմանափակ քանակությամբ կրիպտոարժույթներ, ապա այժմ առկա են 
բազմաթիվ տեսակներ: Ըստ www.coinmarketcap.com կայքի` ներկայում 
գոյություն ունի կրիպտոարժույթների մոտ երկու հազար երեք հարյուր հի-
սուն տեսակ։ Ըստ կիրառության՝ ամենատարածվածը, թերևս, դասական 
բիթքոինն է։ 

Սույն հոդվածի նպատակն է կրիպտոարժույթների վերաբերյալ մաս-
նագիտական գրականության և էլեկտրոնային աղբյուրների ուսումնասի-
րության արդյունքների հիման վրա վերլուծել կրիպտոարժույթների հաս-
կացութային շրջանակի զարգացումը, բացահայտել կրիպտոարժութային 
համակարգի առավելությունները, թերությունները, ռիսկերը, հնարավոր 
զարգացումները, ինչպես նաև հաշվի առնելով ոլորտում հայալեզու մաս-
նագիտական գրականության սակավությունը՝ նպաստել ոլորտային գրա-
կանության ստեղծմանը։  

Առաջնորդվելով 21-րդ դարի տեղեկատվական և ֆինանսական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման միտումներով՝ իրավաբանական և ֆիզիկա-
կան անձիք գործարկում են կրիպտոարժութային վճարային համակարգը 
որպես իրենց ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման միջոց: 
Այս ընդլայնման հիմնական պատճառը ֆինանսական գործարքներում և 
միջազգային վճարային համակարգերում բլոկչեյն համակարգի լայն կի-
րառումն է [1]: Նմանատիպ նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը 
կարող է նպաստել, ինչպես առանձին կառույցների, կազմակերպություն-
ների, անհատների, այնպես էլ տնտեսական համակարգի զարգացմանը՝ 
պայմանավորված փոխադարձ վստահություն ապահովող տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ, գործարքային ծախսե-
րի նվազեցմամբ, ապահով, չմիջնորդավորված վճարային համակարգի 
գործառմամբ, շահույթի ավելացման հնարավորությունների ստեղծմամբ, 
միջազգային շուկայում մրցակցային առավելության ձեռքբերմամբ և 
պահպանմամբ: 

Յուրաքանչյուր նորարարության առաջացման հիմքում ընկած է կա՛մ 
որևէ գործոն, որի հիման վրա ստեղծվում կամ ստեղծվել է տվյալ նորա-
րարությունը, կա՛մ որևէ երևույթի անհրաժեշտությունը հասարակության 
համար։ Այս հարցին անդրադարձել է Մարսել Մորիսն իր «Կրիպտոար-
ժույթներ և Բիթքոին՝ ոլորտի քարտեզագրում» աշխատությունում [2]: Տնտե-
սագետներն ու հասարակագետները միշտ չէ, որ համակարծիք են այն 
հարցում, թե ինչպես է փողը դարձել հասարակության ամենօրյա գոր-
ծարքների անբաժանելի մասը [3], սակայն նման ֆինանսադրամական 
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համակարգը, այնուամենայնիվ, ապրանքների փոխանակման, արժեքի 
չափման և պահպանման կարևոր միջոց է [4]: Կառավարության և այլ կա-
ռույցների՝ դրամաշրջանառության ոլորտային քաղաքականությունները 
խիստ սահմանափակումներ և կանոնակարգավորումներ են առաջադրել, 
այդ թվում, թե ինչպես են փողի միավորները (օրինակ՝ դրամանիշները) 
թողարկվում, շրջանառվում և փոխակերպվում այլ արժույթների: Այդ սահ-
մանափակումների կիրառման համապատասխանությունն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է, որ կենտրոնական կառույցները կարգավորեն և 
վերահսկեն դրամաշրջանառության համակարգը: Արժույթների համա-
կարգերում այդ կենտրոնական հաստատությունները կենտրոնական 
բանկերն են: 2007-2008 թթ. ֆինանսական ճգնաժամի արդյունքում ֆի-
նանսական հաստատությունների նկատմամբ վստահությունը նվազեց, և 
մարդիկ ամբողջ աշխարհում սկսեցին կորցնել իրենց վստահությունը դեպի 
կենտրոնացված ֆինանսական հաստատությունները [5]: Այնուհետև 
ապակենտրոնացված, այլընտրանքային արժութային համակարգի գոր-
ծառման անհրաժեշտություն առաջացավ [6], որի արդյունքում ստեղծվե-
ցին կրիպտոարժույթները՝ ապակենտրոնացված թվային արժութային 
սխեմաները՝ հիմնված մասնակիցը մասնակցին (peer-to-peer/P2P) ցանցի 
և գաղտնագրային (կրիպտոգրաֆիկ) գործիքների վրա։ Կրիպտոարժու-
թային համակարգի օգտատերերը կարող են վիրտուալ գումար փոխան-
ցել այլ օգտատերերին և այդպիսով վաճառել կամ գնել ապրանքներ ու 
մատուցել ծառայություններ: Բիթքոինը (Bitcoin BTC) կրիպտոարժույթ-
ների ամենահայտնի և ամենամեծ շրջանառություն ունեցող օրինակն է: 
Կրիպտոարժույթները, հատկապես բիթքոինը, մեծ ուշադրություն են 
գրավել գործնականում։ Մի կողմից, կրիպտոարժույթներն ունենալով 
ցածր միջնորդավճարներ դիտարկվում են որպես բանկերի և վճարային 
քարտերի գործուն այլընտրանք [7]։ Մյուս կողմից, պետական կառույցնե-
րը և կենտրոնական մարմինները զգուշացնում են, որ կրիպտոարժույթ-
ները փողերի լվացման և անօրինական ապրանքների (օրինակ՝ թմրա-
նյութ, ապօրինի զինամթերք) առևտրի իրականացման համար հեշտ գոր-
ծիք են [8]: Այսպիսով, կրիպտոարժույթները հնարավորություն են տալիս 
ստեղծել նոր գործարարության (բիզնես) մոդելներ էլեկտրոնային առևտ-
րի և ֆինանսների ոլորտներում՝ հնարավորություն տալով իրականացնել 
չմիջնորդավորված համաշխարհային փոխանցումներ ցածր ծախսերով 
[9]: Սակայն մինչ օրս կրիպտոարժույթների ուսումնասիրությունը հատուկ 
ուշադրություն չի գրավել միջգիտակարգային ոլորտներ ուսումնասիրող 
հետազոտողների շրջանում, հետևաբար առկա է ավելի խորը քննարկ-
ման անհրաժեշտություն [2, p. 2]: 
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1997 թ. Ադամ Բակովն առաջին անգամ կիրառեց HashCash տեխնո-
լոգիան, որը հնարավորություն էր տալիս դիմակայել DDoS-հարձակում-
ներին1, պահպանել ֆինանսական պաշարները և ապակենտրոնացված 
համակարգի աշխատանքը։ Այդ տեխնոլոգիան հետագայում դարձավ 
բլոկչեյն համակարգի հենքերից մեկը։ Այսպիսով, 1998թ. HashCash տեխ-
նոլոգիայի ալգորիթմի հիման վրա Նիկ Սաբոն և Վեյ Դեյը մեկմեկու ան-
տեղյակ, սակայն միաժամանակ, ստեղծում են B-money և Bit-Gold թվային 
ծրագրերը [10]: Նրանք հիմնվում էին գնաճի կառավարման համար անհ-
րաժեշտ ապակենտրոնացման համակարգերի վրա, որոնք ներկայիս 
կրիպտոարժութային համակարգի նախատիպերն էին։ Ի վերջո այս ամե-
նի հիմքում ստեղծվեց մի տեխնոլոգիա, որը միավորեց իր մեջ այնպիսի 
հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ անանունությունը, անվտանգությունը, ինչ-
պես նաև անկախությունը:  

2008 թ. Սատոշի Նակամոտոն աշխարհին ներկայացրեց ապակենտ-
րոնացված ցանցերի տեխնոլոգիան` բլոկչեյնը, ապա վիրտուալ արժույթի 
ծրագիրը, որը գործառվում է այս տեխնոլոգիայի հիման վրա [10, p. 2]: 
2009 թ. հոկտեմբերի 5-ին հաստատվեց քոինի (coin՝ մետաղադրամ) 
նախնական արժեքը: Առաջին առևտրային փոխանակումը տեղի ունեցավ 
New Liberty Standart սակարանում (բորսայում), որտեղ ընդամենը 1 դոլա-
րով հնարավոր էր գնել 1,309.03 Bitcoin, ինչից անմիջապես հետո նկա-
տելի դարձան բիթքոինի2 շարունակական կտրուկ տատանումները:  

Կրիպտոարժութային համակարգի առանձնահատկությունները և 
հնարավոր կիրառությունները հստակեցնելու համար նախևառաջ անհ-
րաժեշտ է հասկանալ կրիպտոարժութային համակարգերի ոլորտում կի-
րառվող հիմնական հասկացությունները: Կրիպտոարժույթը բացառապես 
թվային եղանակով հասանելի ակտիվ է։ Ակնհայտ է, որ այս սահմանումը 
թերի է և ամբողջությամբ չի ներկայացնում «կրիպտոարժույթ» հասկա-
ցությունը, ըստ այդմ՝ ներքոնշյալ ներկայացվում են առավել ընդգրկուն 
սահմանումներ: 

• Կրիպտոարժույթները թվային արժույթների ենթաբազմություն են, 
որոնք կարող են ունենալ կա՛մ կենտրոնացված ենթակառույցներ, կա՛մ 
հիմնված լինել ապակենտրոնացված ցանցի վրա [11]։ Կենտրոնացված 
արժութային համակարգում թվային արժույթը թողարկվում է մեկ ենթա-

                                        
1 DDoS attack (անգլերեն` Distributed Denial-of-Service Attack): Ցանցին կատարվում 

են անթիվ հարցումներ, որոնք հնարավոր չէ հաղթահարել և անհրաժեշտ է մերժել 
սպասարկումը կամ սպասեցնել բավականին երկար ժամանակ։  

2 Բիթքոին թվային կամ վիրտուալ արժույթ, որն իրացվում է մասնակիցը մասնակցին 
(peer-to-peer/P2P) տեխնոլոգիայի միջոցով և ապահովում վճարումների արագությունը: 
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կառույցի կողմից, որն երաշխավորում է թվային մետաղադրամների/թո-
քենների1 փոխանակումը ֆիատների (իրական փողերի) կամ օգտագոր-
ծումը թվային ապրանքների գնման և վաճառքի ժամանակ [12]:  

• Կրիպտոարժույթները համակարգեր են, որոնք հնարավորություն 
են տալիս կատարել ապահով վճարում (գործարք) առցանց առևտրային 
գործունեության շրջանակում, որոնք և կոչվում են վիրտուալ թոքեններ ու 
ներկայացնում են տվյալների գրանցամատյանը (ledger) համակարգի 
ներսում [13]:  

• Կրիպտոարժույթը վճարման միջոց է, որը կարող է փոխանակվել 
առցանց ապրանքների և ծառայությունների դիմաց։ Մի շարք ընկերութ-
յուններ թողարկել են իրենց սեփական արժույթները (հաճախ կոչվում են 
թոքեններ), որոնք կարող են օգտագործվել որպես ապրանքների կամ ծա-
ռայությունների դիմաց վճարման միջոց [14]:  

• Կրիպտոարժույթը գաղտնագրված թվային ակտիվ է, որը, շնոր-
հիվ իր հիմքում ընկած բլոկչեյն տեխնոլոգիայի, դժվար է կեղծել [15]: Հետ-
ևաբար կրիպտոարժույթը թվային ակտիվ է, որը փոխանցումների միջա-
վայրի գործառման համար գաղտնագրման (կոդավորման) տեխնոլոգիա 
և միջոց է: Այդ միջոցները թույլ են տալիս ապահովել գործարքները2, 
որոնք սովորաբար թափանցիկ բնույթ են կրում: Կրիպտոարժութային հա-
մակարգի մասնակիցները երաշխավորում են գործարքի հավաստիությու-
նը և արժույթի լրացուցիչ միավորների ստեղծումը: Կրիպտոարժույթները 
վերահսկվում են կրիպտոարժութային համակարգի մասնակիցների՝ մայ-
ներների3 ընդհանուր հանրության կողմից, որոնք մասնակցություն ունեն 
գործարքում։ Գործարքները մշակվում, հաստատվում ու ստուգվում են 
մայներների կողմից, և հաջողված գործարքները գրանցվում են հանրա-
յին, բաշխված գրանցամատյանում, որը կոչվում է բլոկչեյն [15, p. 3]: 
Կրիպտոարժույթներն իրացվում են բլոկչեյն տեխնոլոգիայի միջոցով։ 
Ըստ այդմ, անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել ոլորտում 
շրջանառվող «բլոկչեյն» հասկացության սահմանումները։ Ըստ Սատոշի 
Նակամոտոյի [10, p. 2] աշխատության` բլոկչեյնը գործարքների և տվյալ-
ների ապակենտրոնացված կառավարման միջոց է, որը հայտնի է որպես 

                                        
1 Թոքենը (token) կրիպտոգրաֆիկ առևտրային ակտիվ կամ գործիք է, որը հաճախ 

հանդիպում է բլոկչեյն համակարգում: 
2  Բլոկչեյն համակարգում գործարքը փոխանցման, ստուգման, գրանցման և 

պահպանման ընդհանուր գործընթացների ամբողջությունն է: 
3 Մայնինգը (կրիպտոհանքափորություն) բաշխված և ապակենտրոնացված կոնսեն-

սուսի արձանագրություն է, որը պայմանավորված է մաթեմաթիկական հավասարումների 
և տվյալների կոդավորմամբ։ Մայներ՝ մայնինգը իրականացնող մասնակից: 
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բիթքոինի՝ գաղտնի արտարժույթի հաջողության հիմքում գտնվող տեխ-
նոլոգիա: Դրա հիմնական նպատակն է ստեղծել ապակենտրոնացված 
միջավայր, որտեղ որևէ երրորդ կողմ չի վերահսկում գործարքները և 
տվյալները [16]։ 

• Բլոկչեյնն ապակենտրոնացված տեխնոլոգիա է՝ հասանելի բազ-
մաթիվ համակարգիչների վրա, որոնք վերահսկում և արձանագրում են 
գործարքները [14, p. 2]: Բլոկչեյնը թվային, ապակենտրոնացված, հան-
րային կերպով հասանելի գրանցամատյան է, որտեղ մայնինգով (կրիպ-
տոհանքափորությամբ) զբաղվող անհատները ժամանակագրական հա-
ջորդականությամբ գրանցում են բոլոր գործարքները1: 

• Բլոկչեյնը թույլ է տալիս պահպանել տվյալները համացանցի միջո-
ցով պաշտպանված, թափանցիկ եղանակով, առանց կենտրոնական կա-
ռավարման մարմնի: Հետևաբար բլոկչեյնը տեխնոլոգիա է, որը կոլեկտիվ 
համաձայնության (կոնսենսուսի) ու գրանցամատյանի բաշխված ապա-
կենտրոնացվածության միջոցով ստեղծում է վստահություն, պատասխա-
նատվություն և թափանցիկություն բոլոր մասնակիցների միջև [17]: 

• Բլոկչեյնը տվյալների շտեմարանի ստեղծման տեխնոլոգիա է, որը 
հիմնվում է համացանցի վրա և լիովին օգտագործում է իր բոլոր առավե-
լությունները, ներառյալ բաց արձանագրությունը, հաշվարկների և կոդա-
վորման ներունակությունը: Բաշխված գործարքների տվյալների շտեմա-
րանում յուրաքանչյուր նոր գործարք գրանցվում է նախորդներից հետո, 
առանց նախորդ գրառումները փոխելու կամ ոչնչացնելու հնարավորութ-
յան: Տվյալների շտեմարանը կազմված է ժամանակագրական կարգով, 
բաշխված է, ստուգված և պաշտպանված է կեղծումներից համակարգի 
մասնակիցների (հանգույցների) միջև վստահության և համաձայնության 
(կոնսենսուսի) բաշխվածության միջոցով [17, с. 19]: 

• Կրիպտոարժույթներն առաջացել են որպես բլոկչեյնի վրա հիմն-
ված ծրագրերի առաջին սերունդ և որպես թվային արժույթներ, որոնք 
հիմնված են կրիպտոգրաֆիայի և մասնակիցը մասնակցին ցանցի վրա։ 
Առաջին և ամենատարածված օրինակը բիթքոինն է [18]:  

• Բլոկչեյն համակարգում ցանցի պաշտպանությունը և փոխանցում-
ների մշակումն իրականացվում է մայնինգի (կրիպտոհանքափորության) 
միջոցով։ «Կրիպտոարժույթի մայնինգ» նշանակում է գործողություններ, 
որոնց արդյունքում կրիպտոարժույթի ձեռքբերման գործարքը ստուգվում 
և գրանցվում է բլոկչեյնում։ Մայնինգը հանրային գրանցամատյանում 
գործարքների ավելացման և վավերացման գործընթացն է [19]: 

                                        
1 «Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, Պ-253-

05.02.2018-ՖՎ-011/0: 
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Ոլորտում շրջանառվող վերոնշյալ սահմանումների վերլուծությունից 
բխում է սահմանման հնարավոր մեկ այլ՝ ընդհանրացված տարբերակ՝ 
կրիպտոարժույթը ծածկագրված (կոդավորված) թվային ակտիվ է, որն օգ-
տագործվում է որպես գործարքների գրանցման և փոխանցումների իրակա-
նացման այլընտրանքային տարբերակ: Այն գոյություն ունի միայն էլեկտ-
րոնային ցանցում թվային տվյալների (վիրտուալ գումար) տեսքով, որոնք 
պահպանվում են մեկ ընդհանուր ցանցին միացված մեծաքանակ համա-
կարգիչներում: Այսպիսով, ամփոփելով և ամբողջացնելով վերոնշյալ սահ-
մանումները, առաջ է գալիս հետևյալ համապարփակ սահմանումը. 

Կրիպտոարժույթը թվային միավոր է, որն իրացվում է ապակենտրո-
նացված, չմիջնորդավորված, թափանցիկ և կեղծիքները կանխարգելող 
բլոկչեյն տեխնոլոգիայի միջոցով և նպատակ ունի իրականացնելու փողի 
գործառույթ: 

Կրիպտոարժույթը վճարային համակարգի վիրտուալ՝ էլեկտրոնային 
այլընտրանքային տարբերակ է, որն իրացվում է բլոկչեյն համակարգում: 
Կրիպտոարժույթի միավորը քոինն է: Բլոկչեյն համակարգը, իր հերթին 
լինելով գործարքների դաշտ, պահպանվում է յուրաքանչյուր մասնակցի 
համակարգչում և ապահովում է տվյալ թվային միավորի անվտանգությու-
նը, ապահովությունը, չմիջնորդավորվածությունը և ապակենտրոնացվա-
ծությունը։ Հարկ է նշել նաև կրիպտոարժութային համակարգի գաղտ-
նիության մասին, որն ապահովվում է բանալիների առկայությամբ, վեջին-
ներս էլ փոխարինում են օգտատերերի անձնական տվյալները: Բանալի-
ները երկուսն են՝ հանրային (public) և անձնական (private) (հանրայինը 
կարող է հասանելի դառնալ բոլորին, իսկ անձնականի մասին գիտի 
միայն օգտատերը): Սա կարելի է նույնականացնել էլեկտրոնային հար-
թակներում մուտքանվան և գաղտնաբառի հետ. մուտքանունը կարող է 
հասանելի լինել բոլորին, իսկ գաղտնաբառը հասանելի է միայն օգտատի-
րոջը համակարգ մուտք գործելու համար: 

Գործարքի ամբողջականությունը ստուգվում է ալգորիթմներով և 
կրիպտոգրաֆիկ մեթոդներով։ Գործարքը, որը վավերացնում է գործարքի 
նախաձեռնողը, ուղարկվում է բլոկչեյն համակարգին միացված հանգույ-
ցին (մասնակցին), որը հաստատում է գործարքը և տարածում է այն ցան-
ցում այլ հանգույցների միջև։ Այս մասնակիցները ստուգում և տարածում 
են գործարքն իրենց մասնակիցների միջև, մինչև այն հասանելի կլինի 
ցանցի բոլոր հանգույցներին [20]: Գործարքները խմբավորված են բլոկե-
րով, որոնք կցվում են գոյություն ունեցող շղթաներին և այդ գործընթացը 
հայտնի է որպես մայնինգ։ Ցանցի աշխատանքն ուղղված է հաջորդ բլոկի 
վերաբերյալ կոնսենսուսի ձեռքբերմանը, որը ներառվում է բլոկչեյնում 
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կոնսենսուսի արձանագրության միջոցով: Վերջինս էլ ներառում է ապա-
կենտրոնացված կառավարման ապահովում, իսկություն, ամբողջակա-
նություն և համակարգի մասնակիցների միջև վստահություն (BFT) [21]: 
Դեֆակտո կոնսենսուս արձանագրությունը կատարված գործարքի ապա-
ցույցն է [22], որը ստիպում է մայներներին հաշվարկել Hash գործառույթը1, 
որն իր հերթին պետք է արդյունավետորեն ստուգելի լինի։ Հաշվի առնելով 
Proof-of-Work-ի հսկայական էներգիայի սպառումը՝ այլ բլոկչեյնները կի-
րառում են ավելի թեթև տարբերակներ, ինչպիսիք են՝ Proof-of-Stake-ը 
կամ վերոնշյալ երկուսի համադրությունը [23]: Բլոկչեյնի հիմքում ընկած է 
համակարգի անվտանգությունը, որը պայմանավորված է գործարքի ողջ 
գործընթացով, այսինքն՝ Ա անձի կողմից Բ անձին կատարվող փոխան-
ցումը, ստուգվում, գրանցվում և պահպանվում է համակարգի բոլոր մաս-
նակիցների մոտ (առօրյայում յուրաքանչյուր ֆինանսական գործարք կա-
տարվում և գրանցվում է առևտրային բանկերի կամ այլ ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից՝ միջնորդավորված գործողություն), իսկ 
հաշվի առնելով միլիոնավոր մասնակիցների քանակը, գոյություն չունի 
այնպիսի ծրագիր կամ մեթոդ, որ կարող է կեղծել կամ կոտրել համակար-
գը միաժամանակ միլիոնավոր համակարգիչներում: Հետագայում բլոկ-
չեյն համակարգի յուրաքանչյուր մասնակցի մոտ պահպանվում է այն տե-
ղեկատվությունը, որ օրինակ՝ X օրը Y ժամին Ա-ն Բ-ին փոխանցեց Z քա-
նակությամբ բիթքոին (bitcoin), էֆիրիում (ethereum) կամ կրիպտոարժույ-
թի որևէ այլ տեսակ: Այս տեղեկատվությունը պահպանվելու է յուրաքանչ-
յուր մասնակցի մոտ. հետագայում այլ փոխանցումների ժամանակ այս 
տեղեկատվությանը ավելանալու են այլ փոխանցումների տվյալներ, օրի-
նակ՝ XN օրը YN ժամին Գ-ն Դ-ին փոխանցեց ZN քանակությամբ բիթքոին: 
Այսինքն՝ համակարգում պահպանվում է կատարված փոխանցումների, 
գործարքների բոլոր տվյալները, սակայն այս ամենով հանդերձ համա-
կարգի որևէ մասնակից չի կարող տեսնել մյուս մասնակցի կրիպտոդրա-
մապանակի պարունակությունը: Այսպիսով, փոխանցման գործընթացը 
թափանցիկ է, սակայն անձնական ակտիվների գաղտնիությունը պահ-
պանվում է՝ տեսանելի չէ երրորդ անձանց, որից էլ բխում է անհատի սե-
փականության գերակայությունն իր ակտիվների նկատմամբ: 

Սույն հոդվածում կրիպտոարժութային համակարգի առանցքային 
ուսումնասիրության համար անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել 
ընդհանուր կրիպտոարժութային համակարգի սահմանափակումների և 
հնարավորությունների վերլուծություն, որի իրականացման համար կի-
րառվում է SWOT վերլուծության գործիքը։ Այս պարագայում վերլուծության 

                                        
1  Hash գործառույթն իրականացնում է որոշակի ալգորիթմի կողմից կատարված 

կամայական երկարության տողի տվյալների վերափոխումը: 
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գործիքը ծառայում է կրիպտոարժութային համակարգի առավելություն-
ների ու թերությունների, ինչպես նաև հնարավորությունների ու վտանգ-
ների բացահայտման և վերլուծության համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր 
է դառնում հասկանալ ոլորտի բացերը, հնարավոր խնդիրները ու զար-
գացման միտումները:  

Կրիպտոարժութային համակարգի ուժեղ կողմեր 
Ապակենտրոնացում: Կրիպտոարժութային համակարգում իրակա-

նացվող գործարքների վերահսկողությունը կենտրոնական մարմնի կող-
մից բացառվում է: Առօրյայում յուրաքանչյուր գործարք վերահսկվում է 
որևէ կենտրոնական մարմնի կողմից, սակայն կրիպտոարժութային հա-
մակարգում նման իրավասությունների և հնարավորությունների կենտրո-
նացումը բացառվում է. այն բաշխված է մասնակիցների միջև, որոնք վե-
րահսկում են կատարվող գործարքները՝ ապահովելով համակարգի վստա-
հելիությունը և արժանահավատությունը գրանցամատյանի միջոցով: 

Չմիջնորդավորվածություն: Կրիպտոարժութային համակարգի այս 
գործոնը հնարավորություն է տալիս բացառել կենտրոնական մարմնի 
կամ այլ նմանատիպ գործառույթ իրականացնող մարմնի ներգրավվա-
ծությունը գործարքի իրականացման ընթացքում: Գործարքի ընթացքում 
փոխանցումը կատարվում է բացառապես երկու օգտատիրոջ միջև, իսկ 
փոխանցման գործընթացի իրականացումը փաստում են համակարգի 
մյուս մասնակիցները:  

Թափանցիկություն: Բլոկչեյն համակարգը պահպանում է կատար-
ված գործարքների ողջ պատմությունը, դրանով իսկ ապահովելով համա-
կարգի թափանցիկությունը մասնակիցների միջև և ըստ այդմ՝ բացառում 
կեղծելու հնարավորությունները, քանի որ մեկ համակարգչում կամ հա-
մակարգիչների խմբում կեղծված բլոկերի շղթան կհակասի ցանցի մնա-
ցած բոլոր համակարգիչներում առկա բլոկերի ճիշտ շղթաներին և դուրս 
կմղվի ընդհանուր համակարգից մայներների կողմից: 

Անանունություն: Թեպետ առաջնորդվելով թափանցիկությամբ՝ հա-
մակարգն ապահովում է օգտատիրոջ ամբողջական անանունությունը: 
Յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է ստեղծել անսահմանափակ քանա-
կությամբ հասցեներ առանց անուն, հասցե կամ որևէ այլ տեղեկատվութ-
յուն նշելու։ 

Կեղծելու անհնարինություն: Առցանց գնումների կամ գործարքների 
համար հաճախ պահանջվող քարտերի և անձնական տվյալների մուտ-
քագրումը ներկայումս խարդախության, ֆինանսական պաշարների 
կորստի արդյունք կարող է դառնալ: Կրիպտոարժութային համակարգն 
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առաջնորդվում է բանալիների առկայությամբ, որոնք փոխարինում են բո-
լոր անձնական տվյալները: Գործարքը հաստատվում է համագործակցող 
անձնական ու հանրային բանալիների և ալգորիթմների կիրառմամբ: 

Ապահովություն և սեփականության գերակայություն: Կրիպտոար-
ժութային համակարգում կատարված վճարումները հնարավոր չէ չեղար-
կել, ինչպես նաև կրիպտոմետաղադրամները չեն կարող կեղծվել, կրկնօ-
րինակվել կամ կրկնակի ծախսվել: Հենց այս հնարավորությունները 
երաշխավորում են համակարգի ամբողջականությունը: Կրիպտոդրամա-
պանակի պաշարները պատկանում են և հասանելի են միայն օգտատի-
րոջը, հետևաբար հաշվի սառեցում կամ այլ ազդեցություն բացառվում է, 
որով և պայմանավորված է օգտատիրոջ՝ իր պաշարների նկատմամբ սե-
փականության գերակայությունը: 

Կրիպտոարժութային համակարգի թույլ կողմեր 
Իրավական համակարգի անպատրաստականություն: Որոշակի 

գործողությունների արդյունքում, որոնք հանգեցրել են կրիպտոակտիվնե-
րի կորստին հնարավոր չէ դիմել որևէ համակարգի (մարմնի) ակտիվները 
վերականգնելու կամ գործարքները չեղարկելու համար, ինչը պայմանա-
վորված է կրիպտոարժութային համակարգում իրավական կարգավորում-
ների բացակայությամբ։ 

Ստվերային շուկայի զարգացում: Թեև համակարգը թափանցիկ է, 
սակայն այն դեռևս մնում է գրավիչ հանցագործների և ստվերային գոր-
ծունեություն ծավալողների համար՝ պայմանավորված ապակենտրոնաց-
վածությամբ և անանունությամբ: Այս պարագայում կրիպտոարժութային 
համակարգը լավ հնարավորություն է համակարգչահենների (հակերնե-
րի) և հանցագործների լայն շրջանում անհրաժեշտ ռեսուրսների շրջանա-
ռությունն ապահովելու համար։ 

Կրիպտոարժութային համակարգի հնարավորություններ 
Անսահմանափակ գործարքների հնարավորություն: Յուրաքանչ-

յուր օգտատեր կարող է վճարել որևէ այլ օգտատիրոջը, ցանկացած վայ-
րում որտեղ առկա է հասանելի համացանց, անկախ մյուս օգտատիրոջ 
գտնվելու վայրից: Սա հատկապես հնարավորություն է թերզարգացած 
ֆինանսական համակարգերի կատարելագործման համար, մասնավո-
րապես` ձեռնարկատիրության և էլեկտրոնային առևտրի ոլորտներում։ 

Արագություն: Համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել 
փոխանցում ցանկացած վայրից մեկ այլ վայր մի քանի րոպեների ընթաց-
քում (BTC համակարգի մշակումից հետո)։ Սա հնարավորություն է ստեղ-
ծում հատկապես միջազգային գործարքների և միջազգային առևտրի հե-
տագա զարգացման համար։ 

Կրիպտոարժութային համակարգի վտանգներ 
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Սեփականության գերակայություն: Բանալիների կորցնելու կամ մո-
ռանալու պարագայում կրիպտոհաշիվը հնարավոր չէ վերականգնել, հետևա-
բար գոյություն չունի նաև համապատասխան կառուցակարգ բանալիների 
կորստի դեպքում սեփական հաշիվը վերականգնելու համար: 

Գների համակարգի անկայունություն: Համակարգին բնորոշ են 
գների կտրուկ տատանումները, որոնք կարող են հանգեցնել ինչպես շա-
հութաբեր ներդրումների, այնպես էլ կորուստների:  

Այսպիսով, կրիպտոարժույթների առաջացումը պայմանավորված էր 
էլեկտրոնային փողերի առավել կատարելագործված տարբերակի ստեղծ-
մամբ։ Կրիպտոարժույթների տատանումները և պետական կառավար-
ման մարմինների կողմից անվերահսկելիությունը հիմնական խոչընդո-
տող գոործոններն են թե՛ պետությունների, թե՛ անհատների համար, սա-
կայն շնորհիվ թվային ակտիվների համակարգի ապակենտրոնացվա-
ծության և չմիջնորդավորվածության, կրիպտոարժութային համակարգը 
շուկայում ապահովում է իր մրցակցային առավելությունն այլ արժույթների 
և ակտիվների նկատմամբ։ Ներկայումս գոյություն ունեն մի շարք կազմա-
կերպություններ, ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, որոնք ըն-
դունում են կրիպտոարժութային վճարային համակարգը որպես այլընտ-
րանք ավանդական արժութային վճարային համակարգին: Այդ շարքը 
համալրող կազմակերպություններն են Wikimedia, Microsoft, Expedia, 
Amazon և այլն։ Վերոնշյալ կազմակերպությունները և ընկերությունները 
շուկայում կազմում են բլոկչեյն համակարգի շրջանառությունն ապահովող 
սեգմենտների մի մասը։ Նկատելի է, որ այս կազմակերպությունների շար-
քում գլխավորապես ընդգրկված են մասնավոր կազմակերպությունները, 
սակայն անհրաժեշտ է փաստել, որ կրիպտոարժութային համակարգն 
իրականում ավելի լայն կիրառում ստանալու հնարավորություն ունի նաև 
պետական ոլորտում, սկսած թվային փողերի թողարկումից [24], մինչև 
առևտրի, առողջապահության, կառավարման, փաստաթղթաշրջանա-
ռության ապահովման համակարգերը: 

Հոդվածի շրջանակներում իրականացված վերլուծությունը փաստում 
է, որ դեռևս գոյություն չունի մեկ միասնական և/կամ ընդհանրական մո-
տեցում կրիպտոարժութային համակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև մեկ 
միասնական դիրքորոշում համակարգի ներդրման, իրագործման կամ 
կանխարգելման շուրջ:  

Կրիպտոարժույթների վերաբերյալ հասկացությունների ուսումնասի-
րության հիման վրա հոդվածում առաջարկվել է կրիպտոարժույթ եզրույթի 
առավել համապարփակ սահմանում: Հոդվածում առաջարկված հայերեն 
եզրույթները կարող են հիմք հանդիսանալ տեղեկատվական և ֆինանսա-
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կան տեխնոլոգիաների ոլորտներում հետագա տերմինաստեղծ գործու-
նեության համար, ինչպես նաև կրիպտոարժութային համակարգերի հե-
տագա կիրառության դեպքերի և դրանց առևտրայնացման կառուցակար-
գերի մշակման ու զարգացման համար: 
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ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РАМОК 
КРИПТОВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН, САМВЕЛ ОВАННИСЯН, АРПИНЕ ГЕВОРГЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 
 

Попытки внедрения криптовалютной системы в современную 
реальность способствуют выявлению и реализации возможностей 
экономического развития и достижения конкурентного преимущества. 
Статья затрагивает рамки общего понятия криптовалютной системы, 
анализ внешних и внутренних факторов среды криптовалютной сис-
темы; таким образом, представляя исторический очерк данной сферы 
и основные положения, обеспечивающие актуальность данного иссле-
дования.  

Ключевые слова: криптовалюта, криптовалютная система, бит-
коин, блокчейн, токен, майнинг, леджер, пиринг. 
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ՀՏԴ 330.59:338:316 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՈՐՊԵՍ 
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ 

ՍՈՆԱ ՀԱՐՈՅԱՆ1, ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

 
Հոդվածում սպառողական գների դասիչը (ինդեքսը) (այսու-

հետև՝ ՍԳԻ) դիտարկվել է առավելապես որպես բնակչության կեն-
սամակարդակի գնահատման ինդիկատոր, ինչի հետ կապված առաջ 
են քաշվել վերջինիս ուսումնասիրման այլ հարթություններ, ինչպես 
նաև մատնանշվել է ՍԳԻ-ի առավել համակողմանի հաշվարկման 
անհրաժեշտության կարևորությունը: Այստեղ ներկայացվել է սպա-
ռողական գների ինդեքսի` գնաճի ճշգրիտ գնահատումից շեղումը, և 
քննարկվել է դրա հիմնական պատճառները: Առաջարկվել է ՍԳԻ 
հաշվարկման նոր ձևաչափ (մոդել), որը զերծ է ներկա մեթոդաբա-
նության թերություններից: Մաթեմատիկորեն ցույց է տրվել ներկա-
յումս կիրառվող Լայսպերեսի բանաձևի գնաճը գերագնահատելու 
հատկանիշը, և ներկայացվել է ինդեքսի պլուտոկրատական բնույթը: 
Արդյունքում առաջարկվել է կիրառել կատարյալ ինդեքսներ, որոնք 
լավագույնս են գնահատում գնաճը: Հոդվածում առանձնակիորեն 
կարևորվել է ըստ որակի փոփոխության ինդեքսի ճշգրտումը և այս 
համատեքստում հեդոնիկ ձևաչափերի կիրառումը: 

Բանալի բառեր. սպառողական գների ինդեքս, գնաճ, կենսա-
մակարդակ, օգտակարություն, Լայսպերեսի ինդեքս, հեդոնիկ 
ձևաչափ: 

 

ՍԳԻ-ն տնտեսական կարևոր և լայն կիրառելի ցուցանիշներից է: ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի (այսուհետև՝ ՎԿ) մեթոդաբանական ցուցում-
ներում` որպես ՍԳԻ-ի օգտագործման և կիրառման հիմնական ուղղութ-
յուններ, նշված է այն` որպես գնաճի բնութագիր, դեֆլյատոր` ազգային 
հաշիվների ցուցանիշները հաստատուն գներով վերահաշվարկելու հա-
մար, աշխատավարձերի և թոշակների ինդեքսավորման գործակից [1, 
էջ 4]: Քանի որ ՍԳԻ-ն հանդիսանում է գնաճի բնութագիր, այն նաև հաշվի 
է առնվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային քաղաքա-
կանության մշակման և իրականացման գործընթացում: Այսպիսի լայն կի-
րառելիության պայմաններում կարևոր է ինդեքսի` որպես գնաճի գնահա-
տականի ճշգրտությունը: 1995 թ․ Միացյալ Նահանգների Սենատի որոշ-
մամբ ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով` Մայքլ Բոսկինի գլխավորութ-
յամբ, որը պետք է ուսումնասիրեր սպառողական գների ինդեքսի` գնաճի 
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ճշգրիտ գնահատումից շեղումը: Հանձնաժողովի աշխատանքի արդյուն-
քը եղավ 1996 թ. զեկույցը, որտեղ հաստատվեց, որ ՍԳԻ-ն միջինում 1,1 % 
գերագնահատում է գնաճը [2]: Սակայն այս աշխատանքն արժևորվեց 
նրանով, որ այստեղ ոչ միայն տրվեց ՍԳԻ-ի գնաճի ճշգրիտ գնահատու-
մից շեղման տոկոսը և դրա պատճառները, այլ արձանագրվեց մեկ այլ 
կարևոր դիտարկում, այն է` ՍԳԻ-ն որպես կենսամակարդակի արժեքի 
փոփոխության գնահատական ընդունելու նշանակալիությունը և վերջի-
նիս հետ կապված հայեցակարգային փոփոխությունների իրականացման 
անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև` ՍԳԻ-ի հաշվարկման ներկա մեթոդա-
բանական խնդիրների վերհանումը` առաջարկելով միջազգային պրակ-
տիկայում կիրառվող և տեսությունում առկա մի շարք մեթոդներ: 

ՀՀ ՎԿ-ի մեթոդաբանական ցուցումներում սահմանվում է, որ ՍԳԻ-ն 
որոշում է կայուն զամբյուղի ապրանքների գների և ծառայությունների սա-
կագների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը ժամանակի ընթաց-
քում և այդ արժեքի հարաբերակցության մեծությունը հաշվետու ժամա-
նակահատվածում բազիսային ժամանակահատվածի համեմատ [1, էջ 4]: 
Նշվում է նաև, որ ՍԳԻ-ն գների ինդեքսներից միակն է, որը օգտագործ-
վում է երկրներում որպես գնաճի ցուցանիշի փոխարինող, քանզի այն 
ապահովում է գնաճի տիրույթին վերաբերող նվազագույն պահանջները:  

Հարկ է նշել, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաշվարկվում է 
նաև բնականոն գնաճի ցուցանիշը` հիմնվելով սեզոնային տատանողա-
կան ապրանքների և վարչարարորեն կարգավորվող ծառայությունների 
արտաքսման մեթոդաբանության վրա, որի դեպքում ընդհանուր զամբյու-
ղից հանվում են այն ապրանքախմբերը, որոնց գնաճը կարճաժամկետ 
հատվածում գրեթե ամբողջությամբ պայմանավորված է առաջարկի գոր-
ծոններով [2, էջ 2]: Եվ չնայած բնականոն գնաճի ցուցանիշը զերծ է ՍԳԻ 
որոշ թերություններից, այդուհանդերձ հոդվածում վեր հանված մեթոդա-
բանական գրեթե բոլոր խնդիրները վերաբերում են նաև այս ցուցանիշին: 

Տեսության մեջ տրվում են տարբեր գնահատականներ, թե վերջիվեր-
ջո ինչ պիտի չափի սպառողական գների ինդեքսը: Հայեցակարգային դի-
լեման սպառողական գների ինդեքսի` որպես սպառողական զամբյուղի 
գների փոփոխության, թե՞ որոշակի կենսամակարդակի արժեքի փոփո-
խության գնահատական հանդիսանալու մեջ է:  

Կենսամակարդակը որոշակի ապրանքների, ծառայությունների, բա-
րիքների սպառումից ստացվող օգտակարությունն է: Այդ բարիքների սպառ-
ման համար մարդիկ վճարում են, և դրանց գների մակարդակի փոփոխութ-
յան գնահատականը տալիս է գլխավորապես ՍԳԻ-ն: Գների մակարդակի 
աճի արդյունքում նույն կենսամակարդակը պահելու արժեքը մեծանում է: 
Օրինակ` շատ երկրներում կատարվում է աշխատավարձերի, թոշակների 
ինդեքսացիա, որով պետությունը նույն կենսամակարդակը պահպանելու 
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ծախսը պահում է անփոփոխ: Սպառողական գների ինդեքսի գնաճի գերա-
գնահատման արդյունքում, փաստացի վճարվում է ավելին` քան հարկավոր 
էր կենսամակարդակի արժեքը միևնույնը պահելու համար:  

ՀՀ ՎԿ-ի կողմից տրված սահմանումից պարզ է, որ այն ընդունում է 
ՍԳԻ-ի հաշվարկման առաջին տարբերակը: Անհատի տեսանկյունից այս 
դեպքում ՍԳԻ-ն ցույց է տալիս, թե տվյալ անհատի կամ տնային տնտե-
սության համար որքանով են փոփոխվել որևէ ֆիքսված զամբյուղ ձեռք 
բերելու վրա կատարվող ծախսերը: Երկրորդ դեպքում, ՍԳԻ-ն չափում է, 
թե որքան է որոշակի կենսամակարդակը պահպանելու արժեքը: Նախ և 
առաջ պետությունը մտահոգված է քաղաքացիների կենսապայմանների 
բարելավմամբ, ուստի դրանց գնահատման համար ցուցանիշի առկայութ-
յունն էական է: Տեսության մեջ նույնպես կարևորվում է կենսամակարդա-
կի արժեքի փոփոխության ձևաչափով ՍԳԻ-ի հաշվարկը [3]: Բոսկինի 
հանձնաժողովի վերջնական զեկույցում հիմնարար առաջարկություննե-
րից մեկը ԱՄՆ աշխատանքի վիճակագրական բյուրոյին այս ձևաչափին 
անցումն էր:  

Կենսամակարդակի արժեքի ձևաչափով ՍԳԻ-ն հաշվի է առնում փո-
փոխվող ճաշակները, և, ինչն էլ ավելի կարևոր է, ապրանքները փոխա-
րինելու հնարավորությունը: Ենթադրենք զամբյուղում ընդգրկված որևէ 
ապրանքի գինը բարձրացել է: Կայուն զամբյուղի ձևաչափով այս փոփո-
խությունը ազդում է վերջնական ՍԳԻ վրա` անտեսելով այն իրողությունը, 
որ անհատը տվյալ ապրանքի գնի բարձրացման դեպքում կարող է գնել 
մեկ ուրիշ ապրանք` ստանալով միևնույն օգտակարությունը: Երբ խնձորի 
գինը բարձրանա, մարդիկ դրա փոխարեն կգնեն նարինջ: Կենսապայ-
մանների արժեքի ձևաչափով այս խնդիրը չկա, քանի որ նախկինում 
խնձոր գնած անհատի կենսամակարդակը` ստացվող օգտակարությունը, 
նույնն է, ինչ այժմ` նարինջ: Հարկ է նշել, որ այս արդյունքը կարող է 
ստացվել նաև սպառողական զամբյուղից դուրս ապրանքների դեպքում 
[4, p. 15-25]: Կայուն զամբյուղի ձևաչափով հաշվարկված ՍԳԻ-ն նաև ան-
տեսում է նոր ապրանքների ի հայտ գալը: Երբ շուկայում հայտվում է նոր 
ապրանքատեսակ, սպառողները շահում են, ինչն արտահայտվում է 
ավելի բարձր կենսամակարդակով, սակայն ՍԳԻ-ն այս փոփոխությունը 
կրկին անտեսում է: 

Ամենանշանակալի խնդիրներից է ապրանքների և ծառայությունների 
որակական փոփոխությունների անտեսումը: Կայուն զամբյուղի ձևաչափն 
անտեսում է գնային փոփոխություններով չարտահայտված որակական 
փոփոխումները: Գների կայունության պարագայում ապրանքների և ծա-
ռայությունների որակական բարելավմամբ մարդկանց կենսամակարդա-
կը կբարձրանա, սակայն ՍԳԻ-ն այս փոփոխությունն անտեսում է ներկա 
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մեթոդաբանությամբ: Մինչդեռ կենսամակարդակի արժեքի փոփոխութ-
յան ձևաչափով ՍԳԻ-ի որակական փոփոխությունները հաշվի է առնում, 
չէ որ հենց դրա հայեցակարգի մեջ ներառված է կենսամակարդակը ու 
սպառումից օգտակարությունը: Այլ դեպք է, երբ գների փոփոխությունը 
ուղեկցված է որակական փոփոխություններով: ՍԳԻ-ն այս որակական 
փոփոխությունները` իրական մեծություն, սակայն ճանաչում է որպես 
գնաճ` անվանական մեծություն: Փոփոխականների իրականի և անվանա-
կանի դասակարգումը` տեսության մեջ հայտնի` որպես դասական երկ-
վություն, այս դեպքում արդյոք խատված չէ՞: Չէ՞ որ գնաճի, որն անվանա-
կան փոփոխականի դասական օրինակ է, գնահատական հանդիսացող 
սպառողական գների ինդեքսը, մեթոդաբանական թերությունների պատ-
ճառով ներառում է ապրանքի որակական փոփոխությունը, ինչն արդեն 
իրական մեծություն է: Այսինքն` երբ զամբյուղում ընդգրկված ապրանքի 
գինը բարձրանում է երկու անգամ, սակայն միևնույն ժամանակ որակի 
երկու անգամ բարձրանալու պարագայում, կայուն զամբյուղով ՍԳԻ-ն ճա-
նաչում է գնաճ, չնայած անհատներն այժմ, ծախսելով երկու անգամ շատ 
գումար, ստանում են երկու անգամ ավելի որակյալ ապրանք և հետևա-
բար երկու անգամ ավելի բարձր օգտակարություն` չզգալով կենսամա-
կարդակի փոփոխություն: Որակական փոփոխությունների ճշգրտման 
որոշ մեթոդներ կիրառվում են ՀՀ ՎԿ-ի կողմից: Մեթոդաբանական ցու-
ցումներում նշվող մեթոդներից է փորձագիտական, ուղղակի կամ պարզ 
համադրման, տեսականու ժամանակային համընկման, կամրջային հա-
մընկման, հոմոգեն ձևաչափի փոփոխության տեղադրման, տարբերակի 
արժեքի ճշգրտման մեթոդները: Կցանկանայինք ընդգծել ապրանքների և 
ծառայությունների որակական ճշգրտումների համար հեդոնիկ ձևաչափե-
րի նպատակահարմարությունը: Հեդոնիկ ձևաչափերը իրենցից ներկա-
յացնում են ռեգրեսիոն ձևաչափեր, որտեղ կախյալ փոփոխականը ապ-
րանքի կամ ծառայության գինն է` բնութագրվելով անկախ փոփոխական-
ներով` հաշվի առնելով նաև որակական հատկանիշները և գնահատելով 
դրանց ազդեցությունը գնի վրա: Արդյունքում որակականի հաշվին գնա-
յին փոփոխությունները գնահատվում և ճշգրտվում են: Չնայած այս ձևա-
չափերի կառուցումը ռեսուրսատար և ժամանակատար է, սակայն` հնա-
րավոր: Հեդոնիկ ձևաչափերի առումով տեսության մեջ կան ինչպես կողմ-
նակիցներ, այնպես էլ` սկեպտիկներ [5]:  

Հեդոնիկ ձևաչափերը կիրառելի են միջազգային պրակտիկայում: ԵՄ 
երկրներից տասը կիրառում են հեդոնիկ ձևաչափեր, սակայն ապրանք-
ների մասնաբաժինը, որոնց նկատմամբ կիրառվում է որակի հեդոնիկ 
ճշգրտում, ցածր է (կիրառվում են ընդգրկված ապրանքների ընդամենը 
0,5%-ի նկատմամբ): Էլեկտրոնային երկարաժամկետ ապրանքների հա-
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մար` լվացքի մեքենա, հեռուստացույց, և այլն, հեդոնիկ ճշգրտում կատար-
վում է Գերմանիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում: 
Նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների համար ճշգրտում կատարվում է 
Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում: Բոլոր 
տեսակի հագուստեղենի համար Շվեդիայում կատարվում է ճշգրտում: 
Ֆրանսիայում և Ավստրիայում հեդոնիկ ձևաչափեր են կիրառվում բեսթ-
սելլեր գրքերի համար: Շատ եվրոպական երկրներ շարունակական ուսում-
նասիրություններ են իրականացնում և պլանավորում են կիրառել այս մե-
թոդն այլ ապրանքների դեպքում ևս [6]: Ի տարբերություն ԵՄ-ի` հեդոնիկ 
ձևաչափերը ավելի լայն կիրառելի են ԱՄՆ-ում` սմարթֆոններ, համացան-
ցային ծառայություններ, հագուստեղենի տեսակներ և այլն [7]: 

Գտնում ենք, որ չնայած հեդոնիկ ձևաչափերի դժվարամատչելիութ-
յանը, այնուամենայնիվ որակական ճշգրտման ավելի լավ մեթոդ դեռևս 
չկա, ուստի անհրաժեշտ է ընդունել և որքան հնարավոր է կիրառել այն: 

Կենսամակարդակի արժեքի ինդեքսի դեպքում լուրջ խնդիր է տիրույ-
թը, որովհետև կենսամակարդակի վրա ազդող գործոնները բազմաթիվ 
են, և ներառել բոլորն անհնար է մեթոդաբանական առումով, նաև` 
խնդրահարույց կիրառական տեսանկյունից: Արդյոք արտաքին գործոն-
ները, ինչպիսիք են` կյանքի միջին տևողությունը, հանցագործությունների 
մակարդակը, շրջակա միջավայրը, եղանակը, կրթության միջին տևո-
ղությունը և այլն, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում կյանքի որակի 
վրա, պետք է ներառվեն սպառողական գների ինդեքսում: Տեսության մեջ 
հաճախ խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ այս գործոնների ներառումից ու 
թեև կենսամակարդակի արժեքի ձևաչափով հաշվարկված ՍԳԻ-ն ըն-
դունված է որպես նպատակակետ, հաշվարկել սահմանափակ կամ պայ-
մանական գների ինդեքս` անտեսելով արտաքին գործոնները: Սակայն 
գտնում ենք, որ այն արտաքին գործոնները, որոնց նկատմամբ թիրախա-
յին պետական քաղաքականություն է վարվում, այնուամենայնիվ պետք է 
ներառվեն գների ինդեքսի մեջ, քանի որ պետությունը այդ քաղաքակա-
նությունը վարելու համար ֆինանսավորվում է հարկերի միջոցով, որոնք 
ուղղակի ազդեցություն ունեն գների մակարդակի վրա: Օրինակ` բնա-
պահպանական հարկի բարձրացումը թեև հանգեցնում է որոշ ապրանք-
ների գների բաձրացման, սակայն ֆինանսներ է տրամադրում օրինակ 
շրջակա միջավայրի նախարարությանը շրջակա միջավայրի բարելավ-
մանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպման համար: Գների բարձ-
րացումը, որը բացասական ազդեցություն ունեցավ կենսամակարդակի 
վրա, ուղեկցվեց շրջակա միջավայրի բարելավմամբ: Գտնում ենք, որ այս-
պիսի գործոնները պետք է հաշվի առնվեն: Հարկերի դրույքաչափերի փո-
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փոխությունները նույնպես վերհանում են խնդիրներ կայուն զամբյուղի մե-
թոդաբանությամբ հաշվարկված ինդեքսում, քանի որ վերջինս, ուղեկցվե-
լով գների փոփոխություններով, հաշվի չի առնում պետական ինստի-
տուտների գործուենության արդյունքները: Այսինքն, եթե հարկերը բարձ-
րանան, որը գրեթե միշտ հանգեցնում է գների բարձրացման, ՍԳԻ-ն կար-
ձանագրի գնաճ, չնայած այն բանին, որ հարկերի բարձրացման արդյուն-
քում պետությունը կատարում է ծախսեր` վերանորոգելով ավտոճանա-
պարհները, դպրոցները, բարելավելով պետական ինստիտուտները և 
այլն, բարելավելով բնակչության կենսամակարդակը: Հարկերի հաշվին 
գների բարձրացումը արձանագրվում է, սակայն այդ հարկերի օգտա-
գործման հաշվին օրինակ ավտոճանապարհների վերանորոգումը ոչ, ինչը 
կրկին խնդրահարույց է [8]:  

Հետաքրքիր են տեսության մեջ գների ինդեքսների կառուցման այլ 
մոտեցումները: Օրինակ` ստոխաստիկ մոտեցումը, ըստ որի` կա մի հիմ-
նարար և չդիտարկվող գների մակարդակ, որի շուրջ առանձին ապրանք-
ների և ծառայությունների գներն ու սակագները պատահական բաշխված 
են [9]:  

Գների ինդեքսի հաշվարկման համար տեսության մեջ սովորաբար 
նշվում է Լայսպերեսի, Պաաշեի և Ֆիշերի ինդեքսները: Ըստ ՀՀ ՎԿ մե-
թոդաբանական ցուցումների` ՀՀ ՍԳԻ-ի համար կիրառվում է Լայսպերե-
սի ինդեքսը, որը միջազգային մակարդակով նույնպես ամենակիրառելին 
է: Լայսպերեսի դասական բանաձևի փոխարեն օգտագործվում է դրա մո-
դիֆիկացված տարբերակը, սակայն էությունը և դրանից բխող խնդիրնե-
րը չեն վերանում: Լայսպերեսի ինդեքսի լայն կիրառելիությունը կապված 
է դրա գործնական դյուրինության հետ: Վիճակագրական ծառայություն-
ներն արդյունավետորեն դիտարկում են զամբյուղում ներառված ապ-
րանքների և ծառայությունների գները, սակայն տնային տնտեսություննե-
րի կողմից դրանց սպառման քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հետ կապված ունենում են խնդիրներ: Սպառված ապրանքների և ծառա-
յությունների վերաբերյալ տվյալները ստացվում են հարցումների միջո-
ցով, որը ժամանակատար և ռեսուրսատար գործընթաց է, իսկ համապա-
տասխան տվյալները ստացվում են ժամանակային լագով: ՀՀ ՎԿ-ի դեպ-
քում ժամանակային լագը մեկ տարի է, ինչը նշանակում է, որ օրինակ 
2019 թ․ ՎԿ-ն ունենում է 2018 թ․-ի տվյալները: Ստորև դիտարկենք Լայս-
պերեսի և Պաաշեի ինդեքսների բանաձևերը` 

𝑃𝑃𝐿𝐿 = ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

  (1) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

  (2) 

𝑝𝑝𝑖𝑖1 –ն i-րդ ապրանքի գնի մակարդակն է հաշվետու տարում, 
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𝑝𝑝𝑖𝑖0 –ն` i-րդ ապրանքի գնի մակարդակը` բազիսային տարում, 
𝑞𝑞𝑖𝑖0 –ն` i-րդ ապրանքի քանակությունը` բազիսային տարում, 
𝑞𝑞𝑖𝑖0 –ն` i-րդ ապրանքի քանակությունը` բազիսային տարում: 
Բանաձևերի կառուցվածքից արդեն երևում է Լայսպերեսի ինդեքսի 

հաշվարկման դյուրինությունը, քանի որ կիրառվում է ապրանքների քա-
նակությունների մասին տվյալները բազիսային տարվա համար: Պաաշեի 
ինդեքսի հարկավոր տվյալներից է ապրանքի քանակությունների վերա-
բերյալ վիճակագրությունը հաշվետու տարում, որը, ինչպես վերը նշվեց, 
անհասանելի է: Համեմատենք այս երկու ինդեքսները կենսամակարդակի 
արժեքի փոփոխությունները գնահատող ինդեքսի տեսական բանաձևի 
հետ`  

𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝0)

   (3) 

u0 –ն ` սպառումից օգտակարությունը բազիսային տարում, 
u1 –ն` սպառումից օգտակարությունը հաշվետու տարում, 
p1 –ն` գինը հաշվետու տարում, 
p0 –ն` գինը բազիսային տարում, 
c –ն` կատարված ծախսը: 
Բանաձևում տրված է ծախսերի գործառույթը: Կատարվող ծախսը իր 

մեջ ներառում է գնի և օգտակարության ասպեկտները: Որքան մեծ է օգ-
տակարությունը կամ որքան բարձր է գնի մակարդակը, այդքան բարձր է 
սպառման ծախսը: Փորձենք համեմատել (1) և (3) բանաձևերը: 3-րդ բա-
նաձևում օգտակարության մակարդակը բազիսում համապատասխանում 
է բազիսային տարում սպառողական զամբյուղի ապրանքների սպառված 
քանակությանը, այսինքն` հենց այդ քանակության սպառումից ստացվել 
է օգտակարությունը: Գնաճի պարագայում անհատը կարող է ստանալ 
նույն օգտակարությունը բազիսային զամբյուղը սպառելիս, սակայն նա 
կարող է նաև կազմել այլ զամբյուղ, սպառել այլ ապրանքներ, որոնց դեպ-
քում գնաճ չի արձանագրվել և ստանալ միևնույն օգտակարությունը, կա-
տարելով քիչ ծախս, ուստի հետևում է, որ Լայսպերեսի ինդեքսը 3-րդ բա-
նաձևի վերին սահմանն է` 

𝑃𝑃𝐿𝐿 =
∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝0)

=>  𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝0)

=>  𝑃𝑃𝐿𝐿 = ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

 ≥ 𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝0)

  

[10, p. 169-174] 
Պաաշեի ինդեքսի պարագայում կարելի է նույն տրամաբանությամբ 

ցույց տալ, որ այն ստորին սահմանն է` 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1
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𝑃𝑃𝑐𝑐 =
𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢0,𝑝𝑝0)

=>  𝑃𝑃𝑐𝑐 =
𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝0)

=>  𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖1𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

 ≤  𝑃𝑃𝑐𝑐 =
𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝1)
𝑐𝑐(𝑢𝑢1,𝑝𝑝0)

  

Վերը նշված երկու տրամաբանական դիտարկումներից ստացվում է, 
որ կենսամակարդակի արժեքի փոփոխության հայեցակարգով կառուց-
ված գների ինդեքսի վերին սահմանը Լայսպերեսի ինդեքսն է, իսկ ստո-
րինը` Պաաշեի ինդեքսը, և իրականը գտնվում է այս երկուսի միջակայ-
քում: Տեսության մեջ հայտնի դիտարկումը, որ Լայսպերեսի ինդեքսը գե-
րագնահատում է գնաճը, իսկ Պաաշեի ինդեքսը` թերագնահատում, մա-
թեմատիկորեն հաստատվում է վերը դիտարկման միջոցով: Այսպիսով 
հանգում ենք Ֆիշերի ինդեքսին, որը այս երկուսի երկրաչափական մի-
ջինն է` 

𝑃𝑃𝐹𝐹 =  �𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃   (4) 
Ֆիշերի «իդեալական» ինդեքսը փաստորեն հենց այն ինդեքսն է, որ 

փոփոխունակության ազդեցությունը հաշվի է առնում և զերծ է նախորդ 
երկու ինդեքսների թերություններից: Ֆիշերի ինդեքսը պատկանում է կա-
տարյալ (superlative) ինդեքսների ընտանիքին, որոնք լավագույնս գնահա-
տում են կենսամակարդակի արժեքային փոփոխությունները [11, p. 115-145]: 
Կատարյալ ինդեքսների օրինակ է նաև Տորնքվիստի ինդեքսը [12], [13]` 

ln𝑃𝑃𝑇𝑇 = ∑ 1
2

(𝑆𝑆𝑖𝑖0 + 𝑆𝑆𝑖𝑖1) ln 𝑃𝑃𝑖𝑖1
𝑃𝑃𝑖𝑖0

𝐼𝐼
𝑖𝑖=1   (5) 

S - ն ապրանքի վրա կատարված ծախսի կշիռն է` ընդհանուր 
սպառման մեջ: 

Մեկ այլ արձանագրում` կապված է Լայսպերեսի և Պաաշեի ինդեքս-
ների «պլուտոկրատական» լինելու մեջ: Տեսության մեջ հայտնի պլուտոկ-
րատական անվանումը վերաբերում է ինդեքսների` հարուստ բնակչութ-
յանը, համենայնդեպս` ավելի շատ սպառողներին, ավելի մեծ կշիռներ 
տալուն: Պլուտոկրատական ինդեքսներին հակադարձվում են դեմոկրա-
տական ինդեքսները, որոնք բոլոր միավորներին տալիս են հավասարա-
չափ կշիռներ: Ստորև կներկայացնենք Լայսպերեսի ինդեքսի պլուտոկրա-
տական հատկանիշը: Նախ` անհրաժեշտ է դիտարկել ինդեքսը անհատա-
կան և ընդհանուր մակարդակներում [14]: 

𝑃𝑃𝐿𝐿 =
∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃�́�𝐿 =
∑ 𝑞𝑞𝚤𝚤0́ 𝑝𝑝𝑖𝑖1𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

∑ 𝑞𝑞𝚤𝚤0́ 𝑝𝑝𝑖𝑖0𝐼𝐼
𝑖𝑖=1

 

Ձևափոխումների արդյունքում, որոնք տեղի սղության պատճառով, 
չենք ներկայացնի, ստացվում են հետևյալ բանաձևերը` 

𝑃𝑃𝐿𝐿 = �𝑆𝑆𝑖𝑖0𝑟𝑟𝑖𝑖1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
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𝑃𝑃�́�𝐿 = �𝑆𝑆𝚤𝚤0́ 𝑟𝑟𝑖𝑖1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

𝑟𝑟𝑖𝑖1 =
𝑃𝑃𝑖𝑖1
𝑃𝑃𝑖𝑖0

 

𝑆𝑆𝑖𝑖0 =  
𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0
∑𝑞𝑞𝑖𝑖0𝑝𝑝𝑖𝑖0

 

𝑐𝑐0 = �𝑝𝑝𝑖𝑖0𝑞𝑞𝑖𝑖0

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

Տնտեսագիտական նշանակությամբ 𝑟𝑟𝑖𝑖1 -ը բազիսային և հաշվետու 
տարում ապրանքի հարաբերական գինն է, 𝑆𝑆𝑖𝑖0-ը` ապրանքի վրա կատար-
ված ծախսի մասնաբաժինը ընդհանուր սպառման մեջ, և վերջապես 
𝑐𝑐0-ը` բազիսային տարում ընդհանուր սպառման վրա կատարված ծախսն 
է: Անհատական ինդեքսի դեպքում այս փոփոխականները նույն նշան-
ակությունն ունեն, սակայն տնային տնտեսությունների մակարդակում: 
Երկու մակարդակների միջև կա հետևյալ կապը` 

𝑆𝑆𝑖𝑖0 = �
𝑥𝑥0́
𝑋𝑋0
𝑠𝑠𝚤𝚤0́ 

Այսպիսով, սկզբնական փուլում դիտարկեցինք ինդեքսը անհատա-
կան մակարդակում` այնուհետև կատարելով ագրեգացիա, որի արդյուն-
քում ստացվեց վերոնշյալ բանաձևը: Բանաձևից կարելի է եզրակացնել, 
որ տնային տնտեսության սպառման մասնաբաժինը ընդհանուր երկրի 
մակարդակով սպառման մեջ իր ազդեցությունն ունի վերջնական ինդեք-
սի վրա, և որքան մեծ է տնային տնտեսության մասնաբաժինը, այնքան 
ավելի մեծ կշիռ ունի տնային տնտեսությունը վերջնական ինդեքսի ագրե-
գացիայում [15], [16]: Դեմոկրատական ինդեքս ստանալու համար տե-
սության մեջ առաջարկվող գաղափարներից է յուրաքանչյուր տնային 
տնտեսության համար ինդեքսի կառուցումը, և դրանց պարզ միջինով 
վերջնական ինդեքսի ստացումը, սակայն այս մեթոդը ժամանակատար, 
ռեսուրսատար, դժվարամատչելի է վիճակագրական ծառայությունների 
համար: Հաշվի առնելով գների ինդեքսի պլուտոկրատական հատկանիշը` 
առաջարկում ենք բացի վերջնական ՍԳԻ-ից, հրապարակել նաև ինդեքս-
ներ տարբեր սոցիալական խմբերի համար` լուծելով նաև այդ սոցիալա-
կան խմբերի սպառման խզումների խնդիրը: Տարբեր սոցիալական խմբե-
րում սպառման կառուցվածքը տարբեր է, և մի ապրանքի գնի փոփոխութ-
յունը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ սոցիալական մի խմբի վրա, 
մեկ այլում ունենալով չնչին ազդեցություն: 

Ամփոփման համար մեջ բերենք Իրվինգ Ֆիշերի արտահայտություն-
ներից մեկը. «Ո՞ր ինդեքս թվերն են լավագույնը: Բնականաբար, շատ բան 
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կախված է օգտագործման նպատակից»: Կախված կիրառելիության 
նպատակից` ինդեքսի կառուցման մի ձևաչափը գերազանցում է մյուսին: 
Այդուհանդերձ, ելնելով ինդեքսի կիրառելիությունից, հասարակության 
ընկալումից, առանձնակիորեն կարևորում ենք ՍԳԻ-ի` որպես կենսամա-
կարդակի արժեքի փոփոխության գնահատականի ընդունումը, ինչը հիմք 
կարող է հանդիսանալ մեթոդաբանական խնդիրների լուծման համար: 
Դիտարկելով Լայսպերեսի ինդեքսի թերությունները` առաջարկում ենք 
գոնե ժամանակային լագով հրապարակել Պաաշեի և Ֆիշերի ինդեքսնե-
րը` նաև աշխատելով այլ փորձարարական ինդեքսների կառուցման վրա: 
Որակի ճշգրտման համար կարևորում ենք հեդոնիկ ձևաչափերի լայն կի-
րառելիությունը: Միաժամանակ գտնում ենք, որ արտաքին գործոնները, 
որոնց նկատմամբ վարվում է թիրախավորված պետական քաղաքակա-
նություն, պետք է ևս ներառվեն: Ինչ վերաբերում է ինդեքսի պլուտոկրա-
տական հատկանիշին, առաջարկում ենք հրապարակել ՍԳԻ` տարբեր սո-
ցիալական խմբերի համար:  
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ 
ЖИЗНИ 

СОНА АРОЯН1, РАФАЭЛ ПЕТРОСЯН2 

1Академия государственного управления Республики Армения 
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В статье индекс потребительских цен в основном рассматривался 
как показатель уровня жизни населения, в связи с чем были выдвинуты 
другие области исследования последнего, также подчеркнута важность 
более комплексного расчета ИПЦ. Представлен индекс отклонения 
потребительских цен от точной оценки инфляции, и обсуждены основ-
ные причины этого. Предложена новая модель расчета ИПЦ, свободная 
от недостатков настоящей методологии. Математически представлена 
особенность переоценки инфляции используемой в настоящее время 
формулы Ласпейреса, и представлена плутократическая природа ин-
декса. В результате предлагается использовать совершенные индексы, 
которые лучше всего оценивают инфляцию. В статье особо подчер-
кивается корректировка индекса изменения качества и применение 
гедонистических моделей в этом контексте. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, ИПЦ, инфляция, 
уровень жизни, полезность, индекс Ласпейреса, гедонистическая модель. 
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In the article, consumer price index is mostly considered as an indicator 
of population's living standards, in connection with which other areas of study 
of it have been put forward and the need for a more comprehensive CPI 
calculation was highlighted. In the article, the deviation from the accurate 
inflation estimation of the consumer price index is presented and its main 
reasons are discussed. A new CPI calculation model is proposed that avoids 
the flaws of the current methodology. The characteristic of overestimating 
the inflation of the currently used Laspeyres formula is shown 
mathematically, and the plutocratic nature of the index has been presented. 
As a result, it is suggested to use superlative indices that best estimate 
inflation. The article particularly emphasizes the adjustment of the quality 
change index and the application of hedonic models in this context. 

Keywords: Consumer price index, CPI, inflation, living standards, utility, 
Laspeyres formula, hedonic models 
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ՀՏԴ 378.1 (479.25) 

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Վ․  Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 

Հոդվածում քննարկվում են բուհական ինքնավարության հիմ-
նական տեսակները և ընդհանուր հիմնաբաղադրիչները՝ դրանք դի-
տարկելով ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման արդյունա-
վետության ապահովման համատեքստում: Բուհական ինքնավա-
րությունը բուհերի կանոնադրական գործունեության արդյունավե-
տության, ռազմավարական (երկարաժամկետ) զարգացման, գիտե-
լիքահենք տնտեսության խթանման և ազգային ու միջազգային աշ-
խատաշուկաներում բարձրագույն կրթության կայունության և մրցու-
նակության ապահովման առանցքային նախապայմաններից է: 
Ակադեմիական, կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ), աշխատա-
կազմի կառավարման և ֆինանսական ինքնավարության միջոցով 
բուհերն արդյունավետ են դարձնում իրենց ռազմավարական կառա-
վարումը, առանցքային շահակիցների ներգրավման գործընթացնե-
րը և կրթական, գիտահետազոտական, նորարարական ու ձեռնար-
կատիրական գործունեությունը՝ համաչափորեն բարձրացնելով բու-
հերի սեփական դերակատարությունը տնտեսական մրցունակութ-
յան և բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման գործըն-
թացներում: 

Բանալի բառեր. բուհական ինքնավարություն, ռազմավարա-
կան կառավարում, բուհերի ակադեմիական, կազմակերպական, աշ-
խատակազմի կառավարման և ֆինանսական ինքնավարություն: 

 
ՀՀ բարձրագույն կրթության զարգացման գործընթացներն ու հեռա-

նկարներն անհրաժեշտ է դիտարկել երկրի զարգացման և տնտեսական 
կայունության ու մրցունակության ապահովման համատեքստում: ՀՀ 
բարձրագույն կրթության քաղաքականության, բուհերի կանոնադրական 
գործառույթների ու մրցունակ ռազմավարությունների արդյունավետ իրա-
կանացումը պետք է նպատակաուղղված լինի՝ 

• որակյալ և մրցունակ մասնագետների պատրաստմանն ու մասնա-
գիտական զարգացմանը՝ նպատակաուղղված աշխատաշուկաների կա-
րիքների բավարարմանը և գիտելիքահենք հասարակության կայուն զար-
գացմանը, 
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• մասնագետների ու գիտամանկավարժական կադրերի գործառու-
թային գրագիտության, կրթական, հասարակական, գիտահետազոտա-
կան, նորարարական և ստեղծագործական գործունեության խթանմանն 
ու արդյունավետության բարձրացմանը, 

• ազգային ու միջազգային մակարդակներում կրթության և գիտութ-
յան համակարգերի մրցունակության շարունակական ապահովմանը,  

• բուհական ինքնավարության (ակադեմիական, կազմակերպա-
կան, աշխատակազմի կառավարման և ֆինանսական) ընդլայնմանը, 

• բուհերի ֆինանսական կայունության ապահովման կառուցակար-
գերի մշակմանը և գործառմանը, 

• երկրի մրցունակության բարձրացմանը, գիտելիքահենք տնտե-
սության զարգացմանը և կայունության ապահովմանը, 

• պետականության ամրապնդմանը, ազգային անվտանգության 
ապահովմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ու շա-
րունակական զարգացմանը, 

• ազգային ինքնության պահպանմանը (հայապահպանությանը) և 
զարգացմանը, 

• համամարդկային, ազգային (պետական) և պատմամշակութային 
արժեքների պահպանմանը, փոխանցմանն ու տարածմանը: 

Հաշվի առնելով ՀՀ բարձրագույն կրթության քաղաքականության և 
բուհերի ռազմավարությունների ապահովման վերոնշյալ նպատակները՝ 
բուհերը ներկայումս դիտարկվում են որպես՝ 

• արժեք ստեղծող և տնտեսության մրցունակությունը խթանող ինս-
տիտուցիոնալ կառույցներ, որոնք արտացոլում են պետության մրցակցա-
յին առավելությունը և իրականացնում են բարձրագույն կրթության պե-
տական քաղաքականության գերակայությունները, 

• նոր գիտելիքի, գիտական արտադրանքի, նորարարությունների և 
նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման աղբյուր, ինչպես նաև 
դրանց ներդրման, փոխանցման ու տարածման շարունակականությունն 
ապահովող առանցքային ռեսուրս, 

• մարդկային կապիտալ ստեղծող, այն շարունակաբար զարգացնող 
և գիտելիքահենք տնտեսությունում այդ կապիտալի իրականացումը և 
երկրի մրցունակությունը խթանող հենքային հարթակ, 

• գործառութային գրագիտությամբ ու արժանահավատ որակավո-
րումներով մասնագետներ պատրաստող կրթահամալիրներ, 

• երկրի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը և սոցիա-
լական բարեկեցությանը նպաստող դերակատարներ, 

• մասնագիտական կապերի հաստատման և շարժունության 
խթանման միջոցով ազգային և համամարդկային արժեքները տարածող 
գործակալներ: 
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Մրցունակ բուհերը պետք է ազգային ու միջազգային մակարդակնե-
րում ճանաչելի լինեն իրենց կրթության որակով ու գիտական արդյունքնե-
րով և ձգտեն պահպանել այդ կարգավիճակը երկարաժամկետ հեռանկար-
ներում: Մրցունակության ապահովման նպատակով ռազմավարական հե-
նանիշները պետք է հիմնված լինեն հետևյալ հիմնական խնդիրների վրա՝ 

• մրցունակ մասնագետների և ուսանողների ներգրավում՝ միտված 
ազգային ու միջազգային մակարդակներում նրանց ազդեցության մեծաց-
մանը, 

• միջազգային և գիտակրթական հանրույթներում մասնակցության 
ապահովում, մասնավորապես՝ միջազգային հետազոտական կառույցնե-
րի հետ համագործակցային կապերի հաստատում, ամրապնդում և շա-
րունակական զարգացում, 

• բուհերի առանցքային արտաքին շահակիցների (շրջանավարտ-
ներ և գործատուներ) հետ սերտ և շարունակական համագործակցության 
ապահովում, 

• անկախ մասնագիտական գործունեության իրականացման միջո-
ցով լրացուցիչ ֆինանսական պաշարների ներգրավում:  

Այս համատեքստում անհրաժեշտ է վերաարժևորել ՀՀ բուհերի դե-
րակատարությունը պետության և հասարակության կողմից՝ հաշվի առնե-
լով ներկայումս ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա բազմաթիվ 
խնդիրները: Ժամանակակից հասարակությունում բուհերի դերը և հասա-
րակական արժեքը բարձրացնելու, նոր գաղափարներն ու նոր տեխնոլո-
գիաները զարգացնելու նպատակով բուհերը պետք է ինքնավարության և 
ակադեմիական ազատությունների լայն շրջանակ ունենան:  

Ինքնավարության հասկացությունը, ըստ ոլորտային առանձնահատ-
կությունների, տարբեր կերպ է մեկնաբանվում: Ինքնավարության հաս-
կացութային շրջանակների տարբերությունները հիմնականում պայմա-
նավորված են ազգային օրենսդրական դաշտերով, պատմամշակութային 
ավանդույթներով և կրթական համակարգերի առանձնահատկություննե-
րով: Այդ տարբերությունների պատճառով ինքնավարությունը հիմնակա-
նում մեկ համընդհանուր սահմանմամբ չի մեկնաբանվում: Հաշվի առնելով 
ինքնավարության սահմանումների բազմազանությունը՝ սույն հոդվածի բո-
վանդակային շրջանակում ինքնավարությունը սահմանվում և քննարկվում 
է բուհերի գործունեության ու դրանց արդյունավետ ռազմավարության 
համատեքստում: 

Բուհական ինքնավարությունը բխում է բուհերի ինքնակառավարման 
սկզբունքներից: Բուհական ինքնավարությունը բուհի իրավասությունն է 
ինքնուրույն սահմանելու և իրականացնելու մասնագիտական գործու-
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նեություն ու կայացնելու համապատասխան որոշումներ իր կանոնադ-
րությամբ սահմանված նպատակների, գործառույթների, լիազորություն-
ների ու պարտականությունների շրջանակներում:  

Բուհական ինքնավարությունն ակադեմիական (կրթական, գիտահե-
տազոտական), կազմակերպական և գործառնական գործունեության, 
ինչպես նաև մարդկային, գույքային, նյութատեխնիկական և ֆինան-
սական պաշարների կառավարման գործընթացների վերաբերյալ բուհի 
ներքին որոշումների կայացման իրավասությունների և հանձնառություն-
ների ամբողջությունն է: 

Բուհերը լիովին իրավասու են և պետք է կրեն իրենց կատարողականի 
արդյունավետության ու որակի ապահովման պատասխանատվությունն 
գործունեության հիմնական ոլորտներում՝ դասավանդման, գիտահետա-
զոտական գործունեության և հասարակական պատասխանատվության 
բնագավառներում:   

Բուհերը բարդ ու համալիր կառույցներ են, որոնք փոխկապակցում են 
կրթության կառավարման բոլոր օղակները: Այդ փոխկապակցվածութ-
յունն առանցքային է բուհի ռազմավարությունների մշակման, իրականաց-
ման և գնահատման գործընթացներում: Վերջիններիս արդյունավետութ-
յունը հնարավոր է ապահովել բուհերի ինքնավարության լայն շրջանակի 
առկայության դեպքում: Կրթության կառավարման ժամանակակից տե-
սությունների համաձայն՝ բուհի զարգացման ծրագիրը (ռազմավարութ-
յունը) պետք է դիտարկել որպես՝ 

• գործունեության առանձնահատուկ տեսակ, որը նպատակաուղղ-
ված է նոր արդյունքի ստեղծմանը և դրան հասնելու կառուցակարգերի 
մշակմանն ու իրականացմանը, 

• կառավարման գործիք, որը թույլ է տալիս բուհի գործունեությունը 
կապակցել կանոնադրական և ռազմավարական նպատակների, դրան-
ցից բխող գործառույթների ու իրականացման կառուցակարգերի հետ, 

• հստակ մշակված փաստաթուղթ, որը բուհի զարգացման գործըն-
թացներն ուղղում է հետևյալ երեք մակարդակների ապահովմանը [12]՝ 

- հասկացութային-արժեքաբանական, որն արտացոլում է կազմա-
կերպության արժեքները, ռազմավարական կառավարման սկզբունքներն 
ու հասկացությունները, գերակա ուղղությունները, 

- նախագծային-կառավարչական, որն արտացոլում է միջավայրա-
յին գործոնները, ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները, պա-
շարները, պայմանները, տեխնոլոգիաները, 

- գործառական-տեխնոլոգիական, որն արտացոլում է կառավար-
ման գործիքակազմը, մեթոդները, ձևերն ու միջոցները, ներառյալ կրթա-
կան, տեղեկատվական ու հաղորդակցման տեխնոլոգիաները: 
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Բուհերի արդյունավետ ռազմավարական կառավարումը փոխկա-
պակցված է բուհերի ինքնավարության հետ, որի ապահովման արդյուն-
քում բուհերը կարող են զգալի կերպով բարելավել ինստիտուցիոնալ կա-
րողություններն ու խթանել բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացումն 
ու կրթական բարեփոխումների իրականացումը: Բարձրագույն կրթութ-
յան համակարգում բարեփոխումները հիմնականում ենթադրում են վե-
րափոխումներ, փոփոխություններ և տարբեր միջավայրերին ու ոլորտնե-
րին բուհերի ինտեգրում և համապատասխան ճկունության ցուցաբերում: 
Որպես կրթական բարեփոխումներ իրականացնող առանցքային դերա-
կատարներ՝ բուհերը պետք է ունենան նաև ինքնավարության լայն շրջա-
նակ, որից բխում են բուհերի գործառույթների բազմազանեցման անհրա-
ժեշտությունը և բարեփոխումների արդյունավետությունը:  

Բուհերն ունեն հատուկ կարգավիճակ, որը պայմանավորող հիմնա-
կան գործոններն են իրենց ավանդույթները, պատմությունն ու այն արժե-
համակարգը, որն արտացոլում է տվյալ հասարակությունը [7], [9]: Բու-
հերի դերի ներկայիս ընկալման և գործառույթների բազմազանեցման հա-
մատեքստում բուհական ինքնավարության շրջանակն ընդլայնվում է: 
Շրջանակի ընդլայնումը ենթադրում է ոչ միայն լիազոր մարմնի և ըստ աս-
տիճանակարգության բուհերի որոշումների կայացման գործառույթների 
բաշխումը, աշխատաշուկայի կարիքներին ու պահանջներին նրանց գոր-
ծունեության համապատասխանության ստուգումը, պետական ու հասա-
րակական վերահսկողությունը, այլ նաև հասարակությունում բուհերի 
գործառույթների բազմազանեցումը և հասարակական պատասխանատ-
վության հանձնառության շեշտադրումը: Բուհերի հասարակական պա-
տասխանատվության կարևորությունն ու ստեղծվող հավելյալ արժեքը մե-
ծացել են, և ազգային (պետական) գերակա ուղղությունների համաձայն՝ 
նորարության և տնտեսական զարգացման խթանման գործում բուհերի 
դերը նույնպես մեծացել է [4]: 

Բուհի ինքնավարությունը բազմաշերտ հասկացություն է [1], [3], [5], 
[8]: Պրավոտն ու Էսթերմանը [11] բուհական ինքնավարությունը սահմա-
նում են որպես բուհերի իրավասությունների համախումբ, որն արտացո-
լում է բուհի ներքին գործառույթները, գործընթացներն ու խնդիրները՝ ան-
կախ արտաքին ազդեցությունից: Ըստ Իվինսկայի և Մատեյի [5]՝ բուհի 
ինքնավարությունը հասկացություն է, որը սահմանում է բուհի ու իր ար-
տաքին շահակիցների հարաբերությունները, ինչպես նաև բուհի պրոֆե-
սորադասախոսական (ՊԴ) կազմի և ուսանողների կողմից իրականաց-
վող գործունեությունը:  

Իվինսկան և Մատեյը [5] նկարագրում են այն ութ տիրույթները, 
որոնք բուհական ինքնավարության հենքն են՝ 1) ներքին կառավարում,  
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2) կրթության բովանդակության մշակում ու գործառում, 3) հետազոտա-
կան գործունեության իրականացում, 4) որակի ապահովում և ակադե-
միական չափորոշիչների սահմանում, գործառում ու պահպանում,  
5) ուսանողներին առնչվող հարցերի կառավարում, 6) աշխատակազմին 
առնչվող հարցերի կառավարում, 7) ֆինանսական կառավարում և վար-
չարարություն, 8) միջազգայնացմանն առնչվող հարցերի կառավարում: 

Այսպիսով, բուհական ինքնավարության տարբեր տիրույթներ են 
տարբերակվում, որոնցից հիմնականներն են՝ կազմակերպական (ինստի-
տուցիոնալ), ֆինանսական, ակադեմիական և աշխատակազմի կառա-
վարման ինքնավարություն [2]:  

Ըստ Համալսարանների եվրոպական ասոցիացիայի (ՀԵԱ) մեթոդա-
բանության՝ ինքնավարություն ունեցող պետական բուհերն անկախ են 
կրթության նախարարարության, լիազոր մարմնի կամ կառավարման այլ 
մարմինների որոշումներից, որոնք վերաբերում են բուհերի ներքին գործ-
ընթացներին: ՀԵԱ-ն առանձնացնում է եվրոպական բուհերին բնորոշ 
ինքնավարության չորս տիրույթ՝ ակադեմիական, ֆինանսական, կազմա-
կերպչական և աշխատակազմի կառավարման ինքնավարություն [10]: 
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ եվրոպական համատեքստում այս 
չորս տիրույթները ոչ միշտ են հորիզոնական ուղղությամբ կիրառվում ու 
համակարգված կերպով փոխկապակցված:  

Ըստ բուհերի գործունեության վերաբերյալ շահակիցների ընկալում-
ների ժամանակակից ուսումնասիրությունների՝ բուհերի կազմակերպա-
կան (ինստիտուցիոնալ) ինքնավարության ու կատարողականի միջև հա-
րաբերությունը կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում: Բուհերի ժամանա-
կակից կառավարումն արտացոլում է մի շարք մոտեցումներ, որոնց կիրա-
ռումը նպատակաուղղված է բուհերի հասարակական հաշվետվողակա-
նության և ինքնավարության միջև հավասարակշռության ապահովմանը՝ 
բարձրագույն կրթության ոլորտում հանրային պատասխանատվության և 
հասարակական պահանջների փոփոխվող ընկալմանը համապատաս-
խան [2]: Այս համատեքստում բուհերի կողմից մատուցվող կրթական ծա-
ռայությունները բազմազանեցվում են և միտված են առավել թիրախային 
կերպով տարբեր շահակիցների կարիքների բավարարմանը: 

Կրթական ծառայությունները1 նպատակաուղղված են շահակիցների՝ 
որպես կրթության սուբյեկտների կարիքների բավարարմանը, մասնագի-
տական գիտելիքների ու հմտությունների ձևավորմանը և ամբողջ կյանքի 

                                        
1 Կրթական ծառայություններն մասնագիտական այն գործընթացների, գործառութ-

յունների, ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքների ամբողջութ-
յունն են, որոնք իրականացվում են կրթական ծրագրերի և ուսումնական գործընթացների 
միջոցով: Կրթական ծառայությունների թիրախավորված և արդյունավետ մատուցման 
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ընթացքում դրանց շարունակական զարգացմանը, ինչպես նաև նրանց 
մտավոր, բարոյահոգեբանական, ստեղծագործական, ֆիզիկական և 
մասնագիտական զարգացմանը [11]: Կրթական ծառայությունների արդ-
յունավետ իրականացման և կրթության որակի ապահովման համար հար-
կավոր է նաև համապատասխան ֆինանսական ինքնավարություն: Բու-
հերի ֆինանսական կառավարման ազատականացումը բնականոն գոր-
ծընթաց է և պետք է համահունչ լինի կրթության և գիտության զարգաց-
ման միջազգային ընդունված սկզբունքներին: 

Առանձնացվում է բուհերի ինքնավարության չորս հիմնական տեսակ՝ 
ակադեմիական, կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ), աշխատա-
կազմի կառավարման և ֆինանսական ինքնավարություն: 

1. Ակադեմիական ինքնավարություն 
Բուհի ակադեմիական ինքնավարությունը բուհի կանոնադրությունից 

բխող ակադեմիական (ուսումնական, կրթական) և գիտահետազոտական 
գործառույթներն ինքնուրույն սահմանելու, կազմակերպելու, իրականաց-
նելու և կառավարելու իրավասությունն է: Սա ենթադրում է, որ բուհն ունի 
լիազորությունների շրջանակ՝ կայացնելու որոշումներ տարբեր ներքին 
ակադեմիական հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են ուսանողների ընդունելութ-
յան և ազատման գործընթացների կազմակերպումը, կրթության բովան-
դակության սահմանումն ու հաստատումը, կրթական ծրագրերի մշակումն 
ու գործառումը, կրթության որակի ապահովման ինստիտուցիոնալ չափա-
նիշների ու սկզբունքների մշակումն ու կիրառումը, գիտահետազոտական 
գործունեության իրականացումը, կրթության լեզվի ընտրությունը, դասա-
վանդման, ուսումնառության ու գնահատման մեթոդների սահմանումը և 
կիրառումը: 

Ուսանողական համակազմի վերաբերյալ որոշումների կայացման և 
ընդունելության չափանիշների սահմանման իրավասությունը բուհի կազ-
մակերպական (ինստիտուցիոնալ) ինքնավարության հիմնարար ոլորտ-
ներից է: Բուհերի կողմից ուսումնառության համար անհրաժեշտ կրթա-
կան միջավայրին վերաբերող որոշումները պայմանավորում են իրենց 
գործունեության ուղղվածությունն ու ֆինանսական միջոցների բաշխումը, 
սակայն ուսանողների ընտրության իրավասության շնորհիվ են բուհերը 
զգալի կերպով նպաստում կրթության որակի և ուսանողների հետաքրք-

                                        
միջոցով բուհն ապահովում է իր կանոնադրական գործառույթների իրականացումը: 
Կրթական ծառայություններն ունենում են ոլորտային ուղղվածություն, իրականացման 
հստակ հերթականություն և շարունակականություն, մասնագիտական ներուժի ձևավոր-
ման և զարգացման միջոցով դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ մեթոդներ ու 
տեխնոլոգիաներ: 
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րությունների, պահանջների ու մատուցվող կրթական ծրագրերի միջև հա-
մապատասխանության ապահովմանը: Բուհերի ակադեմիական ինքնա-
վարությունը ներառում է նաև գիտահետազոտական գործունեության 
ինքնավարությունը՝ հաշվի առնելով բուհերի գիտահետազոտական և 
կրթական համահունչ գործընթացների կազմակերպման ու կառավար-
ման առանցքային իրավասությունը, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտե-
սության խթանման գործում բուհերի՝ որպես գիտահետազոտական գոր-
ծունեության արդյունքների ստեղծման և շուկայում իրացման կարիքը: 

2. Կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) ինքնավարություն 
Կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) ինքնավարությունը վերա-

բերում է բուհի ներքին որոշումների կայացման գործընթացների կառա-
վարման իրավասությանը: Ըստ Քերենի [6]՝ կազմակերպական (ինստի-
տուցիոնալ) ինքնավարությունն ակադեմիական ազատության հիմնաբա-
ղադրիչներից է, որը հատկորոշվում է որպես ՊԴ կազմի և ուսանողների 
իրավունքների իրականացումն ու պաշտպանությունը՝ միտված դասա-
վանդմանը, հետազոտության իրականացմանը և բուհի կառավարման ա-
ջակցությանը: Բուհի կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) ինքնավա-
րությունը բուհի իրավասությունն է ինքնուրույն որոշելու իր ներքին գոր-
ծունեությանն առնչվող գործառույթներն ու գործընթացները, սահմանելու 
և գործառելու հիմնաբաղադրիչները (օրինակ՝ բուհի ռազմավարական, 
կառավարչական ու գործառական ներքին որոշումներ կայացնելու, աշ-
խատակազմը կառավարելու, կազմակերպական կառուցվածքը ինքնու-
րույն սահմանելու և բուհի կառավարման մարմիններ ու կառուցվածքային 
միավորներ ստեղծելու, հաստիքացուցակ մշակելու ու հաստատելու գոր-
ծընթացներ): Բուհի գործադիր ղեկավարին ընտրելու, նշանակելու և աշ-
խատանքից ազատելու և նրա պաշտոնավարման ժամկետը որոշելու բու-
հի լիազորությունը ոչ միշտ է լիարժեք ու հավասարապես երաշխավոր-
վում եվրոպական բարձրագույն կրթության համակարգերում. դեռևս մի 
շարք երկրներում գործում են իրավական սահմանափակումներ՝ գործա-
դիր ղեկավարի ընտրության ընթացակարգեր ու չափանիշներ, գործադիր 
ղեկավարի աշխատանքից ազատման ընթացակարգ, գործադիր ղեկա-
վարի պաշտոնավարման ժամկետի որոշում, բուհի կառավարման մար-
միններում արտաքին շահակիցների ներգրավում, բուհի ստորաբաժա-
նումների վերաբերյալ որոշումների կայացման իրավասություն, իրավա-
կան անձանց՝ տնտեսական միավորների ստեղծման կարողություն: 

3. Աշխատակազմի կառավարման ինքնավարություն 
Աշխատակազմի կառավարման ինքնավարությունը վերաբերում է 

բուհի մարդկային ներուժի կառավարման լիազորություններին ու գործա-
ռույթներին: Բուհի աշխատակազմի կառավարման ինքնավարությունն իր 
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պրոֆեսորադասախոսական, վարչական, տնտեսական և ուսումնաօժան-
դակ կազմերի համալրման` հավաքագրման, ընտրության, նշանակման, 
աշխատավարձերի սահմանման ու խրախուսման, ազատման գործա-
ռույթներն ինքնուրույն սահմանելու, կազմակերպելու և կառավարելու 
իրավասությունն է:  

Աշխատակազմի կառավարման ինքնավարությունը ներառում է 
մարդկային ներուժի կառավարման հիմնական գործառույթները՝ աշխա-
տակազմի/մարդկային ներուժի ռազմավարական պլանավորում, աշխա-
տակազմի համալրում (հավաքագրում և ընտրություն), մասնագիտական 
կողմնորոշում և հարմարում (ադապտացում), կատարողականի կառավա-
րում, առաջխաղացում, խրախուսման և փոխհատուցման համակարգերի 
կազմակերպում, մասնագիտական զարգացում, պաշտոնուղու (կարիե-
րայի) պլանավորում, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավո-
րում և բախումների կառավարում: 

Բարձրագույն կրթության գլոբալ միջավայրում մրցունակ լինելու հա-
մար բուհերը պետք է առանց արտաքին ճնշումների կամ միջամտություն-
ների իրենց աշխատակազմը համալրեն այնպիսի մասնագետներով, 
որոնք իրենց որակավորումներով և մասնագիտական որակներով առա-
վելագույնս համապատասխանում են տվյալ հաստիքին: 

4. Ֆինանսական ինքնավարություն 
Ֆինանսական ինքնավարությունը վերաբերում է բուհի կողմից իր 

սեփական ֆոնդերի, ֆինանսական պաշարների և ֆինանսական ներքին 
գործընթացների կառավարման լիազորություններին: Ֆինանսական 
պաշարների կառավարման ինքնավարությունը ֆինանսատնտեսական 
գործունեություն ծավալելու, սեփական բյուջեն ինքնուրույն ձևավորելու, 
ֆինանսական միջոցները և այլ պաշարները բաշխելու ու կառավարելու, 
ուսման վարձավճարի չափերը որոշելու, եկամուտները ձևավորելու և 
ծախսերը կատարելու իրավասությունն է: 

Բուհերի ֆինանսական ինքնավարությունը ձևավորում են տարբեր 
առանցքային բաղադրիչներ, օրինակ՝ բուհի կազմակերպաիրավական 
ձևը, պետական ֆինանսավորման տեսակը, ֆինանսական միջոցների 
հայթայթման և պահպանման կարողությունը, շենքային պայմանների 
ձեռքբերման կարողությունը և ուսման վարձավճարները: 

Բուհի ինքնավարության և լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հայ-
թայթման միջև սերտ փոխկապակցվածություն է առկա: Ըստ ՀԵԱ-ի 
ուսումնասիրությունների (EUA Study on "Financially Sustainable Universities 
II: European Universities Diversifying Income Streams")՝ բուհի լրացուցիչ ֆի-
նանսական պաշարներ ձեռքբերելու կարողությունը պայմանավորված է 
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բուհի ինքնավարության աստիճանով, որը կարգավորվում է որոշակի 
իրավական շրջանակում [2]: 

Ֆինանսական անկախությունը թույլ է տալիս բուհերին սահմանել ու 
արդյունավետորեն իրականացնել ռազմավարական նպատակները և 
դրանց համապատասխան կիրառել ֆինանսական պաշարների բաշխ-
ման և օգտագործման առավել ճկուն քաղաքականություն ու ընթացա-
կարգեր: Բուհերի ֆինանսական պաշարները հիմնականում գոյանում են 
բազմազան աղբյուրներից՝ ուսման վարձավճարներից, պետական բուհե-
րի դեպքում՝ նաև պետական ֆինանսավորումից, պետական բյուջեով նա-
խատեսված այլ հատկացումներից, ազգային ու միջազգային դրամաշնոր-
հային ծրագրերից, գործընկեր կազմակերպությունների և/կամ ուսումնա-
կան հաստատությունների կողմից տրամադրվող կրթաթոշակներից ու 
նպատակային դրամաշնորհներից, անձեռնմխելի ֆոնդերից, սեփական 
գիտահետազոտական արդյունքների առևտրայնացումից և օրենքով չար-
գելված այլ աղբյուրներից:  

Ցանկացած ռազմավարության մշակման համար անհրաժեշտ է վեր-
լուծել բուհի կազմակերպաիրավական ձևով և ինքնավարության տեսա-
կով սահմանված գործունեության շրջանակն ու ռազմավարական կառա-
վարման գործառույթները՝ հատկապես շեշտադրելով հետևյալ չորսը. 

1. արտաքին միջավայրին հարմարում. այս գործառույթը ցանկա-
ցած ռազմավարության համակարգաստեղծ բաղադրիչներից է, որի միջո-
ցով բուհն ուսումնասիրում է այն բոլոր արտաքին գործոնները, որոնք կա-
րող են ազդել ընդհանուր գործունեության արդյունավետության վրա: Այդ 
ուսումնասիրությունն ընդգրկում է բուհի ներքին միջավայրի ուժեղ և թույլ 
կողմերի, արտաքին միջավայրում առկա հնարավորությունների և վտանգ-
ների վերլուծությունը և համադրումը, ինչպես նաև բուհի՝ արտաքին մի-
ջավայրին համարժեքորեն արձագանքելու ներունակությունն ու պատ-
րաստակամությունը. 

2. ներքին միջավայրի ուսումնասիրում. այս գործառույթի միջոցով 
բուհը հատկորոշում է իր գործունեության և ներքին կառուցվածքի ու ար-
տաքին միջավայրի միջև համապատասխանության աստիճանը: Բուհի 
ներքին միջավայրի ուսումնասիրումը հնարավորություն է տալիս արտա-
քին և ներքին միջավայրերի միջև ստեղծելու այնպիսի փոխազդեցություն, 
որն առավելագույնս կնպաստի բուհի արդյունավետ գործունեությանը, 
դրա շարունակական բարելավմանն ու մրցունակության ամրապնդմանը. 

3. ռեսուրսների բաշխում. այս գործառույթը ենթադրում է բուհի 
մարդկային, ֆինանսական, գույքային ու նյութատեխնիկական պաշար-
ների բաշխում ըստ գործունեության առանցքային ոլորտների և ռազմա-
վարական նպատակների, որի արդյունքում ապահովվում է ներքին և ար-
տաքին միջավայրերի համապատասխանությունը. 
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4. մրցակցային առավելության ստեղծում. այս գործառույթի միջո-
ցով բուհը ստեղծում է այնպիսի յուրահատուկ արդյունք կամ ծառայութ-
յուններ, որոնք գերազանցում են նույն կամ հարակից ոլորտային դաշտում 
գործող մրցակիցների ստեղծած արդյունքների կամ ծառայությունների 
սպառողական արժեքը և/կամ որակը:  

ՀՀ պետական բուհերի հիմնական խնդիրների շարքում են պետա-
կան ցածր ֆինանսավորումը և կարճաժամկետ ֆինանսական պլանավո-
րումը, որոնք խոչընդոտում են բուհերի ֆինանսական հավասարակշռութ-
յան պահպանումը և ռազմավարական (երկարաժամկետ) զարգացումը: 
Սա հիմնականում պայմանավորված է բուհերի սեփական ֆինանսական 
միջոցների հայթայթման ու օգտագործմանն առնչվող իրավասություննե-
րի և ինքնավարության իրավական սահմանափակումներով: Մասնավո-
րապես, ՀՀ պետական բուհերի դեպքում ՀՀ կառավարությունը սահմա-
նափակվում է միայն հիմնադրի կարգավիճակով, սակայն պետական վե-
րահսկողության ներքո գտնվող բուհական ինքնավարությունը և պետա-
կան ֆինանսական աջակցությունը շարունակում են մնալ բավականին 
սահմանափակ: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ֆինանսական 
պաշարների բաշխումն ու կառավարումը պարունակում է մի շարք ռիս-
կեր, որոնք հիմնականում դրսևորվում են ռեսուրսների ոչ իրաչափ բաշխ-
մամբ, անարդյունավետ կամ ոչ թիրախային օգտագործմամբ: Ռազմավա-
րական կառավարման և մասնավորապես ֆինանսական կառավարման 
արդյունավետության տեսանկյունից ՀՀ բուհերը պետք է շեշտադրեն 
եկամուտների կամ ֆինանսական ցանկացած ներհոսքի ապակենտրոնա-
ցումը: Նման մոտեցումը թույլ կտա հնարավորինս խուսափել նշված ռիս-
կերից և կուտակել բավարար չափով պաշարներ: 

Կրթության կառավարման ավանդական մոտեցումները շեշտադրում 
են բուհի ներքին պաշարների և հնարավորությունների օգտագործումը, 
իսկ կրթության ռազմավարական կառավարման պարագայում առաջնա-
հերթությունը տրվում է բուհի շահակիցների (ուսումնառողներ, աշխատա-
կազմ, շրջանավարտներ, գործատուներ, հասարակություն, պետություն) 
կարիքների բավարարմանը, ներքին և արտաքին միջավայրերի փոխկա-
պակցվածությանը և կառավարման բաց համակարգի գործառումը՝ շեշ-
տադրելով արտաքին աղբյուրներից պաշարների համալրումը: Հետևա-
պես, բուհի ռազմավարական պլանավորումն սկսվում է արտաքին միջա-
վայրի և շուկայի վերլուծությունից, որից հետո բուհի ներքին միջավայրի 
ուսումնասիրության ու վերլուծության արդյունքները [12] հիմք են հանդի-
սանում բուհի ինքնավարության շրջանակի հստակեցման, ռազմավարա-
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կան նպատակների իրականացման արդյունավետ միջոցների ու հնարա-
վորությունների ստեղծման, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի փոփո-
խականներին համարժեք արձագանքելու համար: 

Ընդհանուր առմամբ, բուհերի արդյունավետ ռազմավարական կա-
ռավարումը ենթադրում է ներքին և արտաքին միջավայրերի հարմարում, 
դրանց գործոնների պարբերական ուսումնասիրություն և վերլուծություն, 
որոնց արդյունքների հիման վրա բուհը նախանշում է իր ներկա և ապա-
գա զարգացման ուղիներն ու գերակայությունները: Այս գործընթացները 
կարևոր նախապայման են մրցակցային դաշտում դիրքերն ամրապնդելու 
համար: Բուհական ինքնավարության հիմնական տեսակներով և կազմա-
կերպաիրավական ձևով են պայմանավորված բուհերի գործառութային 
շրջանակները, լիազորությունները, ռազմավարական գերակայություն-
ներն ու նպատակները: Բուհական ինքնավարությունն այն առանցքային 
խթաններից է, որի միջոցով ՀՀ բուհերը կարող են ապահովել ռազմավա-
րական կառավարման արդյունավետությունը, շարունակաբար զարգաց-
նել իրենց ինստիտուցիոնալ կարողությունները, արդյունավետորեն ին-
տեգրվել միջազգային կրթական ու գիտական տարածքներ և ամրապնդել 
իրենց մրցունակությունն ու դերը բարձրագույն կրթության համընդհանուր 
բարեփոխումներում: 
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АВТОНОМИЯ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 
 

В данной статье рассматриваются основные виды и компоненты 
автономии высших учебных заведений Республики Армения, а именно 
- институциональные, кадровые, финансовые и академические авто-
номии. Автономия является важнейшей предпосылкой для эффектив-
ного и устойчивой реализации стратегического менеджмента, осущест-
вления функций вузов, обеспечения их конкурентоспособности на 
национальном и международном уровнях, стимулирования развития 
экономики, основанной на знаниях, а также для вовлечения заинте-
ресованных сторон (стейкхолдеров). 

Ключевые слова: автономия вузов, стратегическое управление, 
академическая автономия, институциональная автономия, автономия 
управления персоналом, финансовая автономия. 

 
 
 

AUTONOMY OF RA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A 
FACTOR ՕF ENSURING EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT 

ROBERT KHACHATRYAN 

Brusov State University 
 

The current article touches upon the main types and components of 
autonomy of the RA HEIs, namely institutional, staffing, financial and 
academic autonomies. Autonomy is a crucial precondition for the RA HEIs to 
efficiently and sustainably implement strategic management, to fulfill their 
functions, to ensure their competitiveness at national and international levels, 
as well as to foster the development of knowledge-based economy and 
engagement of key stakeholders.  

Keywords: university autonomy, strategic management, academic 
autonomy, institutional autonomy, staffing autonomy, financial autonomy. 
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ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ 

ՖՀՄՍ 15 ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ  

ՄԱՆՅԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ԳՈՀԱՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

 Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները 
որդեգրած երկրներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությու-
նում, գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտները 2018թ. հունվարի  
1-ից իրականացրած գործունեությունից հասույթի (պայմանագրային 
հարաբերություններով պայմանավորված) գնահատման և ճանաչ-
ման համար ուղղորդվում են ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմա-
նագրերից հասույթ» ստանդարտով: 

 ՀՀ շինարարական կազմակերպությունների գործունեությունը 
լեցուն է իրավիճակների այնպիսի բազմազանությամբ, որը պայմա-
նավորված է պայմանագրերում ամրագրված դրույթներով: Վերջին-
ներիս վերաբերյալ շինարարական կազմակերպությունների գործու-
նեությունից հասույթի ճանաչման և հաշվառման մեջ արտացոլման 
մոտեցումները պարզաբանման ու մշակման կարիք ունեն, քանի որ 
ՖՀՄՍ 15 ստանդարտն առաջադրում է հաշվառման նոր կառուցա-
կարգեր և ֆինանսական հաշվետվությունների նոր հոդվածներ: 

Բանալի բառեր. հաշվապահական հաշվառում, ՖՀՄՍ 15, շինա-
րարական կազմակերպություն, պայմանագրային ակտիվ, պայմա-
նագրային պարտավորություն, պատվիրատու, կապալառու, փոփո-
խուն հատուցում: 

 
2018թ. հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտած ՖՀՄՍ 15 «Հաճա-

խորդների պայմանագրերից հասույթ» ստանդարտը փոխարինում է 
նախկինում գործող ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ» և ՀՀՄՍ 11 «Կառուցման պայմա-
նագրեր» ստանդարտներին: ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմանագրե-
րից հասույթ» ստանդարտի հայալեզու տարբերակը հաշվապահական 
հաշվառումը կարգավորող լիազոր մարմնի կողմից դեռևս պաշտոնապես 
չի հրապարակվել և ներկայացվել հանրությանը: Կարծում ենք, դրա հրա-
պարակումից հետո միայն այս ստանդարտի կիրարկումը կլինի իրավա-
կան պահանջ, քանի որ մասնավոր հատվածի համար Հայաստանի Հան-
րապետությունում գործող ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշ-
վապահական հաշվառման հաշվային պլանում և դրա կիրառման հրա-
հանգում ևս կլինեն լրացումներ և փոփոխություններ: 
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ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմանագրերից հասույթ» ստանդար-
տում ներկայացված են հաճախորդների պայմանագրերից հասույթի գնա-
հատման ու արտացոլման կանոններն ու սկզբունքները:  

ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմանագրերից հասույթ» ստանդարտը 
տարածվում է բոլոր պայմանագրերի վրա, բացառությամբ՝ 

 վարձակալության պայմանագրերի, 
 ապահովագրական պայմանագրերի, 
 ֆինանսական գործիքների, 
 ֆինանսական երաշխիքների, 
 գնորդների կամ հավանական գնորդների հետ վաճառքը պար-

զեցնելու նպատակով նույն ոլորտի կազմակերպությունների միջև ոչ դրա-
մային փոխանցումների 1:  

Շինարարական կազմակերպությունների համար ՖՀՄՍ 15 ստան-
դարտի ներմուծման կարևորությունը հիմնավորվում է այն փաստով, որ, 
կապված պայմանագրերում ամրագրված պայմանների հետ, ՀՀՄՍ 18 
«Հասույթ» ստանդարտը չէր ներկայացնում շինարարական աշխատանք-
ների գծով կնքվող պայմանագրային իրավիճակների համար հաշվառման 
մոտեցումների բազմազանությունը, հետևաբար՝ ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ» 
ստանդարտը չէր համապատասխանում հաշվետվությունները օգտագոր-
ծողների և կազմողների պահանջներին, քանի որ իրավիճակների բազ-
մազանության դեպքում չէր արտացոլում հասույթի ճանաչման իրական 
պատկերը:  

Շինարարությունն այն ոլորտներից է, որի բոլոր մասնակիցները (կա-
ռուցապատողներ, նախագծային փաստաթղթեր մշակողներ, շինարա-
րություն իրականացնողներ, վերահսկողներ և այլն) բարենպաստ տարա-
ծական միջավայր ստեղծելու (և ոչ միայն) նպատակով փոխհամագործակ-
ցում են միմյանց և այլոց հետ՝ կնքելով աշխատանքների (ծառայություն-
ների) կատարման (մատուցման) պայմանագրեր: Հիշյալ մասնակիցներից 
շինարարություն իրականացնողները՝ շինարարական կազմակերպութ-
յունները, պատվիրատուի (կառուցապատողի) հետ կնքում են շինարարա-
կան կապալի պայմանագրեր, իսկ մնացած մասնակիցների միջև կնքվում 
են կապալի այլ տեսակներով պայմանագրեր:  

Նշենք, որ շինարարական կազմակերպությունների գործունեությունից 
հասույթն ունի բացառապես պայմանագրային հիմք (տե՛ս Գծապատկեր 1).  

• շինարարական կազմակերպությունը կապալառու կամ գլխավոր 
կապալառու կողմն է, որ շինարարական կապալի պայմանագիր է կնքում 
պատվիրատուի հետ և ակնկալում հասույթ ըստ այդ պայմանագրի, 

• շինարարական կազմակերպությունը ենթակապալառու կողմն է, 
որ շինարարական կապալի պայմանագիր է կնքում գլխավոր կապալառո-
ւի հետ և ակնկալում հասույթ ըստ այդ պայմանագրի, 
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• շինարարական կազմակերպությունը ենթակապալառու կողմն է, 
որ շինարարական կապալի պայմանագիր է կնքում պատվիրատուի հետ, 
հետևաբար՝ ակնկալում է հասույթ ըստ այդ պայմանագրի:  

Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ կապալային եղանակով շինա-
րարություն իրականացնելիս հանդես են գալիս երկու կողմեր՝ պատվի-
րատու և կապալառու (կապալառուներ), երբ՝ Մի կողմը՝ կապալառուն, 
պարտավորվում է մյուս կողմի՝ պատվիրատուի, առաջադրանքով կատա-
րել որոշակի աշխատանք և դրա արդյունքը սահմանված ժամկետում 
հանձնել պատվիրատուին, իսկ պատվիրատուն պարտավորվում է ընդու-
նել աշխատանքի արդյունքը և վարձատրել դրա համար 2: Այսինքն՝ կա-
պալառուի հասույթը պայմանագրային է և տրվում է պատվիրատուի կող-
մից աշխատանքներն ընդունելուց հետո, եթե դրանք կատարվել են պայ-
մանագրով նախատեսված ծավալին, բովանդակությանն ու այլ պահանջ-
ներին համապատասխան:  

 

 
Գծապատկեր 1. Շինարարական կազմակերպությունները որպես 

շինարարական կապալի կողմեր 

ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմանագրերից հասույթ» ստանդար-
տում պայմանագրային հասույթի ճանաչման համար «հինգքայլանի» մո-
դել է ներկայացված (տե՛ս Գծապատկեր 2) 3: 

Համառոտ ներկայացնենք Գծապատկեր 2-ում ցուցադրված քայլերը՝ 
ըստ ՖՀՄՍ 15 «Հաճախորդների պայմանագրերից հասույթ» ստանդարտի: 

Քայլ 1. Պայմանագրի կնքում: Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝  
Պայմանագիր է համարվում երկու կամ մի քանի անձանց համաձայ-

նությունը, որն ուղղված է քաղաքացիական իրավունքներ և պարտակա-
նություններ սահմանելուն, փոփոխելուն և դադարելուն 4:  

Շինարարական կապալի 
պայմանագիր Պատվիրատու 

Կապալառու 
(շինարարական 

կազմակերպություն) 

Գլխավոր կապալառու 
(շինարարական 

կազմակերպություն) 

Ենթակապալառու 
(շինարարական 

կազմակերպություն) 
Շինարարական կապալի 

պայմանագիր  

Շինարարական կապալի 
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Գծապատկեր 2. Հասույթի ճանաչման մոդելը՝ ըստ ՖՀՄՍ 15-ի 
պահանջների 

Ըստ ՖՀՄՍ 15-ի՝ Պայմանագիրը ապրանքների և ծառայությունների 
փոխանցման (մատակարարման, մատուցման) վերաբերյալ առևտրային 
բնույթ ունեցող խոստում է, որ հաստատում է կողմերից յուրաքանչյուրի 
պարտավորություններն ու իրավունքները, և որում ամրագրված են վճար-
ման պայմաններն ու հավանական է, որ հատուցումը ստացվելու է 5:  

Քայլ 2. Պարտավորությունների հստակեցում (տարբերակում). 
Եթե ապրանքներն և ծառայությունները (մատակարարվող, մատուցվող) 
իրարից տարբերակելի են, առանձնացվելի են, ապա դրանց փոխանցման 
մասին խոստումներն առանձին պարտավորություններ են և պետք է հաշ-
վառվեն առանձին:  

Առանձնացվելի ապրանք նշանակում է. Տվյալ ապրանքը կարելի է 
առանձնացնել մնացած ապրանքներից. մատակարարը կարող է այն մա-
տակարարել մնացած ապրանքներից առանձին, իսկ գնորդը կարող է այն օգ-
տագործել կամ նրանից օգուտներ ստանալ մնացած ապրանքներից առան-
ձին 6: Նույնը վերաբերում է ծառայություններին (աշխատանքներին): 

Այն մատակարարվող ապրանքներն ու մատուցվող ծառայություն-
ները, որոնք առանձնացվելի չեն, որպես մեկ փաթեթ միավորվում են պայ-
մանագրում նշված մնացած ապրանքների ու ծառայությունների հետ այն-
քան ժամանակ, քանի դեռ ապրանքների ու ծառայությունների փաթեթն 
ամբողջությամբ չի կատարվել: Այս դեպքում կազմակերպությունը պայմա-
նագրում խոստացած մատակարարվող ապրանքներն ու մատուցվող ծա-
ռայությունները պետք է հաշվի առնի որպես մեկ կատարվելիք պարտա-
վորություն:  

Քայլ 1 
Պայմանագրի 

կնքում 

Քայլ 3 
Գործարքի գնի 

որոշում 

Քայլ 2 
Պարտավորությունների 

հստակեցում 
(տարբերակում) 

 
Քայլ 5 

Հասույթի ճանաչում 

Քայլ 4  
Կատարման ենթակա 

պարտավորությունների միջև 
գործարքի գնի բաշխում 
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Այսինքն՝ պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները ի 
սկզբանե են տարբերակվում առանձնացվելի և ոչ առանձնացվելի պար-
տավորությունների: Պայմանագրային պարտավորությունը ծագում է որ-
պես հաշվապահական հաշվառման օբյեկտ պայմանագրի կնքման, այլ ոչ 
թե դրա պայմանների կատարման պահին 7: 

Քայլ 3. Գործարքի գնի որոշում: Գործարքի գինը պայմանագրով 
ամրագրված հատուցման գումարն է, որ կազմակերպությունը՝ մատակա-
րարն ակնկալում է ստանալ փոխանցած (մատակարարած, մատուցած) 
ապրանքների ու ծառայությունների դիմաց: 

Քայլ 4. Կատարման ենթակա պարտավորությունների միջև գոր-
ծարքի գնի բաշխում: Բաշխումը տեղի է ունենում առանձնացվելի ապ-
րանքների և ծառայությունների գնի առանձնացման հետ կապված:  

Քայլ 5. Հասույթի ճանաչում: Հասույթը պետք է ճանաչվի կամ ժա-
մանակի կոնկրետ՝ տվյալ պահին կամ էլ ելնելով նրանից, թե կազմակեր-
պությունը ինչ չափով է պարտավորությունը կատարելու: 

Համեմատած ՀՀՄՍ 18 Հասույթ ստանդարտի հետ, որ կարգավո-
րում էր հասույթի ճանաչումը, ՖՀՄՍ 15-ում տեղի է ունեցել մոտեցման 
փոփոխություն. եկամտի մոտեցմանը փոխարինելու է եկել ակտիվների և 
պարտավորությունների փոփոխության մոտեցումը 8:  

 ՖՀՄՍ 15 ստանդարտում հստակորեն ներկայացվում է երկու նոր 
հաշիվների ներմուծման անհրաժեշտությունը: Դրանք են. 

 պայմանագրային ակտիվ, 
 պայմանագրային պարտավորություն: 
Ըստ ՖՀՄՍ 15 ստանդարտի՝ գնորդի հետ պայմանագրի կնքումից 

հետո ապրանքներ ու ծառայություններ վաճառողի մոտ կարող է առաջա-
նալ պայմանագրային ակտիվ: 

Պայմանագրային ակտիվը կազմակերպության իրավունքն է ստա-
նալու հատուցում և (կամ) պարգևատրություն գնորդին փոխանցած ապ-
րանքների ու մատուցած ծառայությունների դիմաց, որոնք պայմանավոր-
ված են ժամանակի ընթացքում տեղի ունենալիք իրադարձություններով 9:  

Պայմանագրային ակտիվի հաշվառման կառուցակարգը ցույց տալու 
համար քննարկենք հետևյալ իրավիճակը. ընդունենք կապալառուն՝ Ալ-
ֆա ՍՊԸ-ն (պայմանական շինարարական կազմակերպություն) պատ-
վիրատուի հետ (01.12.2019թ.) կնքել է պայմանագիր ներքին հարդարման 
երկու տեսակի՝ սվաղման (901 000 դրամ) և սալիկապատման 
(2 703 000 դրամ) աշխատանքների կատարման գծով, ընդհանուր աշ-
խատանքների պայմանագրային գինը՝ 3 604 000 դրամ, ԱԱՀ-ն՝ 
720 800 դրամ:  
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Նշենք, որ պայմանագրում առկա է մի կետ, ըստ որի Ալֆա ՍՊԸ-ի 
մոտ հատուցման ստացման իրավունքը ծագելու է սալիկապատման աշխա-
տանքները հանձնելուց հետո: Այսինքն՝ պատվիրատուի կողմից վճարումը 
կատարվելու է ոչ թե սվաղման աշխատանքները հանձնելիս, այլ միայն երկ-
րորդ տեսակի՝ սալիկապատման աշխատանքները հանձնելուց հետո:  

Ալֆա ՍՊԸ-ի թղթակցությունների շարքը հետևյալն է. 
1. 28.12.2019թ. Ալֆա ՍՊԸ-ում սվաղման աշխատանքներն ավար-

տելիս տրվում է հետևյալ ձևակերպումը. 
Դտ Պայմանագրային ակտիվ 901 000 դրամ  
Կտ Հանձնած աշխատանքներից հասույթ 901 000 դրամ:  
2. 31.12.2019թ. դրությամբ Ալֆա ՍՊԸ-ն կնքած պայմանագրի մա-

սով Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ակտիվի Պայմա-
նագրային ակտիվ հոդվածում պետք է ներառի 901 000 դրամը:  

3. 31.12.2019թ. դրությամբ Ալֆա ՍՊԸ-ն կնքած պայմանագրի մա-
սով Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության Արտադ-
րանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից 
հասույթ հոդվածում պետք է ներառի 901 000 դրամը:  

4. Երբ պատվիրատուի կողմից ընդունվում է երկրորդ տեսակի աշ-
խատանքը, հարկային հաշվի հիման վրա ծագում է հատուցում ստանալու 
անվերապահ իրավունքը. 

Դտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 4 324 800 դրամ  
Կտ Պայմանագրային ակտիվ            901 000 դրամ  
Կտ Իրացրած աշխատանքներից հասույթ 2 703 000 դրամ  
Կտ Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով  720 800 դրամ:  
5. Երբ պատվիրատուն Ալֆա ՍՊԸ-ի հաշվարկային հաշվում մուտ-

քագրում է պայմանագրային հատուցման ողջ գումարը, ձևակերպվում է. 
 Դտ Հաշվարկային հաշիվ  4 324 800 դրամ  
 Կտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 4 324 800 դրամ:  
Պայմանագրային պարտավորությունը կազմակերպության պար-

տավորությունն է՝ փոխանցել ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնց 
համար կազմակերպությունը գնորդից ստացել է հատուցում և (կամ) պար-
գևատրություն կամ ստանալու է հատուցում և (կամ) պարգևատրություն՝ 
մինչ կատարման ենթակա պարտավորությունների կատարումը 10: 

Ի դեպ, կանխավճարի դեպքում վաճառողի մոտ առաջանում է պայ-
մանագրային պարտավորություն, որը փակվում է ապրանքը մատակա-
րարելու պահին՝ հասույթի ստացման հետ միաժամանակ: 

Պայմանագրային պարտավորության հաշվառման կառուցակարգը 
ցույց տալու համար քննարկենք հետևյալ իրավիճակը. ընդունենք. պատ-
վիրատուն շինմոնտաժային աշխատանքներ իրականացնող Բետա ՍՊԸ-ի 
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(պայմանական շինարարական կազմակերպություն) հետ (01.09.2019թ.) 
կնքել է վերելակների մատակարարման և դրանց մեկ տարվա (սկսած 
01.10.2019թ.) սպասարկման ծառայությունների պայմանագիր, 18 196 800 
դրամ արժեքով, ԱԱՀ-ն՝ 3 639 360 դրամ: Ըստ պայմանագրի՝ վերելակի 
ձեռքբերման համար պատվիրատուն վճարումը կատարելու է 2020 թ. 
հունվարին:  

Ինչպես ակնառու է պայմանագրից, Բետա ՍՊԸ-ն իրականացնելու 
է երկու պարտավորություններ (ապրանքի մատակարարում և ծառայութ-
յան մատուցում), որոնք առանձնացվելի պարտավորություններ են:  

Եթե Բետա ՍՊԸ-ն կատարեր միայն վերելակների մատակարա-
րում, ապա այն կկազմեր 18 300 000 դրամ, ԱԱՀ-ն՝ 3 660 000 դրամ, 
իսկ եթե կատարեր միայն վերելակների սպասարկման մատուցում, ապա 
այն կկազմեր 1 924 560 դրամ, ԱԱՀ-ն՝ 384 912 դրամ:  

Հիշյալ առանձնացված մատակարարման և առանձնացված ծառա-
յության արժեքը ընդհանուր գումարով կկազմեր 20 224 560 դրամ, ԱԱՀ-
ն՝ 4 044 912 դրամ, մինչդեռ Բետա ՍՊԸ-ի կնքած պայմանագրում եր-
կու պարտավորությունների համար գործարքի գինը կազմել է 18 196 800 
դրամ, ԱԱՀ-ն՝ 3 639 360 դրամ: 

Հաշվարկենք վերելակների առանձնացված մատակարարման և 
առանձնացված սպասարկման ծառայության տեսակարար կշիռներն 
առանց ԱԱՀ-ի, առանձնացված պարտավորությունների համընդհանուր 
գումարում.  

• վերելակների առանձնացված մատակարարման տեսակարար 
կշիռը կազմում է 90.48% (18 300 000 դրամ: 20 224 560 դրամx100%),  

•  առանձնացված սպասարկման ծառայության տեսակարար կշիռը՝ 
9.52% (1 924 560 : 20 224 560 դրամ x 100%):  

Քննարկվող օրինակում պայմանագրային գինը (առանց ԱԱՀ-ի) պայ-
մանագրային պարտավորությունների միջև նույն համամասնությամբ 
բաշխելու դեպքում ստացվում է հետևյալ պատկերը. 

• վերելակների մատակարարման արժեքը՝ 16 464 465 դրամ 
(18 196 800 դրամ x 90.48%), 

• սպասարկման ծառայության արժեքը՝ 1 732 335 դրամ (18 196 800 
դրամ x 9.52%): 

Բետա ՍՊԸ-ն վերելակի մատակարարման հետ կապված ամբողջ 
հասույթը ճանաչում է մատակարարման ամսաթվի դրությամբ, քանի որ 
վերելակի վերահսկման իրավունքը անցնում է պատվիրատուին: 

Բետա ՍՊԸ-ի թղթակցությունների շարքը հետևյալն է. 
1. Վերելակների մատակարարման գծով դուրս գրած և հաստատված 

հարկային հաշվի հիման վրա ձևակերպվում է. 
Դտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 19 757 358 դրամ 
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Կտ Ապրանքների մատակարարումից հասույթ        16 464 465 դրամ 
Կտ Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով     3 292 893 դրամ: 
2. Վերելակների մեկ տարվա սպասարկման ծառայության գծով 

արտացոլվում է պայմանագրային պարտավորությունը 2 078 802 դրամ 
(1 732 335 դրամ + 346 467 դրամ). 

Դտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 2 078 802դրամ 
Կտ Պայմանագրային պարտավորություն     2 078 802 դրամ: 
3. Երբ յուրաքանչուր ամսում մատուցվում են սպասարկման ծառա-

յությունները, ապա դուրս գրված հարկային հաշվի հիման վրա պայմա-
նագրային պարտավորության գումարը ենթակա է անվերապահ վճարման 
1/12-ի չափով (2 078 802 : 12 = 173 233 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), որը հոկ-
տեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների համար կազմում է 519 700 
դրամ (173 233 x 3ամիս) և ձևակերպվում է. 

Դտ Պայմանագրային պարտավորություն  519 700 դրամ 
Կտ Ծառայությունների մատուցումից հասույթ  433 083 դրամ 
Կտ Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով  86 617 դրամ: 
4. 31.12.2019թ. դրությամբ Բետա ՍՊԸ-ն կնքած պայմանագրի մա-

սով ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության  
• ակտիվի Դեբիտորական պարտքեր հոդվածում կներառի 

21 836 160 դրամ (19 757 358 դրամ +2 078 802 դրամ),  
• պասիվի Պայմանագրային պարտավորություն հոդվածում կնե-

րառի 1 559 102 դրամ (2 078 802 դրամ - 519 700 դրամ):  
5. 31.12.2019թ. դրությամբ Բետա ՍՊԸ-ն կնքած պայմանագրի մա-

սով Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ 
հոդվածում կներառի 16 89 7548 դրամ (16 464 465 դրամ + 433 083 դրամ): 

ՖՀՄՍ 15 ստանդարտը ներմուծում է նաև փոփոխուն հատուցում 
հասկացությունը, ըստ որի՝ փոփոխուն հատուցումն առաջանում է, երբ 
կազմակերպությունը նախօրոք չի կարող հստակ որոշել հատուցման այն 
գումարը, որն ակնկալում է ապրանքների և ծառայությունների հանձնու-
մից, այսինքն՝ այն դեպքերում, երբ կա պայմանագրով հատուցման անո-
րոշություն:  

Փոփոխուն հատուցումը կարող է գոյություն ունենալ նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ շինարարության պայմանագրի գինը թվում է, թե հաստա-
տուն է, սակայն հետագա իրադարձությունների արդյունքում փոփոխվում 
է՝ ներառելով ինչպես հաստատուն, այնպես էլ փոփոխուն բաղադրիչ 11:  

Ստացվում է, որ պատվիրատուի և կապալառուի միջև կնքված պայ-
մանագրերը մի շարք դեպքերում ներառում են պայմաններ, որոնք ընդու-
նելի են պայմանագրի գործողության ընթացքում և ենթադրում են:  
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Շինարարական կազմակերպություններում պայմանագրում նշված 
հատուցման գումարը կարող է փոփոխվել կախված ապագա իրադար-
ձությունների տեղի ունենալուց կամ չունենալուց, մասնավորապես. 

• Զեղչերի կիրառում. հնարավոր է շինարարական աշխատանքներ 
կատարելիս պայմանագրով ամրագրվի փոփոխուն հատուցում զեղչերի 
տեսքով, եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում կատարվող աշ-
խատանքների ծավալը աստիճանական աճ գրանցի: 

• Լրացուցիչ հատուցում աշխատանքները վերջնաժամկետից շուտ 
ավարտելու համար. քանի որ շինարարական կազմակերպությունները, 
որպես կապալառուներ, աշխատանքները պետք է կատարեն կապալի 
պայմանագրով նախատեսված որոշակի ժամկետում, ապա դրանց դիմաց 
հատուցումը կարող է ավելանալ` վաղ կամ ժամանակին կատարված աշ-
խատանքների գծով: Եվ հակառակը՝ հատուցումը կարող է նվազել աշխա-
տանքների կատարումը ուշացնելու համար: 

• Ապրանքների հետ վերադարձման պայմանը (փոփոխուն հատուց-
ման այս տեսակի մասին ցուցված է լինում պայմանագրում կամ էլ են-
թադրվում է ելնելով գործարար փորձից). հիմնվելով գլխավոր կապալա-
ռուի և մատակարարի միջև հաստատված գործարար փորձի վրա, երբ 
գլխավոր կապալառուն ունի հիմնավորված սպասելիք կապված շինանյու-
թերի հետ վերադարձման իրավունքով ձեռքբերման հետ: 

Քննարկենք փոփոխուն հատուցման այն իրավիճակը, երբ կապալա-
ռուի հաշվառման մեջ ճանաչվող հասույթի չափը պայմանավորված է 
պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետով: 

Ընդունենք Գամմա ՍՊԸ-ն (պայմանական շինարարական կազմա-
կերպություն) տանիքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար 
25.04.2019 թ. 5 400 000 դրամի , ԱԱՀ՝ 900 000 դրամի պայմանագիր 
է կնքել պատվիրատուի հետ, կառուցման վերջնաժամկետը նշելով 
01.07.2019 թ.: Ըստ պայմանագրի, եթե կառուցումն ավարտվի մինչ 
01.06.19 թ., ապա պայմանագրով նախատեսվում է նաև պարգևատրութ-
յուն հատուցման գումարի 10 %-ի չափով, իսկ եթե կառուցումն ավարտվի 
պայմանագրում նշված ժամկետում, ապա պարգևատրություն չի լինի:  

Ըստ ՖՀՄՍ 15 ստանդարտի՝ կարևոր է կապալառուի և պատվիրա-
տուի միջև անցյալում ձևավորված գործարար փորձը: Քանի որ Գամմա 
ՍՊԸ-ի և պատվիրատուի միջև կնքված նախորդ գործարքներում աշխա-
տանքներն ավարտվել են պայմանագրում նշված ժամկետից շուտ, ապա 
այս գործարքում ևս առկա է փոփոխուն հատուցման բաղարիչը: Այսինքն՝ 
պայմանագրում նշված գումարը հատուցման վերջնական գումարը չէ, 
եթե ժամկետից շուտ աշխատանքներն ավարտվեն:  

Գամմա ՍՊԸ-ի թղթակցությունների շարքը հետևյալն է. 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2020  
 

  

124 

1. Գամմա ՍՊԸ-ի կողմից գործարքի գնի հաստատուն մասով՝ 
(5 400 000 դրամ, ԱԱՀ՝ 900 000 դրամ) ձևակերպվում է. 

Դտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 6 300 000 դրամ  
Կտ Աշխատանքների կատարումից հասույթ  5 400 000 դրամ  
Կտ Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով  900 000 դրամ:  
2. Եվ քանի որ Գամմա ՍՊԸ-ի և պատվիրատուի միջև կնքված նա-

խորդ գործարքներում աշխատանքներն ավարտվել են պայմանագրում 
նշված ժամկետից շուտ, ապա Գամմա ՍՊԸ-ն պարգևատրության՝ 540 
000 դրամ (5 400 000 դրամ x10%), ԱԱՀ՝ 90 000 դրամ գումարով կար-
տացոլի պայմանագրային պարտավորությունը, որը կճանաչվի ստացելիք 
հավանական մեծություն՝ դեբիտորական պարտք. 

Դտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով  630 000 դրամ  
Կտ Պայմանագրային պարտավորություն  630 000 դրամ: 
3. Գամմա ՍՊԸ-ն հասույթի ստացման իրավունքը վաստակում, 

ճանաչում է այն ժամանակ, երբ կատարում է պայմանագրային պարտա-
վորությունը, այսինքն՝ աշխատանքներն ավարտում է մինչև 01.06.19թ.: 

Դտ Պայմանագրային պարտավորություն  630 000 դրամ 
Կտ Աշխատանքների կատարումից հասույթ  540 000 դրամ 
Կտ Պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի գծով 90 000 դրամ: 
4. Եթե Գամմա ՍՊԸ-ն չկատարի պայմանագրային լրացուցիչ 

պարտավորությունը և աշխատանքներն ավարտի մինչև 01.07.19թ., ապա 
պայմանագրային պարտավորությունը կվերաձևակերպվի. 

Դտ Պայմանագրային պարտավորություն           630 000 դրամ 
Կտ Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով    630 000 դրամ: 
Այսպիսով՝ նոր՝ ՖՀՄՍ 15 ստանդարտը կիրառում է պայմանագրային 

մեթոդը, որի համաձայն շինարարական կազմակերպությունների պայմա-
նագրային հասույթը հիմնվում է ակտիվների և պարտավորությունների 
փոփոխությունների վրա, որոնք առաջանում են, երբ կազմակերպությունը 
հանդիսանում է պայմանադիր կողմ և սկսում է կատարել իր պարտավո-
րությունները, իսկ շինարարական կազմակերպությունների պայմանա-
վորվածությունների մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, որոնք առաջաց-
նում են հասույթ, հանդիսանում են այս կամ այն ձևով պայմանագրային 
հարաբերություններ:  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВЫРУЧКИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ МСФО 15 

МАНЯ ПОГОСЯН, ГОАР АРУТЮНЯН 
Армянский государственный экономический университет 

 
В странах, которые приняли международные стандарты бухгал-

терского учета, в том числе в Республике Армения, зарегистри-
рованные субъекты хозяйствования с 1 января 2018 года, для оценки и 
признания выручки (обусловленной договорными отношениями) от 
деятельности руководствуются стандартами МСФО 15 «Выручка по 
договорам с клиентами».  

Деятельность строительных компаний РА полна разнообразными 
ситуациями, которые закреплены условиями договора. Следовательно, 
подходы к признанию и учету выручки от деятельности строительных 
компаний нуждаются в уточнении и разработке, поскольку МСФО (IFRS) 
15 вводит новые механизмы учета и новые статьи финансовой 
отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФО 15, строительная 
организация, договорный актив, договорное обязательство, заказчик, 
подрядчик, переменное возмещение.  
 

 
SPECIFICATIONS OF ACCOUNTING REVENUE IN CONSTRUCTION 

ORGANIZATIONS ACCORDING TO IFRS 15 STANDARD 
REQUIREMENTS 

MANYA POGHOSYAN, GOHAR HARUTYUNYAN 
Armenian State University of Economics 
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(conditioned by contractual relationships) from their activities. 

The activities of the RA construction companies are full of a variety of 
situations, which is due to the conditions stipulated in the contracts. The 
approaches to the recognition and accounting of the revenue from the 
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УДК 331.5 
ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

ЛАРИСА АВЕТИСЯН, ГЕОРГИЙ МЕЛКОНЯН 
 

Российско-армянский университет  
 

Традиционно Армения считается страной-отправителем в 
контексте миграционных потоков. Однако в последнее время 
отрицательное сальдо между уезжающими и прибывающими 
имеет тенденцию к уменьшению. На данный момент мы все ещё 
находимся в состоянии оттока населения в другие страны, но 
возникшие иммиграционные потоки нуждаются в глубоком и 
всестороннем изучении для понимания их характера, что поможет 
в дальнейшем в создании стратегии усиления данных потоков и 
превращения страны из отправителя в получателя. 

Ключевые слова: миграция, иммиграция, инфляция, 
экономический дуализм, демография. 

 
По данным ООН, в настоящее время, в мире рассчитывается 

примерно 250 миллионов мигрантов. За последние 50 лет их 
количество возросло от 71 до 243 миллионов, то есть в 3.4 раза 
(График 1) [1].  

 

 

График 1. Потоки международных мигрантов, 1960-2015 гг. 
Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 
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Данная активизация миграционных процессов является следст-
вием глобализационных процессов. Однако, для представления полно-
ценной картины изменения темпов миграционного потока необходимо 
рассмотреть отношение количества мигрантов к общему количеству 
населения планеты. С этой точки зрения нужно отметить, что изме-
нение произошло на один процентный пункт: соотношение мигрантов к 
общему количеству населения планеты поднялось от 2,4% до 3,4% [2]. 

Из этого следует, что в мировом контексте данный вопрос не 
настолько значим, но для отдельных стран миграционные потоки, осо-
бенно связанных с трудовой миграцией являются проблематичными. 
Возникают отрицательные прогнозы по поводу завладения мигрантами 
местных рабочих мест. Эта проблема связана с теорией двойного 
рынка М. Пиоре. Согласно теории двойного рынка М. Пиоре, причиной 
иммиграции считаются структурные потребности современных про-
мышленно развитых экономик, а также различие в заработной плате 
между богатыми и бедными странами. Эта теория рассматривает рынок 
труда как наличие двух типов работ: «хороших» (высокооплачиваемая 
работа в верхней профессиональной иерархии) и «плохих» (низ-
кооплачиваемые рабочие места соответственно в нижней профес-
сиональной иерархии). Уменьшение занятости на нижнем уровне про-
фессиональной иерархии в странах прибытия является притягивающим 
фактором для мигрантов, которые готовы работать за более низкую 
заработную плату. По мнению М.Пиоре, иммиграция обусловлена не 
выталкивающими факторами (низкая заработная плата и высокая 
безработица) в странах происхождения, а притягивающими факторами 
(хроническая и неизбежная потребность в иностранной рабочей силе) в 
принимающих странах. Этот спрос рабочей силы иммигрантов М. Пиоре 
связывал со следующими четырьмя фундаментальными характерис-
тиками индустриально развитых стран: структурная инфляция, моти-
вационные проблемы, экономический дуализм и демография рабочей 
силы [3]. 

Структурная инфляция: заработные платы не только отображают 
условия спроса и предложения, они также дают статус и престиж, 
социальные качества. Заработная плата должна быть увеличена 
пропорционально по всей иерархии рабочих мест для того, чтобы 
держать их в соответствии с социальными ожиданиями. Эта ситуация и 
называется структурной инфляцией. Привлечение местных рабочих 
путем повышения заработной платы во время дефицита рабочей силы 
считается невыгодным для работодателя. Для работодателя решением 
данной проблемы является иммиграция рабочих, которые согласны на 
низкую зарплату.  

Мотивационные проблемы более остро проявляются в нижней 
профессиональной иерархии, чем на верхней, потому что у первых нет 
высокого статуса и мало возможностей для профессионального роста. 
Работодатели ищут работников, которые нижний уровень рабочих мест 
считают средством зарабатывания денег без каких-либо последствий 
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для статуса или престижа. По различным причинам иммигранты 
соответствуют этим требованиям. Разные уровни жизни между разви-
тыми и развивающимися странами означают, что даже низкая зара-
ботная плата за рубежом считается достаточной по сравнению с 
уровнем родной страны, хотя мигранты и знают, что имеют низкий 
статус за рубежом.  

Экономический дуализм: раздвоение рынка труда характеризует 
экономику промышленно развитых стран из-за свойственной двойст-
венности между трудом и капиталом. Капитал является фиксирован-
ным фактором производства, а труд -  переменным. Этот свойственный 
дуализм между трудом и капиталом создает различия между рабочей 
силой. Во вторичном секторе существующая низкая заработная плата, 
нестабильные условия и oтcyтствие перспектив не устраивают местных 
работников, которых, наоборот, привлекают первичные, капиталоемкие 
секторы, где заработная плата выше, рабочие места более безопасны 
и есть возможность профессионального роста. Из-за этого дефицита 
спроса во вторичном секторе работодатели принимают на работу 
иммигрантов. 

Демография рабочей силы: проблемы мотивации и структурной 
инфляции, присущие современной профессиональной иерархии 
вместе с дуализмом, характерным для рыночной экономики, создают 
постоянный спрос на работников, которые готовы работать при 
неблагоприятных условиях, при низкой заработной плате, при большой 
нестабильности и при небольших шансах для профессионального 
роста. В прошлом эти требования были выполнены частично с 
помощью женщин и подростков, но со временем по разным причинам 
их доля уменьшилась и увеличился спрос на иммигрантов.  

В таких условиях можно сделать вывод, что спрос на трудовых 
мигрантов сохраняется вне зависимости от изменения параметров 
социо-экономического развития: согласно вышеуказанной теории эко-
номический прогресс в развитых странах является единственным 
фактором, определяющим спрос на трудовых мигрантов. Данный 
вопрос особенно актуален в странах с высоким уровнем иммиграции. 
Если рассматривать количество иммигрантов в абсолютном выра-
жении, то страной с самым большим количеством пребывающих будут 
США: количество мигрантов в этой стране составляет около 
47 миллионов (График 2), после следуют Германия, РФ, Саудовская 
Аравия, Великобритания и т.д [1].  
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График 2. Страны с наибольшим количеством иммигрантов,  
2015 г. 

Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 

Но, как в случае глобального анализа, так и в случае локального рас-
смотрения отдельных стран, необходимо рассматривать относи вели-
чины количества мигрантов к количеству местного населения страны. 
При такой постановке вопроса, на первое место в мире выходит ОАЭ с 
показателем 88.4% (График 3). После следуют Катар, Кувейт и др [1]. 

 
График 3. Страны с самым высоким процентом иммигрантов 

по отношению к местному населению, 2015 г. 
Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 
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В целом эти страны можно разделить на 5 основных групп: 
 Нефтяные государства (ОАЭ, Кувейт, Катар): в этих странах 

большой приток мигрантов связан с более высокими зарплатами, 
основанными на быстром развитии экономики и постоянном спросе 
дешевой рабочей силы. 

 Территориально малые страны (Сингапур, Монако): у таких 
маленьких стран привлечение иммигрантов является государственной 
политикой. 

 Страны с не высокой плотностью населения (Канада, Австралия): 
такие большие страны с малой плотностью населения особенно 
нацелены на заселение особо пустующих территорий. 

 Развитые страны (США, страны ЕС): основным мотивационным 
фактором для иммигрантов, в случае развитых стран, является их 
привлекательная экономическая среда и положительные ожидания по 
уровню жизни.   

 Страны, находящиеся в близости с зонами военных конфликтов 
(Ливан): особенно данный контекст актуален на территории Ближнего 
Востока, связанный с террористическими атаками «ИГИЛ». 

Из вышесказанного становится понятно, что Армения не входит ни 
в одну из вышеуказанных категорий, однако и в нашей стране, в 
последнее время, начали активизироваться иммиграционные потоки.  

По данным ООН, которые подсчитываются каждые пять лет, за 
последние 13 лет чистый отток населения уменьшился с 183361 
человек до 24989 человек, что подразумевает появление положи-
тельных явлений в вопросе иммиграции (График 4) [1].  

 

 
График 4. Чистая миграция в Армении, 1962-2017 гг. 

 Источник: United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. 
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Относительно этого вопроса, интересен анализ основных 
направлений притока иммигрантов. Как показывает График 5 
основными странами-донорами для Республики Армения являются 
Индия, Россия и Иран [4].  

 
График 5. Распределение иностранцев, получивших статус 

проживания в РА, по странам гражданства, 2015-2018 гг. 
Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
 

Однако в качественном представлении эти страны несопоставимы: 
при подробном рассмотрении внутренней структуры этих притоков 
становится понятно, что основная часть приезжающих в Армению из 
России получает статус постоянного места жительства, а приезжающие 
из Индии соответственно статус временного проживания, который 
предоставляется менее чем на один год (График 6).    
 

 
График 6. Внутренняя структура предоставленных статусов 

проживания РФ и Индии, 2015-2018 гг. 
Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
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Возвращаясь к основному вопросу исследования, необходимо 
отметить, что очень важно четко определить, что только достаточно 
малая доля граждан Индии находятся в Армении по причине 
трудоустройства: только на 2018 год учеба стала причиной для 
получения статуса временного проживания в 749 случаях, а работа в 
262 случаях (График 7). 

 

 
График 7. Распределение граждан Индии по причине получения 

статуса временного проживания в Армении, 2015-2018 гг. 
 Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
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 Повышение конкуренции на местном рынке труда и вытеснение 
местных специалистов, 

 Понижение среднего уровня заработной платы при увеличении 
численности рабочих иммигрантов 

С одной стороны, мы имеем вышеописанные положительные 
влияния, однако существует и обратная сторона медали: при имми-
грации рабочей силы повышается конкуренция на внутреннем рынке 
страны-получателя. А тот факт, что иммигранты предоставляют более 
дешевые услуги в краткосрочном периоде влечет за собой вытеснение 
местных специалистов, а в долгосрочном – местные представители 
рынка труда вынуждены снижать цену предлагаемых услуг, дабы 
соответствовать новообразованной цене на рынке труда, а это есть ни 
что иное, как снижение среднего уровня заработной платы. 

Однако можно избежать (хотя бы частично) отрицательных 
последствий при эффективно государственном управлении. Каждая 
страна имеет свою специфику в плане иммиграционной политики, 
Армения – не исключение. Отметим основные проблемы, которые стоит 
регулировать в Армении: 

 Правовой парадокс с взаимной необходимостью места работы и 
статуса проживания.  

 Фиктивность необходимости поиска специалистов на внутрен-
нем рынке до поиска вне страны. 

 Отсутствие четкой политики государства по отношению к 
иммиграции. 

Обобщая все вышесказанное, надо подчеркнуть, что на данный 
момент значимых отрицательных рисков по поводу влияния на тру-
довой рынок РА со стороны иммигрантов нет, несмотря на общест-
венный резонанс на эту тему. Тем не менее данная ситуация полезна 
для переоценки государственного отношения к вопросу иммиграции и 
создания более эффективной модели регулирования этой сферы. 
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ԼԱՐԻՍԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ԳԵՈՐԳԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

 
Հայաստանը ավանդաբար համարվում է ուղարկող երկիր՝ միգրա-

ցիոն հոսքերի համատեքստում: Սակայն վերջերս, մեկնելու և ժամանելու 
միջև բացասական սալդոն նվազելու միտում ունի: Այս պահին մենք դեռ 
գտնվում ենք դեպի այլ երկրներ բնակչության արտահոսքի պայմաներում, 
բայց առաջացած ներգաղթի հոսքերը պետք է մանրակրկիտ և համակող-
մանիորեն ուսումնասիրվեն` իրենց բնույթը հասկանալու համար, ինչը հե-
տագայում կօգնի, որպեսզի ստեղծվի ռազմավարություն` այդ հոսքերը ու-
ժեղացնելու և երկիրը: 

Բանալի բառեր. միգրացիա, իմիգրացիա, գնաճ, տնտեսական դուա-
լիզմ, ժողովրդագրություն: 

 
 

 

 
IMPACT OF IMMIGRATION ON THE LABOR MARKET OF THE 
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Armenia is traditionally considered a sending country in the context of 
migration flows. Recently, however, the negative balance between 
departures and arrivals tends to decrease. At the moment, we are still in a 
state of the population outflow to other countries, but the immigration flows 
that have arisen need to be thoroughly and comprehensively studied to 
understand their nature. This will help in the future to create a strategy to 
strengthen these flows and turn the country from a sender into a recipient. 
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demography. 
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ՀՏԴ 338 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԹՎԵՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում կոռուպցիայի ընկալման, 
կյանքի որակի, տնտեսական ազատության, մարդկային զարգաց-
ման, աղքատության, համաշխարհային մրցունակության համաթվե-
րին և այլն: Այս համաթվերի վերլուծության արդյունքում մենք կարող 
ենք արձանագրել, որ շատ դեպքերում երկրի տնտեսության զարգա-
ցումը պայմանավորված է համաշխարհային տնտեսության մեջ վեր-
ջինիս ունեցած վարկանիշով: Ավելի լավ արդյունքների հասնելու հա-
մար պետական կառավարման մարմինները և, հատկապես, այն 
հաստատությունները, որոնք իրականացնում են բարեփոխումներ, 
պետք է ուսումնասիրեն միջազգային փորձը և ձգտեն հասնեն վար-
կանիշի բարելավման` համակարգային և կառուցվածքային բարե-
փոխումների միջոցով:  

Բանալի բառեր․ կոռուպցիայի ընկալում, կյանքի որակ, տնտե-
սական ազատություն, մարդկային զարգացում, աղքատության հա-
մաթիվ, համաշխարհային մրցունակություն, ձեռնարկատիրական 
միջավայրի գնահատում: 

 
Տնտեսության վերաբերյալ կարելի է պատկերացում կազմել մակ-

րոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների համակարգում 
ընդգրկված ցուցանիշների միջոցով, սակայն կարևոր նշանակություն 
պետք է տալ նաև համաշխարհային կազմակերպությունների կողմից 
տնտեսությունների դասակարգման ցուցանիշներին և վարկանիշավոր-
ման մեթոդաբանական հարցերին, քանի որ վերջին ժամանակներում` 
դրանք լուրջ ուղղվածություն են հաղորդում անգամ ներդրումային հոսքերին:  

Տարբեր վերազգային կորպորացիաներ` իրենց ներդրումային քաղա-
քականության տրամաբանությունը կառուցում են, ոչ միայն իրենց նախա-
սիրությունների, այլ նաև տվյալ երկրի առանձին համաթվերով զբաղեց-
րած դիրքի, ունեցած վարկանիշի վրա: Մյուս կողմից, ինչքան լուրջ մեթո-
դաբանական հիմքերի վրա է հաշվարկվում տվյալ համաթիվը կամ ին-
դեքսը, այնքան ավելի մեծ վստահություն է վայելում:  

Դա է նաև պատճառներից մեկը, որ երկրները միմյանց միջև գտնվում 
են մրցակցային պայքարում` փորձելով բարելավել իրենց դիրքերն ու զբա-
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ղեցնել ավելի բարձր վարկանիշ, իսկ մյուս կողմից ակամայից իրակա-
նացնում են նաև բարեփոխումներ, բարելավում ենթակառուցվածքները, 
գործարար, ներդրումային և մրցակցային միջավայրը և այլն:  

Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը (Curruption Perceptions Index)  
[1, pp. 2-3] մշակվել է Transparency International կազմակերպության կող-
մից և չափում է առանձին պետությունների պետական հատվածում կո-
ռուպցիայի ընկալման մակարդակը ու հանդիսանում է բաղադրյալ համա-
թիվ, որը հիմնվում է հարցումների տվյալների վրա, որոնք անցկացվում 
են փորձագետների և գործարար շրջանակներում: Փորձագետներին 
տրվող հարցերն առնչվում են հետևյալ թեմաներին` պետական պաշտոն-
յա անձանց կաշառելուն, պետական պատվերների իրականացման ոչ 
լիարժեքությանը, պետական միջոցների հափշտակմանը, հակակոռուպ-
ցիոն միջոցառումների արդյունավետությանը, հետազոտվում են նաև 
վարչական և քաղաքական կոռուպցիաները: 

Համաթիվը ռանգավորվում է 180 երկրների համար` 0-100 բալային 
համակարգով, որտեղ 0-ն նշանակում է որպես կոռուպցիայի ընկալման 
ամենաբարձր մակարդակ, իսկ 100-ը` ամենացածր: 

Այս համաթվով Հայաստանը 2019թ.-ի զեկույցում զբաղեցրել է 77-րդ 
հորիզոնականը, իսկ մոտ 10 տարի առաջ 110-րդ տեղում էր 180 երկրների 
շարքում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումները տալիս են իրենց 
դրական արդյունքը, սակայն 42 միավորը դեռևս բավականին ցածր է: 
Հարևան երկրներից առավել բարեհաջող են Վրաստանի դիրքերը` 56-րդ, 
իսկ առավել վատ դիրքում է գտնվում Ադրբեջանը` 126-րդը, Թուրքիան` 
91-րդ, իսկ Ռուսաստանը` 137-րդ:  

Այս համակարգում ամենալավ փորձ ունեցող երկրներն են` Դանիան, 
Նոր Զելանդիան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը: Այստեղ պետք է հասնել 
նրան, որ առանձին գործընթացների և ընթացակարգերի իրագործման և 
կազմակերպման հարցերում նվազագույնի հասցվի մարդկային շփման 
շրջանակը, որի համար կարևորվում են ժամանակակից նորագույն տեխ-
նոլոգիաների հիման վրա գրանցումների, վճարումների, ինչպես նաև հե-
տագա սպասարկման գործընթացների կազմակերպումը: Այս երկրները  
E-government∗ համակարգի բաղադրատարրերով հասել մեծ արդյունքնե-
րի և պետական կառավարման մարմիններ և գործարար աշխարհի 
էլեկտրոնային դաշտում շփման շրջանակը գրեթե հասցրել են չկոռում-
պացված մակարդակի:  

                                        
∗ E-government` էլեկտրոնային կառավարություն 
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Ինչ վերաբերում է Կաշառք վճարողների համաթվին, այսինքն` կո-
ռուպցիայի ամենալայն ու տարածված ձևին, ապա այստեղ 2011թ.-ից հե-
տո զեկույցներ գրեթե չեն հրապարակվել, ըստ վերջին զեկույցի առաջին 
տեղում է գտնվել Նիդերլանդները, իսկ 28-րդ հորիզոնականում` Ռուսաս-
տանը [2, p. 5]:  

Մարդկության պատմության մեջ միշտ էլ բավականին լուրջ մարտահ-
րավեր է եղել բարեկեցության կամ որակյալ կյանքի հիմնահարցը: Այս 
խնդրին փորձում են լուծում տալ փորձագետները մեկ այլ` Կյանքի որակի 
համաթվի (Quality of living indexes) միջոցով, այն հայտնի է նաև, որպես 
Մերսերի (Mercer) կյանքի որակի համաթիվ [3]: Այն իր մեջ ընդգրկում է 
մի շարք հիմնական գործոններ, որոնք միավորված են տարբեր կատեգո-
րիաներում. 

 քաղաքական և սոցիալական միջավայրը, 
 տնտեսական իրավիճակը, 
 մշակույթը, 
 առողջապահությունը և բնապահպանությունը, 
 կրթությունը, 
 կոմունալ և տրանսպորտային ծառայությունները, 
 հանգիստը, 
 ազգային սպառման ապրանքները, 
 բնակարանային տնտեսությունը, 
 շրջակա միջավայրը: 
Այս համաթիվը հաշվարկվում է աշխարհի 350 քաղաքների համար, 

սակայն արդյունքային վարկանիշների մեջ մտնում են միայն 231 քաղաք-
ներ: 2019-ին 1-ին և 2-րդ տեղերը պատկանում էին Վիեննային (Ավստ-
րիա) և Շվեյցարիայի Ցյուրիխին, իսկ 3-րդ տեղը` Վանկուվերին (Կանա-
դա): Թբիլիսին գտնվել էր 187-րդ, իսկ Մոսկվան 167-րդ տեղում: 

2019-ին Երևանը զբաղեցրել է 170-րդ հորիզոնականը: Կյանքի որակի 
տեսանկյունից 50 առաջատար քաղաքները հիմնականում եվրոպական 
երկրներում են, միայն մի քանի քաղաքներ, որոնք առաջատար են, 
գտնվում են Կանադայում, Ավստրալիայում և ԱՄՆ-ում, այսինքն` կարելի 
է նաև եզրակացնել, որ կյանքի որակը, որպես այդպիսին, ամենաբարձրն 
է Եվրոպայում: Սակայն աշխարհում այժմ ընթանում է «Խելացի քաղաք-
ներ» ստեղծելու մրցավազքը, մի շարք երկրներ իրենց քաղաքների կառա-
վարման համակարգում ինտենսիվ կերպով ներդնում են արհեստական 
բանականության միջոցով կառավարման մոդելներ, անցում է կատար-
վում նաև «թվային ժողովրդավարության» կամ համատարած թվային վե-
րահսկողության համակարգերի: Սա նշանակում է, որ ապագայում քաղա-
քային տնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացման համար ներդ-
րում են կատարվելու հենց նման տեխնոլոգիաների բնագավառում, իսկ 
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կյանքի որակը գնահատվելու է ըստ նմանատիպ ենթակառուցվածքների 
զարգացվածության [3]:  

Ենթակառուցվածքների զարգացվածությամբ աշխարհում առաջին 
քաղաք-պետությունը Սինգապուրն է, որն, իսկապես, զարմանալի չէ, քա-
նի որ վարկանիշավորման մի շարք համակարգերում Սինգապուրն առա-
ջատարների շարքում է: Եվ չնայած, որ կյանքի որակով աշխարհի 50 
առաջատար քաղաքների շարքում Սինգապուրն ընդամենը 25-րդն է, 
այնուամենայնիվ այն ունի ամենազարգացած ենթակառուցվածքները: 
Այսինքն` ենթակառուցվածքների կառավարման բնագավառում պետք է 
ուսումնասիրել և ներդնել Սինգապուրի փորձը` լինի դա էլեկտրոնային 
կառավարման բնագավառում, գործարարության կազմակերպման, 
մրցունակության բարձրացման, ֆինանսների կառավարման հարցերում, 
քանի որ աշխարհի շատ երկրներ են այժմ փորձում հետևել Սինգապուրի 
օրինակին [4]: 

Տնտեսական ազատության համաթիվը (Index of Economic Freedom) 
[5] հաշվարկվում է Wall Street Journal-ի և Heritage Foundation-ի կողմից: 
Համաթիվը կառուցվում է 4 հենասյուների և 12 հիմնական բաղադրիչների 
վրա. 

 օրենքի գերակայություն, 
 պետության չափ, 
 կարգավորումների արդյունավետություն,  
 բաց շուկաներ:  
Համաթիվը չափվում է 0-100 սանդղակով:  

Աղյուսակ 1 
Համաշխարհային տնտեսական ազատության բաշխումը 

100-80 79.9-70 69.9-60 59.9-50 49.9-0 տ/չ 
Ազատ Հիմնականում  

ազատ 
Համարյա  

ազատ 
Հիմնականում  

ոչ ազատ 
Ազատություն 

 չունեցող 
Չվարկանի- 
շավորված 

 

Դատելով Հայաստանի ցուցանիշներից` 47-րդ հորիզոնական, կարելի 
է եզրակացնել, որ մեր երկիրը դասվում է համարյա ազատ երկրների շար-
քին` 67.7 վարկանիշով և շատ մոտ է հաջորդ խումբ անցնելուն, այսինքն` 
հիմնականում ազատ երկրների կազմում ընդգրկվելուն, որը բավականին 
ողջունելի փաստ է [5]:  

Տնտեսական ազատության համաթվում Հայաստանի վարկանիշի 
անկումը մեծամասամբ պայմանավորված է կառավարման ինտեգրացվա-
ծության և դատական համակարգի արդյունավետության ցածր վարկանի-
շերով` 38.6 և 46.3 միավոր: Այսինքն` կարելի է այս ցուցանիշների ուսում-
նասիրությունից եզրակացնել, որ բարեփոխումների տրամաբանությունը 

http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx##
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx##
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx##
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx##
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx##
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ճիշտ է կառուցվում, որն էլ հետագայում կհանգեցնի Հայաստանի դիրքերի 
բարելավման:  

Տնտեսական ազատության համաթվով աշխարհում երեք առաջա-
տար երկրներն են` Հոնկոնգը (90.2 միավոր), Սինգապուրը (89.4 միավոր) 
և Նոր Զելանդիան (84.4 միավոր) [5]: 

Իհարկե, տնտեսական ազատությունը երկրի զարգացման հնարավո-
րությունների լայն դաշտ է ստեղծում, ինչպես նաև սահմանում է տնտե-
սական մի շարք բաղադրիչների մասով հասկանալի և ընդունելի խաղի 
կանոններ` համաշխարհային բիզնես հասարակության համար:  

Սկսած 1990 թվականից` ՄԱԿ-ի կողմից հաշվարկվում է Մարդկային 
զարգացման համաթիվը (The Human Development Index), որը հաշվի է 
առնում մարդու զարգացման երեք հիմնական կողմերը` կյանքի շարունա-
կականությունը, կրթական մակարդակը և կենսամակարդակը (ՀՆԱ-ն 
մեկ շնչի հաշվով որպես եկամուտ): Այս համաթվի հաշվարկման մեթոդա-
բանությունը վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին կատարելա-
գործվել է, քանի որ մարդկային կապիտալի համակողմանի գնահատման 
անհրաժեշտություն է առաջացել: Այստեղ կարևորագույն հարցադրում-
ների շարքին են սկսել դասվել` առողջության անհավասարության, եկամ-
տային անհավասարության, գենդերային անհավասարության, կլիմայի 
փոփոխության և մարդկային զարգացվածության փոխկապվածություն-
ները և այլն: 

Այս համաթվով 2018 թ.-ին Հայաստանն ընդգրկված է երրորդ խումբ 
երկրների կազմում և զբաղեցնում է 81-րդ տեղը: Կյանքի սպասվող տևո-
ղությունը 74.9 տարի (կանայք` 78.4, տղամարդիկ` 71.2), իսկ մեկ շնչի 
հաշվով համախառն ազգային եկամուտը (ՀԱԵ) 2011թ.-ի գնողունակութ-
յամբ` 9277 դոլար: Կարելի է ասել, ՀՀ-ն ունի միջին մարդկային զարգաց-
վածության մակարդակից բարձր մարդկային զարգացվածության խումբ 
անցնելու լիարժեք շանսեր, որտեղ, իհարկե, կբարելավի իր դիրքերը  
[6, p. 301]:  

Մարդկային զարգացվածության համաթվի առաջին տեղում, այսինքն` 
շատ բարձր մարդկային զարգացման խմբում առաջատար երկիրն է Նորվե-
գիան` 0.954 ցուցանիշով, որին հաջորդում են` Շվեյցարիան և Իռլանդիան:  

Մեկ շնչին ընկնող ՀԱԵ-ի ցուցանիշով, որը հաշվարկված է համար-
ժեքային գնողունակության պարիտետով (2011թ. PPP), 2018 թվականին 
առաջին տեղում է գտնվել Կատարը` 110 հազար ԱՄՆ դոլար, իսկ երկ-
րորդ տեղում` Լիխտենշտեյնը` 99 հազար ԱՄՆ դոլար ցուցանիշով: Իսկ 
կյանքի սպասվող տևողությամբ 84.7 տարի ցուցանիշով առաջին հորիզոնա-
կանում է Հոնկոնգը, որին 84.5 տարով հաջորդում է Ճապոնիան [6, p. 300]: 
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Իհարկե, մարդկային զարգացվածության համաթիվը բաժանելով 
ըստ զարգացած և զարգացող երկրների ունի` որոշակի նպատակահար-
մարություն, և այս բաժանումը նաև որոշակի սանդղակ է զարգացող երկ-
րից զարգացած երկիր կոչվելու պատվին արժանանալու համար, քանի որ 
վերջնական արդյունքում, զարգացող երկրներում մարդկային ցածր զար-
գացվածությունն ուղեկցվում է նաև մարդկային աղքատությամբ, և կան 
մեծ դժվարություններ` աղքատության կրճատման, օրական ծախսվող դրա-
մական միջոցների ավելացման, ինչպես նաև աղքատության շեմից կամ 
գծից ցածր գտնվող մարդկանց տեսակարար կշիռը նվազեցնելու համար: 

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովն առանձին մշակել է 
երկրների տնտեսական մրցունակության գնահատման համակարգ, որի 
արդյունքում ամեն տարի հրատարակվում է Մրցունակության համաշ-
խարհային զեկույց: Այդ զեկույցը թողարկվում է` սկսած 1979 թվականից 
և ներառում էր 16 երկիր: 

Համաշխարհային մրցունակության համաթիվը (Global 
Competitiveness Index) [7] հաշվարկվում է Համաշխարհային տնտեսական 
համաժողովի (World Economic Forum) աշխատակիցների կողմից, որոնք 
2019 թթ. համար 141 երկրների համար հերթական անգամ հաշվարկել են 
այս համաթիվը: Նշենք, որ Համաշխարհային մրցունակության համաթի-
վը հաշվարկվում է 12 հիմնական տարրերի (հիմնասյուների) համադրման 
միջոցով, որոնք իրենց հերթին բաղկացած են առանձին ցուցանիշներից: 

Հիմնական 12 հիմնասյուներ (տարրեր) են` 
1)  հաստատություններ, 
2)  ենթակառուցվածքներ, 
3)  մակրոտնտեսական կայունություն, 
4)  առողջապահություն և միջնակարգ կրթություն, 
5)  բարձրագույն կրթություն և վերապատրաստում, 
6)  ապրանքային շուկայի արդյունավետություն, 
7)  աշխատուժի շուկայի արդյունավետություն, 
8)  ֆինանսական շուկայի զարգացվածություն, 
9)  տեխնոլոգիական պատրաստվածություն, 
10) շուկայի չափը, 
11)  գործարարության զարգացվածությունը, 
12)  նորամուծություններ: 
Հայաստանը համաշխարհային մրցունակության համաթվով 2019-ին 

գտնվել է 69-րդ հորիզոնականում, իսկ 2008-2009թթ. գտնվում էր 97-րդ 
տեղում: Ստացվում է, որ գրեթե 30%-ով առանձին ոլորտներում վերջին 
տաս տարվա ընթացքում առաջընթաց ենք ապահովել: Առավել մանրա-
մասն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի մրցունակութ-
յան համակարգում առկա թերությունները հնարավորություն չեն տալիս 
ապահովել տնտեսական լուրջ զարգացում, որն, իհարկե, միայն մեր 
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խնդիրը չէ, իսկ Մրցունակության 2019-ի զեկույցի վերնագրից բխում է, որ 
աշխարհում վերջին 10 տարում արտադրողականության աճի ապահով-
ման լուրջ խնդիր կա, որից անմասն չի մնացել նաև Հայաստանը [7]:  

Մրցունակ տնտեսություններով աշխարհի առաջատարներն են` Սին-
գապուրը, ԱՄՆ-ը և Հոնկոնգը: 2018 թվականին վարկանիշավորման աղ-
յուսակը գլխավորում էր ԱՄՆ-ը, իսկ 3-րդ տեղում է հայտնվել Գերմանիան:  

Մեր հարևան երկրներից Վրաստանը գտնվում է 74-րդ տեղում,  
Ադրբեջանը` 58, Իրանը` 99, իսկ Թուրքիան` 61 [7]: 

Հայաստանն իր մրցակցային առավելությունների ավելացման քաղա-
քականությունը պետք է կառուցի ոչ միայն իր վարկանիշի բարելավման և 
դրանով բավարարվելու, այլ նաև առաջին հերթին հարևան երկրների 
հանդեպ մրցակցային առավելություններ ստանալու սկզբունքային մո-
տեցման հիմքերից ելնելով:  

Ձեռնարկատիրական միջավայրի գնահատումն իրականցվում է 
տարբեր ցուցանիշների և համաթվերի միջոցով: Սակայն այս կամ այն 
երկրի ձեռնարկատիրական գործունեության վարման ազատությունն 
(ՁԳՎԱ) առավել ընդհանրական ձևով է բնութագրում Doing Business [8] 
ամենամյա ժողովածուի մեջ, Համաշխարհային բանկի կողմից առաջարկ-
վող համաթիվը, որը հաշվարկվել է 190 երկրների համար: 

Համաշխարհային բանկը հրապարակել է իր ամենամյա, հերթական 
«Doing Business 2020» («Գործարարության իրականացման մատչելիութ-
յունը 2020») հետազոտությունը, որում ուսումնասիրվել և գնահատվել է 
աշխարհի 190 երկրներում գործարար միջավայրը և բիզնես իրականաց-
նելու մատչելիությունը: «Doing Business» հետազոտության նպատակն է՝ 
բացահայտել աշխարհի տարբեր երկրներում գործարար միջավայրը 
կարգավորող այն ոլորտները, որտեղ առկա են բիզնեսի իրականացման 
լուրջ խոչընդոտներ և անհրաժեշտ են լուրջ բարեփոխումներ [8]:  

Այս համաթվով Հայաստանը զբաղեցնում է 47-րդ հորիզոնականը, 
իսկ աշխարհի առաջատարն է Նոր Զելանդիան, երկրորդ հորիզոնակա-
նում է` Սինգապուրը [8]:  

Իհարկե, կարևոր է նաև նշել, որ Հայաստանում ամենավատ վիճա-
կում էր մոտ 10 տարի առաջ գտնվում հարկերի վճարման համակարգը 
153-րդ տեղում, իսկ այժմ այն` 52-րդ տեղում է: Լուրջ խնդիրներ կան մի-
նորիտար ներդրողների պաշտպանության (120-րդ հորիզոնական) և դա-
տական համակարգի ու սնանկացման ինստիտուտի, ինչպես նաև գոր-
ծարար բնագավառում առկա վեճերի լուծման հարցում (95-րդ հորիզոնա-
կան): Դրական դիրքեր ունենք գործարարություն սկսելու (10-րդ հորիզո-
նական) և սեփականության իրավունքների գրանցման (13-րդ հորիզոնա-
կան) բնագավառներում [9]:  
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Իհարկե, այս ոլորտներից յուրաքանչյուրում կան առանձնացված 
խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն: Սակայն գործարար միջավայրի 
վարկանիշային բարելավումը պետք է նաև ուղեկցվի ներդրումների ներ-
հոսքով, իսկ վերջինիս վրա ազդում են ոչ միայն առանձին համաթվի ցու-
ցանիշները, այլ նաև մի շարք աշխարհատնտեսական ու աշխարհաքա-
ղաքական գործոններ: 

Այսպիսով` համաշխարհային հեղինակավոր կազմակերպությունների 
կողմից տվյալ երկրի տնտեսության այս կամ այն ոլորտում անցկացված 
հետազոտությունները և տրված համաշխարհային վարկանիշավորման 
դասակարգումները կարող են մեծ դեր խաղալ տվյալ երկրի տնտեսութ-
յան զարգացման գործում, որովհետև` եթե երկիրն ունի դրական ցուցա-
նիշների համակարգում բարձր վարկանիշ, ապա կարող է ազդել և΄ ներդ-
րումների ներգրավման, և΄ տվյալ տնտեսության վերաբերյալ ձևավորվող 
կարծիքի, և΄ հատկապես վստահության բարձրացման վրա: Հակառակ 
պարագայում տնտեսությունը հայտնվում է «սև ցուցակում», որը բացա-
սական է այնքանով, որքանով տվյալ երկիրը զրկվում է տնտեսական լայն 
համագործակցության շրջանակներից: Իսկ դրական է այնքանով, որքա-
նով ահազանգ է դիտվում պետական կառավարման մարմինների և բա-
րեփոխումներ իրականացնող ինստիտուտների համար: Նրանք պետք է 
առավել մեծ ջանքեր գործադրեն, ինչպես նաև փորձեն ուսումնասիրել մի-
ջազգային փորձը և ձգտեն հասնել վարկանիշի բարելավման` համակար-
գային և կառուցվածքային բարեփոխումների, նորագույն տեխնոլոգիա-
ների ներդրման և կատարելագործման միջոցով: 
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ИНДЕКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕЙТИНГИРОВАНИЯ И ИХ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВИЛЕН ХАЧАТРЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье рассматриваются индексы восприятия коррупции, качества 
жизни, экономической свободы, человеческого развития, бедности и 
т.д. Проанализировав эти индексы, мы можем констатировать, что во 
многих случаях развитие экономики основывается на ее рейтингах в 
мировой экономике. Для благоприятных результатов представители 
власти и учреждения, осуществляющие реформы должны внедрять 
больше усилий для изучения международного опыта и упорнее 
стремиться достижению высокого рейтинга с помощью системных и 
структурных реформ. 

Ключевые слова: восприятие коррупции, качество жизни, эконо-
мическая свобода, человеческое развитие, индекс бедности, глобаль-
ная конкуренция, оценка предпринимательской среды. 
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The article deals with the perception of corruption index, quality of life 
index, economic freedom index, human development index, poverty index, 
global competitiveness index, etc. After analyzing these indexes, we can 
state that in many cases the development of the economy is based on its 
rankings in the global economy. For better results, the state government 
bodies and especially the institutions, which implement the reforms, should 
study the international experience and strive to improve the ranking through 
systematic and structural reforms. 

Keywords: perception of corruption, quality of life, economic freedom, 
human development, poverty index, global competitiveness, evaluation of 
the enterprise environment.  
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ՆԵՈԲԱՆԿԵՐԸ ԵՎ ՉԵԼԼԵՆՋԸՐ ԲԱՆԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՄԱՆ 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 
 

Ֆինանսական ներգրավվածությունը գնալով մեծ կարևորութ-
յուն է ստանում, քանի որ ապացուցվում է դրա կապը հասարակութ-
յան բարեկեցության բարձրացման և երկրի տնտեսական աճի ապա-
հովման հետ։ ՀՀ-ում դրա մակարդակը վերջին տարիներին աճել է, 
սակայն դեռևս բնակչության կեսից ավելին չունի հաշիվ բանկում, 
ինչը հանդիսանում է ֆինանսական ներգրավվածության մակարդա-
կի նվազագույն ցուցիչներից մեկը։ Հոդվածում ներկայացվում է, թե 
համաշխարհային ֆինանսական շուկայում վերջին տասնամյակում 
ձևավորված բանկերի նոր տեսակները՝ նեոբանկերը և չելլենջըր 
բանկերը, ինչպես կարող են բարձրացնել ֆինանսական ներգրավ-
վածության մակարդակը ՀՀ-ում։  

Բանալի բառեր. ֆինանսական ներգրավվածություն, բանկային 
համակարգ, նեոբանկեր, չելլենջըր բանկեր, առցանց բանկինգ 

 
Ֆինանսական համակարգին բնակչության ներգրավվածությունը 

(ֆինանսական ներգրավվածություն) կարևոր է երկրում աղքատության 
կրճատման և ներառական տնտեսական աճի հասնելու համար: Երբ մար-
դիկ ներգրավված են ֆինանսական համակարգում, կարողանում են ավելի 
արդյունավետ կառավարել իրենց գումարները, սկսել և ընդլայնել գործա-
րարությունը, ներդրումներ կատարել կրթության մեջ, հաղթահարել ֆի-
նանսական ցնցումները և այլն: Ըստ Համաշխարհային բանկի “The Global 
Findex Database’’ զեկույցի վերջին հրապարակման՝ ՀՀ-ում 2017 թ. չափա-
հաս բնակչության 48 %-ը հաշիվներ է ունեցել տարբեր ֆինանսական 
հաստատություններում, 10 %-ը խնայել է իր միջոցները ֆինանսական կա-
ռույցներում և 29 %-ը վարկեր է վերցրել ֆինանսական հաստատություն-
ներից [1]: Չնայած այս բոլոր ցուցանիշների գծով 2017 թ.-ին գրանցվել է 
աճ 2011 թ. համեմատ, սակայն ՀՀ-ում չափահաս անձանց կեսից ավելին 
նույնիսկ չունի հաշիվ բանկում։ Մեր կարծիքով՝ ֆինանսական ներգրավ-
վածության բարձրացման համար հիմք կարող են հանդիսանալ վերջին 
տասնամյակում ֆինանսական աշխարհում ի հայտ եկած բանկային ոլոր-
տի նոր «խաղացողները»՝ նեոբանկերը կամ չելլենջըր (challenger) բանկե-
րը, որոնք կարող են ինչպես «ստեղծագործական ոչնչացման» (creative 
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destruction) հիմք հանդիսանալ և փոխել ավանդական բանկային համա-
կարգը, այնպես էլ նպաստել ֆինանսական ներգրավվածության խորաց-
մանն աշխարհում և ՀՀ-ում։  

Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերը ծագել են վերջին տասնամյակում 
Մեծ Բրիտանիայում, ինչն էլ ուներ իր պատճառները. բանկային ոլորտում 
մրցակցության պակասը և երկրում դիջիթլ բանկինգի առաջացումը 
դեռևս 1990-2000-ական թվականներին և դրա զարգացումը հետագա-
յում: Սակայն այս բանկերը միայն անգլիական գործոն (ֆենոմեն) համա-
րել չի կարելի: Այսօր ողջ աշխարհում գործում են 100-ից ավել նեոբանկեր 
և չելլենջըր բանկեր (ԱՄՆ, Գերմանիա, Ավստրալիա, Չինաստան, Ռու-
սաստան, Հարավային Աֆրիկա, Բրազիլիա, Հնդկաստան և այլն): 

Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի գլխավոր առանձնահատկությունն 
ամբողջովին թվային ձևաչափով բանկային ծառայությունների մատու-
ցումն է. դրանք չունեն մասնաճյուղեր և իրենց հաճախորդների սպասար-
կումն իրականացնում են բացառապես մոբայլ հավելվածներով և համա-
կարգչային հարթակներով: Շատ հաճախ դրանք կիրառում են մեքենայա-
կան ուսուցման ալգորիթմներ և արհեստական բանականություն՝ հաճա-
խորդների կարիքների բացահայտման, վարկերի տրամադրման և այլնի 
համար: Նեոբանկերի, չելլենջըր բանկերի, ավանդական բանկերի և թվա-
յին բանկինգի ծառայություն մատուցող բանկերի տարբերությունները 
պատկերված են Գծապատկեր 1-ում։ 

 
Գծապատկեր 1. Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի, ավանդական 
բանկերի և թվային բանկինգի ծառայություն մատուցող բանկերի 

տարբերությունները 
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Բանկային այս հեղափոխության հիմքը նոր ենթակառուցվածքն է, 
որի շնորհիվ այժմ համեմատաբար պարզ և հասանելի է նեոբանկ ստեղ-
ծելը։ Եթե ավանդական բանկի բացումը կարող է մի քանի տարի և միլիո-
նավոր դոլարներ պահանջել, ապա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացումը հնարավորություն է տալիս նորաստեղծ ձեռնարկություննե-
րին անմիջապես միանալ ավանդական ֆինանսական հաստատություն-
ներին և սկսել կանոնադրական կապիտալ ընդամենը 500 000 ԱՄՆ դո-
լարով [2]: 

Նեոբանկերը և չելլենջըր բանկերը հաճախ նույնացվում են՝ որպես 
ամբողջովին թվային բանկեր, սակայն դրանք ունեն 2 կարևոր տարբերա-
կիչ առանձնահատկություն.  

- Նեոբանկերը չունեն բանկային արտոնագիր և ապավինում են 
գործընկեր-բանկի հետ համագործակցությանը, իսկ չելլենջըր բանկերն 
ունեն բանկային գործառությունների ամբողջական համալիր իրականաց-
նելու արտոնագիր, 

- Նեոբանկերը սովորաբար կենտրոնանում են հաճախորդների 
որոշակի հատվածի (օրինակ՝ ՓՄՁ-ների, երիտասարդների, ֆերմերների 
և այլն) վրա, իսկ չելլենջըր բանկերը ծածկում են բանկային 
գործառությունների ամբողջ շրջանակը: 

Համաշխարհային կանխատեսումները դրանց վերաբերյալ դրական 
են (տե՛ս Գծապատկեր 1): Ըստ CB Insights-ի գնահատականների՝ միայն  
2019 -ի առաջին 9 ամիսների ընթացքում վենչուրային ֆոնդերի ներդրող-
ները 2.9 միլիարդ դոլար են ներդրել նեոբանկերում, իսկ ամբողջ 2018-ին 
ներդրումները կազմել են 2.3 միլիարդ դոլար։ Ըստ cg42 խորհրդատվա-
կան ընկերության վերջին զեկույցի՝ կանխատեսվում է, որ ԱՄՆ 10 խոշո-
րագույն բանկերը տարվա ընթացքում կկորցնեն 159 միլիարդ դոլարի 
ավանդներ՝ ավելի փոքր մրցակիցների պատճառով: 

 
Գծապատկեր 2. Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի համախառն 

տարեկան կանխատեսվող աճի տեմպերն աշխարհում (ըստ Variant 
Market Research-ի) [3] 
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Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի ազդեցությունը ֆինանսական 
ներգրավվածության վրա հասկանալու համար անհրաժեշտ է վերլուծել 
այն երեք դիտանկյունից.  

1. Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի ազդեցությունը ֆինանսական 
ծառայությունների և գործիքների հասանելիության վրա (օրինակ՝ գյուղա-
կան վայրերում բանկերի մասնաճյուղերի առկայությունը, ֆինանսական 
ծառայությունների գները և այլն)։  

• Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերը կարող են առաջարկել բանկա-
յին պրոդուկտներ՝ ավելի ցածր գներով։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 
անցկացրած հետազոտության՝ հարցվողների մոտ մեկ քառորդը բանկա-
յին հաշիվ չունենալու պատճառ է նշում դրա հետ կապված բարձր ծախ-
սերը [4]։ Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի դեպքում հնարավոր է ապա-
հովել ավելի մատչելի պայմաններ հաճախորդների համար. եթե ավան-
դական բանկերի դեպքում մասնաճյուղային ընդգրկուն ցանցի, դրա տեխ-
նիկական հագեցվածության և սպասարկող աշխատակիցներով ապա-
հովվածության համար անհրաժեշտ են հսկայական ֆինանսական պա-
շարներ, ապա ամբողջովին առցանց (առցանց) աշխատող բանկերի դեպ-
քում նմանատիպ ծախսեր չեն կատարվում և ընդհանուր ծախսերը նվա-
զում են, ինչի հաշվին էլ հնարավոր է իջեցնել բանկային պրոդուկտների 
գները (ավելի ցածր միջնորդավճարներ հաշիվներ և քարտեր բացելիս, 
ավելի բարձր տոկոսներ ավանդային հաշիվների վրա, ավելի ցածր տո-
կոսադրույքներ վարկերի տրամադրման դեպքում և այլն)։ Սա կհանգեցնի 
դրանցից օգտվողների քանակական աճին, որն էլ, իր հերթին, կնպաստի 
ֆինանսական ներգրավվածության ընդլայմանը։ Որոշ նեոբանկեր և չել-
լենջըր բանկեր անգամ հաշիվ և քարտ բացելիս որևէ գանձում չեն կա-
տարում, օրինակ՝ ամերիկյան Chime-ն, որն այժմ ամսական ավելի շատ 
հաճախորդներ է գրանցում, քան ամերիկյան Citibank-ը։ Բրիտանական 
չելլենջըր բանկերում ներդրված ավանդների տոկոսադրույքները մոտա-
վորապես երկու անգամ ավելի բարձր են, քան ավանդական բանկերում 
[5, p. 16]։ Ավանդական բանկերի փոխարեն օգտվելով նեոբանկերի ծա-
ռայություններից՝ միայն 2018թ. ԱՄՆ-ում հաճախորդները մոտ 5 մլրդ դո-
լար են խնայել՝ մոբայլ հավելվածներով գործող խնայողական գործիքների 
շնորհիվ [6]: 

• Առցանց գործող բանկերը կարող են դառնալ ավելի հասանելի և 
հաճախորդին մոտ։ Ըստ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի ֆինանսական ներգրավվածության վերաբերյալ Transition Report 
2016-2017-ի՝ ՀՀ-ում հասանելիությունը նվազագույն բանկային ծառայութ-
յուններից օգտվելուն՝ հաշիվ ունենալուն, քաղաքային և գյուղական բնակ-
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չության շրջանում բավականին տարբերվում է [7]։ ՀՀ-ում բանկերի մաս-
նաճյուղային ցանցի անհամաչափ բաշխվածության պատճառով հեշտ և 
արագ բանկային սպասարկվելու հնարավորություն չունեն բազմաթիվ 
գյուղերի բնակիչներ: Այս խնդիրը կարող են լուծել առցանց բանկային ծա-
ռայությունները, որոնցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է միայն միաց-
ված լինել համացանցին: Ըստ Freedom on the Net 2016-ի՝ 3G ծառայութ-
յունները հասանելի են ՀՀ բնակչության գրեթե 100%- ին՝ ընդգրկելով երկ-
րի տարածքի 90%-ը (բացառելով միայն ամայի լեռնային շրջանները) [8]: 

2. Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի ազդեցությունը ֆինանսական 
ծառայությունների և ապրանքների օգտագործման վրա (հաշիվների, 
խնայողությունների, վարկերի, կատարված վճարումների քանակ և այլն)։ 

• Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերը կարող են նպաստել առցանց 
վճարումների և գործարքների քանակի աճին։ Վերջիններիս նկատմամբ 
վստահությունը գնալով աճում է ՀՀ-ում։ Ըստ Global Payment Systems 
Survey-ի վերջին 2016 թ. հետազոտության՝ ՀՀ-ում էական աճ է գրանցվել 
էլեկտրոնային հաշիվների, վճարային քարտերի, բանկոմատների, POS-
տերմինալների, վճարային ծառայություններ ապահովող համակարգերի 
մասնաճյուղերի մասով [9]։ Ըստ Global Findex database 2017-ի՝ ՀՀ-ում չա-
փահասների 42 %-ը տարվա ընթացքում ստացել կամ կատարել է առցանց 
վճարումներ [10]։ Եթե դիտարկենք կոնկրետ բանկի ներկայացրած տվյալ-
ներ, ապա միայն 2018 թ. Ամերիաբանկի համացանց և մոբայլ բանկինգից 
օգտվող հաճախորդների թիվն ավելացել է 40%-ով, իսկ գործարքները` 
59%-ով: Թվային և ինքնասպասարկման հարթակների` բանկոմատների, 
էքսպրես բանկինգի, տերմինալների միջոցով իրականացվող գործարք-
ների ընդհանուր քանակն ավելացել է 46%-ով: Այս գործարքները կազմում 
են Ամերիաբանկի գործառությունների ընդհանուր պորտֆելի 77%-ը և 
ունեն աճի միտում, մինչդեռ այլ եղանակները (այցելություններ մասնաճ-
յուղեր, բանկում ձևակերպվող գործառություններ և հեռախոսային բան-
կինգ) նվազել են 4%-ով [11]: Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ հաճա-
խորդները պատրաստ են անցնել թվային տիրույթ և առցանց բանկերը 
կարող են նպաստել տարբեր բանկային պրոդուկտներից օգտվելու քա-
նակի ավելացմանը: 

3. Նեոբանկերի և չելլենջըր բանկերի ազդեցությունը ֆինանսական 
ծառայությունների որակի վրա, ինչը որոշվում է սպառողների կողմից նոր 
ֆինանսական ծառայություններից և ապրանքներից օգուտ քաղելու ունա-
կությամբ (կապված սպառողների իրավունքների պաշտպանության և ֆի-
նանսական հնարավորությունների հետ) [12]: 

• Հաճախորդների բավարարվածության ցուցանիշի բարձրացում՝ ի 
հաշիվ առանց հերթերի, ավելի արագ, որակյալ և 24/7 սպասարկման։ 
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Հայաստանյան որոշ բանկերում արդեն հնարավոր է հաշիվ բացել 5 րո-
պեում կամ ձեռք բերել ԱՊՊԱ առցանց` հաշված րոպեների ընթացքում 
(նշենք, որ բրիտանական Revolut նեոբանկում հաշիվ բացելը տևում է ըն-
դամենը 3 րոպե) [5, p. 13]։ Կրկին Ամերիաբանկի օրինակը քննարկելով՝ 
վերջինս առաջին անգամ Հայաստանում 2018 թ. նոյեմբերին ներդրել է 
սպառողական վարկերի տրամադրման առցանց համակարգ (գործում է 
մեքենայական ուսուցման և արհեստական բանականության ալգորիթմ-
ների հիման վրա), որը բանկի հաճախորդներին հնարավորություն է տա-
լիս սպառողական վարկի ձևակերպումը իրականացնել առավել արագ և 
հարմարավետ: Սրա շնորհիվ էապես ավելացել է տրամադրված վարկերի 
քանակը. միայն երկու ամսում ապառիկ ֆինանսավորման ընդհանուր ծա-
վալը աճել է 46%-ով [13]: 

• Ավելի բարենպաստ պայմանների ապահովում հաճախորդների 
կոնկրետ սեգմենտների համար։ Աշխարհում նեոբանկերը շատ հաճախ 
կենտրոնանում են որևէ թիրախային սեգմենտի վրա (օրինակ՝ ՓՄՁ-ներ, 
ֆերմերներ, երիտասարդներ, ցածր եկամուտ ունեցողներ և այլն) և ստեղ-
ծում են ավելի լավ պայմաններ՝ ոչ միայն պարզապես բանկային ծառա-
յություններ մատուցելով, այլ նաև տրամադրելով հարթակներ, որոնք հեշ-
տացնում են նրանց ֆինանսական կառավարման հարցերը։ Որպես այդ-
պիսի օրինակ կարող ենք նշել հնդկական Open նեոբանկը, որը բացի 
բանկային ստանդարտ ծառայություններից ՓՄՁ-ներին հնարավորութ-
յուն է տալիս օգտվել ավտոմատացված հաշվապահական ծառայություն-
ներից՝ պարզեցնելով ֆինանսական կառավարման գործընթացը։ Սրա 
շնորհիվ ոչ միայն երկրի ֆինանսական ներգրավվածության ընդլայնման 
հարցն է լուծվում (քանի որ ՓՄՁ-ների ներգրավվածությունը ֆինանսա-
կան համակարգին նույնպես հանդիսանում է երկրի ֆինանսական ներ-
գրավվածության չափման այլընտրանքային ցուցանիշներից մեկը), այլ 
նաև նպաստում է երկրի զարգացմանը և խթանում տնտեսական աճը։ 

• Ֆինանսական ծառայությունների տեսականու ընդլայնում և արդ-
յունավետ լուծումների առաջարկում։ Նորագույն տեխնոլոգիաները թույլ 
են տալիս նոր ծառայություններ մատուցել և ներկայացնել անհատակա-
նացված առաջարկներ և զեղչեր՝ կախված հաճախորդի եկամուտներից, 
ծախսերից և նախասիրություններից։ Եվրոպական N26 չելլենջըր բանկը, 
որը միայն մոբայլ հավելածով է գործում, առաջարկում է հաճախորդներին 
ունենալ հատուկ Space-եր՝ ենթահաշիվներ, որոնցով հնարավոր է հեշ-
տությամբ կազմակերպել ծախսերը և ֆինանսական նպատակները։ Բրի-
տանական նեոբանկերից Monzo-ում հնարավոր է ծախսերը դասակարգել 
16 կատեգորիաներում, ռուսական Tinkoff Bank-ը ստեղծել է ֆինանսական 
և կենցաղային ծառայությունների գծով աշխարհում առաջին ձայնային 
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օգնականը՝ Օլեգ անունով, բրազիլիական SmartMEI-ն ապահովում է ան-
վճար հարկային գործիքներ փոքր գործարարությունների համար։ Ամե-
նատարածված բրիտանական նեոբանկը՝ Revolut-ը, ստեղծել է բյուջեի 
ամսական պլանավորման գործիքներ, առաջարկում է ունենալ խմբային 
հատուկ հաշիվներ (Group Vaults) համատեղ խնայողությունների համար, 
հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին փոխանակել ավելի քան 90 
արժույթներ լավագույն փոխարժեքներով և առանց միջնորդավճարների, 
ինչպես նաև բջջային հավելվածի միջոցով գնել կրիպտոակտիվներ և ոս-
կի (իրական ֆիզիկական ոսկի, որը Revolut-ը գնում է և պահում է գործըն-
կերոջ միջոցով), որի համար օգտագործողները կարող են նաև ստեղծել 
ավտոմատ փոխանակում, հենց որ շուկայի գինը հասնի պահանջվող մա-
կարդակին:  

Այսպիսով, վերոնշյալից կարող ենք եզրահանգել, որ ֆինանսական 
ներգրավվածության բարձրացման տեսանկյունից կարևոր դեր կարող են 
խաղալ համաշխարհային ֆինանսական շուկայում նոր ձևավորվող և 
զարգացող նեոբանկերը և չելլենջըր բանկերը. դրանք կարող են առա-
ջարկել ավելի մատչելի ֆինանսական ծառայություններ, լինել ավելի հա-
սանելի հաճախորդներին, ապահովել ավելի արագ և որակյալ սպասար-
կում, առաջարկել արդյունավետ լուծումներ և անհատականացված առա-
ջարկներ, նպաստել ֆինանսական ծառայությունների օգտագործման 
աճին և տեսականու ընդլայնմանը, կենտրոնանալ թիրախային սեգմենտ-
ների վրա և այդպիսով ազդել ֆինանսական ծառայությունների եւ ապ-
րանքների հասանելիության, դրանց օգտագործման և որակի վրա՝ բարձ-
րացնելով երկրում ֆինանսական ներգրավվածության մակարդակը։ 
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НЕОБАНКИ И ЧЕЛЛЕНДЖЕР БАНКИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАСШИРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В АРМЕНИИ 

ЛУСИНЕ АМБАРДЗУМЯН  

Армянский государственный экономический университет 
 
Финансовая вовлеченность приобретает все большую важность, 

поскольку доказывается ее связь с повышением благосостояния 
общества и обеспечением экономического роста страны. В Армении за 
последние годы уровень финансовой вовлеченности вырос, однако 
больше половины населения пока не имеет счета в банке, что является 
одним из минимальных показателей уровня финансовой вовлечен-
ности. В статье мы представили как новые виды банков, сформировав-
шихся за последнее десятилетие на мировом финансовом рынке, 
необанки и челленджер банки могут повысить уровень финансовой 
вовлеченности в РА. 

Ключевые слова։ Финансовая вовлеченность, банковская система, 
необанки, челленджер банки, онлайн-банкинг. 

 
 

 
 

NEOBANKS AND CHALLENGER BANKS AS PREREQUISITES FOR 
EXPANSION OF FINANCIAL INCLUSION IN ARMENIA 

LUSINE HAMBARDZUMYAN 
Armenian State University of Economics 

 
Financial inclusion is becoming more important, as its link with improving 

the welfare of the society and ensuring the country's economic growth is 
proven. The level of financial inclusion in Armenia has increased in recent 
years, but more than half of the population does not have a bank account 
yet, which is one of the minimum indicators of its level. The article describes 
how neobanks and challenger banks, the new types of banks formed over 
the past decade in the global financial market, can increase the level of 
financial inclusion in RA.  

Keywords: Financial inclusion, banking system, neobanks, challenger 
banks, online banking 
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ՀՏԴ 338.2  

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՖԼՈՐԱ ՍՈՂՈՅԱՆ1, ԱԻԴԱ ՕՐԴԻՆՅԱՆ2 

1Երևանի պետական համալսարան 
2Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա փուլում, 
երբ կայուն և բարձր տնտեսական աճի ապահովման առանցքային 
գործոնը պաշարների արդյունավետ օգտագործման միջոցով մրցակ-
ցային առավելությունների ձեռքբերումն է, տնտեսական զարգաց-
ման հիմնական ուղին բացառապես կարող է պայմանավորվել ինո-
վացիոն քաղաքականության մշակմամբ և դրա հետևողական իրա-
կանացմամբ: Տնտեսական զարգացման այս ուղղությունն ենթադ-
րում է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման վրա հիմնված 
տնտեսության փոխակերպման մոդելի կառուցում, որի հիմքում 
պետք է դրված լինի տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից ինովա-
ցիոն գործունեության իրականացման տեսլականը` միտված նորա-
րարական լուծումներով միջազգային շուկաներ թափանցելուն և 
ոլորտում մրցակցային առավելությունների հասնելուն:  

Բանալի բառեր. ինովացիոն քաղաքականություն, բարձր տեխ-
նոլոգիական արդյունաբերություն, նորամուծություն, արդյունավե-
տություն, մրցակցային առավելություն, ռեսուրսների սահմանափա-
կություն: 

Տնտեսության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ճյուղի 
զարգացման ուղղությամբ համալիր ծրագրերի մշակումն ազգային տնտե-
սությունների ինովացիոն զարգացման մոդելի ձևավորման համատեքս-
տում առանցքային դեր ունի: Դրա վկայություն պետք է համարել այն, որ 
վերջին տասնամյակում համաշխարհային տնտեսության աճի արագ տեմ-
պերը հիմնականում պայմանավորված են եղել տեղեկատվական և բարձր 
տեխնոլոգիաների նորամուծական սրընթաց զարգացմամբ և տնտեսութ-
յան ճյուղերում դրանց հետևողական կիրառմամբ: Բարձր տեխնոլոգիա-
կան արդյունաբերության ճյուղերը բնութագրվում են գիտատար և տեխ-
նոլոգիատար ապրանքների արտադրությամբ և ծառայությունների մա-
տուցմամբ, որոնց իրականացման ծախսումների կառուցվածքում մեծ տե-
սակարար կշիռ ունեն գիտահետազոտական աշխատանքները և ժամա-
նակակից տեխնոլոգիաները: Ընդ որում՝ մասնավոր հատվածում բարձր 
գիտատարություն ենթադրող ծառայություններն իրականացվում են ֆի-
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նանսական, տեղեկատվական և արդյունաբերական ճյուղերում, իսկ հան-
րային հատվածում այն մեծապես կենտրոնացված է կրթության և առող-
ջապահության ոլորտներում: Մասնավոր և հանրային հատվածներում 
բարձր գիտատարություն ենթադրող ծառայությունների, ինչպես նաև մի-
ջին և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ճյուղերի արտադ-
րության մասնաբաժինը 2016 թվականի դրությամբ կազմել է համաշխար-
հային ՀՆԱ-ի մոտ 30 տոկոսը [1]:  

Բարձր գիտատարություն ենթադրող ճյուղերն, ի տարբերություն 
տնտեսության այլ ոլորտների, բնորոշվում են արտադրանքի թողարկման 
ծախսումների կառուցվածքում ինովացիոն ներդրումների (R&D 
expenditures) միջինից բարձր մասնաբաժնով: Համաշխարհային տնտե-
սության կառուցվածքում գիտատեխնոլոգիատար ճյուղերի ընդլայնման 
հետ կապված` ինովացիոն զարգացմանն ուղղված համաշխարհային 
ծախսումները 2000-2015 թթ ընթացքում ավելի քան կրկնապատկվել են` 
կենտրոնացվածության մեծ աստիճան ունենալով հատկապես Միացյալ 
Նահանգներում, Չինաստանում և Ճապոնիայում, որտեղ իրականացվում 
են նորարարություններին ուղղված համաշխարհային ծախսումների ավե-
լի քան 50 տոկոսը [2]: Այս փաստը վկայում է վերոնշյալ երկրների տնտե-
սական զարգացման մոդելներում ինովացիոն քաղաքականության կի-
րառման գերակայության և առաջնայնության մասին: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, տիրապետելով մասնագիտական 
բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշխատանքային պաշարների, 
ունի տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու 
և ընդլայնելու հսկայական ներուժ: Այս հնարավորությունների արդյունա-
վետ օգտագործումը և ճիշտ կառավարումը կարող են լինել տնտեսության 
զարգացման ինովացիոն մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև աշխատանքի 
արտադրողականության և միջազգային շուկաներում ազգային մրցունա-
կության բարձրացման հզոր խթան:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ՀՀ կառավարության 
կողմից ճանաչվել է որպես ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ 
[3]: Ռազմավարական այս քայլով ՀՀ կառավարությունը մեծապես աջակ-
ցում է հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
հետևողական զարգացմանը՝ նպաստելով ոլորտում համակարգված գի-
տահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը և միջազգային 
շուկաներում ոլորտում գործող կազմակերպությունների մրցունակության 
բարձրացմանը:  

ՀՀ-ում գործող տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների արագ տեմ-
պերով աճը գործարարության վարման տեսանկյունից վկայում է ոլորտում 
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գործունեություն ծավալելու գրավչության և զարգացման լայն հնարավո-
րությունների մասին։ Հայաստանում իրականացվող ծառայությունների 
կառուցվածքում խորհրդատվական, ծրագրային ապահովման և համա-
ցանցային ծառայությունների մատուցման աշխատանքները ոլորտում 
երաշխավորում են զարգացման և զբաղվածության բարձր մակարդակ: 
2011-2017 թթ․ ընթացքում զբաղվածության տարեկան միջին 16 տոկոս 
աճի տեմպի պայմաններում, ոլորտի կազմակերպություններն ապահովել 
են տարեկան հասույթի մոտ 350 տոկոս աճ, ինչը վկայում է թողարկվող 
արտադրանքի բարձր պահանջարկի, ինչպես նաև ոլորտում արտադրո-
ղականության աճի բարձր տեմպերի մասին [4]: 

Հայաստանում գիտատեխնոլոգիական գործունեության զարգաց-
մամբ հանդերձ, ոլորտում այնուամենայնիվ առկա են մի շարք հիմնախն-
դիրներ, որոնք արագ զարգացող տեխնոլոգիական աշխարհում կարող 
են բացասաբար ազդել Հայաստանի մրցունակության վրա: Միայն այդ 
խնդիրների հետևողական լուծման պայմաններում կարող են ստեղծվել 
անհրաժեշտ նախադրյալներ մրցակցությունում չպարտվելու և հանրապե-
տությունում ինովացիոն զարգացմանը բարձր տեմպեր հաղորդելու հա-
մար։ Հայաստանում գիտա-տեխնոլոգիական գործունեության զարգաց-
ման առջև ծառացած հիմնախնդիրներից առաջնայինը ոլորտի աշխատա-
շուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետների 
պատրաստումն է, որը ենթադրում է կրթական համակարգի բարելավում 
և գիտահետազոտական և տեխնոլոգիական կենտրոններում պրակտիկ 
դասավանդման գործընթացների արդյունավետության բարձրացում: Այ-
սօր արդեն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեղե-
կատվական և բարձր տեխնոլոգիաների մասնագիտացմամբ սովորում են 
զգալի քանակով ուսանողներ, սակայն շուկան դեռևս չի բավարարում 
ոլորտի բարձրորակ մասնագետների մեծ պահանջարկը [5]: Վերջինս 
բխում է նաև հանրապետությունից մրցունակ մասնագետների զգալի ար-
տահոսքից, ինչը հիմնականում պայմանավորված է միջազգային շուկայի 
համեմատ ոլորտում ոչ մրցունակ վարձատրությամբ: Մեկ այլ հիմնախն-
դիր, որը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում հանրապետությունում գիտա-
տեխնոլոգիական գործունեության շարունակական զարգացման համար, 
ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության խնդիրն է: Չնայած այն 
հանգամանքին, որ վերջին տարիների ընթացքում հանրապետությունում 
գիտա-տեխնոլոգիական ծրագրերի զարգացման ուղղությամբ պետական 
աջակցության դերը զգալիորեն մեծացել է, այնուամենայնիվ, ոլորտի զար-
գացման լուրջ մարտահրավերներից է ֆինանսական ռեսուրսների ներ-
գրավման դժվարամատչելիությունը: Սա պայմանավորված է այն հանգա-
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մանքով, որ ֆինանսական և վարկային կառույցները սկսնակ տնտեսա-
վարող սուբյեկտների կողմից մշակված զարգացման ծրագրերի ֆինան-
սավորումը համարում են բարձր ռիսկային: Միևնույն ժամանակ, նման 
նախագծերում բարձր ռիսկային ներդրումների իրականացման կառուցա-
կարգերը վենչուրային ներդրողների կողմից դեռևս համարվում են ոչ կա-
տարյալ՝ պայմանավորված օրենսդրական և ներդրումային դաշտում գոր-
ծող կարգավորումների ոչ լիարժեքությամբ: Նման պայմաններում գիտա-
տեխնոլոգիական գործունեության ծավալման հիմնական ուղին շարունա-
կում է մնալ սեփական միջոցների հաշվին նախագծերի ֆինանսավորու-
մը, ինչը, սակայն, սահմանափակ է և ոչ միշտ հասանելի: Ոլորտում գոր-
ծունեություն ծավալող տնտեսավարող սուբյեկտների համար մեկ այլ հիմ-
նախնդիր է համարվում թողարկված պրոդուկտների իրացվելիությունը 
տեղական և միջազգային շուկաներում: Այս առումով, իրացվելիության ոչ 
բավարար մակարդակը տեղական շուկայում պայմանավորված է թո-
ղարկված պրոդուկտների բարձր գներով, ինչը հիմնականում պայմանա-
վորված է պրոդուկտի ինքնարժեքի կառուցվածքում աշխատանքային և 
անուղղակի ծախսումների համեմատաբար բարձր տեսակարար կշիռնե-
րով: Միևնույն ժամանակ, չնայած ոլորտում թողարկված արտադրանքի 
արտահանման ծավալների կայուն աճին, միջազգային շուկայում արտադ-
րանքի իրացվելիության հետ կապված առկա են լուրջ բարդություններ` 
հիմնականում պայմանավորված երկրի, ինչպես նաև տնտեսավարող 
սուբյեկտի նկատմամբ ոչ բավարար վստահելիության և ճանաչելիության 
մակարդակներով:  

Վերոնշյալ հիմնախնդիրների լուծումը պահանջում է պետական 
աջակցության համալիր ծրագրերի մշակում և ոլորտում գործող հատկա-
պես սկսնակ տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության խրախու-
սում: Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության զարգացման և 
խրախուսման ուղղությամբ մշակվող պետական աջակցության ծրագրերը 
պետք է ունենան ռազմավարական զարգացման հայեցակետ և ուղղված 
լինեն ոլորտում մրցակցության բարձրացմանը, ֆինանսական պաշարնե-
րի մատչելիության ապահովմանը, իրավական և ներդրումային արգելք-
ների վերացմանը, ինչպես նաև միջազգային հանրույթում երկրում թո-
ղարկված արտադրանքի նկատմամբ ճանաչելիության և վստահելիութ-
յան բարձրացմանը: Միևնույն ժամանակ, բարձր մասնագիտական որակ-
ներ ունեցող աշխատանքային պաշարների պատրաստումն ու վերա-
պատրաստումը կրթական համակարգի բարելավման միջոցով ևս պետք 
է հանդիսանա այս ուղղությամբ ռազմավարական զարգացման կարևո-
րագույն քայլ:  
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Ամփոփելով՝ հարկ է նշել, որ համաշխարհային տնտեսության մեջ ռե-
սուրսների սահմանափակության հիմնախնդիրը տնտեսական գործու-
նեություն իրականացնելիս պահանջում է գնահատել ռեսուրսների օգտա-
գործման այլընտրանքային ուղիները` ընտրելով դրանցից ամենաարդյու-
նավետը: Սրանով պայմանավորված` յուրաքանչյուր երկիր պետք է մաս-
նագիտանա տնտեսավարման այն գործունեությունների մեջ, որոնք մի-
ջազգային տնտեսավարման հարաբերություններում տվյալ երկրի համար 
կարող են ապահովել մրցակցային առավելություն: Հայաստանի Հանրա-
պետությունը, ունենալով մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն 
և ներուժ ունեցող աշխատանքային պաշարներ, պետք է հետամուտ լինի 
դրանց առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործմանը և միջազ-
գային տնտեսական հարաբերություններում այդ ուղղությամբ մրցակցա-
յին առավելությունների ձեռքբերմանը: Ինովացիոն զարգացման ներուժի 
բացահայտումը և երկրի տնտեսական զարգացման հնարավորություննե-
րի արդյունավետ օգտագործումը լավագույն մեկնարկը կարող են հանդի-
սանալ ինովացիոն տնտեսության ձևավորման ուղղությամբ:  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ 

ФЛОРА СОГОЯН1, АИДА ОРДИНЯН2 

1Ереванский государственный университет 
2Национальная академия наук Республики Армения 

 
На современном этапе развития мировой экономики, когда ключом 

к обеспечению устойчивого и высокого экономического роста является 
получение конкурентного преимущества за счет эффективного исполь-
зования ресурсов, основной путь к экономическому развитию может 
быть обусловлен исключительно развитием и последовательным при-
менением инновационной политики. Это направление экономического 
развития подразумевает построение модели экономических преобра-
зований, основанных на применении новейших gтехнологий, которые 
должны основываться на видении бизнес-структур инноваций для 
проникновения на международные рынки с помощью инновационных 
решений и получения конкурентных преимуществ в этой области. 

Ключевые слова: инновационная политика, индустрия высоких 
технологий, инновации, эффективность, конкурентное преимущество, 
ограниченность ресурсов. 

 
 
 
 

ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

FLORA SOCHOYAN, AIDA ORDINYAN 
Yerevan State University 
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia 

 
At the present stage of world economic development, when the key to 

ensuring sustainable and high economic growth is to gain a competitive 
advantage through the efficient use of resources, the main path to the 
economic development can be exclusively conditioned by the development 
and consistent application of an innovation policy. This direction of economic 
development implies building a model of economic transformation based on 
the application of the latest technologies, which should be based on the 
vision of business entities to innovate in order to penetrate international 
markets with innovative solutions and gain a competitive advantage in the 
field. 

Keywords: innovation policy, high technology industry, innovation, 
efficiency, competitive advantage, resource constraint. 
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ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան 

 
Հոդվածը նվիրված է հանրային իշխանության ակտերի հետ-

ևանքով պատճառած վնասի հատուցման հարաբերությունների 
իրավական բնույթի հարցին:  

Օրենսդրի կողմից հիշյալ հարաբերությունները մի դեպքում որ-
պես մասնավոր-իրավական, մյուս դեպքում որպես հանրային-իրա-
վական դիտարկելու պայմաններում՝ դրանց առանձին տարրերի հե-
տազոտման միջոցով փորձ է արվել վեր հանել վերջիններիս իրա-
կան բնույթը:  

Բանալի բառեր. հանրային իշխանություն, վնասի հատուցում, 
հանրային և մասնավոր շահ, վերադասություն և ենթակայություն: 
 

Իրավահարաբերությունների հանրային կամ մասնավոր բնույթ ունե-
նալու (հանրային կամ մասնավոր իրավունքի նորմերով կարգավորվելու) 
հարցին պատասխանելու համար իրավագիտության մեջ սահմանվել են 
որոշ մոտեցումներ, որոնք ինչպես առանձին վերցրած, այնպես էլ համակ-
ցության մեջ հնարավորություն են տալիս պարզելու դրանց բնույթը: Հա-
ջորդիվ բավարար չափով կներկայացվեն այդ մոտեցումները և դրանց 
լույսի ներքո փորձ կարվի եզրակացության գալ հանրային իշխանության 
իրականացման ընթացքում պատճառված վնասի հատուցման իրավահա-
րաբերությունների բնույթի մասին: 

Առաջին մոտեցման համաձայն՝ հանրային և մասնավոր իրավահա-
րաբերությունների տարանջատման հիմքում դրված է այն շահը, որի 
իրականացման կապակցությամբ դրանք ծագում են: 

Եթե իրավահարաբերությունները ծագում են որոշակի անհատի կամ 
անձանց խմբի շահերը սպասարկելու համար, ապա այդպիսի իրավահա-
րաբերությունները կրում են մասնավոր-իրավական բնույթ: Այն դեպքում, 
երբ իրավահարաբերությունները ծագում են հանրության շահը սպասար-
կելու համար, այդպիսիք հանրային-իրավական են:  
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Շահերից ելնելու մոտեցման վերաբերյալ իրավական դիրքորոշում է 
հայտնել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը և նշել հետևյալը. «Իրավական 
շահը դասակարգվում է հանրայինի և ոչ հանրայինի` դասակարգման 
հիմքում դնելով այդ շահը կրող սուբյեկտին. հանրային շահի կրողը հա-
սարակությունն է` որպես մեկ միասնական, ամբողջական օրգանիզմ: Ընդ 
որում՝ շահը հանրային որակելու համար պարտադիր նախապայման չէ 
հասարակության բոլոր անդամների կողմից այդ շահի ընկալելի, ընդու-
նելի լինելու հանգամանքը: Սակայն հանրային շահը տարբերվում է մաս-
նավոր շահից ոչ միայն սուբյեկտային չափանիշով, այլ նաև իր առար-
կայով, քանի որ հանրային շահի առարկան համընդհանուր, համա-
մարդկային որոշակի բարիքներն են, որոնց առարկայացումը հասա-
րակական կյանքում անհրաժեշտ նախապայման է հասարակության 
գոյատևման և հետագա զարգացման համար:» [1]։ 

Նշվածից հետևում է, որ իրավական շահը հանրայինի և մասնավորի 
տարանջատելիս կարևոր է որոշել շահի հասցեատիրոջը և դրա առար-
կան. եթե շահի կրողը հասարկությունն է և/կամ շահի առարկան համընդ-
հանուր նշանակության արժեքներն են, որոնց կենսագործումը անհրա-
ժեշտ նախապայման է հասարակության բնականոն գործունեության և 
զարգացման համար, ապա այն որակվում է որպես հանրային: 

Շահերով առաջնորդվելու մոտեցումն ունի հետևյալ թերությունը. այն 
հաշվի չի առնում, որ անհատի և պետության (համայնքի) շահերը շատ 
դեպքերում կարող են համընկնել, և նման պարագայում դրանց տարան-
ջատումն այլևս չի կարող ընկնել մասնավոր և հանրային իրավահարաբե-
րությունների տարանջատման հիմքում:  

Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ իրավունքը մասնավորի և հանրա-
յինի տարանջատելու հիմքում դրված է այն հանգամանքը, թե ով է իրա-
վասու ձեռնամուխ լինել համապատասխան նորմերի հարկադիր ապա-
հովմանը, երբ դրանք չեն պահպանվում [2, p. 269]: 

Այս մոտեցումը սերտ կապ ունի ներկայացված շահերից ելնելու մո-
տեցման հետ. մասնավոր անձին կվերապահվի անմիջապես իր սեփա-
կան շահը երաշխավորող իրավահարաբերությունների (դրանց ընթաց-
քում իրացվող նորմերը) կենսագործման ապահովումը: Արդեն այն շահը, 
որն արժեքավոր է, սակայն առանձին անձանց համար բավականաչափ 
նշանակալից չէ, որպեսզի վերջիններս ձեռնամուխ լինեն դրա իրացմանը, 
որպես հասցեատեր ունի հասարակությանը և դրա կիրառումը կվերա-
պահվի հանրային-իրավական միավորմանը:  

Ներկայացված երկրորդ մոտեցումը, ըստ էության հանդիսանալով 
շահերի մոտեցման շարունակությունը, չեզոքացնում է նաև վերջինիս թե-
րությունը: Եթե իրավական շահի բնույթը միանշանակ չէ, դրանում կարող 
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է շահագրգռված լինել և՛ անհատը, և՛ հանրույթը, ապա նրանում հանրա-
յինի կամ մասնավորի գերակայությունը կարելի է պարզել՝ բացահայտե-
լով այն սուբյեկտին, ում վերապահվում է այդ շահի ապահովումը: Այդ 
դեպքում կախված իրավական շահի կիրառումը երաշխավորող սուբյեկ-
տից՝ հնարավոր է կանխորոշել, թե ինչպիսին է դրա կապակցությամբ ծա-
գող իրավահարաբերության բնույթը: 

Վերջապես իրավահարաբերության բնույթի որոշման երրորդ չափա-
նիշը հետևյալն է. արդյոք կոնկրետ իրավահարաբերության շրջանակնե-
րում պետությունը կամ համայնքն իրականացնում է իր հանրային իշխա-
նությունը, թե ոչ:  

Եթե պետությունը կամ համայնքը որևէ իրավունքի նորմի ուժով միա-
կողմանի կարգադրությամբ դիմում է քաղաքացուն, այսինքն՝ այդ երկուսի 
միջև կա վերադասության և ստորադասության հարաբերություն («ենթա-
կայություն»), ապա գործ ունենք հանրային իրավունքի հետ [3, Էջ 43]: 

Անդրադառնալով վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուց-
ման հարաբերություններին՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանը թիվ 
ՍԴՈ-1383 որոշմամբ մասնավորապես նշել է հետևյալը.  

«(…) օրենսդիրը նախատեսել է ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ 
պատճառված վնասի հատուցում պահանջելու նախապայման, այն է՝ ոչ 
իրավաչափ ճանաչել վարչական մարմնի իրավական ակտը, գործողութ-
յունը կամ անգործությունը, որին օրենքի 100-րդ հոդվածի իրավակարգա-
վորումների համաձայն կարող է հետևել վարչարարության հետևանքով 
վնաս պատճառած մարմնին հատուցման պահանջ ներկայացնելը: 
Այսինքն՝ պահանջի իրավունքն անձը ձեռք է բերում վարչական մարմնի 
իրավական ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը, որով անձին 
վնաս է հասցվել, սահմանված կարգով ոչ իրավաչափ ճանաչվելու դեպ-
քում:» [4] 

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդիրներին իր 
որոշումներում անդրադարձել է նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը: Այսպես, 
ՎԴ/1761/05/14 վարչական գործով 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կա-
յացված որոշմամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը մասնավորապես նշել է 
հետևյալը.  

«վարչական մարմինների վարչարարության արդյունքում պետութ-
յան պատասխանատվությունը ծագում է հետևյալ պայմանների միաժա-
մանակյա առկայության դեպքում` 

− իրականացվել է ոչ իրավաչափ (իսկ նույն օրենքով նախատեսված 
դեպքերում՝ նաև իրավաչափ) վարչարարություն, 

− պատճառվել է վնաս, 
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− իրականացված վարչարարության և պատճառված վնասի միջև 
առկա է պատճառահետևանքային կապ:  

(...)Այսպիսով, ոչ իրավաչափ վարչարարության արդյունքում պե-
տության պատասխանատվության պայմաններն են վնասի առկայութ-
յունը և դրա վրա հասնելը (պատճառվելը) ոչ իրավաչափ վարչարա-
րության հետևանքով:» [5] 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից տրված «պահանջի իրա-
վունքը անձը ձեռք է բերում վարչարարությունը ոչ իրավաչափ ճանաչ-
վելու դեպքում», ինչպես նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից կիրառ-
ված «պետության պատասխանատվությունը ծագում է հետևյալ պայ-
մանների միաժամանակյա առկայության դեպքում» և «պետության 
պատասխանատվության պայմաններն են վնասի առկայությունը և 
դրա վրա հասնելը (պատճառվելը) ոչ իրավաչափ վարչարարության 
հետևանքով» ձևակերպումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ վնասի 
առաջացմանը հանգեցրած վարչարարությունը ոչ իրավաչափ ճանաչվե-
լուց հետո իրավունքի ուժով անձը ձեռք է բերում պահանջի իրավունք, ին-
չին հակադրվում է պետության կամ համայնքի պարտականությունը հա-
տուցել պատճառված վնասը, այսինքն՝ նշված սուբյեկտների միջև ծագում 
է պատճառված վնասի հատուցմանն ուղղված իրավահարաբերությունը: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի այլ մեկնաբանություններում նույնպես նշվում է, որ պետության 
կամ համայնքի պատասխանատվության հիմքերն են վնասի առկայութ-
յունը և դրա վրա հասնելը (պատճառվելը) ոչ իրավաչափ վարչարարութ-
յան հետևանքով [6, էջ 233]: 

Ասվածից հետևում է, որ իրավական վեճի առկայության դեպքում 
իրավասու մարմինը (որպես կանոն դատարանը) պետք է ընդամենը հաս-
տատի վնասի հատուցման իրավունքի առկայությունը և սահմանի փոխ-
հատուցման չափը: 

Հաշվի առնելով, որ վնասի հատուցման նախապայման հանդիսացող 
ոչ իրավաչափ վարքածի իրավաբանական նկարագրությունը կախված չէ 
այն մասնավոր անձի կամ հանրային միավորի կողմից կատարված լինե-
լու հանգամանքից՝ գտնում ենք, որ դելիկտին տրված մեկ-երկու սահմա-
նումների ներկայացումը օգտակար կլինի հանրային իշխանության կող-
մից պատճառված վնասի հատուցման իրավահարաբերությունների բնույ-
թի ուսումնասիրման հարցում: 

Հռոմեական իրավունքում դելիկտ էր համարվում դատապարտելի 
այն վարքագիծը, որն օրենքով պատժվում էր տուժողի օգտին տուգանք 
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կամ նրան պատճառված կորուստների դիմաց փոխհատուցում կամ եր-
կուսը միաժամանակ վճարելու պարտավորություն իրավախախտի վրա 
դնելու միջոցով [7, p. 246]: 

Մեկ այլ սահմանմամբ դելիկտ է համարվում իրավական պարտակա-
նության այնպիսի խախտումը, ինչն այն աստիճան է ազդում անհատի շա-
հերի վրա, որ օրենքը թույլ է տալիս նրան դրա դեմ բողոքել ոչ թե որպես 
հասարակության ներկայացուցչի, այլ հենց իր անունից [8, p. 4]: 

Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ հանրային միավորի պատաս-
խանատվության հիմքն անձի հանդեպ այդ թվում սահմանադրությամբ և 
միջազգային պայմանագրերով սահմանված հիմնական իրավունքների 
կապակցությամբ ծագող պարտականության խախտումն է: Նման խախ-
տումն այն աստիճան է ոտնահարում անձի շահերը, որ դրանք պաշտպա-
նելու նպատակով վերջինս ձեռք է բերում կրած զրկանքների դիմաց իր 
անունից փոխհատուցում պահանջելու իրավունք: Քննարկվող հարաբե-
րությունների բովանդակությունը հանգում է փոխհատուցում պահանջելու 
տուժողի իրավունքին է և այդպիսին վճարելու հանրային իշխանության 
պարտականությանը: 

Նյութական վնասի հատուցման հարաբերություններն ուղղված են 
անձանց կրած գույքային կորուստների հատուցմանը, նրանց խաթարված 
գույքային դրության վերականգնմանը: Ասվածից հետևում է, որ նյութա-
կան վնասի հատուցման իրավահարաբերություններն ունեն մասնավոր 
անձանց գույքային բնույթի շահը սպասարկելու, այն ապահովելու նպատակ:  

Ոչ նյութական վնասն իր հերթին ներառում է վերապրած հոգեկան 
կամ ֆիզիկական ցավը և տառապանքները, որոնք, որպես կանոն, անձին 
ի ծնե կամ օրենքի ուժով պատկանող ոչ նյութական բարիքների կամ անձ-
նական ոչ գույքային իրավունքների ոտնահարման հետևանք են: Նման 
վնասի դիմաց հատուցման տրամադրումն ուղղված է նշված ոչ նյութական 
բարիքների և անձնական ոչ գույքային իրավունքների վերականգնմանը: 
Այսպիսով, ոչ նյութական վնասի հատուցման իրավահարաբերություննե-
րը նույնպես ունեն անձանց մասնավոր շահը երաշխավորելու նպատակ:  

Հայտնի է, որ քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առար-
կայի մեջ ներառավում են նաև անձնական ոչ գույքային բարիքների կա-
պակցությամբ ծագող հարաբերությունները: 

Թեև քաղաքացիական իրավունքը չի կարգավորում այս հարաբե-
րություններն այնչափ համապարփակ, ինչպես գույքային բնույթի հարաբե-
րությունները, այնուամենայնիվ այն պաշտպանում է ոչ գույքային բարիք-
ները և դրանց կրողներին բոլոր տեսակի ոտնձգություններից [9, ст.39]։ 

Ասվածից հետևում է, որ քաղաքացիական իրավունքի պաշտպանիչ 
գործառույթը ներառում է նաև անձանց ունեցած ոչ գույքային բարիքների 
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և իրավունքների պաշտպանությունը, որն, ի թիվս այլոց, իրականացվում 
է պատճառված վնասի հատուցման միջոցով, այսինքն՝ դրանց ոտնահար-
ման արդյունքում առաջացած վնասի հատուցման հարաբերությունները 
ներառվում են քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկայի մեջ: 

Նշվածի կապակցությամբ հավելենք, որ ՀՀ սահմանադրական դա-
տարանն, օրինակ, իր թիվ ՍԴՈ-871 որոշմամբ դիրքորոշում է հայտնել 
այն մասին, որ արդարացվածին պատճառված բարոյական վնասի նյու-
թական եղանակով հատուցման ինստիտուտի կարգավորումը ՀՀ քաղա-
քացիական օրենսգրքի խնդիրն է [10, կետ 11]։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի [11] 162-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն՝ Ոչ նյութական բարիքները, սույն օրենսգրքին և այլ օրենք-
ներին համապատասխան, պաշտպանվում են դրանցով նախատեսված 
դեպքերում ու կարգով, ինչպես նաև այն դեպքերում ու այն սահմաննե-
րում, որոնցում քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության 
եղանակների օգտագործումը (հոդված 141) բխում է խախտված ոչ նյու-
թական իրավունքի էությունից և այդ խախտումների հետևանքների 
բնույթից:  

Նշված նորմին համապատասխան արդեն ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 1087.2 հոդվածի 1-ին մասում նշվում է, որ Հիմնարար իրա-
վունքների խախտման և անարդարացի դատապարտման հետևանքով 
պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման եղանակը, հիմքը և չափը 
որոշվում են սույն հոդվածին և սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածին համա-
պատասխան: 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ Ոչ նյութական վնասը հա-
տուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Եթե սույն օրենս-
գրքի 162.1 հոդվածով սահմանված հիմնարար իրավունքը խախտվել է 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դրա պաշտոնատար ան-
ձի կողմից, ապա ոչ նյութական վնասը հատուցվում է համապատասխան 
համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին: 

Ներկայացված նորմերից կարելի է եզրակացնել, որ խոսքը վերաբե-
րում է հենց հանրային իշխանության կողմից հիմնարար իրավունքների 
խախտման հետևանքով ծագած ոչ նյութական վնասի հատուցման մա-
սին, որի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ քա-
ղաքացիական օրենսգրքով և հետևաբար ունեն մասնավոր իրավական 
բնույթ:  

                                        
1  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածն իրավունքի պաշտպանության 

միջոցների շարքին է դասում նաև պատճառված վնասի հատուցումը: 
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված հիշյալ նորմը ներառում 
է, օրինակ, անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ 
նյութական վնասի հատուցման դեպքը, իսկ պետության կողմից անձին դա-
տապարտելն ակնհայտաբար հանրային իշխանության իրականացում է: 

Եթե ճանաչվում է, որ անարդարացի դատապարտման հետևանքով 
անձին պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման իրավահարաբե-
րությունները քաղաքացիաիրավական բնույթ ունեն, ապա այս մասնավոր 
պնդումը պետք է տարածել հանրային իշխանական բնույթի բոլոր 
արարքների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված 
հարաբերությունների վրա: Հանրային իշխանության պատճառած վնասի 
հատուցման հարաբերությունների բնույթը չի կարող փոփոխվել՝ յուրա-
քանչյուր առանձին դեպքում դրա դրսևորման տարբեր ձևեր ունենալու 
պատճառով:  

Արդեն նշել ենք, որ պետության և անհատի շահերը շատ դեպքերում 
կարող են համընկնել: Այդպես է նաև մարդու և քաղաքացու հիմնական 
իրավունքներում: Նրանց պաշտպանությունը, ինչպես երևում է ՀՀ սահ-
մանադրության 3-րդ, 23-81 հոդվածներից, Հայաստանի Հանրապետութ-
յան նշանակալից և կարևոր խնդիրներից է, բայց այն ակնհայտորեն նաև 
յուրաքանչյուր առանձին քաղաքացու հիմնարար անձնական շահն է 
[3, էջ 41]։ 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/0441/02/16 վարչական գործով 
կայացված որոշմամբ նշել է հետևյալը. «վարչական մարմնի կողմից 
պատճառված վնասի հատուցման պարտականությունը ծագում է պատ-
շաճ վարչարարության ապահովման միջոցով մարդու հիմնարար իրա-
վունքների երաշխավորված իրականացմանն ուղղված հանրային շահի 
կենսագործման կապակցությամբ:» [12] 

Գտնում ենք, որ նման դիրքորոշումը ամբողջապես չի արտահայտում 
իրական պատկերը և անտեսում է այն, որ անձին պատճառված վնասի 
հատուցումը հանդիսանում է նաև նրա էական անձնական շահը: Այն, 
որ հանրային իշխանության սահմանադրական պարտականությունն է 
պաշտպանել անձանց հիմնական իրավունքները (այդ թվում իր կողմից 
պատճառված վնասի դիմաց հատուցում տրամադրելու միջոցով) դեռևս չի 
կարող վկայել այն մասին, որ վնասի հատուցմանն ուղղված հարաբերութ-
յունները ծագում են հենց հանրային շահի կապակցությամբ և ունեն հան-
րային-իրավական բնույթ: 

Նկարագրված իրավիճակում, երբ մի կողմից պատճառված վնասի 
հատուցման մեջ շահագրգիռ է հանրային իշխանությունը, մյուս կողմից 
այն ակնհայտաբար հանդիսանում է առանձին անհատի հիմնարար շա-
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հը, քննարկվող հարաբերության բնույթի բացահայտման համար օգտա-
վետ է պարզել, թե իրավունքի որ սուբյեկտի վրա է դրված դրա փաստացի 
իրականացման ապահովումը՝ որոշելով, թե ում շահն է ավելի գերակա:  

Վերն արդեն ներկայացրել ենք, որ իրավունքի նորմի (իրավահարա-
բերության) մասնավոր կամ հանրային լինելը որոշելիս պետք է ուշադ-
րություն հրավիրել, մասնավորապես այն հանգամանքին, թե ով է առա-
ջընթաց միջոցներ ձեռնարկում այն փաստացի կյանքի կոչելու համար: 
Եթե իրավական շահն ապահովվում է անհատի (կազմակերպության) 
ջանքերով, ապա այն ունի մասնավոր բնույթ և հակառակը: 

Հանրային շահի հասցեատերը միշտ հասարակությունն է, այդ իսկ 
պատճառով որոշակի առանձին աձը միջոցներ չի ձեռնարկում այն փաս-
տացի կյանքի կոչելու համար: Արժեքավոր այն շահը, որն առանձին ան-
հատի համար բավարար չափով նշանակալից չլինելու հետևանքով՝ նրա 
անմիջական հոգածությանը չի արժանանում, երաշխավորվում է հանրա-
յին միավորի կողմից և ընկալվում է որպես հանրային:  

Եթե հավասարապես թե՛ հանրային միավորը, թե՛ առանձին մասնա-
վոր անձը կարող են նախաձեռնել հանրային իշխանական ակտերը ոչ 
իրավաչափ ճանաչելը, ապա դրանց արդյունքում պատճառված վնասի 
հատուցման հարաբերությունների փաստացի իրականացումն ապահո-
վելու բեռը միշտ դրված է մասնավոր անձի վրա:  

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 
ՀՀ օրենքի [13] 100-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

1. Վնասի հատուցման պահանջը պետք է ներկայացվի այն վարչա-
կան մարմին, որի վարչարարության հետևանքով պատճառվել է դա: 

2. Վնասի հատուցման պահանջը ներկայացվում է դիմումի միջոցով, 
որի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի կանոնները: 

Նույն օրենքի 102-րդ հոդվածի համաձայն՝  
1. Վարչական մարմնում վնասի հատուցման պահանջը քննարկվում 

և լուծվում է դիմումի քննարկման համար` սույն օրենքով սահմանված ընդ-
հանուր կանոններին համապատասխան: 

2. Վնաս կրած անձը վարչական մարմնի կողմից հատուցման պա-
հանջն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու կամ դիմումը 
չքննարկելու դեպքում կարող է բողոքարկել` վարչական ակտը, վարչա-
կան մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկելու համար` 
սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

Նշված նորմերից հետևում է, որ օրենսդիրը վնասի դիմաց հատուցում 
տրամադրելը նախաձեռնելու բեռը դնում է տուժողի վրա, ով և պետք է 
հիմնավորի վնասի և ոչ իրավաչափ վարչարարության հետ դրա պատճա-
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ռահետևանքային կապի մասին փաստերը և կրի դա չկարողանալու բա-
ցասական հետևանքները (վարչական վարույթում ապացուցման բեռի 
մասին տե՛ս հիշյալ օրենքի 43-րդ հոդվածը): Անձն ինքը պետք է հետա-
պնդի այդպիսի շահը, իսկ վարչական մարմինը, դիմումի բացակայության 
դեպքում, նման նախաձեռնությամբ հանդես չի գա. Ավելին՝ հիշյալ օրենքի 
101-րդ հոդվածը սահմանում է վարչական մարմնին դիմելու ժամկետները, 
որոնք բաց թողնելու դեպքում վերջինս մերժում է վնասի հատուցման ան-
գամ իրավաչափ պահանջը: 

Նույնպիսի իրավիճակ է նաև հանրային իշխանության իրականաց-
մամբ պատճառված վնասի հատուցման այն հարաբերություններում, 
որոնք կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով: Վնասը կա-
մավոր չհատուցելու դեպքում տուժողն ինքը պետք է հայց հարուցի դա-
տարան, ապացուցի իր պահանջի իրավաչափությունը և հասնի իր իրա-
վունքի փաստացի իրականացմանը:  

Հանրային իշխանության կողմից պատճառված վնասի հատուցման 
նորմերի սահմանմամբ մասնավոր շահը երաշխավորելը, ինչպես նաև 
դրանց կենսագործումը մասնավոր սուբյեկտի վրա թողնելը (ինչը հիմնա-
վորում է այս հարաբերություններում մասնավոր շահի գերակայութ-
յունը) վկայում են նրա օգտին, որ այդպիսի նորմերն ունեն մասնավոր-
իրավական բնույթ: 

Ինչպես նշել ենք, հանրային իշխանության կողմից պատճառված վնա-
սի հատուցման հարաբերությունների բնույթը պարզելիս կարևոր նշանա-
կություն ունի այն հարցը, թե արդյոք նման հարաբերություններում պետութ-
յունը կամ համայնքը իրականացնում են իրենց հանրային իշխանությունը:  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում հանրային իշխանության կողմից 
պատճառված վնասը հատուցելու մասին նորմեր նախատեսելը (հոդված-
ներ համար 1063,1064. 1087.2, 1087.3, 162.1) վկայում է, որ օրենսդիրը 
դրանք դիտում է որպես հորիզոնական, արտապայմանագրային գույքա-
յին հարաբերություններ, որոնց շրջանակներում պետությունը կամ հա-
մայնքը պարտավոր է հատուցել իր պատճառած վնասը: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 100-102-րդ հոդվածներից էլ հետևում է, որ նույն օրենսդիրը տրա-
մագծորեն հակառակ մոտեցում է որդեգրել և վարչարարությամբ պատ-
ճառված վնասի հատուցումը դիտել է որպես հանրային իշխանական լիա-
զորություն:  

Անդրադառնալով վարչարարությանը վերաբերող վերը հիշատակ-
ված նորմերին՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հայտնել է հետևյալ իրավական 
դիրքորոշումը. «Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման 
պահանջի մասին անձի դիմումը՝ ուղղված իրավասու վարչական մարմնին 
(…), սահմանված ընդհանուր կարգով վարչական վարույթ հարուցելու 
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հիմք է: Ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուց-
ման պահանջով դիմելով համապատասխան վարչական մարմնին՝ շա-
հագրգիռ անձը հայցում է իր պահանջի բավարարման վերաբերյալ 
բարենպաստ վարչական ակտի ընդունում:» [14] : 

Այսպիսով՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ համաձայն ՀՀ 
օրենսդրության՝ վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման 
վերաբերյալ ներկայացված պահանջի կապակցությամբ հանրային իշխա-
նությունը, ի դեմս վնասը պատճառած վարչական մարմնի, պետք է ըն-
դունի այն բավարարելու կամ մերժելու մասին վարչական ակտ:  

Հանրային իրավահարաբերության բովանդակությունը հանրային իշ-
խանական լիազորությամբ օժտված սուբյեկտի կողմից իր հանրային իշ-
խանական լիազորության իրականացման պարտականությունն է: 

Վարչական ակտին բնորոշ հատկանիշներն են` անհատական ակտ 
լինելը, արտաքին ներգործությունը, հանրային իրավունքի ոլորտում ըն-
դունված լինելը, կոնկրետ գործի կարգավորումը, իրավունքների և պար-
տականությունների սահմանումը, փոփոխումը, վերացումը կամ ճանա-
չումը [15]: 

Վերն արդեն հիշատակված թիվ ԵԿԴ/0441/02/16 քաղաքացիական 
գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարե-
լով վարչարարության հետևանքով պատճաված վնասի հատուցման իրա-
վահարաբերություններին, նշել է, որ « քննարկվող իրավահարաբերութ-
յան բովանդակությունն այդ վարչական մարմնի կողմից իր հանրային իշ-
խանական լիազորությունների իրականացման, այն է՝ ոչ իրավաչափ 
վարչարարությամբ պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման 
պարտականությունն է, (…):»  

Հիշատակված թիվ ՎԴ/0832/05/16 վարչական գործով կայացված 
որոշմամբ արդեն սահմանելով վարչարարությամբ պատճառված վնասի 
հատուցման պարտականության բովանդակությունը՝ ՀՀ վճռաբեկ դա-
տարանը նշել է, որ «պատճառված վնասի հատուցման պարտականութ-
յունը կրողը Հայաստանի Հանրապետությունն է կամ համայնքը, որոնք 
այդ պարտականությունը կատարում են համապատասխան վարչական 
մարմնին ներկայացված՝ ոչ իրավաչափ վարչարարության արդյունքում 
պատճառված վնասը հատուցելու դիմումի հիման վրա հարուցված վար-
չական վարույթի շրջանակներում նշված դիմումը քննարկելու և օրեն-
քով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում այն բավարարե-
լու մասին որոշում ընդունելու միջոցով:» 

Գտնում ենք, որ վարչարարությամբ պատճառված վնասին վերաբե-
րելի օրենսդրական կարգավորումները և դրանց հիմնավորմանը միտված 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները սխալ են:  
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Առաջին, հանրային իշխանության կողմից պատճառված վնասի հա-
տուցման իրավունքը նյութաիրավական բնույթի գույքային իրավունք է՝ 
սահմանադրաիրավական իմաստով սեփականություն (գույքային իրա-
վունքը գույք է՝ սեփականություն), ինչին հակադրվում է պետության կամ 
համայնքի պարտականությունը տրամադրելու համապատասխան հա-
տուցում:  

Երբեք վնասի հատուցման պարտականությունը չի կարող հանգել իր 
բնույթով վարութային նշանակություն ունեցող այնպիսի գործընթացի հետ, 
ինչպիսին է իրավունքը խախտած վարչական մարմնի կողմից վնասի հա-
տուցման պահանջը քննելը և դրա կապակցությամբ որոշում կայացնելը:  

Երկրորդ, նման վնասի հատուցումը չի կարող դիտվել որպես պե-
տության կամ համայնքի կողմից իրենց իշխանական լիազորությունների 
իրականացում: 

Մեր պատկերացմամբ որոշակի իրավահարաբերության շրջանակնե-
րում հանրային իշխանությունն առաջին հերթին հանդես է գալիս իրավա-
խախտի դերում, ով իր կողմից թույլ տրված խախտման համար պետք է 
կրի պատասխանատվություն: Օբյեկտիվ իրավունքն, իրացնելով իր 
պաշտպանիչ գործառույթը, իրավախախտի վրա է դնում սուբյեկտիվ իրա-
վունքը վերականգնելու պարտականությունը, որի շրջանակներում ենթա-
կայության և ստորադասության կապերի մասին խոսք գնալ չի կարող:  

Իշխանությունը՝ որպես սեփական կամքին ենթարկեցնելու կարո-
ղություն, սահմանվում է որպես կառավարելու, հրամայելու, կարգադրելու 
իրավունք [16]: 

Ինչպես վերը ներկայացվել է պետության կամ համայնքի պատաս-
խանատվությունը ծագում է ոչ իրավաչափ ակտերի հետևանքով առաջա-
ցած վնասի ուժով: Իրավախախտման ուժով գույքային պարտավորութ-
յուն ստանձնելու և այն կատարելու տեսքով պատասխանատվություն կրե-
լով՝ հանրային միավորը չի կառավարում, հրամայում կամ կարգադրում, 
այլ վերականգնում է սուբյեկտիվ իրավունքը՝ տուժողի հետ հարաբերութ-
յուններում հանդես գալով հավասար հիմունքներով:  

Հանրային միավորի կողմից պատճառած վնասի հատուցման 
առանձնահատկություններից մեկը, ինչպես հետևում է ներկայացված շա-
րադրանքից, կայանում է նրանում, որ այս դեպքում սուբյեկտի դրսևորած 
վարքագծի ոչ իրավաչափ լինելն արտահայտվում է իշխանական ակտի 
ապօրինության մեջ:  

Ասվածից հետևում է, որ վնասի հատուցման հարցի շրջանակներում 
կարող է ծագել երկու տեսակի իրավական վեճ.  

Առաջինն այն վեճն է, որը ծագում է հանրային իշխանական ակտի 
օրինականության հարցի շուրջ:  
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Երկրորդն այն վեճն է, որը ծագում է հանրային իշխանական գործու-
նեությամբ վնաս պատճառված լինելու, դրա չափի, հատուցման եղանակի 
հետ կապված հարցերի կապակցությամբ: Այլ կերպ ասած, խոսքն այն վե-
ճերի մասին է, որոնք բխում են կողմերի միջև ձևավորվող գույքային բնույ-
թի իրավական կապերից: Հանրային իշխանության և անձի միջև ծագող 
գույքային բնույթի իրավական կապի մեջ էլ հենց դրսևորվում են բուն վնա-
սի հատուցման հարաբերությունները, որոնց բնույթի ներկայացմանն էլ 
նվիրված է սույն հոդվածը: 

Առաջին խումբ հարաբերությունները գտնվում են հանրային իրա-
վունքի ոլորտում, քանզի դրա նորմերով են սահմանվում հանրային իշ-
խանական բնույթի լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը: 
Արդեն երկրորդ խումբ հարաբերությունները, որոնք իրենց բնույթով գույ-
քային են և հանրային իշխանության իրականացում չեն ենթադրում, հան-
րային իրավունքի ոլորտում չեն գտնվում, և դրանց կապակցությամբ 
վարչական ակտեր չպետք է կայացվեն: Երկրորդ խումբ հարաբերութ-
յուններում հանրային միավորը և տուժողը պետք է հանդես գան որ-
պես պարտապան և պարտատեր: 

Վնասի հատուցման պահանջի բավարարումը հնարավոր է միայն 
հանրային իշխանական ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու դեպքում, և հետ-
ևաբար երկու խումբ փոխկապակցված իրավական վեճերի միաժամա-
նակյա առկայության պարագայում՝ նպատակահարմար է դրանց լուծումը 
պատվիրակել հանրային իրավական վեճը լուծող ատյանին, ով կկիրառի 
նաև վերաբերելի մասնավոր իրավանորմերը: 

Այն դեպքում, երբ առանձին կարգով հանրային իշխանական ակտն 
արդեն իսկ ճանաչվել է ոչ իրավաչափ, ապա կողմերի միջև ծագող բուն 
գույքային վեճը, գտնում ենք, պետք է պատվիրակվի մասնավոր վեճեր 
քննող ատյանին: Այս հարցերի լուծումը վարչական ակտի կայացմամբ 
միջնորդավորելը, մեր պատկերացմամբ, ընդունելի մոտեցում չէ: 
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ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТА  

ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ 
АРМАН ГРИГОРЯН 

Европейский университет 

 
Статья посвещена вопросу характера правоотношений по воз-

мещению ущерба причененного актам публичной власти. 
В условиях рассматривания законодателем упомянутых отноше-

ний в одних случаях как частноправовых, в других как публично-
правовых, посредством изучения их отдельных элементов предпринята 
попытка выявить подлинный характер последнего. 

Ключевые слава: публичная власть, возмещение вреда, частный 
и публичный интерес, превосходство и подчинение. 
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AUTHORITY 
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This article is devoted to the issue of the legal character of the 

relationships of the compensation for damage caused by acts of public 
authority.  

In circumstances, when the legislator considers the mentioned 
relationships as private in one case and as public in another one, through 
the examination of their separate elements, an attempt is made to reveal the 
true character of the latter. 

Keywords: public authority, compensation for damage, public and 
private interest, superiority and submission. 
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ՀՏԴ 342․4 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՎԱՀԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրության նպատակը ՀՀ 
Ազգային ժողովի և Կառավարության փոխհարաբերությունների 
ուսումնասիրությունն է 2015 թվականի սահմանադրական բարեփո-
խումներից հետո։ Հետազոտությունը կատարելիս հոդվածում անդ-
րադարձ է կատարվել նախկին կիսանախագահական և գործող 
խորհրդարանական կառավարման ձևերի առանձնահատկություն-
ներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերլուծվել և ներկայաց-
վել են այն խնդիրները, որոնք առկա են ներկայիս խորհրդարանա-
կան կառավարման համակարգում՝ Ազգային ժողով և Կառավարութ-
յուն փոխհարաբերություններում։ Հոդվածում ներկայացվում են նաև 
խնդրո առարկա հարցի կապակցությամբ իրավաբանական գրակա-
նության մեջ առկա որոշ հեղինակների մոտեցումները։  

Բանալի բառեր․ Ազգային ժողով, Կառավարություն, Վարչա-
պետ, սահմանադրական բարեփոխումներ, Սահմանադրություն, 
խորհրդարանական կառավարման համակարգ։  

 
2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում 

խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցմամբ պայմանա-
վորված՝ շեշտակի աճեց ՀՀ Ազգային ժողովի քաղաքական դերակատա-
րությունը երկրի կյանքում։ Սահմանադրական բարեփոխումներով բո-
վանդակային, ծավալային առումով նշանակալի փոփոխություններ կա-
տարվեցին Սահմանադրության մեջ։ Կառավարման խառը` կիսանախա-
գահական կառավարման ձևից անցումը խորհրդարանական կառավար-
ման ձևի, ձևավորեց պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների 
լիազորութունների նոր համակարգ։ Էականորեն փոխվեց օրենսդիր իշ-
խանության տեղն ու դերը պետական իշխանության համակարգում, և 
դրանով պայմանավորված՝ փոփոխվեց նաև օրենսդիր իշխանությունն 
իրականացնող մարմնի՝ Ազգային ժողովի իրավասության ծավալը: Ազ-
գային ժողովի իրավասության ծավալի փոփոխությունն էլ իր հերթին հան-
գեցրեց Ազգային ժողովի և պետական իշխանության մյուս մարմինների 
փոխհարաբերությունների փոփոխությունների:  
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Սահմանադրական բարեփոխումների արդյուքում կառավարման հա-
մակարգի նման կտրուկ փոփոխության հիմնավորվածությունը որոշ մաս-
նագետներ պայմանավորում էին գործող կիսանախագահական կառա-
վարման համակարգում առկա մի շարք խնդիրների առանձնահատկութ-
յուններով։ «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարե-
փոխումների հայեցակարգում»-ում (այսուհետև՝ նաև Հայեցակարգ) մաս-
նավորապես հիմնավորվում է այն տեսակետը, որ մեզանում առկա հիմ-
նախնդիրները պայմանավորված են կիսանախագահական կառավար-
ման ձևի առանձնահատկություններով, միևնույն ժամանակ փորձելով 
հիմնավորել այն առավելություննրերն ու հնարավորությունները, որոնք 
կարող են առաջանալ խորհրդարանական կառավարման ձևի պայման-
ներում [1, Էջ 21-36]։ Իրենց հիմնավորումներում անդրադարձ են կատա-
րում բազմաթիվ երկրների խորհրդարանական կառավարման հաջողված 
փորձին, միաժամանակ համեմատելով նաև նախագահական կամ կիսա-
նախագահական ոչ հաջողված կառավարման համակարգ ունեցող երկր-
ների փորձի հետ [2, с. 204-205]։  

Իրավաբանական գրականության մեջ բազմաթիվ են այն տեսակետ-
ները, ըստ որոնց պետության կառավարման լավագույն մոդել է համար-
վում նախագահական կառավարման ձևը։ Մասնավորապես՝ Վ. Դ. Զոր-
կինի կարծիքով Ռուսաստանի համար առավել գերադասելի է նախագա-
հական հանրապետությունը, քանի որ այն բնութագրվում է կայունությամբ 
և աչքի է ընկնում ճկունությամբ, տարբեր իրավիճակների և քաղաքական 
ուժերի իրական դասավորվածությանը հարմարվելու ունակությամբ [3, с. 50]։ 
Կառավարման տարբեր մոդելների առանձնահատկությունները վերլուծե-
լով՝ Ռուսաստանի Դաշնության համար նախագահական կառավարման 
ձևի նպատակահարմարության մասին կարծիք է հայտնում նաև Մ. Ա. 
Կրասնովը [4, с. 23]։  

Այս առումով խորհրդարանական կառավարման համակարգում Հա-
յաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Կառավարության փոխ-
հարաբերություններին առնչվող որոշ հիմնահարցերի քննարկումը տեսա-
կան և գործնական առումով բավականին արդիական է։ 

Հարկ ենք համարում անդրադառնալ Ազգային ժողով և կառավա-
րություն փոխհարաբերություններին վարչապետի ընտրության ու նշա-
նակման, և կառավարություն կազմավորելիս, քանի որ ակնհայտ է, որ 
Ազգային ժողով, կառավարություն և Նախագահ փոխհարաբերություննե-
րի առանցքը կազմում են վարչապետի ընտրության և նշանակման, կա-
ռավարության ձևավորման և հրաժարականի հիմնախնդիրները։ Տարբեր 
կառավարման ձևեր ունեցող երկրներում այս կարևոր հարցի նկատմամբ 
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մոտեցումները տարբեր են։ Մեզ մոտ նույնպես խորհրդարանական կա-
ռավարման ձևի անցնելիս՝ բնականաբար կիրառվեցին Կառավարության 
ձևավորման և գործունեության բոլորովին նոր կարգավորումներ։ 

ՀՀ վարչապետի ընտրության ու նշանակման և կառավարության 
կազմավորման կառուցակարգերը հստակ ամրագրված են ՀՀ Սահմա-
նադրության 149-րդ և 150-րդ հոդվածներում։ ՀՀ Սահմանադրության  
149-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Հանրապետության նախագահը 
նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն սկսվելուց հե-
տո անհապաղ վարչապետ է նշանակում Սահմանադրության 89-րդ հոդ-
վածով սահմանված կարգով ձևավորված խորհրդարանական մեծամաս-
նության ներկայացրած թեկնածուին։ 

Այլ կարգավորում է գործում այն դեպքում, երբ վարչապետի պաշտո-
նը թափուր է մնացել ոչ թե Ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապ-
ված, այլ Սահմանադրության 158-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքե-
րում։ Այս իրավիճակում համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 149-րդ հոդ-
վածի 3-րդ մասի՝ վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից յոթ 
օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն, որին մասնակցե-
լու իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ 
երրորդի առաջադրած վարչապետի թեկնածուները: Եթե պատգամավոր-
ների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտր-
վում, ապա Ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով: Կարելի է 
կարծել, որ սահմանադրական կարգավորման այսպիսի «մեղմ» մոտեցու-
մը կարող է ունենալ այն տրամաբանությունը, որ վարչապետի ընտրութ-
յան երկրորդ փուլում, թեկնածուների առաջադրման իրավունքը վերապա-
հելով պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդին, այլ 
ոչ թե պատգամավորական խմբակցություններին, նաև պայմանավորված 
է այն հանգամանքով, որ թեկնածուներ առաջարկելու հնարավորություն 
ունենան տարբեր խմբակցությունների պատգամավորներ, կամ խմբակ-
ցություններից դուրս եկած պատգամավորներ։ 

Անհրաժեշտ է առանձնակի ուշադրություն հրավիրել սահմանադրա-
կան այն կարգավորմանը, համաձայն որի, եթե պատգամավորների ընդ-
հանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա 
Ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Պետք է նշել, որ այդ 
տարբերակն այնքան էլ հաջողված լուծում չէ և կարող է բավականին ռիս-
կային իրավիճակ ստեղծել երկրում, քանի որ պատերազմական պայման-
ներում գտնվող երկիրը կարող է երկար ժամանակ մնալ առանց վարչա-
պետի, իսկ ՀՀ Սահմանադրության 155-րդ հոդվածի 4-րդ մասին կարգա-
վորմանը համաձայն՝ պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն 
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հրամանատարը վարչապետն է (հոդ. 155): Բացի այդ, նոր խորհրդարա-
նական ընտրություններից հետո չկա որևէ երաշխիք, որ նոր ձևավորված 
Ազգային ժողովում հնարավոր կլինի ստեղծել կայուն մեծամասնություն։  

Կառավարության կազմավորման հարցում առանցքային դեր է վերա-
պահված վարչապետին։ Ձևական իրավական տեսանկյունից փոխվարա-
պետներին և նախարարներին նշանակում է ՀՀ նախագահը։ Համաձայն 
սահմանադրական կարգավորումների՝ վարչապետ նշանակվելուց հետո՝ 
տասնհինգօրյա ժամկետում կազմավորվում է կառավարությունը։ Վարչա-
պետը նշանալվելուց հետո հնգօրյա ժամկետում Հանրապետության նա-
խագահին է առաջարկում փոխվարչապետների և նախարարների թեկ-
նածուներին։ Հանրապետության նախագահը եռօրյա ժամկետում պետք 
է կամ նշանակի փոխվարչապետերին և նախարարներին, կամ դիմի 
Սահմանադրական դատարան։ Եթե Սահմանադրական դատարանը որո-
շում է կայացնում, որ վարչապետի կողմից առաջարկված թեկնածուն չի 
համապատասխանում Սահմանադրությամբ կառավարության անդամին 
ներկայացվող պահանջներին, այդ պարագայում Նախագահը մերժում է 
համապատասխան պաշտոնի նշանակումը։ Այլ դեպքում եթե Հանրապե-
տության նախագահը եռօրյա ժամկետում մերժում է կառավարության ան-
դամի նշանակումը, ապա համապատասխան փոխվարչապետը կամ նա-
խարարը նշանակված է համարվում իրավունքի ուժով (հոդ. 150)։ 

Այս պարագայում կարելի է փաստել, որ ձևավորվում է այն նույն իրա-
վիճակը, որը նկարագրված է Սահմանադրական բարեփոխումների հա-
յեցակարգում։ Մանավորապես՝ Հայեցակարգում կիսանախագահական 
կառավարման համակարգում առկա խնդիրների մեջ, ի թիվս այլ խնդիր-
ների առանձնացվում է հետևյալը. «Ազգային ժողովում Հանրապետութ-
յան նախագահի բացարձակ մեծամասնության առկայության և ներ-
խորհրդարանական հակակշիռների բացակայության պայմաններում մե-
ծանում է քաղաքական մենիշխանության վտանգը։ Դա հանգեցնում է 
նրան, որ բացարձակ է դառնում նախագահական իշխանությունը՝ չունե-
նալով գործուն հակակշիռներ ո՛չ օրենսդիր և ո՛չ գործադիր իշխանության 
կողմից» [1, Էջ 27-28]։ Այստեղ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ 
խորհրդարանական կառավարման համակարգում սահմանադրորեն 
հնարավորություն է տրված բացարձակ դարձնելու արդեն վարչապետի 
իշխանությունը, քանի որ Հանրապետության նախագահի ունեցած լիա-
զորություններն ըստ էության վճռորոշ նշանակություն չեն ունենում։ Այ-
սինքն՝ ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ քննադատելով կիսանախա-
գահական կառավարման ձևի պայմաններում ամբողջ իշխանությունը 
մեկ անձի ձեռքում կենտրոնացնելու վտանգը՝ խորհրդարանական կառա-
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վարման համակարգի անցնելուց հետո ամբողջ իշխանությունը կենտրո-
նացել է մեկ մարդու՝ վարչապետի ձեռքում, երկրում ստեղծելով այսպես 
կոչված «սուպերվարչապետական» համակարգ։  

Կառավարության կազմավորումից հետո Սահմանադրությամբ նա-
խատեսված է, որ վարչապետն քսանօրյա ժամկետում Ազգային ժողով է 
ներայացնում կառավարության ծրագիրը։ Իսկ Ազգային ժողովը Կառա-
վարության ծրագրին հավանություն է տալիս յոթնօրյա ժամկետում՝ պատ-
գամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Այս կարգա-
վորմամբ փաստորեն Ազգային ժողովին հնարավորություն է տրված, որ-
պեսզի Ազգային ժողովը՝ որպես Կառավարության նկատմամբ վերահսկո-
ղական գործառույթ ունեցող մարմին, ուղղակի ձևով իր վերաբերմունքն 
արտահայտի վարչապետին կամ կառավարությանը՝ Կառավարության 
ծրագրին հավանություն տալու կամ չտալու միջոցով։ Կառավարության 
ծրագրին հավանություն չտալու հիմքով վարչապետի հրաժարականը վե-
րաբերում է միայն նոր ձևավորված կառավարությանը։ Սահմանադրութ-
յան 151-րդ հոդվածի կարգավորումների համապատասխան՝ եթե Ազգա-
յին ժողովը հավանություն չի տալիս Կառավարության ծրագրին և չի ընտ-
րում նոր վարչապետ, ապա Ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի 
ուժով, իսկ եթե Ազգային ժողովն ընտրում է վարչապետին, սակայն կրկին 
հավանություն չի տալիս Կառավարության ծրագրին, ապա այդ դեպքում 
նույնպես Ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով: Ազգային ժո-
ղովի և Կառավարության փոխհարաբերություններն այս խնդրում բավա-
կանին վիճահարույց են, քանի որ եթե վարչապետը նշանակվել է Ազգա-
յին ժողովի առաջարկությամբ, ապա կարելի է ենթադրել, որ արդեն իսկ 
հավանություն է տվել նրա առաջարկած ծրագրին, տեսակետներին, 
որոնք ուղղված են երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը։ Այս 
հնարավոր խնդիրը կարելի է որոշակիորեն հաղթահարել, եթե խորհրդա-
րանական ընտրություննեի արդյունքում մեկ կուսակցությունը կամ կու-
սակցությունների դաշինքը խորհրդարանում ունենա մեծամասնություն։ 
Այնուամենայնիվ, Կառավարության կազմավորման հարցում փակուղային 
իրադրությունները լուծելը, ինչը, որպես վերջին միջոց, ենթադրում է նաև 
խորհրդարանի արձակումը, միանգամայն արդարացված է սահմանադ-
րական ժողովրդավարության պայմաններում: Նույնը վերաբերում է նաև 
ծրագրի հիման վրա վստահություն հայտնելու մասին առաջարկությանը, 
ինչը կարող է դիտվել որպես կառավարության արդյունավետ աշխատանք 
ապահովելու քաղաքական նախադրյալների կառուցակարգ [5, էջ 64-65]։  

Հայեցակարգում կիսանախագահական կառավարման առկա խնդիր-
ների լուծման վերաբեյալ հայեցակարգային մոտեցումներում բավականին 
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կարևորություն է տրվում Ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեության 
և վերահսկողական դերի հետագա ամրապնդմանը՝ այն համարելով 
առանձնահատուկ կարևորության խնդիր, քանի որ անհրաժեշտ է ամ-
րապնդել Ազգային ժողովի մարմինների դերն օրենսդրական գործու-
նեության բնագավառում [1, էջ 25]։ 

Վերահսկողական գործունեության կապակցությամբ կարևոր է նշել 
Ի. Վ. Գրանկինի հետևյալ տեսակետը. «Վերահսկողական գործունեութ-
յունն որպես այդպիսին, այս կամ այն չափով հատուկ է գրեթե յուրաքանչ-
յուր պետական մարմնի: Այսպես, խորհրդարանը վերահսկում է կառավա-
րության աշխատանքը, կառավարությունը հետևում է պետական ապա-
րատի աշխատանքին` առաջին հերթին նախարարների, իսկ վերջիններս 
էլ` իրենց ենթակաների աշխատանքին: Այսպիսով, ցանկացած բնագա-
վառում պետական մարմինը միշտ հսկողություն է իրականացնում համա-
կարգերի ստորադաս օղակների նկատմամբ» [6, с. 5]։ Խորհրդարանի վե-
րահսկողական գործունեության վերաբերյալ առանձնակի կարծիք է 
հայտնել նաև Ս. Լոքյանը. «Վերահսկողությունն անխզելիորեն հատուկ է 
խորհրդարանին: Այնուամենայնիվ, չի կարելի համաձայնել, որ խորհրդա-
րանական վերահսկողությունը «վերահսկողություն է համակարգի ստո-
րադաս օղակների նկատմամբ», այսինքն` նույնական է կառավարության` 
իր ենթակա ապարատի նկատմամբ վերահսկողության հետ: Խորհրդա-
րանն օրենսդիր իշխանության մարմին է, իսկ կառավարությունը` գործա-
դիր իշխանության: Խորհրդարանը կառավարության նկատմամբ վերա-
դաս մարմին չէ, հետևաբար կառավարությունը ստորադաս չէ խորհրդա-
րանին: Կառավարությանը վերահսկելու խորհրդարանի իրավունքը բխում 
է ոչ թե վերադաս ենթակա փոխհարաբերություններից, այլ անմիջական 
ժողովրդաիշխանության բնույթից [7, էջ 134]։ 

Գործող Սահմանադրությամբ ամրագրված են այն հիմքերը, որոնք 
ապահովում են Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերութ-
յունները օրենսդրական գործունեության բնագավառում։ Ժամանակակից 
ժողովրդավարական երկրներում օրինաստեղծ գործունեության հիմնա-
կան պատասխանատվությունը դրված է խորհրդարանների վրա, և 
խորհրդարաններն միաժամանակ վերահսկողություն են իրականացնում 
կառավարության գործունեության նկատմամբ։ Այս կապակցությամբ 
տեղին է պրոֆ. Գ. Դանիելյանի հետևյալ նկատառումը. «Խորհրդարանի 
ողջամիտ կարգավիճակը ենթադրում է, որպեսզի այն հիրավի դիտարկվի 
օրինաստեղծ գործունեության քաղաքականությունը որոշող և իրակա-
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նացնող կառույց» [8, Էջ 29]։ Կառավարությունն իր օրենսդրական նախա-
ձեռնության իրավունքն իրականացնելիս հնարավորություն ունի օրենք-
ների նախագծեր, գործող օրենքներում փոփոխություններ կամ օրենքի 
նախագծերի փաթեթներ ներկայացնելու Ազգային ժողով։ Անհրաժեշտ է 
ուշադրություն հրավիրել բավականին կարևոր հանգամանքի վրա, որն 
առկա է Ազգային ժողովի և կառավարության փոխհարաբերություններում 
օրենսդրական գործընթացի հետ կապված։  

ՀՀ Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի մասի համաձայն «Այն օրենք-
ների նախագծերը, որոնց օրենսդրական նախաձեռնության բացառիկ 
իրավունքը պատկանում է Կառավարությանը, քվեարկության կարող են 
դրվել միայն Կառավարության համար ընդունելի ուղղումներով» (հոդ․ 109, 
մաս 4)։ Այս հոդվածի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Կառավարությունը 
դուրս է գալիս իր լիազորությունների սահմանից և մտնում է օրենսդիր 
իշխանության ոլորտ այն պարագայում, երբ Սահմանադրությամբ ամ-
րագրված է, որ օրենքի ընդունումը բացառապես Ազգային ժողովի գոր-
ծառույթն է։ Նման սահմանադրական կարգավորում գործում էր նաև Կի-
սանախագահական կառավարման համակարգի դեպքում։ Մասնավորա-
պես՝ 2005 թվականի խմբագրությամբ Սահմանադրության 75-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասում նշված է. «Կառավարությունը կարող է սահմանել իր 
ներկայացրած օրենքների նախագծերի քննարկման հաջորդականութ-
յունը և կարող է պահանջել, որ դրանք քվեարկության դրվեն միայն իր 
համար ընդունելի ուղղումներով»։ Փաստորեն որքան էլ զարմանալի է, այ-
նուամենայնիվ վերը նշված հոդվածի դրույթները տեղ են գտել նաև փո-
փոխված Սահմանադրության մեջ։  

Ազգային ժողովի վերահսկողական գործառույթը Կառավարության 
նկատմամբ առանձնահատուկ կերպով դրսևորվում է Սահմանադրութ-
յամբ ամրագրված այնպիսի դրույթներում ինչպիսիք են՝ պատգամավոր-
ներին բանավոր և գրավոր հարցեր ուղղելով, հարցապնդումների միջո-
ցով, պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ ունեցած վերահսկողութ-
յամբ և այլն։ Գործող Սահմանադրական կարգավորումներով հերթական 
նստաշրջանի` նիստերի շաբաթվա ընթացքում գումարվող նիստերից մե-
կում Կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավոր-
ների բանավոր հարցերին: Պետք է նշել, որ պատգամավորների հարցերի 
կապակցությամբ Ազգային ժողովը որոշումներ չի ընդունում, նաև Ազգա-
յին ժողովում չեն քննարկվում այն գրավոր հարցերի պատասխանները, 
որոնք պատգամավորների կողմից ուղղվել են Կառավարության անդամ-
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ներին։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ երկրներում խորհր-
դարանի և կառավարության միջև փոխհարաբերություններում կարևոր-
վում է նման օրենսդրական կարգավորումը։ Այս կապակցությամբ պետք 
է փաստել, որ ավելի նպատակահարմար կլիներ Հայեցակարգում ներա-
ռել նաև այս կարևորագույն խնդիրը, քանի որ այն բավականին ազդե-
ցություն է ունենում Ազգային ժողովի վերահսկողական գործառույթի արդ-
յունավետ իրականացման նկատմամբ։ Նմանատիպ անորոշություն է նաև 
այն դեպքերում, երբ պատգամավորների հարցերին Կառավարության 
կողմից տրվում են անբավարար և ոչ սպառիչ պատասխաններ։  

Ազգային ժողովի կողմից Կառավարության նկատմամբ վերահսկո-
ղական գործառույթ իրականացնելու այլ կառուցակարգ է նաև Կառավա-
րությանը հարցապնդումներով դիմելու Ազգային ժողովի խմբակցություն-
ների իրավունքը։ ՀՀ Սահմանադրության 113-րդ հոդվածով նախատես-
վում է, որ Կառավարության անդամները հարցապնդմանը պատասխա-
նում են այն ստանալուց ոչ ուշ, քան երեսուն օրվա ընթացքում: Հարցապն-
դումների պատասխանները ներկայացվում են Ազգային ժողովի նիստում։ 

Սահմանադրական կարգավորումներով նախատեսվում է, որ քննարկ-
ման արդյունքով պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ եր-
րորդի կողմից կարող է վարչապետին անվստահություն հայտնելու առա-
ջարկ ներկայացվել։ Ինչպես նաև նույն հոդվածի կարգավորմանը համա-
ձայն հնարավոր է հարցապնդման արդյունքով Ազգային ժողովը առա-
ջարկել վարչապետին քննարկել Կառավարության առանձին անդամի հե-
տագա պաշտոնավարման հարցը: Հարկ է նշել, որ նախկին Սահմանադ-
րությամբ նման կարգավորում չէր նախատեսվում։ Նման կարգավորում 
նախատեսելը բավականին ողջունելի քայլ կարելի է համարել, քանի որ 
հնարավորություն է տալիս Ազգային ժողովին իր վերաբերմունքը ուղղա-
կի արտահայտել Վարչապետի կամ Կառավարության առանձին անդամի 
հետագա պաշտոնավարման կապակցությամբ։ 

Փորձելով ամփոփել վերը շարադրվածը՝ պետք է փաստել, որ գործող 
խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում, Ազգա-
յին ժողովը դարձել է պետական իշխանության ամբողջ համակարգի 
առանցքը, որն էլ իր վճռորոշ ազդեցությունն է ունենում պետական իշխա-
նության մյուս բոլոր մարմինների ձևավորման վրա։ Այս համատեքստում 
պրոֆ. Հ. Հակոբյանը փաստում է, որ խորհրդարանը գործող ինստիտուտ 
է դառնում, եթե օրենքների ընդունման բացառիկ իրավունքը պատկանում 
է խորհրդարանին, եթե այն ձևավորում է կառավարություն կամ մասնակ-
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ցում վարչապետի նշանակմանը, եթե կառավարությունը սահմանադրա-
կան, քաղաքական պատասխանատվություն է կրում խորհրդարանի 
առջև: Այն՝ որպես համակարգ, լիովին կարող է գործել, եթե իշխանութ-
յունների տարանջատման սկզբունքի հիման վրա հավասարակշռության 
և հակակշիռների կառուցակարգերի պայմաններում համաչափ գործում 
են իշխանության երեք ճյուղերը [9, էջ 67]։ 

Իրավաբանական գրականության մեջ, ինչպես նաև բազմաթիվ քա-
ղաքական գործիչների արտահայտած տեսակետներում կարևորվում է 
առավել սերտացնել Ազգային ժողով և Կառավարություն փոխհարաբե-
րությունները։ Այս կապակցությամբ Հեգելը նշում է. «Օրենսդիր մարմնից 
պահանջել հրաժարվել կառավարության անդամներից՝ հետևանք է պե-
տությունում մի կարևոր հայեցակետի: Անգլիայում նախարարները պետք 
է լինեն խորհրդարանի անդամ, և դա ճիշտ է, քանի որ պետության կա-
ռավարման մասնակիցները պետք է կապի մեջ գտնվեն օրենսդիր իշխա-
նության հետ և ոչ թե իրենց հակադրեն նրանց» [10, с. 339]։  

Իսկ ռուս քաղաքական գործիչ Պ. Միժուևը նշում է. «Խորհրդարանում 
տիրող տրամադրությունների ու հոսանքների և նախարարությունների՝ 
երկիրը կառավարելու նախարարությունների բնույթի միջև պետք է հաս-
տատվի ամենասերտ համապատասխանություն, ամբողջական համա-
ձայնություն» [11, с. 4]։  

Այսպիսով, երկու մարմինների միջև փոխհարաբերությունների և փո-
խադարձ համագործակցության բարձրացման, ինչպես նաև առկա 
խնդիրների մասին բարձրաձայնելու, և այդ խնդիրներին ողջամիտ լու-
ծումներ տալու նպատակով՝ առաջարկվում է Սահմանադրության հետա-
գա բարեփոփոխումների նախագծերում ներառել. 

1. Ազգային ժողովին իրավունք վերապահել ընդունելու որոշումներ՝ 
պատգամավորների կողմից Կառավարության անդամներին ուղղված բա-
նավոր հարցերի կապակցությամբ։ 

2. Կոնկրետ մեխանիզմներ մշակել Ազգային ժողովի պատգամավոր-
ների հարցերին Կառավարության անդամների կողմից անբավարար և ոչ 
սպառիչ պատասխաններ ներկայացնելու դեպքում: 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ (РА) В КОНТЕКСТЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ  РЕФОРМ 2015-ГО ГОДА 

ВАГЕ БАГДАСАРЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

Целью исследования в рамках статьи является изучение отноше-
ний между Национальным Собранием Республики Армения и Прави-
тельством Республики Армения после конституционных реформ 2015 
года. При проведении  исследования,  в статье было обращено внимание 
на особенности прежней полупрезиденсткой и действующей парла-
ментской форм правления в Республике Армения (РА). 

Были анализированы и представлены те проблемы, которые 
существуют во взаимоотношениях Национального собрания и Прави-
тельства при нынешней  парламентской системе правления.  

В стстье представляются подхода некоторых авторов, имеюшиеся 
в юридической литературе в отношеним к этой проблеме. 

Ключевые слова: Национальное Собрание, Правительство, 
Премьер-министр, конституционные реформы, Конституция, парла-
ментская  система правления. 
 
 
 
 

THE RELATIONS BETWEEN THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF ARMENIA IN THE CONTEXT OF 

THE 2015 CONSTITUCIONAL REFORM 
VAHE BAGHDASARYAN  

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The purpose of this article is to analyse the relationship between the 
National Assembly and the Government of Armenia after the constitutional 
reform in 2015. In the course of the research, the article refers to the 
peculiarities of the former semi-presidential and current parliamentary 
government form in the Republic of Armenia. The existing issues in the 
current parliamentary governance system between the National Assembly 
and the Government relations have been analysed and presented. 

The article also presents the different approaches of some authors in the 
legal literature on the subject in question. 

Keywords: National Assembly, Government, Prime Minister, 
Constitutional Reforms, Constitution, Parliamentary Governance System. 
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ՀՏԴ 342.56 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ  ԱՆԿԱԽ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հոդվածը պատրաստվել է 18T-5E130 «Խորհրդարանական կառավարման ձևի առկա 

հիմնախնդիրները» գիտական թեմայի շրջանակում: 
 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել 2005 և 2015 թթ. սահմա-
նադրական փոփոխություններով անկախ դատական իշխանության 
ձևավորման սահմանադրաիրավական հիմքերին և հաստատվում 
այն դիրքորոշումը, որ 2015 թ. սահմանադրական փոփոխություննե-
րով լայն հնարավորություններ են ստեղծվել դատական իշխանութ-
յան անկախության, անաչառության, արդյունավետության ապահով-
ման համար։  

Սակայն, այնուամենայնիվ, անկախ դատական իշխանության 
ձևավորումը կախված է նաև պետական իշխանության օրինակա-
նությունից և առավելապես՝ խորհրդարանում իշխող քաղաքական 
կուսակցության կամաարտահայտությունից:  

Բանալի բառեր. դատավոր, դատական իշխանություն, անկա-
խության ապահովում, Բարձրագույն դատական խորհուրդ, իրավա-
սություն, խորհրդարան: 

 

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման համակարգում 
դատական իշխանությունն ունի, այսպես կոչված, հավասարակշռող կամ 
կայունացնող դեր։ Նման առաքելության իրականացման առաջնային նա-
խադրյալը ոչ իրավաչափ ցանկացած ներգործությունից և միջամտությու-
նից դատական իշխանության պաշտպանվածությունն է՝ դրա անկախութ-
յան երաշխավորման տեսքով [1, էջ 37]։  

Հանրապետական կառավարման բոլոր ձևերի պարագայում դատա-
կան իշխանության անկախության երաշխավորման կարևորությունը միև-
նույն կերպ է ընկալվում: Այսպես, եթե իշխանությունների բաժանման և 
հավասարակշռման տարբեր ձևաչափերի պարագայում օրենսդիր և գոր-
ծադիր իշխանության ճյուղերի մասով օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի 
միջև առկա է փոխազդեցության տարբեր դրսևորումներ, որոնք ապահո-
վում են իշխանության այդ ճյուղերի բնականոն գործունեությունը, ապա 
դատական իշխանության մասով միանշանակ առաջադրվող պահանջը 
մեկն է՝ պետական իշխանության մարմինների հետ փոխհարաբերություն-
ներում ապահովել դատական իշխանության անկախության բավարար 
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երաշխավորվածության մակարդակ, որպեսզի դատարանները կարողա-
նան անաչառ կերպով իրականացնել արդարադատությունը [2, էջ 178]: 

Հայաստանի Հանրապետության նոր իրավաքաղաքական համա-
կարգի ձևավորման և հետագայում դրա կայացման հիմքերը դրվեցին 
1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունած «Հայաստանի անկախության 
մասին» հռչակագրով: Հռչակագրի 9-րդ կետը սահմանում է. «Հայաստանի 
Հանրապետությունն իր տարածքում ապահովում է խոսքի, մամուլի, խղճի 
ազատություն. օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների 
տարանջատում, բազմակուսակցություն, կուսակցությունների իրավահա-
վասարություն, իրավապահ մարմինների և զինված ուժերի ապաքաղա-
քականացում» [3]: Այսպիսով, Հռչակագրի դրույթները և, հատկապես՝ իշ-
խանությունների տարանջատման սկզբունքը, իրավական հիմք հանդի-
սացավ Հայաստանի անկախ պետականության շինարարության և ժո-
ղովրդավարական հասարակությանը հարիր նոր դատական համակար-
գի ձևավորման համար: 

Արդեն 1991 թվականից սկսած՝ հանրապետության օրենսդրությու-
նում կատարվեցին մի շարք փոփոխություններ, որոնք նպատակ էր Հռչա-
կագրի դրույթների կենսագործումը, այդ թվում՝ դատավորների անկա-
խությունն ապահովելը և դատարանների դերն ու հեղինակությունը բարձ-
րացնելը: 1991 թվականի հուլիսի 1-ին «Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական դատավարության օրենսգրքերում և վարչական իրավախախ-
տումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրա-
ցումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով՝ Հռչակագրի 
դրույթներին համապատասխան, 1961 թվականի քրեական օրենսգրքում 
կատարվեցին լրացումներ ու փոփոխություններ, պատասխանատվություն 
նախատեսվեց դատական գործերի լուծմանը միջամտելու, դատավորին 
կամ ժողովրդական ատենակալին վիրավորանք հասցնելու, դատավճիռը, 
վճիռը կամ որոշումը չկատարելու համար [4, հոդվ. 402]: 

1995 թվականի հուլիսի 5-ի ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրվեց իշ-
խանությունների տարանջատման սկզբունքը և Սահմանադրության 6-րդ 
գլուխն ամբողջությամբ նվիրվեց դատական իշխանությանը: Սահմանադ-
րությամբ ամրագրվեցին անկախ և ինքնուրույն դատական իշխանության 
ձևավորման անհրաժեշտ նախադրյալները 1 : Սահմանադրությամբ նա-
խատեսվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում 
է իրավունքի գերակայությունը, արդարադատությունը՝ սահմանադրութ-

                                        
1  Ի կատարումն սահմանադրական դրույթների իրականացման՝ ՀՀ Նախագահը 

1996 թվականի նոյեմբերի 8-ին հրապարակեց «ՀՀ դատաիրավական բարեփոխումների 
մասին» հրամանագիրը, իսկ 1997 թվականի օգոստոսի 11-ին ստորագրեց «Դատաիրա-
վական բարեփոխումների ծրագիրը»: 
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յանը և օրենքներին համապատասխան իրականացնում են միայն դատա-
րանները: Արգելվում է արտակարգ դատարանների ստեղծումը, անձի կա-
լանավորումը, բնակարանի խուզարկությունը և անձի սահմանադրական 
մի շարք իրավունքների սահմանափակում կարող է կատարվել միայն դա-
տարանի միջոցով, դատական մարմինների անկախության երաշխավորը 
հանրապետության նախագահն է, դատական համակարգի կազմավոր-
մանն ու գործունեությանը վերաբերվող մի շարք այլ կարևորագույն 
սկզբունքներ:  

Դատական իշխանության անկախության գաղափարի զարգացման 
տեսակետից կարևոր էր նաև ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված դա-
տավորի` որպես դատական իշխանության կրողի, անկախության, ան-
ձեռնմխելիության և անփոփոխելիության սկզբունքը, որը բխում էր Մար-
դու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 10-րդ հոդվածի1 և Քաղա-
քացիական և քաղաքական իրավունքների դաշնագրի 14-րդ հոդվածի2 
դրույթներից:  

Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության զարգաց-
ման և կայացման գործընթացի վրա էական ազդեցություն ունեցավ 2005 
թվականի նոյեմբերի 27-ին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաք-
վեն, որով մի շարք փոփոխություններ կատարվեցին նաև Սահմանադ-
րության «Դատական իշխանություն» գլխում: Այս փոփոխությունների հիմ-
նական, առանցքային խնդիրներից էր դատական համակարգի կատարե-
լագործումը, դատական իշխանության անկախության երաշխիքների 
ամրագրումը: 

Ի տարբերություն նախորդ սահմանադրության, որում դատական 
մարմինների անկախության երաշխավորը Հանրապետության Նախա-
գահն էր և գլխավորում էր արդարադատության խորհուրդը, 2005 թ. Սահ-
մանադրության 94-րդ հոդվածում ամրագրվեց. «Դատարանների անկա-
խությունը երաշխավորվում է Սահմանադրությամբ և օրենքներով»։ Ար-
մատապես փոփոխվեցին արդարադատության խորհրդի կազմը, ձևա-
վորման կարգն ու լիազորությունները։ 

Եթե մինչև փոփոխությունները Արդարադատության խորհրդի բո-
լոր անդամներին նշանակում էր Հանրապետության Նախագահը, ապա 
փոփոխված Սահմանադրությամբ՝ ինը դատավոր անդամներն ընտր-

                                        
1 Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որ իր գործը քննվի հրապարակայնորեն և արդա-

րության բոլոր պահանջների պահպանմամբ՝ անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից: 
2  Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված իրավասու, 

անկախ ու անկողմնակալ դատարանի կողմից գործի արդարացի ու հրապարակավ 
քննության իրավունք: 
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վում էին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, իսկ չորս իրավա-
բան-գիտնականներից երկուսին նշանակում էր Հանրապետության 
Նախագահը, մյուս երկուսին՝ Ազգային ժողովը (Սահմանադրության 
94.1 հոդված)»: 

Այդպիսով` Արդարադատության խորհրդի կազմի մեջ այլևս 
ընդգրկված չէին Հանրապետության Նախագահը, արդարադատութ-
յան նախարարը և գլխավոր դատախազը, ինչպես նաև երեք դատա-
խազ անդամները։  

2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրությունը, ընդհա-
նուր առմամբ, առաջընթաց ապահովեց անկախ դատական իշխանութ-
յան ձևավորման տեսանկյունից: Առանցքային փոփոխության ենթարկվեց 
Արդարադատության խորհրդի կազմը, որում գործադիր իշխանության 
ներկայությունը խիստ նվազեց, սակայն, ընդհանուր առմամբ, լիովին չա-
պահովվեց դատական իշխանության գործառութային և կառուցակարգա-
յին անկախության ապահովման բավարար երաշխիքներ, քանի որ այն 
կախված էր Արդարադատության խորհրդի գործունեության արդյունավե-
տությունից: Մինչդեռ Արդարադատության խորհրդի նիստերը հրավիրում 
և վարում էր Վճռաբեկ դատարանի նախագահը (Սահմանադրության  
94.1 -րդ հոդված), ճիշտ է նշվում էր առանց քվեարկության իրավունքի, 
սակայն ՀՀ դատական օրենսգրքի 122-րդ հոդվածով վճռաբեկ դատարա-
նի նախագահին իրավունք վերապահվեց հանդես գալ Արդարադատութ-
յան խորհրդի անունից: 

Վերը նշվածը, ինչպես նաև այն, որ Հանրապետության Նախագահն 
էր Արդարադատության խորհրդի առաջարկությամբ նշանակում վճռա-
բեկ դատարանի նախագահին, վկայում են, որ Վճռաբեկ դատարանի նա-
խագահը դե ֆակտո Արդարադատության խորհրդի նախագահն էր` ինչը 
նրան գործնականում տալիս էր ընդունվող որոշումների վրա ներազդելու 
հնարավորություն։   

Բացի այդ, Սահմանադրությամբ բոլոր ատյանների դատավորների, 
դատարանների նախագահների նշանակման և նրանց լիազորություննե-
րի դադարեցման հարցում վերջնական իրավասությունը վերապահված 
էր Հանրապետության Նախագահին:  

2005 թ. նոյեմբերի 27-ին սահմանադրական փոփոխություններով Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարման ձևն առավելապես համըն-
կավ կառավարման կիսանախագահական ձևի խորհրդարանական-նա-
խագահական ձևաչափին: Սահմանադրական փոփոխությունների արդ-
յունքում հստակ տարանջատվեցին Հանրապետության Նախագահի, 
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների լիազորությունները, 
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սակայն, միևնույն ժամանակ, քաղաքական և իրավական մշակույթի ոչ բա-
վարար մակարդակը, կուսակցական համակարգի կայացվածության ոչ 
բավարար աստիճանը գործնականում Հանրապետության Նախագահին 
հնարավորություն էին տալիս էականորեն ներազդելու դատական իշխա-
նության կազմավորման և գործունեության վրա։  

2013 թ․ սկսվեց սահմանադրական բարեփոխումների հերթական 
փուլը, որի սկզբը դրվեց ՀՀ Նախագահի նույն թվականի սեպտեմբերի 
4-ի ՆՀ-207-Ն «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առըն-
թեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնա-
ժողով ստեղծելու մասին» հրամանագրով [5], որում սահմանադրական 
բարեփոխումների անհրաժեշտությունը  հիմնավորվում էր իրավունքի 
գերակայության սկզբունքի իրականացման, մարդու հիմնական իրա-
վունքների և ազատությունների երաշխավորման սահմանադրական 
կառուցակարգերը կատարելագործելու, իշխանությունների լիարժեք 
հավասարակշռումն ապահովելու և հանրային կառավարման արդյու-
նավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ:  

ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի 2.6.2-րդ կե-
տում նշվեց. «Սահմանադրական բարեփոխումների առաջնահերթ հայե-
ցակարգային խնդիրներից մեկն անկախ, ինքնուրույն և օրենքի առջև 
հաշվետու դատական իշխանության կայացումն է։ Այս առումով բարեփո-
խումների արդյունավետությունը կապվում է ոչ թե նոր ինստիտուտների 
ստեղծման, այլ արդեն կայացած կառույցների կատարելագործման հետ։ 
Այս համատեքստում կարևորվում է Արդարադատության խորհրդի դերի և 
գործունեության արդյունավետության բարձրացումը։ Սահմանադրական 
այս մարմինն առաջին հերթին պետք է ունենա կառուցակարգային ան-
կախության այնպիսի մակարդակ, որով ապահովագրված կլինի ոչ իրա-
վաչափ կամ հայեցողական ազդեցություններից։ Բացի դրանից, Արդա-
րադատության խորհրդին հարկ է օժտել սահմանադրական այնպիսի 
գործառույթներով, որոնցով այն ի զորու կլինի գործուն դեր կատարել դա-
տական իշխանության անկախության ապահովման հարցերում։ Այս 
առումով, ի թիվս այլնի, նոր իրավակարգավորման կարիք ունեն Արդա-
րադատության խորհրդի ձևավորմանը, իշխանության այլ ինստիտուտ-
ների (Ազգային ժողովի, Հանրապետության Նախագահի, Կառավարութ-
յան) հետ դրա փոխհարաբերություններին, ինչպես նաև այս մարմնի կազ-
մին և լիազորությունների շրջանակին վերաբերող հարցերը» [1, էջ 39]։ 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխում-
ների հայեցակարգով հատկապես շեշտադրվեց այն, որ միայն գործառու-
թային, կառուցակարգային, նյութական և սոցիալական անհրաժեշտ ու 
բավարար անկախությամբ օժտված դատական իշխանությունը կարող է 
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երկրում իրավունքի գերակայության, արդյունավետ արդարադատության 
և արդար դատաքննության երաշխավոր լինել։ 

Արդարադատության խորհրդին վերապահված լիազորությունները 
պահանջում էին այնպիսի կազմ, որ հնարավորություն կտար լիարժեքո-
րեն իրականացնել իր լիազորությունները՝ չվտանգելով դատավորի ան-
կախությունը և միաժամանակ բացառելով կորպորատիվ շահերը: 

Այսինքն` խորհրդի կազմում դատավոր և ոչ դատավոր անդամների 
հարաբերությունից կախված՝ ոչ դատավոր անդամներն ունեին ազդե-
ցության խիստ սահմանափակ հնարավորություններ որոշումների կայաց-
ման գործընթացում: Բացի այդ, չէր նախատեսվում նաև Արդարադա-
տության խորհրդի անդամներին ներկայացվող պահանջներ, չկար 
խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրվելու սահմանափակում:  

Սահմանադրական փոփոխություններով դատարանների և դատավոր-
ների անկախությունը երաշխավորելու նպատակով ձևավորվեց նոր մարմին՝ 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը (այսուհետև՝ ԲԴԽ), որի կազմավոր-
ման կարգն ու լիազորությունները կարծես թե լուծում են վերը նշված խնդիր-
ները: Միաժամանակ Սահմանադրության անցումային դրույթներում սահ-
մանվեց, որ Արդարադատության խորհրդի անդամների լիազորությունները 
դադարում են, իսկ ԲԴԽ-ն իր լիազորությունները ստանձնում է Հանրապե-
տության Նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը: 

ՀՀ Սահմանադրության 174-րդ հոդվածով սահմանվում է. «1. Բարձ-
րագույն դատական խորհուրդը կազմված է տասն անդամից: 2. Բարձրա-
գույն դատական խորհրդի հինգ անդամներին ընտրում է դատավորների 
ընդհանուր ժողովը՝ դատավորի առնվազն տասը տարվա փորձառություն 
ունեցող դատավորների կազմից: Բարձրագույն դատական խորհրդում 
պետք է ընդգրկվեն դատավորներ բոլոր ատյանների դատարաններից: 
Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված անդամը չի կարող 
լինել դատարանի նախագահ կամ Վճռաբեկ դատարանի պալատի նա-
խագահ: 3. Բարձրագույն դատական խորհրդի հինգ անդամներին ընտ-
րում է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
առնվազն երեք հինգերորդով, միայն Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնա-
գիտական որակներով և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 
տասնհինգ տարվա փորձառությամբ իրավաբան գիտնականների և այլ 
հեղինակավոր իրավաբանների թվից: Ազգային ժողովի կողմից ընտրված 
անդամը չի կարող լինել դատավոր»: 

Ընդ որում՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության  
174-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանվեց` ԲԴԽ-ն իր կազմից ընտրում է 
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խորհրդի նախագահ` հաջորդաբար Ընդհանուր ժողովի և Ազգային ժողո-
վի կողմից ընտրված անդամներից:  

Նման կարգավորումը կարծես թե լրացուցիչ երաշխիք է դատական 
իշխանության անկախության ապահովման, ինչպես նաև կուսակցական 
քաղաքականության և կորպորատիվ շահերի բացառման տեսանկյունից: 
Հարկ է նշել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նույնպես կարևորում է  
ԲԴԽ-ի նախագահի ընտրությունը՝ մատնանշելով, որ ԲԴԽ-ն պետք է նա-
խագահի այնպիսի անձ, ով անկողմնակալ է և կաշկանդված չէ կուսակ-
ցական քաղաքականությամբ [6, p. 35]:  

Սակայն, Դատական օրենսգրքի անցումային դրույթներում սահմա-
նադրության 174-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախանշված հաջորդականութ-
յունը չպահպանելը, որն առավելապես պայմանավորված էր   գործող իշ-
խանության՝ նախընտրելի թեկնածուի համար անհրաժեշտ օրենսդրա-
կան հիմքերի ապահովմամբ, հիմք է տալիս եզրահանգելու, որ ԲԴԽ-ի 
նախագահի՝ Ազգային ժողովի կողմից ընտրված լինելու հանգամանքը 
դեռևս չի վկայում անկողմնակալ լինելու և կուսակցական քաղաքակա-
նությամբ կաշկանդված չլինելու մասին: Դատական իշխանության բավա-
րար չափով անկախությունը կախված է նաև խորհրդարանում իշխող քա-
ղաքական ուժի կամաարտահայտությունից: 

Դատական իշխանության անկախության երաշխավորման հիմնա-
կան ուղղություններից էր նաև դատավորների կարգավիճակի որակական 
ամրապնդումը և, որպես այդ նպատակի իրականացման միջոց, դատա-
վորների ընտրության և նշանակման, նրանց լիազորությունների դադա-
րեցման, պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերում տար-
բեր պետական մարմինների միջև լիազորությունների այնպիսի տարան-
ջատումը, որն առավելագույնս կնպաստեր այդ մարմինների միջև զսպում-
ների և հակակշիռների կառուցակարգի արդյունավետությանը [7, էջ 189]:  

2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ամ-
րագրվեցին դատավորների, դատարանների նախագահների, ինչպես 
նաև Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների նշանակման 
(ընտրության) տարբեր ընթացակարգեր։ Այդպիսի մոտեցման առավե-
լությունը նախևառաջ այն է, որ դատական համակարգի ձևավորման լիա-
զորությունների ամբողջ համակարգն այլևս ապակենտրոնացված է: Ընդ 
որում՝ այդ ընթացակարգերի առանձնահատկությունն այն է, որ կոնկրետ 
անձը չի կարող ընտրվել դատավոր կամ դատարանի (պալատի) նախա-
գահ միայն մեկ պետական մարմնի կամարտահայտության դեպքում  
[8, стр. 54]:  
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Հարկ է նշել, որ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների նշանակման 
(ընտրության) նախատեսված ձևաչափը երբեմն քննադատվում է՝ թիրա-
խավորելով այն, որ նշանակման այս մեթոդները քաղաքականացման և 
իշխանական մյուս թևերից կախվածության վտանգ են պարունակում  
[9, պար. 33]: Հաշվի առնելով  Հայաստանի Հանրապետությունում քաղա-
քական կուսակցությունների կայացվածության աստիճանը և խորհրդարա-
նական մշակույթի ձևավորած ավանդույթները՝ քաղաքականացման 
վտանգներ կարող են լինել: Չի բացառվում, որ Վճռաբեկ դատարանի դա-
տավորների ընտրության գործընթացը Ազգային ժողովում անհարկի քա-
ղաքականացվի, արդյունքում՝ վերջիներիս ընտրությունն իրականացվի 
որոշակի քաղաքական կողմնորոշումների հաշվառմամբ:  

Սակայն Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության, ինչպես 
նաև ԲԴԽ-ի հինգ անդամների ընտրության իրավասությունը խորհրդա-
րանին վերապահելն ունի նաև դրական կողմեր: Մասնավորապես, 
խորհրդարանական քվեարկությամբ նշանակումը, լրացուցիչ ժողովրդա-
վարական օրինականություն է հաղորդում դատական իշխանությանը, 
բացի այդ, ժողովրդի համար առավել տեսանելի և վերահսկելի է դառնում 
դատական իշխանության ձևավորման գործընթացը, ինչն իր հերթին կա-
րող է նպաստել դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստա-
հության բարձրացմանը: 

Փաստորեն կարելի է արձանագրել, որ անկախ դատական իշխա-
նության ձևավորումը կախված է նաև պետական իշխանության 
օրինականությունից և առավելապես՝ խորհրդարանում իշխող քաղաքա-
կան կուսակցության կամաարտահայտությունից: 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЛЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

АСМИК СТЕПАНЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

Статья подготовлена в рамках научной темы 18T-5E130 “Актуальные 
вопросы в форме парламентского управления” 

В статье отражены конституционно-правовые основы формирования 
независимой судебной власти, обусловленные конституционными изме-
нениями 2005 и 2015 гг, и утверждается та позиция, что конституцион-
ными изменениями 2015г. созданы широкие возможности для обеспе-
чения независимости, объективности, эффективности судебной власти.  

Но тем не менее, формирование независимой судебной власти за-
висит также и от легитимности государственной власти и в большей 
степени от волеизъявления политической партии, правящей в 
парламенте.     

Ключевые слова: судья, судебная власть, обеспечение независи-
мости, Высший судебный совет, юрисдикция, парламент.  

 
 

 

ROLE OF CONSTITUTIONAL AMENDMENTS IN THE FORMATION 
OF AN INDEPENDENT JUDICIARY 

HASMIK STEPANYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article has been designed in the framework of 18T-5E130 "The Current Issues of 
Parliamentary System": 

The article touches upon the constitutional and legal grounds of the 
formation of an independent judiciary with the constitutional amendments 
made in 2005 and 2015 and confirms the position that the constitutional 
amendments of 2015 have granted wide opportunities to ensure the 
independence, objectivity and efficiency of the judiciary. 

Nevertheless, the formation of an independent judiciary depends on the 
legitimacy of the state authorities and particularly the expression of the will 
of the political party in power in the parliament. 

Keywords: judge, judicial power, securing independence, Supreme 
Judicial Council, competence, parliament. 
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POLITICAL ELITE AS THE ACTOR OF DEMOCRATIC 
PARTICIPATION IN THE PROCESS OF GLOBAL TURBULENCE 

MARIAM MARGARYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The modern tendencies of global turbulence have made a great 
impact on the development of political elites, increasing the 
effectiveness of the institutionalization of polyarchy. In this context, the 
implementation of the polyarchic model in the Republic of Armenia 
should develop on two levels. First a strategic approach should be 
developed, and the administrative elites should be modernized. The 
Armenian "Velvet Revolution", which took place in the process of global 
turbulence, presupposes the institutionalization of the polyarchic model 
of governance. At the same time, the development of polyarchy 
presumes an effective networking of global elites. From this 
perspective, the author is convinced that global turbulence is not only a 
challenge, but also an opportunity for the modernization of nation-states 
and development of the polyarchic essence of national elites. This will 
allow overcoming the crises of the political development in the process 
of global turbulence. 

Keywords: global turbulence, political elite, nation-state, 
polyarchy, "Velvet Revolution", democratic consolidation. 

 
Introduction 
The main aim of the article is to reveal the problems of improving the 

quality of elites based on the R. Dahl’s theory of polyarchy. This allows 
overcoming the iron law of oligarchy in the post-Soviet space. The issue is 
topical as in the process of global turbulence, elites generally show neo-
machiavellian approaches towards the implementation of power. This is the 
reason why the protracted democratic transit deepens the current crises of 
political development, reflecting global turbulence on the national level. The 
problem is topical also for Armenia as the consequences of implementing the 
current reforms after the "Velvet Revolution" are deeply dependent on the 
quality and essence of elites. The point is that not only political ones but also 
economic, military, strategic elites should participate in the process of 
responding to turbulence-driven challenges. This will allow overcoming the 
crises of political development reducing monopolization, overprofits, 
governance of consensus-based oligarchy, as well as increasing the 
responsibility and participation of elites on local, regional and global levels. 

The article consists of an introduction, where the author proves the 
relevance of this topic, the main part, a discussion of the main results, a 
conclusion and recommendations. 
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An Overview of the Role of Political Elites in the Republic of Armenia 
The democratic transition as a component of the globalization process 

in Armenia has led to the mosaic of political interactions. The latter is based 
on the interrelations of “elite-masses” and the transformation of political 
institutions. The roles and functions of elites are dictated by the cultural value 
system, traditions, religious beliefs, social interests, etc. The aforementioned 
variables suggest a certain interpretation of the political roles and functions 
that considerably differ from those adopted in the developed democratic 
countries. As a result, the speed of social transformations, mechanical 
political identification, and the mobility of social institutes are high in Armenia. 
These did not only speed up the social interrelations between various groups, 
communities, and individuals, but also increased the spontaneity and gave 
rise to the crises of political development (distribution, mobility, participation, 
identity, legitimacy). All these components present the basis for the author's 
observation of the role of elites in the Armenian politics in the process of 
global turbulence.  

The process of democratic transition runs in the framework of global 
turbulence. Hence, in Armenia it has propounded some realistic demands to 
the political elites: 

1. For the realization of the adoption of democratic values in the 
Armenian society, which expressed the need to form an independent 
democratic state; 

2. For the protection of national value system in politics, resulting in the 
functioning of the independent state on the basis of universal values and 
international norms; 

3. For the success in communicating with the global community which 
will enable the citizens of Armenia to adequately respond to the challenges 
of globalization. 

Under the conditions of democratic transition in Armenia, there arises a 
necessity to re-evaluate the paradigm of the elites. The democratic transition 
that leads to an outwardly dynamic competition puts the Armenian political 
elites in a “from-divided-to-mutually-agreed” marginal process. Being 
revolutionary in its origin, the democratic transition of Armenia has been 
supported by “pacts” signed on a mutually negative agreement by the 
political elites. The functioning of the political elites, in this sense, resulted in 
a monopolistic state, which is incompatible, according to the elite theory. The 
national state realizes its function on the basic principles of “good 
governance”, which provides ground for mutual agreement between the 
economic, cultural, military, and strategic elites. 

From this perspective, famous American policymaker H. Kissinger 
clarifies that “second, the political and the economic organizations of the 
world are at variance with each other. The international economic system 
has become global, while the political structure of the world has remained 
based on the nation-state. The global economic impetus is on removing 
obstacles to the flow of goods and capital. The international political system 
is still largely based on contrasting ideas of world order and the reconciliation 
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of concepts of national interest. Economic globalization, in its essence, 
ignores national frontiers. International policy emphasizes the importance of 
frontiers even as it seeks to reconcile conflicting national aims” [1, p.368]. 

From this point of view, the institutional functioning of the polyarchic elite 
will allow providing a synthesis of national and global values. This is the key 
mechanism to democratize the political regimes and overcome the crises of 
political development. 

In the process of globalization, besides the principles of “good 
governance”, J. Galtung’s “positive peace” theory can play a key role in the 
development of the national state, which will allow forming trust, a real 
consensus and mutual respect among various interest groups. “Positive 
peace, I think, has two basic components. One is equity – cooperation for 
mutual and equal benefit… and the second component is the harmony inside 
you” [2]. Thus, in terms of globalization only the development and promotion 
of positive peace culture based on inner harmony can provide a democratic 
transition. 

In the process of globalization in Armenia, it is necessary to harmonize 
the following principles of recruiting the political elites. Firstly, there must be 
a harmonization of social orientations by the elites through which, taking into 
consideration the anthropological, professional, and social differences, 
favorable conditions are created to establish consolidated democracy. 
Secondly, consideration must be given to the civilizational characteristics of 
the recruiting elites and the social memory, political consciousness, societal 
culture and the value system. This assumes the development of the 
relationship between the ruling elites and the opposition groups. 

Discussing Global Turbulence 
There are numerous definitions of global turbulence [3-8]. However, our 

working definition for this article would be the following: 
The turbulence is a continuously developing and changing challenge, 

which demands polyarchic elites and especially strategic elite as a part of the 
latter. This allows the strategic elite to run an analytical paradigm and to 
respond to the global, regional and local challenges based on the 
harmonization of modern and traditional values. 

Political Elites as Actors of the Political Systems 
As the main actors of a political process, the political elites, through 

exercising considerable power in government, are crucial in meeting the 
strategic demands of the society in a timely manner. The political elites are 
not arbitrary. They are the supreme realizers of the rights and responsibilities 
defined for a certain period. There are various types of elites having the 
status of actors in the process of the democratic transition of Armenia with 
democratic, meritocratic, and polyarchic characteristics. Polyarchy is a 
necessary condition for establishing democracy, as it needs “wide-range 
institutes” and a realistic “political agenda”. Polyarchy should contribute to 
the increase in plurality of democratic values and ideals [3]. 



Քաղաքագիտություն 
 

  

199 

Under the conditions of the democratic transition of Armenia, political 
nets are decisive in the process of studying the interrelations between a civil 
society and the state, political elites, and various lobby groups. 

The conditions of democratic transition in the establishment of a civil, 
political, and constitutional culture, suggest the existence of political elites 
seeking legitimacy, in an attempt to introduce polyarchic values into the 
public's consciousness during the transformation process of the political 
system [4]. 

The existence of a democratic political culture in Armenia will make it 
possible to keep the political system away from diverse concussions, 
because of the revolutionary, corrupt, and marginal atmosphere that 
contributes neither to a civil, social, nor cultural dialogue. 

The democratic transitional process in Armenia has brought about crises 
in terms of political development that has taken a threatening turn. Because 
of the ethnopolitical conflict, conditioned by the supremacy of the Nagorno-
Karabakh issue, a bi-vector environment has come into existence. As an 
actor in the ethnopolitical conflict process, Armenia keeps on obeying the 
“game rules” in the bi-vector stage and is simultaneously drawn into the 
sphere of both socio-political and inter-ethnic conflicts which were 
penetrating into different levels of the democratization process. This 
conditions the necessity of the formation of the nation-state, socio-economic 
classes, and ethnocultural development and governmental structures. These 
factors, presuming certain behavioral patterns, have become risky for the 
existence of the society, state, and individuals. 

During the process of democratization, the supremacy of one of the 
actors and the reign of informal institutions, in addition to the rising 
“cooperation of elites”, have promoted the formation of a hybrid and unstable 
political administration in Armenia. The “elites' cooperation” that rests upon 
formal institutions or upon those that were formed under the conditions of the 
balance of plurality of the actors was forced to create preconditions for the 
democratization of the political system. 

It is another place where J. Galtung’s above mentioned “positive peace” 
should be exercised to establish a real cooperation, free of traumas as part 
of negative peace and impediment for the cooperation. He writes: “Thus, 
there seems to be a general feeling that the idea of peace also contains an 
element of contact and cooperation. It is not only the absence of negative 
interaction; it also implies the presence of an element of positive interaction” [5]. 

Under the conditions of the democratic transition of Armenia, the 
activities of the political elites are two-layered. They consist of thinking 
(intellectualstrategic) and executing (administrative-bureaucratic) groups. 
Political governments in democratic transition periodically find themselves in 
local, regional and gobal uncertainty. No matter which route the nation takes, 
the national security and the stable development of the RA government 
system require the establishment of a professional and politically neutral 
bureaucratic system. 
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The independent activity of the latter suggests the existence of a 
completely independent legal sphere. This independent legal sphere dictated 
the separation of the government branches by the RA Constitution by 
redefining the existing laws on civil service, on social and political 
organization elections code, and other normative acts. 

Under the conditions of the democratic transition of Armenia, the 
national thinking, as a systemizing complexity in the government framework 
executed by the political elites, suggests: 

a) Self-identification of “I”-s when executing authority on different levels 
in the context of political reality, historic consciousness, and rational policy. 
In order to evade social chaos, the ruling “I” must have historic values and 
future – as a realistic model guaranteeing order and place for the nation's 
authoritative identity; 

b) Inclusion of the values of civilization through which the maintenance 
of coexistence laws crystallizes the theoretical features of “I”, and provides 
opportunities for its development with the conditions of a powerful 
administration. The value-system shatters when there is chaos in the social 
life, if these types of government appear in a consecrated form or if one of 
the actors becomes the principle who evaluates power values; 

c) The opportunity to acquire socio-political phenomena is complex. In 
contrast to the mythological way of thinking, where the world is value-
systemized in power-relations that reveal the complex essence of the tribe, 
the RA political culture is characterized by the “I” executing power. 

Conclusion 
The process of globalization in the Republic of Armenia raises the 

necessity to develop both all the forms of political elite theory and measures 
to provide the effectiveness of their power. The Republic of Armenia should 
respond to the challenges of globalization and integrate into the democratic 
text of global political development. Obviously, the model of this development 
will be neither completely western-liberal nor eastern (corporative-
paternalistic). It should be both at the same time. Otherwise, it will be 
Armenian. That is, a political system that is synthetic, which will give an 
opportunity, by harmonizing itself with the processes of globalization, to 
maintain the essence and distinctness of the national value system. 

This will allow comprehensively revealing the actors of power structure 
for identifying which groups are élite and which are not. These issues are 
essential as there is an imperative to provide the effective functioning of 
polyarchic elites. Moreover, we are convinced that this approach is specific 
not only for Armenia but also for the whole post-Soviet area. 

Polyarchy will enlarge the social area of political power. This in turn will 
allow not only to institutionally establish the principles of “good governance”, 
but also to improve the culture of power implementation of the ruling elites 
and be flexible towards the changes of the social reality, reducing the 
possibilities of social instability and “color” revolutions. 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ ԳԼՈԲԱԼ ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Գլոբալ տուրբուլենտության արդի միտումները խոր հետք են թողնում 
քաղաքական ընտրանիների զարգացման վրա՝ բարձրացնելով պոլիար-
խիայի ինստիտուցիոնալացման արդյունավետության հրամայականները: 
Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացման 
պոլիարխիկ ձևաչափը պետք է զարգանա երկու ուղղությամբ. նախ՝ անհ-
րաժեշտ է ռազմավարական մոտեցում և արդիականացում ունենալ վար-
չական ընտրանու նկատմամբ, Հայաստանում «թավշյա հեղափոխությու-
նը», որն ընթացավ գլոբալ տուրբուլենտության պայմաններում, ենթադ-
րում է կառավարման պոլիարխիկ ձևաչափի ինստիտուցիոնալացում: 
Միևնույն ժամանակ, պոլիարխիայի զարգացումը ենթադրում է ազգային, 
տարածաշրջանային և գլոբալ ընտրանիների ցնցային արդյունավետ գոր-
ծառում: Այս տեսակետից, հեղինակը համոզված է որ գլոբալ տուրբուլեն-
տությունը ոչ միայն մարտահրավեր է, այլև ազգ-պետությունների արդիա-
կանացման հնարավորություն և ազգային ընտրանիների պոլիարխիկ 
էության զարգացում: Հեղինակը համոզված է, որ դա կօգնի հաղթահարել 
քաղաքկան զարգացման ճգնաժամերը:  

Բանալի բառեր. գլոբալ տուրբուլենտություն, քաղաքական ընտրանի, 
ազգ-պետություն, պոլիարխիա, «թավշյա հեղափոխություն», ժողովրդա-
վարական կոնսոլիդացիա:  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК АКТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
УЧАСТИЯ РА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

МАРИАМ МАРГАРЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Современные тенденции глобальной турбулентности оставили глу-

бокий след на развитии политических элит, повышая эффективность 
институционализации полиархии. В этом контексте реализация полиар-
хической модели в Республике Армения должна развиваться по двум 
направлениям: стратегический подход и модернизация администра-
тивной элиты. "бархатная революция" в Армении, которая протекала в 
процессе глобальной турбулентности, предполагает институциона-
лизацию полиархической модели управления. В то же самое время 
развитие полиархии предполагает эффективное функционирование 
сетевых национальных, региональных и глобальных элит. С этой точки 
зрения автор убеждена, что глобальная турбулентность – это не только 
вызов, но и возможность для модернизации нацинальных государств и 
развития полиархической сущности национальных элит. Это позволит 
преодолеть кризисы политического развития. 

Ключевые слова: глобальная турбулентность, политическая элита, 
нация-государство, полиархия, "бархатная революция", демократи-
ческая консолидация. 

 
 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 08.01.2020  
Երաշխավորվել է տպագրության 27.02.2020   
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ՀՏԴ 323.173 

ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՍՏՈՂ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

ՌԱՖԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Հոդվածում ներկայացված են քաղաքական անջատողակա-

նության պատճառներն ու նպաստող գործոնները:  
Ուսումնասիրելով քաղաքական անջատողականության պատ-

ճառներն ու նպաստող գործոնները՝ կարելի է պարզել, որ դրանք 
շատ են և բազմազան: Յուրաքանչյուր անջատողականություն ունի 
իր ուրույն դրդապատճառը, որը կարող է նաև չկրկնվել մնացած 
դեպքերում: 

Բանալի բառեր. անջատողականություն, կենտրոնական կա-
ռավարություն, ենթամիավորում, ազգայնականություն, էթնիկական 
խումբ, տնտեսական շահագործում, մշակութային հակասություն: 

 
Յուրաքանչյուր անջատողական շարժման հիմքում ընկած են որոշակի 

պատճառներ, որոնք էլ հիմք են հանդիսանում որոշ խմբերի կողմից ան-
ջատողական շարժումներ սկսելու համար: Ուսումնասիրելով այդ հարցե-
րը՝ մենք կարող ենք պարզել, թե ինչու են առանձին խմբեր ցանկանում 
անջատվել բուն պետությունից: Յուրաքանչյուր անջատողական շարժում 
ունի իրեն բնորոշ պատճառներն ու նպաստող գործոնները:  

Անջատումը նախկինում ձեռք բերված քաղաքական պարտավորութ-
յունների ընդհատումն է և տարածքային անցումը նոր պետության: Հետ-
ևաբար անջատման յուրաքանչյուր փաստարկ պետք է ունենա իր հիմնա-
վորումները, հակառակ պարագայում այն առաջին հերթին չի ընկալվի և 
չի ընդունվի հենց տվյալ տարածքի բնակչության կողմից: 

Կ. Սանստեինն առանձնացրել է անջատողականության մի քանի 
պատճառներ, դրանք են՝ քաղաքացիական իրավունքների կամ քաղաքա-
ցիական ազատության սահմանափակումը, տնտեսական շահագործումը, 
պատմական գործընթացները, մշակութային ինտեգրումը և այլն [1, 
p. 654-655]: Սրանք են հենց համարվում անջատոաղական շարժումների 
առաջացման հիմնական պատճառները, չնայած որ այս պատճառներին 
կից կարող են լինել նաև այլ նպաստող գործոններ: 

Քաղաքացիական իրավունքների կամ քաղաքացիական ազա-
տության սահմանափակումը. ենթամիավորումը կարող է անջատվել 
բուն պետությունից, քանի որ քաղաքացիները ենթարկվում են պետութ-



Քաղաքագիտություն 
 

  

205 

յան կողմից ճնշումների, սահմանափակվում է քաղաքացիների ազա-
տությունը: Վառ օրինակ է Խորհրդային Միությունը, որտեղ համատարած 
սահմանափակվում էին ազատ խոսքի իրավունքը և քաղաքացիների 
ազատությունը, որոնք էլ հանդիսացան նպաստող գոծոններ՝ պետության 
կազմից դուրս գալու համար: Կառավարական ճնշումները կարող են սահ-
մանափակել բնակչության մի մասի կամ որևէ խմբի ազատ խոսքի իրա-
վունքը, որն էլ կառաջացնի խտրականություն այդ խմբի նկատմամբ: Եթե 
ճնշումները համատարած են այդ խմբի նկատմամբ, ապա անջատողա-
կան դրսևորումը կարող է դիտարկվել որպես համապատասխան հակազ-
դեցություն: Անջատողական շարժումներն այդ դեպքում փորձում են կան-
խել ճնշումները և բարելավել իրենց կարգավիճակը: Միայն քաղաքական 
ճնշումները չեն կարող բավարար հիմք հանդիսանալ անջատվելու հա-
մար, սակայն անջատման իրավունքն անհրաժեշտ է օգտագործել առա-
վելագույնս, քանի որ եթե նույնիսկ ենթամիավորումը չկարողանա ան-
ջատվել, ապա կարող է որոշակի արտոնություններ ձեռք բերել:  

Պետության կազմից դուրս գալու սահմանադրական իրավունքը կա-
րող է կիրառվել, երբ սահմանափակվում են քաղաքացիական իրավունք-
ները և քաղաքացիների ազատությունը: Այս փաստարկը հիմնված է Թ. 
Ջեֆերսոնի աշխատության վրա, ըստ որի «եթե որևէ միության մեջ 
գտնվող «պետություն» կհայտարարի, որ գերադասում է անջատվել, ապա 
ես առանց տատանվելու կասեմ՝ թող նրանք անջատվեն» [1, p. 657]:  

Քաղացիական իրավունքների և ազատության սահմանափակումը 
հիմք հանդիսացավ նաև Արևելյան Եվրոպայում անջատողական շար-
ժումների առաջացման համար: 

Տնտեսական շահագործում. անջատողականության ավելի լուրջ 
պատճառ է տնտեսական շահագործումը, քանի որ այս դեպքում ենթա-
միավորումը կորցնում է որոշակի եկամուտներ, որոնք տրվում են կենտ-
րոնական կառավարությանը: Տնտեսական շահագործումն աստիճանա-
բար քայքայում է ենթամիավորումների պաշարները՝ նվազեցնելով եկա-
մուտները: Այս քայլով եկամուտներն օգտագործվում են ընդհանուր նպա-
տակների համար: Կենտրոնական իշխանությունների այսպիսի քաղաքա-
կանությունը կարող է նպաստող հանգամանք հանդիսանալ անջատման 
համար: Հարավսլավիայի փլուզման հիմնական պատճառը դարձավ հենց 
այս, որտեղ տնտեսապես հարուստ Սլովենիան և Խորվաթիան մտավա-
խություն ունեին, որ հետագայում նրանց միջոցները կարող են տրամադր-
վել Հարավսլավիայի մաս կազմող այլ պետությունների: Իսկ ներկայում, 
տնտեսական շահագործման վառ օրինակ կարելի է համարել Կատալո-
նիայի դեպքը, որտեղ Իսպանիան օգտագործում է նրա եկամուտները և 
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քիչ բաժին է հատկացնում Կատալոնիայի բնակչության կարիքների հա-
մար: Թերևս սա կարելի է համարել կատալոնական անջատողական 
դրսևորման հիմնական պատճառը: 

Կ. Սանստեինը գտնում է, որ տնտեսական շահագործումը կարող է 
իսկապես լուրջ դեր խաղալ անջատման համար, սակայն, մյուս կողմից, 
հնարավոր չէ առավել ճշգրիտ հաշվարկել եկամուտներն ու ծախսերը, քա-
նի որ ենթամիավորումները տնտեսապես փոխկապակցված են միմյանց 
[1, p. 661]: Ենթադրենք, որ որոշ դեպքերում ենթամիավորումները են-
թարկվում են տնտեսական շահագործման, ապա այս խնդրի միակ լուծու-
մը չի կարող համարվել անջատումը, այլ կարելի է տնտեսական քաղաքա-
կանության փոփոխմամբ հստակ սահմանել այս խնդիրների լուծումները: 

Պատմական գործընթացներ. անջատողականությանը նպաստող 
գործոններից է նաև «պատմական անարդարության» գաղափարը, այ-
սինքն` մի պետություն, որը նախկինում եղել է անկախ և ինքնիշխան, պա-
տերազմի միջոցով հայտնվել է այլ պետության կազմում, դա էլ ստիպում 
է նրան անջատման միջոցով ուղղել պատմական սխալը: Այս գաղափարը 
հետագայում խթան հանդիսացավ Բալթյան երկրներում անջատողական 
շարժումներ սկսելու համար, որոնք բռնի կերպով միացվել էին ԽՍՀՄ-ին, 
որի փլուզումից հետո անկախացան ոչ միայն այդ երկրները, այլ նաև այն 
պետությունները, որոնք նույնպես բռնի կերպով էին միացվել ԽՍՀՄ-ին: 
Այս փաստարկի հիման վրա պետություններն ունեն «բարոյական իրա-
վունք» անջատվելու համար: 

Մշակութային ինտեգրացում. այն դրսևորվում է, երբ պետության 
մեջ գտնվող ենթամիավորումն իրեն ընկալում է որպես էականորեն տար-
բերվող նորմերի և սովորույթների կրող [1, p. 664]: Այս հանգամանքը կա-
րող է համարվել նպաստող գործոն անջատողական դրսևորումներ ցու-
ցաբերելու համար, ինչպես եղավ Չեխոսլովակիայում, մասնավորապես՝ 
Սլովակիան, որն ավելի ջերմ էր վերաբերվում կաթոլիկ եկեղեցուն և գյու-
ղատնտեսապես ավելի զարգացած երկիր էր համարվում, քան Չեխիան: 
Իհարկե, մշակութային միատարրությունը կարող է մեծ ռիսկեր առաջաց-
նել, սակայն տարբեր խմբերի միջև շփումը կարող է առաջացնել այլ նոր-
մեր, և կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ ժողովրդավարական կարգեր 
հաստատելու համար: Չի կարելի ասել, որ անջատման պարագայում ար-
դարացված կլինի նրանց քայլը, քանի որ հետագայում կարող են առաջա-
նալ այնպիսի խնդիրներ, որոնք տվյալ ենթամիավորումը կամ խումբը 
չկարողանա միայնակ լուծել: Երբեմն անջատման կոչերը հնչում են զգաց-
մունքային հողի վրա, որը հաճախ հրահրվում է որոշ շահառու խմբերի 
կողմից: Մշակութային ինտեգրումը՝ համեմատած մյուս պատճառների 
հետ, ավելի թույլ պատճառ է հանդիսանում անջատման համար, սակայն 
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այս պարագայում նախընտրելի կլինի բանակցային կարգավորման միջո-
ցով չթողնել, որ լարվածությունը մեծանա: 

Քաղաքական անջատողականությամբ զբաղվող որոշ տեսաբաններ 
անջատողականության պատճառներից առանձնացնում են նաև կենտրո-
նական կառավարության նկատմամբ վստահության բացակայությու-
նը, երբ իշխանությունների կողմից կիրառվում է այնպիսի քաղաքակա-
նություն, որը կարող է հանգեցնել ճգնաժամային իրավիճակի [2, p. 2-3]: 
Այս պարագայում ենթամիավորումն առանձնանում է և սկսում ինքնուրույն 
լուծել իր առջև ծառացած խնդիրները: Կենտրոնական իշխանության 
նկատմամբ վստահության բացակայությունը հաճախ դրսևորվում է կա-
ռավարման դաշնային կամ համադաշնային համակարգ ունեցող երկրնե-
րում, սակայն այս գործոնի առկայությունը համարվում է շատ թույլ, ուստի 
այն հաճախ չի հանգեցնում անջատման: 

Վ. Մակարենկոն, ուսումնասիրելով քաղաքական անջատողակա-
նության պատճառները, առանձնացնում է 3 հիմնական պատճառ: Դրանք 
են՝ բռնի կերպով միացման հետևանքների վերացումը, ինքնապաշտպա-
նություն նախահարձակից (ագրեսորից) և բաշխման անհավասարութ-
յունը [3, ст. 54-58]: 

Բռնի կերպով միացման հետևանքների վերացում. թերևս այս ան-
ջատման ամենապարզ պատճառներից է, քանի որ քաղաքական անար-
դար միացումից ցանկացած երկրամասի բնակչություն կցանկանա ան-
ջատվել: Այս փաստարկը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ անջատումը 
տվյալ ենթամիավորման բնակչությունը համարում է գողացված սեփակա-
նության վերադարձ իրավասու իշխանությանը: Պատմության ընթացքում 
շատ են եղել նման դեպքեր, երբ որևէ տարածաշրջան բռնի կերպով, 
անարդար որոշման արդյունքում կցվել է որևէ երկրի, սակայն որոշ ժա-
մանակ անց նրանք ստացել են անկախություն: Դրա վառ օրինակներից է 
1960-ական թվականներին գաղութատիրության դեմ պայքարը և մեկը 
մյուսի հետևից աֆրիկյան մի շարք երկրների անկախություն ստանալը: 
Թերևս սա է հանդիսացել նաև այն հիմնական պատճառը, որը հաշվի 
առնելով Արցախն ինքնորոշվեց, չնայած որ այն երբեք չի եղել անկախ 
Ադրբեջանի կազմում և ըստ ԽՍՀՄ նախկին գործող սահմանադրության 
լիիրավ իրավունք է ունեցել ինքնորոշվելու:  

Ինքնապաշտպանություն նախահարձակից (ագրեսորից). էթնիկա-
կան խումբը հաճախ կարող է դիմել ինքնապաշտպանության, որպեսզի 
դիմակայի կենտրոնական իշխանության ճնշումներին: Այս կիրառվում է 
ծայրահեղ դեպքերում, երբ արդեն ավարտված են լինում երկխոսության 
բոլոր եզրերը: Ինքնապաշտպանության իրավունքի կիրառումը պետք է 
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լինի սահմանափակ, այսինքն՝ պատասխանը չպետք է գերազանցի ան-
հրաժեշտ պաշտպանության սահմանները և չպետք է հրահրի նոր 
նախահարձակում (ագրեսիա): Կենտրոնական իշխաննությունը գիտակ-
ցելով, որ այլևս փաստացի չի տիրապետում տվյալ տարածքին, իսկ տվյալ 
տարածքում ապրող էթնիկական խումբն էլ փաստացի դարձել է ինքնա-
կառավարվող, հաճախ դիմում է նախահարձակման, որպեսզի նորից 
հաստատի իր իշխանությունը: Այս պարագայում էթնիկական խումբը դի-
մակայելով նախահարձակմանը դիմում է ինքնապաշտպանության և թե-
լադրում է իր պայմանները:  

Կան տարբեր իրավիճակներ, որը հաշվի առնելով էթնիկական խում-
բը ցանկանում է օգտվել անջատման իրավունքից: Էթնիկական խումը 
ցանկանում է անջատվել այս կամ այն պետությունից, որպեսզի խուսափի 
ոչնչացման սպառնալիքից: Այս պայմաններում էթնիական խումբն ան-
ջատման համար կարող է անել հետևյալը. տապալել տվյալ պետության 
կառավարությանը, հեղափոխություն կազմակերպել կամ պատերազմ 
հայտարարել [3, ст. 55]: Պատերազմի հաղթանակից հետո էթնիկական 
խումբն ամրապնդվում է տվյալ տարածքում, ստեղծում է ինքնապաշտպա-
նության ռազմաքաղաքական կառուցակարգեր, ձգտում է ճանաչվել և 
աջակցություն ստանալ այլ ինքնիշխան պետություններից կամ էլ միջազ-
գային կազմակերպություններից: Տվյալ ընթացքից հետո նախահարձակն 
ամբողջությամբ կորցնում է տվյալ տարածքի նկատմամբ իշխանությունը 
և իրեն ներկայացնում է որպես տուժող: 

Բաշխման խտրականություն. այս դեպքում տվյալ պետության կա-
ռավարությունը վարում է խտրական տնտեսական քաղաքականություն, 
որտեղ մի շրջան կրում է մեծ վնասներ, որից կարող են օգտվել այլ շրջան-
ներ: Դա կարող է դրսևորվել հարկերի ավելացմամբ, առանձին շրջաննե-
րի հարկային արտոնությունների տրամադրմամբ և այլն, որոնք կարող են 
հանգեցնել տնտեսության անհավասար զարգացման: Այս խտրական վե-
րաբերմունքը մատնանշելով, տվյալ տարաշաշրջանում ապրող խմբերը 
առաջ են քաշում անջատման գաղափարը, որպեսզի դրա սպառնալիքը 
հաշվի առնի կառավարությունը և փոխի տնտեսական քաղաքականութ-
յունը, հակառակ պարագայում՝ այն կարող է հանգեցնել անջատման: 

Անջատողականության նպաստող գործոն կարող է համարվել նաև 
արտաքին ազդեցությունը, որի միջոցով կարող են միջամտել պետության 
ներքին գործերին և անջատողական գործողություններ հրահրել [4, ст. 53 ]: 
Որպես կանոն դրանք կարող են գործել հասարակական կազմակերպութ-
յունների, հիմնադրամների, հատուկ ծառայությունների, ահաբեկչական 
խմբավորումների, միգրացիոն կենտրոնների և այլ միջոցներով:  
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Արտաքին ուժերն աջակցելով հակամարտությունում գտնվող կողմե-
րից որևէ մեկին, փորձում են իրենց ազդեցությունը մեծացնել տվյալ երկ-
րում և տարածաշրջանում, որպեսզի հետագայում կարողանան իրենց շա-
հերից բխող քաղաքականություն թելադրել: Քաղաքացիական պատե-
րազմներ կամ անջատողականություն հրահրելով արտաքին ուժերը կա-
րող են անմիջական ռազմական միջամտություն կատարել՝ հակամար-
տության կողմերից մեկին պաշտպանելու պատրվակով: Ռազմական մի-
ջամտությունը կարող է լինել նաև ժողովրդավարական արժեքների կամ 
խաղաղ բնակչության անվտանգության պաշտպանման հիմնավորմամբ: 
Հաճախ դրան կարող է հաջորդել խաղաղապահական ուժերի տեղակա-
յումը՝ առանց գործող իշխանության համաձայնության: 

Հաճախ լինում է, որ անջատողական խմբավորմանն աջակցող որևէ 
արտաքին ուժի ներգրավածությանը հաջորդում է մեկ այլ արտաքին ուժի 
ի հայտ գալուն, որոնք աջակցելով հակադիր կողմերի, փորձում են իրենց 
շահերն առաջ քաշել: Այս դեպքում բախումը դառնում է ավելի դժվար լու-
ծելի, քանի որ արտաքին ազդեցության մեծացմանը զուգահեռ բախման 
լուծումն արդեն մեծմասամբ կախված է լինում ոչ թե հիմնական հակա-
մարտող կողմերից, այլ դրանում ներառված արտաքին ուժերից: Դրանց 
վառ օրինակներից է 2003-ի ԱՄՆ-ի ներխուժումն Իրաք, ՆԱՏՕ-ի գործո-
ղությունները Հարավսլավիայում և Լիբիայում, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի մի-
ջամտությունը սիրիական հակամարտությունում և այլն:  

Անջատողականության տարածման հիմքում ընկած է նաև ազգայա-
նականության աճը, որը նպաստող գործոն է համարվում անջատողական 
գաղափարների տարածման համար: Գլոբալացման աճին զուգահեռ, երբ 
պետությունները կորցնում են իրենց սահմանները և դառնում են ավելի 
միատարր, թվում է թե ազգայնականությունը պետք է մղվեր հետին պլան, 
բայց քաղաքական վերջին զարգացումները հակառակն են ցույց են տա-
լիս: Դա հատկապես ակնառու է Եվրոպայում և նախկին խորհրդային 
հանրապետություններում, որտեղ աջակողմյան արմատական կուսակ-
ցությունները հաջողության են հասնում կամ էլ բարելավվում են իրենց 
նախկին դիրքերը:  

Ազգայանականության աճը Եվրոպայում պայմանավորված է նաև 
ներգաղթյալների ճգնաժամով, որը ԵՄ-ի առաջ ծառացած ամենալուրջ 
խնդիրներից է այօր համարվում: Մերձավոր Արևելքից ժամանող ներ-
գաղթյալները լրացուցիչ տնտեսական ծանրաբեռնվածություն են համար-
վում ԵՄ-ի համար, որն էլ դժգոհության ալիք է բարձրացնում տեղացի-
ների մոտ: 

Ըստ ուկրաինացի քաղաքագետ Յ. Ռյաբինինի՝ անջատողական շար-
ժումները կարող են սկսվել երկու պայմանների առկայության դեպքում: 
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Առաջինը՝ էթնիկ փոքրամասնության նկատմամբ խտրականության դեպ-
քում, երկրորդ՝ քաղաքական ընտրանու անջատողական քաղաքակա-
նության շնորհիվ [5, p. 7]: Վերջինս դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ 
որևէ դաշնային կամ համադաշնային երկրի ինքնավար երկրամասի քա-
ղաքական ընտրանին հասկանալով, որ հետզհետե կորցնում է իշխանութ-
յունը և գնալով նվազում է բնակչության կողմից իշխանության նկատմամբ 
վստահությունը, սոցիալ-տնտեսական ձախողումները բարդում է կենտրո-
նական իշխանության վրա և սկսում է շահարկել անջատողականությունը:  

Նշելով քաղաքական անջատողականության պատճառները, տնտե-
սական անհավասարակշռությանից և մշակութային հակասություններից 
զատ՝ առանձնացվում է նաև քաղաքական տարբեր նախասիրություններ 
ունենալը: Վերջինս կարող է դրսևորվել այն պարագայում, երբ պետութ-
յան կազմում գտնվող որևէ երկրամաս ունենա այլ արտաքին քաղաքա-
կան նախասիրություն, քան կենտրոնական իշխանությունը: Դրա վառ 
ապացույցներից է Ղրիմի անջատումը, որտեղ տեղի բնակչությունը կողմ 
արտահայտվեց Ուկրաինայից բաժանվելու և Ռուսաստանին միանալու 
համար: 

Կ. Բոյլը և Պ. Էգլեբերտն իրենց «Քաղաքականության առաջնայնութ-
յունն անջատողականության դինամիկայում» գրքում նշում են, որ անջա-
տողականությունը ոչ թե մշակութային տարբերությունների կամ տնտե-
սական շահագործվածության պատճառով է արտահայտվում, այլ այն 
ավելի շատ արտահայտվում է քաղաքական դրդապատճառներով [5, p. 7]: 
Այսինքն՝ եթե ընդհանրացնենք, նրանք գտնում են, որ անջատողակա-
նությունն ավելի շատ քաղաքական գնահատական պարունակող եզրույթ 
է: Անջատողականության հիմնական պատճառներից հանդիսացող տնտե-
սական շահագործվածությունը քաղաքական նպատակներով օգտագոր-
ծելով անջատողական խմբավորումները փորձում են խնդրին ավելի լուրջ 
նշանակություն տալ, որպեսզի ավելի շատ շահութաբաժին (դիվիդենտ-
ներ) ստանան և կարողանան ավելի շահեկան պայմաններ ստեղծեն հե-
տագա տնտեսական գործընթացներում: 

Որքան երիտասարդ է լինում պետությունը, այնքան մեծ է հավանա-
կանությունը, որ անջատողական խմբավորումները կսկսեն ծավալել ակ-
տիվ գործունեություն [5, p. 7]: Այն կարելի է տեսնել հատկապես հետ-
խորհրդային երկրներում, որտեղ կենտրոնական կառավարության թու-
լությամբ պայմանավորված, ինչպես նաև նրանց տնտեսական քաղաքա-
կանության անարդյունավետ իրականացմամբ, կարող են ի հայտ գալ ան-
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ջատողական շարժումներ: Տվյալ պարագայում կենտրոնական կառավա-
րությունները հաճախ փորձում են ազգայնական գաղափարախոսութ-
յունն օգտագործել որպես երկրի միավորման գործիք:  

Անջատողականության նպաստող գործոն կարող է համարվել նաև 
քաղաքական արդիականացումը, որն անխուսափելիորեն ակտիվացնում 
է էթնիկական գիտակցությունը, նպաստում է ազգային ինքնավարության 
հասնելու քաղաքական նպատակադրվածության ձևավորմանը [6, էջ 9]: 
Ապագայում ազգային բախումներն ավելի հաճախակի ծագելով, առաջին 
հերթին ընդգրկելու են բազմազգ պետությունները, որի հետևանքով 
նրանց տրոհումն առանձին շրջանների դառնալու է անխուսափելի:  

Քաղաքական արդիականացմամբ պայմանավորված՝ փակ հասարա-
կությունները գնալով վերածվում են բաց հասարակությունների, ինչն էա-
պես նպաստում է անջատողական գաղափարների տարածմանը: Եթե 
նախկինում մի երկրում ապրող որևէ էթնիկական խմբավորում ճնշում-
ների էր ենթարկվում կամ տնտեսապես անհավասար պայմաններում էր 
ապրում, քան մնացածը, ապա դրա մասին կարող էին տեղեկանալ շատ 
քչերը, իսկ ներկայում քաղաքական արդիականացմամբ պայմանավոր-
ված յուրաքանչյուր խնդիր կարող է մեծ արագությամբ տարածվել աշ-
խարհում: Դա կարող է հասնել նրան, որ էթնիկական խմբերը սկսեն ան-
ջատողականությունը շահարկել, որպեսզի որոշակիորեն բարելավեն 
իրենց կարգավիճակը:  

Ուսումնասիրելով անջատողական դրսևորումների պատճառները և 
նպաստող գործոնները՝ կարելի է փաստել, որ, թեև յուրաքանչյուր անջա-
տողական շարժման հիմքում ընկած են որոշակի պատճառներ, սակայն 
դրանք կարող են ունենալ նաև հարակից այլ գործոններ: Այստեղ փորձե-
ցինք ընդգրկել ամենատարածված պատճառները, որոնք ներկայում կա-
րելի է շատ հանդիպել ոչ միայն եվրոպական անջատողական դրսևորում-
ներում, այլ նաև ողջ աշխարհում: Այնուամենայնիվ, եվրոպական պետութ-
յուններն օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխությունների մի-
ջոցով փորձում են հանդարտեցնել ազգայնական տրամադրությունները, 
որոնց հիմնական նպատակն իրենց երկրի տարածքային ամբողջակա-
նության պահպանումն է: 

Քաղաքական արդիականացմամբ պայմանավորված՝ գնալով ավելի 
լսելի են դառնում էթնիկական կամ այլ առաձին խմբերի բարձրացրած 
խնդիրները, որոնք հիմք ընդունելով՝ նրանք ձգտում են անջատման: Ան-
ջատողականության պատճառները հաճախ փորձելով քաղաքական 
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նպատակներով օգտագործել՝ նրանք փորձում են բարելավել իրենց կար-
գավիճակը: Ուստի կարելի է փաստել, որ անջատողականությունը դառ-
նում է նոր մարտահրավեր, որին պետք է դիմակայեն հատկապես դաշ-
նային կամ համադաշնային կառուցվածք ունեցող երկրները, ինչպես նաև 
այն երկրները, որոնք իրենց կազմում ունեն ինքնավար երկրամասեր: 
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СЕПАРАТИЗМ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РАФИК АВЕТИСЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье представлены причины политического сепаратизма и 
способствующие ему факторы.  

Изучив причины и факторы, способствующие политическому сепа-
ратизму, можно обнаружить, что их много, и они разнообразны. Каждый 
сепаратизм имеет свой мотив, который нельзя повторить в других 
случаях, поэтому в статье рассматриваются наиболее распростра-
ненные причины сепаратизма и факторы, способствующие ему. 

Ключевые слова: сепаратизм, центральное правительство, под-
чинение, национализм, этническая группа, экономическая эксплуа-
тация, культурнoе противоречиe. 

 
 
 
 
 
 
 
SEPARATISM: THE REASONS AND CONTRIBUTING FACTORS 
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The article presents the causes of political separatism and factors 
contributing to it.  

After examining the causes and factors contributing to political 
separatism, the author finds that there are many of them and they are 
diverse. Every separatism has its own motive, which cannot be repeated in 
other cases, therefore, the article discusses the most common causes of 
separatism and the factors contributing to it. 

Keywords: separatism, central government, subordination, nationalism, 
ethnic group, economic exploitation, cultural contradiction. 

 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 08.01.2020 
Երաշխավորվել է տպագրության 17.02.2020 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2020 
 

 

214 

ՀՏԴ 342.6 

«ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 

Պետական իշխանության մարմիների գործունեությունը հաճախ 
ենթարկվում է քննադատության, և որպես կանոն քննադատության ողջ 
ալիքը հասնում է հենց գործադիր իշխանության մարմիններին: Կառա-
վարչական համակարգերից՝ որպես պետության քաղաքականության 
գլխավոր շարժիչ ուժի, հարկատուները իրենց ազատությունների և բա-
րեկեցության բարելավումն են ակնկալում, իսկ պետական-գործադիր 
մարմինների գործողությունները միշտ չէ, որ հանգեցնում են դրան:  

Անտարբեր մարդիկ չկան. բոլորը փորձում են առաջարկել գոր-
ծադիր իշխանության կազմակերպման բարելավման ուղղությամբ ո-
րոշումներ, բանավիճում են, բարեփոխումներ իրականացնում, ցույ-
ցեր կազմակերպում, և ի վերջո, բոլոր այդ գոործողությունները շո-
շափում են պետական իշխանության արդյունավետության թեման: 
Արդյունքում, հաճախ բավականին դժվար է լինում հետազոտության 
համար կայուն հիմք առանձնացնել:  

Հաշվի առնելով վերոնշվածը՝ հոդվածում առաջին հերթին ներ-
կայացվում է հենց «գործադիր իշխանություն» ինստիտուտի հասկա-
ցութային սահմանումը, ինչից հետո հնարավոր է դառնում պետա-
կան իշխանության արդյունավետությունը ուսումնասիրել համակար-
գային մոտեցման շրջանակներում, ի վերջո սահմանել «գործադիր 
իշխանության արդյունավետություն» հասկացությունը:  

Բանալի բառեր. պետական իշխանություն, գործադիր իշխա-
նություն, արդյունավետություն, համակարգային մոտեցում:  

 

Արդյունավետ իշխանության ուսումնասիրման վերաբերյալ ժամանա-
կակից փորձը և հիմնարար հետազոտությունները հաշվի առնելով՝ անհ-
րաժեշտություն է առաջանում հասկացության հայեցակարգման համար 
դիտարկել որոշակի պայմաններ: 

Առաջին հերթին արդյունավետ իշխանության մասին խոսելու փորձերը 
դատապարտված են կամ մնալ տեսական դատողություներ, որոնց հնա-
րավոր չէ ստուգել քաղաքական գիտության տեսական մեթոդների շնոր-
հիվ, կամ կարող են հանգեցնել արդյունավետության հետ ոչ միայն անուղ-
ղակիորեն կապված, այլև հենց արդյունավետություն հանդիսացող մե-
ծությունների սխալ չափման և օպերացիոնալացման խնդիրների: Դեռևս 
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անտիկ շրջանի մտածողներն էին ընդունում իշխանական համակարգի 
համալիր բնույթը. գաղափար, որը հետագայում հանգեցրեց իշխանութ-
յունների տարանջատման սկզբունքին և քաղաքական համակարգերը՝ 
որպես ինստիտուտների համակցությամբ դիտարկելու անհրաժեշտութ-
յանը [1]: Հենց քաղաքական համակարգերի կառուցվածքի և խնդիրների 
բազմակողմանիության պատճառով է, որ անհնար է խոսել իշխանության 
արդյունավետության մասին. դժվար թե անգամ առանձին պետություններ 
ուսումնասիրող քեյս ստադիի շրջանակներում կամ տարբեր գործոններով 
պայմանավորված արդյունավետ իշխանության պատճառական կապերի 
լիարժեք գիտական հետազոտության հիման վրա հնարավոր լինի հաշվի 
առնել արդյունավետության վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր գործոննե-
րը, օրինակ՝ նպատակադրումների արդյունավետությունը, նպատակների 
հասնելու արդյունավետությունը, կառավարչական կառուցվածքի արդյու-
նավետությունը, քաղաքկան պարտականությունների կատարումը կամ 
կառավարչի անձնական հատկանիշները: Այդ պատճառով առավել նպա-
տակահարմար է իշխանության առանձին ճյուղերի կամ իշխանական կա-
ռույցների առանձին համալիրների ուսումնասիրումը: Նման մոտեցումը 
հնարավորություն կտա քաղաքական ցուցանիշների փոխկապակցվա-
ծության մասին ոչ միայն առանձին վարկածներ առաջ քաշել, այլև ընդ-
հանրացնել ստացված արդյունքների ստուգումները բոլոր քաղաքական 
համակարգերի վրա:  

Երկրորդ՝ հաշվի առնելով այն, որ «արդյունավետություն» հասկա-
ցությունը ինքնին տնտեսագիտական ծագում ունի, հետազոտողը որոշա-
կի հայեցակարգային շրջանակների մեջ է հայտնվում. արդյունավետութ-
յան մասին դատողությունները անվերապահորեն կապված են լինելու ար-
տադրողականության հետ, այսինքն՝ ուսումնասիրվող օբյեկտի ունակութ-
յանը հասնելու արդյունքի պաշարների նվազագույն ծախսով: Իր հերթին 
նման տրամաբանությունը պարտադրում է արդյունավետությունը դի-
տարկել որպես հարաբերական միավոր. տնտեսագիտական տեսանկյու-
նից սխալ է այն հարցադրումը թե որքանով է տվյալ կազմակերպությունը 
արդյունավետ, առավել նպատակահարմար է «կազմակերպություններից 
ո՞րն է առավել արդյունավետ» հարցադրումը, քանի որ «արդյունավե-
տությունը չափման միավոր չունի, հասկացության իմաստը բացահայտ-
վում է միայն, երբ համեմատում ենք մի պետությունը մեկ այլ պետության 
հետ կամ երբ համեմատում ենք տվյալ պետությունը տարբեր ժամանա-
կաշրջաններում» [2]:  
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Երրորդ՝ քանի որ խոսքը ծախսերի և արդյունքների հարաբերակ-
ցության մասին է, «արդյունավետություն» հասկացությունն առաջին հեր-
թին վերաբերում է հենց գործադիր իշխանությանը: Եվ իսկապես, հենց 
գործադիր իշխանությունն է, որ թույլ է տալիս խոսել արդյունավետության 
մասին ծախսերի և արդյունքների հարաբերակցության տերմինների 
շրջանակներում, չնայած որ հնարավոր է նաև օրենսդիր և դատական 
մարմինների աշխատանքի արդյունքավետության չափումը, սակայն այդ 
դեպքում դրանց արդյունավետությունը նորմատիվ բնույթ կկրի՝ հենվելով 
ի սկզբանե քաղաքական նպատակադրման գաղափարախոսության գոր-
ծընթացի վրա: Գործադիր իշխանությունն էլ ավանդաբար ներկայացվում 
է որպես հասարակական բարիքների աղբյուր և ինստիտուտ, որը պա-
տասխանատու է պետության արդյունավետ գործառման համար:  

Պետական իշխանության գործադիր բնույթը հստակեցրել է գերմանա-
ցի փիլիսոփա Հեգելը, ով խոսելով իշխանության մասին նշում էր. «հատուկ 
ոլորտներն ու առանձին դեպքերը հարմարացնել համընդհանուրին» [3]: 
Օրենսդրությունը չի ընդգրկում տվյալ կյանքի ողջ բազմազանությունը, այդ 
պատճառով պարունակում է վերացական նորմեր; գործադիր իշխանութ-
յան մարմինների խնդիրն է, հենվելով այդ նորմերի վրա, կառավարել քա-
ղաքական իրականության պայմաններում: Ընդ որում՝ խնդիրները հան-
գում են ոչ միայն նորմատիվ ակտերի իրականացմանը, այլ նաև հնարա-
վորություն է ընձեռում օրեսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ:  

Ժամանակակից մասնագիտական գրականության մեջ գործադիր իշ-
խանությունը մեկնաբանվում է որպես պետական իշխանության գործա-
ռութային բաղադրատարր, որը իրականացվում է հետևյալ մակարդակ-
ներում. 

1. օրենքները կյանքի կոչելու ուղղությամբ՝ պետության գործունեութ-
յան իրականացում. գործառույթ, որը որոշակիացվում է իշխանություննե-
րի տարանջատման սկզբունքի շրջանակներում, 

2. կազմակերպչական և վարչական միջոցառումների անցկացում, 
որոնք հիմնականում իրականացվում են նորմատիվ իրակավական ակ-
տերի հրապարակմամբ [4]:  

Այնուամենայնիվ, ելնելով վերոգրվածից և գրականության մեջ առկա 
ստուգաբանական նյութերից, կարող ենք տալ «գործադիր իշխանություն» 
ինստիտուտի հասկացութային սահմանում:  

Պետության գործադիր իշխանությունը պետական իշխանության գոր-
ծառութային բաղադրատարրն է պաշտոնական քաղաքական նորմերի կի-
րառման, ինչպես նաև օժանդակ նորմատիվ իրավական ակտեր հրապա-
րակման և քաղաքական կուրսի իրականացման ապահովման ուղությամբ: 
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Պետական իշխանության գործադիր թևը ինստիտուցիոնալ առումով 
ընդհանրացված պետական իշխանության գործադիր գործառութային 
բաղադրատարրն է:  

Հայտնի է, որ պետական իշխանությունը արտահայտում է հետևյալ 
հարաբերությունը «մարդու գերակայությունը մարդու նկատմամբ»: Քաղա-
քական գերակայության և քաղաքական ենթարկվածության պարբերական 
փոխգործակցությունն անհնար է առանց գերակայություն – ենթարկվա-
ծություն քաղաքական հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման, 
դրանց ամրապնդման հասարակության գիտակցության, նորմերի մեջ: 
Դրա համար սոցիումի կառավարող և ոչ կառավարող հատվածի միջև առ-
կա իշխանության կայունության պահպանումը պետք է իրականացնի պե-
տությունը: Իսկ պետական իշխանության գործադիր սեկտորի համար 
պետք է պատասխանատու լինի՝ գործադիր իշխանության ինստիտուտը:  

Գործադիր իշխանության ինստիտուտը հասարակական հարաբե-
րությունների կառուցման ինքնավերարտադրվող ձև է, որը իրականաց-
նում է գործադիր իշխանությունը և ապահովում հասարակության գոր-
ծառույթացումը:  

Ինչ վերաբերում է իշխանության արդյունավետության ուսումնասիր-
մանը, ապա, այն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ թե նորմատիվ շրջանակնե-
րում, այլ արդյունավետության՝ որպես սոցիալ-քաղաքական համակարգի 
բնութագրող հատկանիշ և տարբեր պետությունների «հաջող» զարգացու-
մը բացատրող ինստիտուցիոնալ գործոնների միջև պատճառահետևան-
քային կապի պոզիտիվ վերլուծություն: Նման հետազոտության կենտրո-
նում պետք է լինի հենց գործադիր իշխանությունը, իսկ որպես արդյունա-
վետության չափիչ՝ որևէ հարաբերական մեծություն, որը չունի չափման 
միավոր և չի ենթադրում հասարակական – պետական համակարգերի 
համալիրից դուրս առանձին համակարգի դիտարկում:  

Արդյունավետության ուսումնասիրման պոզիտիվ վերլուծության հայե-
ցակարգային շրջանակաները սկիզբ են առնում դեռևս Դեյվիդ Իստոնի՝ 
համակարգային վերլուծության վերաբերյալ աշխատություններում: Իր 
«Քաղաքական համակարգ» աշխատության մեջ Իստոնը նշել է, որ քա-
ղաքական կյանքի կողմերից և ոչ մեկը չի կարող դիտարկվել մյուս կողմե-
րից անջատ [5]:  

Դիտարկելով քաղաքական համակարգը որպես ամբողջություն՝ 
առաջին հերթին հնարավոր է դառնում անջատել քաղաքական գործըն-
թացները «շրջակա միջավայրից» (քաղաքական գործընթացները ընդ-
հանրապես՝ ուղղակիորեն ռեսուրսների վերաբաշխման և իշխանական 
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որոշումների ընդունման հետ չկապված) [5, p. 96-99] , իսկ երկրորդ՝ դի-
տարկել դրա գործառման կառուցակարգերը քանակական տեսանկյու-
նից: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս քաղաքականության 
ուսումնասիրման կենտրոնը դարձնել ոչ թե արժեքային չափանիշները, 
որոնք ունեն մշակութային և պատմական նախադրյալներ, այլ օգտագոր-
ծել ընդհանրական չափանիշներ: Իշխանության արդյունավետության 
վերլուծության տեսանկյունից սա նշանակում է անցում արդյունավետութ-
յան առավել գործիքակազմային բնորոշումների:  

Իր առաջ քաշած ձևաչափում Իստոնը քաղաքական համակարգը դի-
տարկում էր որպես «սև արկղ», որի գործառնման կառուցակարգերի մա-
սին տեղեկությունները բավականին սահմանափակ են: Համակարգի 
կողմից կիրառվող հասարակական պաշարները և հասարակական կար-
ծիքը ընդունված է անվանել «մուտքի» ձևաչափեր, իսկ համակարգի կող-
մից իրականացվող կառավարչական որոշումները և քաղաքական կուր-
սը՝ «ելքի»: Դրա հետ մեկտեղ նշված ձևաչափը հաշվի է առնում «մուտքի» 
և «ելքի» միջև առկա փոխադարձ կապերը, որտեղ առաջիններն ազդում 
են երկրորդների մակարդակի վրա, այն դեպքում, երբ հասարակության 
մեջ հետադարձ կապի կառուցակարգերն ապահովում են «ելքերի» ազդե-
ցությունը «մուտքերի» հետագա մակարդակի վրա: Բացի այդ, քաղաքա-
կան համակարգը, լինելով հասարակական համակարգի մաս, գործառում 
է ոչ թե մեկուսացված, այլ որոշակի արտաքին պայմանների շրջանակնե-
րում, որոնք ևս ազդեցություն ունեն դրա գործառման վրա:  

Իստոնի կողմից առաջ քաշված տեսական շրջանակները հնարավո-
րություն են տալիս պատասխանել մեկ կարևոր հարցի, որին բախվում են 
արդյունավետության ուսումնասիրողները, այն է՝ ո՞րն է արդյունավետ իշ-
խանության կատարյալ ձևաչափը: Նախկինում գոյություն ունեցող մոտե-
ցումների շրջանակներում այս հարցը լուծել հնարավոր չէր, քանի որ արդ-
յունավետության հասկացությունը հանգում էր միայն իշխանության կող-
մից իր առջև դրված խնդիրների հաջող լուծմանը: 

Մյուս կողմից համակարգային մոտեցումը հնարավորություն է տալիս 
ուսումնասիրել քաղաքական համակարգի քանակական բնութագրիչները 
և այդպիսով մշակել արդյունավետության տեսական ցուցանիշներ, ինչ-
պես նաև համակարգային վերլուծության շրջանականերում հնարավոր է 
դառնում ոչ թե քաղաքական համակարգի ամբողջությամբ դիտարկել, այլ 
դրա առանձին տարրերը՝ իհարկե հաշվի առնելով արտաքին միջավայրը 
և դրա փոխազդեցությունն այլ տարրերի հետ: Այսպիսով, նման մոտեց-
ման դեպքում հնարավոր է դառնում համեմատել ուսումնասիրվող համա-
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կարգի բնութագրիչները ոչ թե ինչ-որ կատարյալ համակարգի բնու-
թագրիչների հետ, այլ կենտրոնանալ համակարգային բնութագրիչների և 
քաղաքական գործունեության արդյունքների միջև օբյկետիվ փոխադարձ 
կապի որոնման վրա:  

Այս իմաստով՝ քանակական հետազոտության արդյունքները հնարա-
վորություն են տալիս քաղաքական ոլորտում վեր հանել ոչ միայն օրինա-
չափությունները, այլ նաև ձևակերպել արդյունավետ իշխանության կա-
տարյալ բնութագրիչներ՝ հաշվի առնելով քաղաքական համակարգի և 
արտաքին պայմանների հատկությունները: Ուսումնասիրելով իշխանութ-
յան արդյունավետությունը Դ.Իստոնի առաջարկած քաղաքական համա-
կարգի ձևաչափի պրիզմայի միջով անհրաժեշտ է լինում հստակեցնել 
շրջանակները, անհրաժեշտություն է առաջանում ֆորմալիզացնել պե-
տության մեջ առկա քաղաքական գոծընթացները, այդ թվում նաև քաղա-
քական կուրսի ձևավորումը, հասարակության պահանջների ընկալումնե-
րը՝ հետադարձ կապի միջոցով, ինչպես նաև նման կապերի աշխատելու 
սկզբունքները: Բացի դրանից բավական դժվար է ձևակեպել համալիր 
ձևաչափ՝ այս գործընթացները միավորելով:  

Մյուս կողմից Դ.Իստոնի առաջ քաշված ձևաչափի կառուցվածքային 
տարրերից յուրաքանչյուրը կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական հա-
մակարգի ենթահամակարգ, ինչը թույլ կտա կառուցել լոկալ ձևաչափ, որը 
հաշվի կառնի կոնկրետ քաղաքական գործընթացի հիմնական բնութագ-
րիչները, դրա կապը արտաքին միջավայրի, ինչպես նաև տեղը ընդհա-
նուր ձևաչափում: Նման լոկալ ձևաչափերը հիմնվելու են քաղաքական 
գործընթացների գործառման տեսական հասկացությունների վրա և հաշ-
վի են առնելու որքանով են ինստիտուտները իրականացնում իրենց առջև 
դրված նպատակները: Այդպես, հասարակության պահանջարկների և 
աջակցության կառուցակարգերի՝ քաղաքական համակարգի՝ որոշում-
ների ընդունման համար պատասխանատու տարրերի տրանսֆորմա-
ցիան ուսումնասիրվում է տեսական խաղերի [6] և տարածական ձևա-
չափեր [7] շրջանակերում, որտեղ առաջիններն արդյունավետությունը 
վերլուծում են իրենց խնդիրների իրականացումը՝ ընտրության կառուցա-
կարգերի տեսանկյունից, երկրորդները՝ աջակցության մաքսիմալացման 
տեսանկյունից: Որոշումների ընդունման դինամիկ ձևաչափի արդյունա-
վետությունը ինչպես նաև հասարակության հետ հետադարձ կապի 
կառուցակարգը, հիմնված հասարակության ներուժի վերաբաշխման վե-
րաբերյալ կառավարչական որոշումների վերլուծության վրա առաջարկվել 
է Ախրեմենկոյի կողմից [8], ինչպես նաև որոշ արևմտյան հեղինակների 
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կողմից [9], [10]: Վերոնշված ձևաչափերը հնարավորություն են տալիս 
արդյունավետության մասին ավելի ընդհանրական պատկերացում կազմել, 
ինչպես նաև ձևակերպել արդյունավետության համալիր հասկացությունը: 
Իշխանության արդյունավետության ուսումնասիրման ժամանակ ուշադ-
րության կենտրոնում է Դ. Իստոնի առաջ քաշված ձևաչափի ենթահամա-
կարգերից մեկը: Քանի որ մեկ միասնական ձևաչափի շրջանակներում 
ողջ քաղաքական համակարգի ֆորմալացումը բարդ է, ուստի դիտարկում 
ենք համակարգի միայն մի մասը, որը փոխկապակցված է համակարգի 
մնացած տարրերի և ընդհանուր հասարակական համակարգի հետ: Այդ-
պիսով՝ իշխանության արդյունավետության կարևորագույն հատկություն-
ներից է դրա հասարակական-քաղաքական բնույթը և պետություն-հասա-
րակություն փոխգործակցության համատեքստում այն դիտարկելու անհ-
րաժեշտությունը:  

Որպես ուսումնասիրման առարկա դիտարկվում են պետության քա-
ղաքական համակարգի անկողմնակալ բնութագրիչները, որոնք կարգա-
վորում են դրա գործունեությունը ընտրված ենթահամակարգի շրջանակ-
ներում: Քաղաքական համակարգի գործունեությունը դիտարկվում է որ-
պես գործընթաց, որի ընթացքում հասարակական ներուժը (Դ. Իստոնի 
ձևաչափում հասարակական աջակցությունը) վերածվում է հասարակա-
կան կարևորություն ունեցող արդյունքի (հասարակական բարիք), դրան 
զուգահեռ սահմանվում են կանոններ, որոնք կարգավորում են այդ գոր-
ծընթացը, ինչպես նաև հսկողության կառուցակարգեր: Այսինքն՝ քաղա-
քական համակարգում տեղի ունեցող գործընթացները, իրենց իմաստով 
համապատասխանում են իշխանության երեք ճյուղերի գործառմանը: 
Առավել նմատակահարմար է հենց գործադիր իշխանության ուսումնասի-
րումը, քանի որ ի տարբերություն իշխանության մյուս ճյուղերի, դրա հա-
մար հնարավոր է առանձնացնել ձևաչափի հիմնական բաղակացուցիչ-
ները, որոնք հատուկ են համակարգային մոտեցմանը. Ելքեր, մուտքեր, 
ինչպես նաև մուտքերի՝ ելքերի փոխակերպման կառուցակարգեր:  

Հետևելով Իստոնի օրինակին, Գ. Ալմոնդը ևս  փորձեց վերջինիս վեր-
լուծության համակարգը կիրառել ազգային քաղաքական համակարգերի 
նկատմամբ: Գ. Ալմոնդը ևս քաղաքական համակարգը դիտարկում է միա-
ժամանակ և որպես ինքնառեֆերենտ, և որպես «գլոբալ» սոցիալական 
համակարգի բաղադրատարր, որը կապված է որոշակի տարածքային 
միավորումի մեջ օրինական ֆիզիկական հարկադրանքի գործադրման 
մենաշնորհի հետ: Ղեկավարվելով Թ. Պարսոնսի և Ռ. Մերտոնի կառուց-
վածքային ֆունկցիոնալիզմի հիմնական դրույթներով և հասկացություն-
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ներով՝ նա դրանք տեղափոխում է քաղաքական դաշտ, դիտարկելով, որ-
պես համակարգ, որը բաղկացած է կառույցներից, դերերից և գործա-
ռույթներից, այլ ոչ թե ինստիտուտներից և կազմակերպություններից, ինչ-
պես նախկինում: Ըստ Գ.Ալմոնդի՝ կառուցվածքը դիտարկման հասանելի 
գործունեություն է, որը ձևավորում է քաղաքական համակարգը կամ 
փոխգործակցության ձևաչափը, որն էլ սահմանվում է քաղաքական դերե-
րի համադրության միջոցով: Քաղաքական դերը «համակարգի առաջնա-
յին միավորն» է [11], քաղաքական գործընթացում ներգրավված մարդ-
կանց հատուկ գործողությունները: Քաղաքական համակարգը, ինչպես և 
սոցիալական համակարգը մի շարք անհրաժեշտ գործառութային (ֆունկ-
ցիոնալ) պահանջներ ունի, որոնք ապահովում են դրա գործառումն ու 
զարգացումը: Հետևաբար գործառույթը` ցանկացած գործողություն է՝ 
(«դիտարկված հետևանք») ուղղված համակարգի կայուն վիճակի պահ-
պանմանը: Կամ դա այն կառուցակարգն է, օրինաչափություն, որի միջո-
ցով պահպանվում է համակարգի տարրերի միջև կապը: Եվ քանի որ քա-
ղաքական համակարգում բոլոր ներքին միջկառուցվածքային փոխազդե-
ցություններն իշխանական են, գործ ունենք «գործառույթ» և «ուժ» հաս-
կացությունների հարաբերակցության հետ: Բացի այդ, գործառույթները 
քաղաքական համակարգերի կայունությունն ապահովող հաստատուն-
ներն են, քանի որ համակարգում միշտ առկա են մի քանի օղակներ, բայց 
բոլորն էլ ուղղված են որոշակի հաստատուն (կոնստանտ) գործառույթնե-
րի իրականացմանը: Այսպիսով՝ ազգային քաղաքական համակարգերը 
վերլուծելու և համեմատելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ դրանց 
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ բաղադրիչի վրա: Լուծելով այս խնդիրը՝ 
Գ. Ալմոնդը քաղաքական համակարգում առանձնացնում է երեք մակար-
դակ: Առաջին մակարդակում նա համակարգը ընդհանուր առմամբ նկա-
րագրում է օգտագործելով Դ.Իստոնի հասկացությունները՝ ինչպես քա-
ղաքական համակարգի «մուտքի», այնպես էլ «ելքի» ժամանակ, և հետա-
դարձ կապ ապահովում սոցիալականացման, հավաքագրման և հաղոր-
դակցության գործընթացների միջոցով, որոնք իրենց համալիրում ապա-
հովում են քաղաքական հարաբերությունների վերարտադրությունը: Երկ-
րորդ մակարդակը` քաղաքական գործընթացն է, որտեղ «մուտքերը» 
(պահանջներ և աջակցություն) վերածվում են «ելքերի» (որոշումների և 
գործողությունների): Այս մակարդակում Գ. Ալմոնդը և Բ. Փաուելը հաշվի 
են առնում տրանսֆորմացիայի հինգ գործառույթ՝ քաղաքական շահերի 
և նախապատվությունների համատեղում և համախմբում, քաղաքական 
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կուրսի որոշում և իրականացում, ինչպես նաև քաղաքական փոխհարա-
բերությունների նորմերին և կանոններին համապատասխանության վե-
րահսկում և արբիտրաժ: Երրորդ մակարդակը` պետական կառավարում 
(կամ քաղաքական կուրս), ցույց է տալիս քաղաքական համակարգի 
«մուտքի» և «ելքի» կարգավորիչ, էքստրակտիվ, բաշխիչ, ռեակտիվ և 
խորհրդանշական հնարավորությունները: Այս մակարդակում լուծվում են 
ոչ միայն համակարգային (հասարակական) ներուժի կառավարման 
խնդիրները, այլև համակարգի լեգիտիմության բարձրացման ու արտա-
քին և ներքին փոփոխություններին արագ արձագանքելու խնդիրները:  

 Գ. Ալմոնդը իր՝ քաղաքական համակարգի վերլուծության կառուց-
վածքային-գործառական ձևաչափի միջոցով փորձում է համատեղել մակ-
րո- և միկրո մոտեցումները, այդ պատճառով նրա ձևաչափը կորցնում է 
իր կապը հասարակական-քաղաքական կյանքի իրական բովանդակութ-
յան հետ` չափազանց մեծ շրջանակ ընդգրկելու և քաղաքականության 
բազմակողմ բացատրություն տալու փորձի պատճառով: «Համակարգա-
յին կառուցվածքային գործառման տեսությունը չի ապահովում մեթոդա-
կան հիմք՝ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակները վերլուծելու համար 
(օրինակ ՝ կոնֆլիկտը մարզպետի և օրենսդիր մարմնի միջև) և կանխա-
տեսելու դրանց զարգացումը [11, էջ 75]: Բացի այդ, Ալմոնդի տեսությունը 
հնարավորություն չի տալիս դրա էմպիրիկ ստուգման համար:  

Հիմնվելով իշխանության արդյունավետության էմպիրիկ ուսումնասի-
րությունների փորձի վրա, հնարավոր է դառնում առանձնացնել քաղաքա-
կան համակարգի արդյունավետության գործոնների մի քանի տեսակ, 
որոնք կարգավորում են դրա գործառման գործընթացը: Առաջին հերթին, 
դա հիմնարար հասարակական բնութագրիչներն են, որոնք քաղաքական 
համակարգի նկատմամբ արտաքին միջավայրն են կազմում՝ հասարա-
կության և պետության մշակույթը և պատմությունը: Երկրորդ՝ դրանք քա-
ղաքական համակարգի ֆորմալ բնութագրիչներ են, որոնք արտաքին մի-
ջավայր են հանդիսանում պետության ներսում առանձին քաղաքական 
գործընթացների համար՝ պետական կառուցվածքի ձև, ինստիտուտների 
և հասարակության զարգացվածության աստիճանը: Եվ ի վերջո, դա քա-
ղաքական համակարգի նկատմամբ ներքին բնութագրիչներն են պետա-
կան կազմակերպությունների աշխատակիցների իրազեկվածությունը 
(կոմպետենտությունը) և հմտությունները, դրանց կառավարման կառուց-
վածքը: Այսպիսով՝ հաշվի առնելով վերոնշյալը, կարող ենք գործադիր իշ-
խանության արդյունավետության հետևյալ ձևակերպումը տալ.  

Գործադիր իշխանության արդյունավետությունը «պետություն-հասա-
րակություն» համակարգի քանակական բնութագրիչն է, որը ղեկավարում 
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է պետական կազմակերպությունների կողմից հասարակական բարիքնե-
րի բաշխման գործընթացը, ինչպես նաև ապահովում հասարակական 
կարևորություն ուննեցող արդյունքի հասանելիությունը:  

Առաջարկում ենք, գործադիր իշխանության հետազոտության ձևա-
չափի հետևյալ հայեցակարգային կառուցվածքը: Որպես ձևաչափի մուտք 
դիտարկվում է հասարակական ներուժը, որոնք անհրաժեշտ են հասա-
րակական բարիքների արտադրման համար: Ելքի ձևաչափ են հանդիսա-
նում պետական կազմակերպությունների կողմից արտադրված հասարա-
կական բարիքները: Որպես արտաքին միջավայր դիտարկվում են այլ քա-
ղաքական գործընթացներ՝ հասարակական գործընթացներ, որոնք ավե-
լի հիմնարար բնույթ են կրում, ինչպես նաև դիտարվում են նաև պետութ-
յան և հասարակության միջև հետադարձ կապի կառուցակարգեր, որոնք 
արտադրված հասարակական բարիքների մակարդակը վերածում են քա-
ղաքական կուրսի հետագա աջակցման: Գործադիր իշխանության արդ-
յունավետություն ասելով հասկանում ենք հասարակական բարիքների՝ 
սոցիալական կարևորություն ունեցող արդյունքի վերածման գործընթացի 
քանակական բնութագրիչը:  

Այսպիսով՝ Դ. Իստոնի կողմից առաջարկված համակարգային մոտե-
ցումը հնարավորություն է տալիս իշխանության արդյունավետությունը դի-
տարկել որպես քաղաքական համակարգի գործառությունը հստակեցնող 
անաչառ բնութագիր: Իշխանական կառույցների արդյունավետ աշխա-
տանքը քաղաքական համակարգի միայն մի մասն է և պետք է դիտարկվի 
պետություն-հասարակություն համատեքստի շրջանակներում: Այդ տե-
սանկյունից առավել նպատակահարմար է հենց գործադիր իշխանության 
արդյունավետության ուսումնասիրումը:  
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

МАРИНА МАРКАРЯН 
Ереванский государственный университет 
 

Результаты деятельности органов государственной власти часто под-
вергаются критике, причём, как правило, основной её объём приходится 
на учреждения исполнительной власти государства. От правительст-
венных систем как от главных эффекторов политики государств люди-
налогоплательщики зачастую ожидают повышения уровня своих свобод и 
благосостояния, а государственно -исполнительные действия не всегда 
приводят к такому повышению. 

В результате - все пытаются предложить решения по улучшению орга-
низаций исполнительной власти: спорят, реформируют, митингуют, взы-
вают к народу, и всё это в конечном итоге затрагивает тему эффектив-
ности государственного исполнения. И подчас бывает очень сложно не 
только отфильтровать полезное знание в потоке дискуссий, но и найти 
стабильный фундамент для исследований.  

Учитывая вышесказанное, в статье в первую очередь представлена 
концептуальное определение понятия института исполнительной власти, 
и после чего лишь возможно изучение эффективности государственного 
управления в рамках системного подхода, и в конце концов дать 
определение понятию «эффективность исполнительной власти».  

Ключевые слова: государственная власть, исполнительная власть, 
эффективность, системный подход.  

 
 

 
CONCEPTUALIZATION OF THE EFFICIENCY OF EXECUTIVE POWER  

MARINA MARGARYAN 
Yerevan State University 

 

Government performance is often exposed to criticism, and, as a rule, the 
latter’s main targets are the institutions of the executive branch of the 
government. From governmental systems as from the main shapers of the state 
policy, taxpayers often expect an increase in their freedoms and welfare, and 
state-executive actions do not always lead to such an increase. As a result, 
everyone is trying to propose solutions for the improvement of executive 
organizations via debates, reforms, rallies, appeal to the people, and all this 
ultimately raises the issue of the effectiveness of state execution. Moreover, 
sometimes it can be very difficult not only to filter out the useful knowledge in a 
stream of discussions but also to find a stable basis for research. 

Given the above, the article first provides a conceptual definition of the concept 
of the executive branch as an institute, and only then it is possible to study the 
effectiveness of public administration in the framework of a systematic approach, 
and finally give a definition of the term “efficiency of the executive branch”.  

Keywords: state power, executive branch, efficiency, systematic approach․  
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 20.01.2020 
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ՀՏԴ 323  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ  

ԿԱՏԵՐԻՆԱ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

 
Հոդվածում քննարկվում է քաղաքական ընտրանու (էլիտայի) հա-

վաքագրումը, որը քաղաքական համակարգն ինստիտուցիոնալաց-
նելու և արդիականացնելու գործընթաց է: Այս համատեքստում կար-
ևորված են հավաքագրման ուղիներն ու կառուցակարգերը (մեխա-
նիզմները), ինչպես նաև շրջապտույտը: Հիմք ընդունելով՝ որ քաղա-
քական ընտրանու հավաքագրումը նույն կերպ տեղի չի ունենում բո-
լոր պետություններում՝ մշակվել են մեկնաբանող ձևաչափեր (մոդել-
ներ): Հանգամանորեն ներկայացվում է ձևավորված ընտրանիով 
քաղաքական համակարգի կայացման գործընթացը որպես քաղա-
քական արդիականացումից անցում արհեստավարժության: Փաս-
տարկվում է մոտեցում, որ վերոնշյալ անցումը չհաղթահարած պե-
տություններում քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ուսումնա-
սիրությունն անհրաժեշտ է իրականացնել կառուցվածքային, գործա-
ռութային և արժեբանական փոփոխությունների առանցքում:  

Բանալի բառեր. քաղաքական ընտրանի, ընտրանիների տեսութ-
յուն, ընտրանու հավաքագրման ձևաչափ, հավաքագրման ուղիներ, 
ընտրանու շրջապտույտ, քաղաքական արդիականացում, քաղաքա-
կան կարիերա, անվանակարգ (նոմենկլատուրա), արհեստավարժութ-
յուն, ամբոխահաճություն (պլյուրալիզմ):    

 
Պետական քաղաքականության իրականացման առաջնային ինստի-

տուտ է քաղաքական ընտրանին և կարևոր է, թե ինչպես է այն ձևավոր-
վում: Պետական քաղաքականության իրականացման նպատակամետու-
թյունն ու արդյունավետությունը ապահովող անհրաժեշտ պայմաններ են 
քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ժողովրդավարական ինստի-
տուտներն ու գործընթացները, որոնք համակարգային կայունություն 
հաստատելու և այն ամրապնդելու հիմքեր են ստեղծում: Երկարաժամկետ 
կայուն զարգացում ակնկալել հնարավոր չէ առանց այդ պայմանով ձևա-
վորված քաղաքական ընտրանու: Այն պետությունում, որտեղ քաղաքա-
կան ընտրանու ձևավորումն ավարտված չէ, Պարետյան «շրջափուլերի 
տեսության» համաձայն՝ ընտրանին կարող է հավաքագրվել տարբեր 
ձևաչափերով, այդ թվում հեղափոխական ճանապարհով: Անկախության 
հռչակումից և քաղաքական արդիականացման նոր ուղու անցնելուց հե-
տո, քաղաքական ընտրանի ձևավորելու ժողովրդավարական հիմքեր 
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ստեղծվեցին հետխորհրդային անկախ պետություններում: Սակայն, ներ-
քին և արտաքին բազում գործոնների ազդեցության ու խնդիրների պատ-
ճառով դրանց մի մասում քաղաքական ընտրանու ձևավորման գործըն-
թացն ավարտված չէ առ այսօր: Սահմանադրաիրավական և քաղաքակր-
թական փոփոխությունները չեն կարողացել լիարժեք լուծել քաղաքակա-
նությունը և տնտեսությունը տարանջատելու, պետական շահերն անձնա-
կանին գերադասելու, արժանիքահենք համակարգ հաստատելու, քաղա-
քական պատասխանատվություն կրելու և այն գիտակցելու խնդիրները: 
Այդ պայմաններով քաղաքական ընտրանու հավաքագրումը քաղաքական 
արդիականացման անկայուն ճանապարհ է անցել (այդ թվում ՀՀ-ում)՝ 
ձևավորելով հիմնականում մոնոհիերարխիկ ընտրանի [1, стр. 73-78]: Պո-
լիարխիկ քաղաքական ընտրանու ձևավորումը, մինչդեռ, պահանջում է 
քաղաքական ինստիտուտների արդիականացման շարունակականութ-
յուն, քաղաքական հավաքագրման մրցակցություն, թափանցիկություն և 
համակարգային այլ հատկանիշներ: Քաղաքական արդիականացումը են-
թադրում է ձևավորվող համակարգի կամ ինստիտուտի հարահոս հարմա-
րում շարունակական ժողովրդավարական բարեփոխումների տրամաբա-
նությամբ [2, էջ 45-46]: Այդ տրամաբանության մեջ տեղավորվում են սո-
ցիալական կառուցվածքի, նորմատիվային և արժեքային համակարգերի 
բարեփոխումները, հաճախ նաև համակարգին ու հասարակությանը 
պարտադրված ինստիտուտներով: Ակնհայտ է, որ քաղաքական արդիա-
կանացումն ապահովում է զարգացում, ինչը, սակայն կարող է չհանգեց-
նել համակարգի լիարժեք կայացմանն ու ընտրանու ձևավորմանը: Կայա-
ցած համակարգին հատուկ են ինստիտուցիոնալ և ֆորմալ-իրավական 
հարաբերությունների բնույթը, քաղաքական ընտրանու արհեստավարժ և 
գիտելիքահենք հավաքագրումը, թարմացումն ու շրջապտույտը, ինչպես 
նաև հանրային բարձր գիտակցությունն ու քաղաքակրթական համընթաց 
վերափոխությունը (էվոլյուցիան): Ելնելով վերոգրյալից՝ կարծում ենք, որ 
քաղաքական ընտրանու հավաքագրման գործընթացը զարգացման (դի-
նամիկայի) երկու փուլ ունի՝ քաղաքական արդիականացման (ժողորդա-
վարացման) և արհեստավարժության (պրոֆեսիոնալիզմի) հաստատ-
ման ու ամրապնդման: Քաղաքական ընտրանու ձևավորման և կայաց-
ման համար անհրաժեշտ է համակցել արդիականացումն ու արհեստա-
վարժությունը՝ ձևավորելով նոր դարաշրջանի պահանջներին համապա-
տասխանող հավաքագրման ազգային ձևաչափ:  

Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ձևաչափային ուսումնասի-
րությունը, ինչպես նաև իշխանության իրականացման մշակույթն ընդ-
գրկվել են արդի քաղաքագիտական խոսույթում XIX դարի վերջից: Նշենք, 
որ քաղաքական արդիականացման դինամիկայի ուսումնասիրությունը 
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որոշակի ձևաչափի շրջանակում թույլ է տալիս գնահատելու հավաքագր-
ման համակարգի դրական ու բացասական կողմերը, ընտրանու շարժու-
նությունը (մոբիլությունը), խորությամբ հասկանալու քաղաքական ինստի-
տուտների և գործընթացների նմանություններն ու տարբերությունները: 
Անաչառորեն անհրաժեշտ է քաղաքական արդիականացման նույն փու-
լում գտնվող համակարգերի քաղաքական ընտրանու հավաքագրման 
ձևաչափերի ուսումնասիրությունն ու համեմատությունը: Սակայն բազմա-
թիվ օրինակներ փաստում են, որ զարգացման նույն փուլում գտնվող պե-
տություններում տրանսֆորմացիայի ընթացքը կարող է փոխվել՝ արագա-
նալ կամ դանդաղել: Հետխորհրդային պետություններում քաղաքական 
ընտրանու հավաքագրման ձևաչափերն ուսումնասիրող արևմտաեվրո-
պական և ամերիկյան հեղինակների կարծիքով, տրանսֆորմացիայի ըն-
թացքը որոշողը ինստիտուտներն են, հավաքագրման ուղիներն ու կառու-
ցակարգերը [3, pp. 9-11]: Այսպես, համակարգային խնդիրների առկա-
յության պայմաններում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունա-
վետ իրականացմամբ տրանսֆորմացիայի ընթացքն արագացնելու փոր-
ձը հաջողությամբ պսակվեց Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ) 
պետություններում: Խորհրդային համակարգի իներցիան պահպանած 
հետխորհրդային մյուս պետություններում այդ գործընթացը չհաջողվեց 
բազում, այդ թվում՝ ընտրանուն խմբերի դասավորության (կոնֆիգուրա-
ցիայի) պատճառով: Ավելին, հավաքագրման ուղիների և կառուցակար-
գերի բնույթն ու գործունակությունը պայմանավորված է նաև ընտրանու 
կառուցվածքային առանձնահատկություններով: Օսլոյի համալսարանի 
պրոֆեսոր Ա.Ստինն առաջնայնություն տալով ընտրանու հետազոտու-
թյան կառուցվածքային կողմին նախ՝ վերլուծել է Ռուսաստանի քաղաքա-
կան ընտրանու կառուցվածքային մասերը, ապա վեր հանել, որ թեև 
ընտրանին դեյուրե կառուցվածքով քիչ է տարբերվում եվրոպական քա-
ղաքական ընտրանիներից, ինստիտուցիոնալ կապերի թերարժեքության 
պայմաններում այն հավաքագրվում է փաստացի մեկ ուղով (իշխանա-
կան), պաշտոնական (ֆորմալ) և ոչ պաշտոնական (ոչ ֆորմալ) կառուցա-
կարգերի գործադրմամբ կամ ինչպես ընդունված է անվանել ընտրանինե-
րի դասական տեսությունում՝ փակ համակարգով [4, pp. 35-37]: Քաղա-
քական ընտրանու հավաքագրման համակարգային փոփոխության տրա-
մաբանությունը (համակարգը լինում է բաց և փակ) ևս իշխանության ար-
դիականացման ձև է: Այն պետությունում, որտեղ տրանսֆորմացիայի ըն-
թացքն ինստիտուտներով փոխելն արդյունավետ չէ, իրականացվում է 
համակարգային փոփոխություն:  

Եթե դուրս գանք դասական տեսության տրամաբանությունից, ապա 
կտեսնենք, որ քաղաքական ընտրանու հավաքագրումը արդի պայման-
ներում կատարվում է հիմնականում «փակ համակարգով» (այսինքն՝ նեղ 
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սոցիալ-մասնագիտական խմբերից՝ կազմակերպված կառույցներով) և 
ընտրանի մտնելու հնարավորությունը սահմանափակված է հավաքա-
գրման ուղիներով, թեկնածուներին ներկայացվող չափանիշներով: Ինչ 
վերաբերում է բաց համակարգով հավաքագրմանը, ապա այն բնութագ-
րում են ինստիտուցիոնալ ուղիների բազմազանությունը, ժողովրդավա-
րական ընթացակարգերի թափանցիկությունը և շատ այլ հատկանիշներ: 
Ինչպես նշել է ամերիկացի քաղաքագետ Հ. Լասսուելը, այսպես կոչված 
բաց կամ ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքական ընտրանու 
հավաքագրումը հասարակության կառավարման միակամ և դինամիկ 
եղանակն է, և թույլ է տալիս ձևավորել մրցունակ ու արհեստավարժ 
ընտրանի [5, pp. 32-35]: Մեկ այլ հեղինակ՝ ամերիկացի սոցիոլոգ 
Թ. Պարսոնսը՝ քննարկելով բաց համակարգի առավելությունը կառուց-
վածքային գործառութային հայեցակարգում, նշել է, որ արևմտյան հասա-
րակությունում ընտրանու կառուցվածքային տարրերը քաղաքական ար-
դիականացման փուլում ձևավորվել են մասնագիտություններից [6,  
pp. 15-18]: Նույնատիպ պնդում է արել նաև ավստրիացի սոցիոլոգ Կ.Պոպ-
պերը՝ բաց համակարգով քաղաքական ընտրանու հավաքագրման առա-
վելությունների շարքում ընդգծելով ընտրանի տանող ինստիտուցիոնալ 
ուղիների բազմազանությունը, արհեստավարժության հիմքով կառուցա-
կարգերը և ընտրանու սոցիալական շարժունության (մոբիլության) ապա-
հովումը [7, стр. 218-220]: Քաղաքական ընտրանու շարժունության գնա-
հատումը հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե ինչպես են աշխատում 
«սոցիալական լիֆտերը»: Բանն այն է, որ միայն ուղղահայաց շարժունութ-
յունը (կարող է դիտարկվել օրինակ՝ կրթական ցենզը) բավարար չէ 
ընտրանու ձևավորման ու կայացման համար, և այն անհրաժեշտ է լրաց-
նել նաև հորիզոնական շարժունությամբ: Հորիզոնական շարժունություն 
ասելով նկատի ունենք ոլորտային աշխատանքը, քաղաքական ինստի-
տուտներին և գործընթացներին ինտեգրված լինելը, օրինակ՝ կուսակցա-
կան աշխատանքի, հանրային ծառայության միջոցով: Առավելաբար ելնե-
լով վերջին պնդումներից՝ կարելի է նշել, որ քաղաքական ընտրանու հա-
վաքագրման ձևաչափերը տիպաբանվում են նախևառաջ ընտրանու կա-
ռուցվածքային և գործառութային արդիականացման ուղենիշներով, իսկ 
հավաքագրման համակարգն արտացոլում է գործընթացի ինստիտուցիո-
նալ և ժողովրդավարական պատկերը: Շարունակելով նախորդ միտքը, 
հավելենք, որ ցանկացած բաց համակարգ կարող է «փակվել», որի օրի-
նակ է ԽՍՀՄ քաղաքական ընտրանին, ինչի վերաբերյալ ուսումնասիրու-
թյունը վերհանել է հետաքրքիր փաստեր: Այսպես, խորհրդային քաղա-
քական ընտրանիում սոցիալական ներկայացուցչության աստիճանը եղել է 
բարձր, չնայած ընտրանին հավաքագրվել է միայն կուսակցական ուղով՝ իշխող 
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մեկ գաղափարախոսության պայմաններում: Նոմենկլատուրայի (լատ. 
«nomenclatura» բառից, որը նշանակում է անվանակարգ) ձևավորումը 
(հիմնադրել է Վ. Լենինը, սակայն որպես ինստիտուտ կատարելագործել 
է Ի. Ստալինը) նվազեցրեց քաղաքական ընտրանու ուղղահայաց մոբի-
լությունը և տեղի ունեցավ քաղաքական ու կառավարչական ընտրանինե-
րի սերտաճում: Մինչև ԽՍՀՄ վերակառուցման շրջանը կուսակցական 
անվանակարգում հաշվվում էր 500.000 թվով մարդ, ներառյալ կուսակ-
ցության բոլոր մակարդակների ղեկավար պաշտոնյաները, 439.000 բյու-
րոյի անդամներ, կուսակցական կոմիտեների քարտուղարներ և այլն: 
ԽՄԿԿ անդամների 3%-ը կազմող անվանակարգը (նոմենկլատուրան) 
բաղկացած էր կուսակցական ֆունկցիոնարներից (գաղափարական) և 
կառավարչական ընտրանուց (տեխնոկրատիա), որի ձեռքում կենտրոնա-
ցած էր պետական իշխանությունը: Սկզբում քաղաքական ընտրանու հա-
վաքագրման կուսակցական ուղին ապահովում էր սոցիալական լայն ներ-
կայացուցչությունն ու շարժունությունը: Քաղաքական ընտրանու ներսում 
անվանակարգի (նոր ընտրանու) ձևավորումից հետո հորիզոնական 
շարժունությունը միակուսակցականության պայմաններում նպաստեց 
քաղաքական և կառավարչական ընտրանիների սերտաճմանն ու հավա-
քագրման անվանակարգային ձևաչափի հաստատմանը: Հետստալինյան 
շրջանում, ինչպես նշել է ռուս մասնագետ Ն. Վ. Ռաբոտյաժևը, անվանա-
կարգային ձևաչափի փոփոխությանը նպաստել է քաղաքական և կառա-
վարչական գործառույթների մասնակի տարանջատումը (ընտրանու կա-
ռուցվածքային և գործառութային փոփոխություններ), որի շնորհիվ քաղա-
քական ընտրանին դարձավ համեմատաբար տարրասեռ (պետական 
բյուրոկրատիա, ՊԱԿ և այլն) [8, стр. 22]: Քաղաքական ընտրանու հավա-
քագրման խորհրդային ձևաչափի առանձնահատկությունը մեկնաբանելու 
համար, անհրաժեշտ է քննարկել նաև ընտրանու շրջապտույտի խնդիրը: 
Այն կարևորվում է իշխող քաղաքական ուժ-ընդդիմություն, տարբեր 
ընտրանիների (տնտեսական, ռազմական, ֆինանսական և այլն), ներ-
ընտրանու դերակատարների իշխանական պայքարի և մրցակցության 
ձևերի համատեքստում: Անվանակարգային ձևաչափով քաղաքական 
ընտրանու արատավոր շրջապտույտը հանգեցրեց ընտրանու աստիճա-
նական կազմալուծման (դեգրադացման), որի պատճառով շրջապտույտի 
շուրջ այսօր ձևավորվել են կարծրատիպեր: Դրանք են. 

ա) Շրջապտույտը կոչված է ապահովելու ընտրանու ոչ մեծաքանակ 
(փոքրամասնության) ղեկավար պաշտոնների համար մարդկանց պատ-
րաստելու և փոխարինելու խնդիրների լուծումը: Գաղտնիք չէ, որ այդ 
պատճառով քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ակտիվ փուլերը մի 
շարք երկրներում համընկել են ժողովրդական մեծ շարժումների, քաղա-
քական անկայուն գործընթացների ծավալման հետ: Բազում երկրներում 
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ընտրանին փոխելու այդ եղանակները բացասաբար են անդրադարձել 
քաղաքական համակարգի, իսկ վերջնարդյունքում նաև հավաքագրման 
գործընթացի նպատակի վրա: Ուստի անկայուն գործընթացներից խուսա-
փելու և համակարգային անընդհատությունն ապահովելու համար  
շրջապտույտի նպատակը պետք է լինի սերնդափոխությունը:      

բ) Շրջապտույտը՝ որպես անընդհատ կրկնվող գործընթաց, ապահո-
վում է քաղաքական ընտրանու թարմացումն ու շարժունությունը: Ի գի-
տություն ընդունելով, որ շրջապտույտի ներքո կարող է տեղի ունենալ վե-
րարտադրություն (ԽՍՀՄ օրինակը), հարկ է նշել օբյեկտիվ շրջապտույ-
տի կարևորությունը: Շրջապտույտն օբյեկտիվ բնույթ ունի, երբ առկա է 
մրցակցություն քաղաքական ու պետական համակարգում: Ուստի, քաղա-
քական ընտրանու հավաքագրումը օբյեկտիվ շրջապտույտի և բաց համա-
կարգի միջոցով ապահովում է օրենքի ուժով անարդյունավետ քաղաքա-
կան ընտրանին փոփոխելու իրավունքի իրականացումը: Հետխորհրդա-
յին որոշ պետությունների օրինակներ փաստում են, որ օբյեկտիվ շրջա-
պտույտի բացակայության պատճառով քաղաքական ընտրանու հավա-
քագրումը հնարավոր է եղել հեղափոխական ճանապարհով: Այդ ճանա-
պարհով են անցել Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան: Հեղափոխութ-
յունները, ինչպես նշում է Պ. Ռութլանդը, թարմացրել են քաղաքական 
ընտրանին, մեղմացրել կամ վերացրել ընտրանու և սոցիալական տարբեր 
շերտերի միջև անհավասարությունը: Հաջողվել է կերտել քաղաքական 
համակարգ, որում ընդդիմությունը խաղաղ ճանապարհով կարողացել է 
գալ իշխանության (Վրաստան): Բոլոր դրական փոփոխությունները հաշ-
վի առնելով, քաղաքական համակարգն այդ պետություններում լիարժեք 
կայացած չէ, ինչի համար դրանք դեռևս «անկայուն» ժողովրդավարական 
պետություններ են համարվում [9, p. 2]: Ավելին, դրանց չի հաջողվել 
մարմնավորել քաղաքական ընտրանու արդի ձևաչափով հավաքագրվող 
հաջողած պետության կերպարը:  

 Քաղաքական ընտրանու հավաքագրումն օբյեկտիվ շրջապտույտի և 
բաց համակարգի տրամաբանությամբ բավարար չէ ընտրանու լիարժեք 
ձևավորման և համակարգի կայացման համար: Դրանք քաղաքական ար-
դիականացման անհրաժեշտ պայմաններ են, սակայն որպեսզի համա-
կարգը գործարկվի արհեստավարժության սկզբունքով, հարկավոր է 
դուրս գալ «կառուցելու» տրամաբանությունից և գործել արդյունավետութ-
յունը բարձրացնելու նպատակով, ինչն անհնար է առանց ինստիտուցիո-
նալ ամուր հիմքերի: Ազատական-ժողովրդավարական պետությունում 
արհեստավարժ քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ձևաչափերը 
երկուսն են՝ դասական (կուսակցական) և պլյուրալիստական (կուսակ-
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ցությունից բացի ակտիվ դերակատարություն ունեն հանրային ծառայութ-
յան ինստիտուտը, քաղաքացիական հարթակները): Ընդհանուր առմամբ, 
երկուսն էլ ունեն նույն տրամաբանությունը, ըստ որի, քաղաքականությու-
նը մասնագիտական գործունեության դաշտ է և դրա ընտրանին հավա-
քագրվում է ժողովրդավարական կայուն կառուցակարգով, անհատական 
և մասնագիտական որակներ կրող մարդկանցից, որոնց «զտում» են կա-
յացած ինստիտուտները: Ձևաչափերը տարբերվում են հիմնականում կա-
րիերայի և հավաքագրման հարթակների (recruitment pool) չափումներով: 
Առաջին՝ դասական ձևաչափով են հավաքագրվում օրինակ՝ արևմտաեվ-
րոպական պետությունների քաղաքական ընտրանիները (Ֆրանսիայում, 
Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում): Ինչպես պնդում է գերմանացի սո-
ցիոլոգ Մ. Հարթմանը, քաղաքական ընտրանին այս ձևաչափով հավա-
քագրվում է քաղաքական և պետական մարմիններին մշտապես ինտե-
գրված լինելու, մասնագիտական գիտելիքներ ու արհեստավարժություն 
ունեցող թեկնածուներից: Օրինակ՝ Ֆրանսիայում քաղաքականությունն ու 
կառավարումը սերտորեն փոխկապակցված են, որը վկայում է, որ հաջող 
քաղաքական կարիերան պահանջում է նաև պետական ոլորտային աշ-
խատանք: Առանց այդ երկու բաղադրիչների քաղաքական ընտրանի հա-
վաքագրվելու հավանականությունը գնահատվում է ցածր (տե´ս օրինակ՝ 
Է. Մակրոնի քաղաքական կարիերայի պատմությունը): Մյուսին՝ Գերմա-
նիային, հատկանշական է «դանդաղ» քաղաքական կարիերայի կառու-
ցակարգը, որով ընտրանին հավաքագրվում է մտավոր և բարոյական հա-
սունացման ճանապարհ անցած թեկնածուներից (այսինքն՝ տեղական 
կառավարման մակարդակից կարիերային աստիճանական շարժը դեպի 
քաղաքական ու պետական բարձր պաշտոնների): Քաղաքական կարիե-
րայի կառուցման ձևով (և ոչ միայն) Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից տար-
բերվում է Մեծ Բրիտանիան, որտեղ առաջնային կարևորվում է արդյու-
նավետ աշխատանքը կուսակցության շարքերում: Ըստ այդմ՝ քաղաքա-
կան ընտրանի հավաքագրվելու հավանականությունը մեծ է այն թեկնա-
ծուների համար, ովքեր ակտիվ և արդյունավետ աշխատում են կուսակ-
ցության ներսում՝ վաստակելով հեղինակություն և ազդեցություն: Նշված 
պետություններում, սահմանադրական տարբերությունները հաշվի առնե-
լով՝ քաղաքական կարիերայի կառուցման կարգը ինստիտուցիոնալաց-
ված է և առաջնայնությունը տրվում է քաղաքական ինստիտուտներին: 
Հավաքագրման գործընթացը բնութագրում են նաև ուղղահայաց և հորի-
զոնական բարձր շարժունությունը, շրջապտույտը, այսինքն՝ քաղաքական 
ընտրանիների փոփոխելիությունը: Բացառված չեն ընտրանիների փոխ-
ներթափանցման հնարավորությունները, սակայն կայացած ինստիտու-
ցիոնալ համակարգը կանխում է ընտրանու տարբեր մասերի սերտաճու-
մը՝ խթանելով ներընտրանուն և հասարակության տարբեր ընտրանիների 
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հետ համագործակցությունը [10, էջ 32-33]: Պլյուրալիստական ձևաչափը 
դասականից տարբերվում է քաղաքական կարիերայի, քաղաքական մշա-
կույթի առանձնահատկություններով և հավաքագրման լայն հարթակնե-
րից ընտրանու ձևավորման պրակտիկայով: Պլյուրալիստական ձևաչա-
փում (դասական օրինակ՝ ԱՄՆ) հավաքագրումը չի սահմանափակվում 
միայն համակարգային ինստիտուտներով և ընտրանու թեկնածուներ 
առաջադրող հարթակները շատ են (գործարարություն, քաղաքացիական 
հասարակություն, շահերի խմբեր և այլն): Այդ մասին փաստում է XX դարի 
80-ականներին ԱՄՆ քաղաքական ընտրանու ուսումնասիրություններով 
հայտնի փորձագետ Թ.Դայը՝ կարևորելով քաղաքականությամբ զբաղվե-
լու իրավունքի լիարժեք իրականացման հնարավորության ապահովումը 
[11, էջ 191]: Հավաքագրման լայն հարթակներ ունենալուն և քաղաքակա-
նության մեջ համագործակցության մշակույթ ձևավորելուն նպաստել է սո-
ցիալական կապերի ու հարաբերությունների ցանցային համակարգը, որն 
արդեն վաղուց ամրապնդվել է ԱՄՆ-ում: Տարբեր հանրային հարթակնե-
րից ընտրանու թեկնածուների հավաքագրումը չի բացառվում, քանի որ 
քաղաքականությունն ընկալվում է որպես հնարավորի արվեստ, որը չի 
կարող ենթարկվել սահմանափակումների: Ցանցային կապերն ապահո-
վող կառուցակարգը մրցակցային է, ունի ինստիտուցիոնալ հիմքեր և 
երաշխավորում է համակարգի կայունությունը: Ամերիկացի պրոֆեսոր 
Մ. Ուրբանի խոսքերով, կայուն ժողովրդավարական և ինստիտուցիոնալ 
ամուր հիմքեր ունեցող համակարգում ցանցերի ստեղծումը կատարում է 
«խաղի կանոնները» անխախտ պահելու գործառույթը [12, p. 26]: Թերևս 
այդ պատճառով ԱՄՆ քաղաքական ընտրանին մշտապես հավաքագր-
վում է երկու քաղաքական կուսակցություններից: Մինչդեռ, ինստիտու-
ցիոնալ թույլ հիմքեր ունեցող և ոչ մրցակցային համակարգում ցանցերը 
կառուցվում են անձնավորված հարաբերությունների միջոցով՝ անձնա-
կան նվիրվածության, հուզական կապի (emotional ties) հաստատման 
սկզբունքներով, իսկ շրջապտույտի փոխարեն, որպես կանոն, տեղի է 
ունենում վերարտադրություն [13, pp. 773-787]: Վերը քննարկվող երկու 
ձևաչափերում, ինչպես տեսնում ենք, կարևորվում են մրցակցությունը, 
ինստիտուցիոնալացումը, արհեստավարժությունը, որոնց գերակայությու-
նը  ապահովվում է մի շարք օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակ-
տերով: Այսպես՝ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ընտրական գործընթացների 
և քաղաքականության մասին օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ պետությունը խրախուսում է կուսակցությունների ակտիվ գործու-
նեությունը տարբեր միջոցներով, այդ թվում՝ լրահատկացումներ (սուբսի-
դիաներ) տալու եղանակով: Մեծ Բրիտանիայում լրահատկացումներ են 
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տրամադրվում անգամ քաղաքականության ոլորտում հետազոտություն-
ներ կատարելու համար: Միևնույն ժամանակ, բոլոր արտոնությունների, 
ինչպես նաև քաղաքական կարիերայի ու մասնակցության, հիմքում 
դրված է համակարգի ռացիոնալացման խնդիրը: Դա նշանակում է, որ 
օրենսդրությունը չի սահմանափակում և մղում է աշխատանքի՝ կուսակ-
ցությունը դիտելով որպես արհեստավարժ ինստիտուտ, որն ունի քաղա-
քական ընտրանու թեկնածուներ գեներացնող ձևավորված կուսակցա-
կան ապարատ, լավ կազմակերպված կառուցվածքային միավորներ, 
կադրային դպրոցներ: Ռացիոնալ ինստիտուցիոնալ համակարգի տեսան-
կյունից հետաքրքիր փորձ ունի հատկապես Գերմանիան, որտեղ ազդե-
ցիկ կուսակցությունների կողքին քաղաքական մրցապայքարի են դուրս 
գալիս նույնիսկ փոքր կուսակցությունները: Վերջինները երբեմն լուրջ հա-
ջողություններ են գրանցում տեղական ընտրություններում, քանի որ կու-
սակցությունները մրցակցում են պետական քաղաքականության իրակա-
նացման ծրագրային ու գաղափարական տարբեր մոտեցումներով [14, 
p. 35]: Ինչ վերաբերում է կուսակցության կադրային քաղաքականության 
ռացիոնալությանը, ապա պատասխանատու յուրօրինակ կառուցակար-
գով է քաղաքական ընտրանու թեկնածուների հավաքագրումն իրակա-
նացվում Մեծ Բրիտանիայում: Մասնավորապես բրիտանական խորհր-
դարանում 2001 թվականից գործում է Խորհրդարանի գնահատման պա-
լատը (The Parliament Assessment Board (PAB)), որը զբաղվում է կուսակ-
ցական թեկնածուների գնահատման և ինստիտուցիոնալ վերահսկողութ-
յան աշխատանքով [15, p. 15]: Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման 
դասական և ամբոխահաճության ձևաչափերում կիրարկվող ինստիտու-
ցիոնալ և արհեստավարժ կառուցակարգերը ապահովում են կայուն ժո-
ղովրդավարություն, անցնցում իշխանափոխություն:  

 Չարևմտականացված (չվեստերնիզացված) համակարգ ունեցող պե-
տության քաղաքական ընտրանին, ի թիվս թույլ ինստիտուցիոնալ հիմքե-
րի և այլ խնդիրների, հավաքագրվում է նաև ոչ ֆորմալ ինստիտուտներից, 
անկանոն և հարափոփոխ կարիերային ու կադրային կառուցակարգերով: 
Ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ ինստիտուտներով քաղաքական ընտրանու հավա-
քագրումը գործնականում շատ է հանդիպում կառուցվածքայնորեն տար-
բերակված, սակայն գաղափարապես ինտեգրված ընտրանու համակար-
գում: Մերձավորարևելյան պետությունների քաղաքական ընտրանու հե-
տազոտությամբ զբաղվող Ե. Պ. Ռակելի կարծիքով, դրանցում հստակ տե-
սանելի են քաղաքական ընտրանու ֆորմալ և ոչ ֆորմալ բաղադրիչները: 
Օրինակ՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ֆորմալ բաղադրիչը 
կազմում են Հոգևոր բարձրագույն մարմինը (երկրի հոգևոր առաջնորդն 
ու նրա շրջապատը), հանրապետական մարմինները (գործադիր, օրենս-
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դիր, դատական), կրոնական կառույցները (բարեգործական միություն-
ներ, որոնք ղեկավարում են գերագույն հոգևոր առաջնորդի նշանակած 
տեղական մակարդակի ներկայացուցիչները): Ոչ ֆորմալ բաղադրիչը 
տարբեր քաղաքական խմբակցություններն են, որոնք Իրանի քաղաքա-
կան համակարգում փոխարինում են քաղաքական կուսակցություններին: 
Ի դեպ դրանց շրջանակներից են հավաքագրվել քաղաքական ընտրանու 
մի շարք հայտնի գործիչներ, ինչպես օրինակ նախկին նախագահ Մ. Ահ-
մադինեժադը: Քաղաքական խմբակցությունների գործունեության ինս-
տիտուցիոնալ հիմքերի բացակայությունից կարելի է ենթադրել, որ հավա-
քագրումն իրականացվում է հիմնականում անձնական կապերի (շրջա-
պատ) և նեպոտիզմի հիման վրա [16, pp. 50-52]: Այդ սկզբունքներով քա-
ղաքական ընտրանու հավաքագրման պրակտիկան հանդիպում է նաև 
ԱՊՀ անդամ-պետություններում: Խորհրդային կարգի վերացումից հետո 
ԱՊՀ պետությունների քաղաքական ընտրանիները կրել են կառուցված-
քային և արժեբանական փոփոխություններ, սակայն ընտրանու ձևավորման 
գործընթացն, ընդհանուր առմամբ, անավարտ է մնացել [17, pp. 136-137]: 
Հրաժարվելով անվանակարգային ձևաչափից՝ քաղաքական ընտրանու 
հավաքագրման նոր ձևաչափին չի հաջողվել քաղաքական արդիակա-
նցման փուլից սահուն անցում կատարել արհեստավարժ համակարգի: 
Հավաքագրման ձևաչափը, որն ընդունված է անվանել խառը (այսինքն՝ 
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինստիտուտներով) հաստատել է հիբրիդային վար-
չակարգերը: Հիբրիդային վարչակարգ ունեցող պետությանը հատկանշա-
կան են մասնակի ազատ ԶԼՄ-ների, մասնակի պլյուրալիզմի, քաղաքա-
կան ընդդիմության փոքրաթիվ ներկայացուցչությունը խորհրդարանում և 
համակարգային այլ հատկանիշներ [18, pp. 471-472]: Խառը ձևաչափին 
հատկանշական է նաև քաղաքականությամբ զբաղվելու մոտիվացիոն 
դրդապատճառների աղավաղումը, երբ քաղաքական ընտրանու հավա-
քագրման կառուցակարգի հիմքում դրված չեն գործառութային և արժե-
քային կողմնորոշումները, կամ արհեստավարժությունը, այլ անձնական 
նվիրվածությունը, անձնական շահը: Խառը ձևաչափի այս կամ այն գծեր 
բնորոշ են եղել նաև ՀՀ-ում քաղաքական ընտրանու հավաքագրմանը: 
Հավաքագրման համակարգային հատկանիշների թվում կարելի նշել 
ընտրանի տանող ուղիների սահմանափակությունը, կլանային օլիգար-
խիկ կապերը, աննշան ուղղահայաց և հորիզոնական շարժունությունը: 
Հավաքագրման ուղղահայաց և հորիզոնական մոբիլությունը չեն ակտի-
վացրել նույնիսկ սահմանադրաիրավական, ընտրակարգի փոփոխութ-
յունները: Քաղաքական արդիականացումն արգելակել են բազմաթիվ 
գործոններ, այդ թվում ամուր իշխանական ցանցերի ստեղծումը [19, p.42]: 
Ցանցերն ապահովել են ներընտրանու բարձր ինտեգրվածություն, որով 
գրեթե բացառվել է քաղաքական ընտրանու օբյեկտիվ շրջապտույտը: 
Միևնույն ժամանակ, հարկ է նկատել, որ հավաքագրման կառուցակարգը 
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կառավարման տարբեր շրջափուլերում որոշակիորեն փոփոխվել է (շրջա-
փուլերը կապված են երեք նախագահների ղեկավարման ժամանակա-
շրջանի հետ): Այսպես օրինակ՝ տեր պետրոսյանական ընտրանին անվա-
նակարգային ձևաչափով հավաքագրված ընտրանի էր՝ կազմված կրթա-
կան բարձր ցենզ ունեցող կադրերից: Քոչարյանական ընտրանին հավա-
քագրվել էր տնտեսական, տեխնոկրատական և բարձրաստիճան զինվո-
րականության շերտերից՝ քիչ թե շատ ապահովելով ներկայացվածություն 
հասարակության ազդեցիկ շրջանակներից, սփյուռքից: Սարգսյանական 
քաղաքական ընտրանու հավաքագրման գերակա ուղին էր կուսակցութ-
յունը [20, pp. 37-48]: Անհերքելի է սակայն, որ շրջափուլերի տարբերութ-
յուններով հանդերձ, քաղաքական ընտրանու հավաքագրումը վերջին եր-
կուսի դեպքում հատկապես, իրականացվել է խառը ձևաչափով և քաղա-
քական ընտրանու օբյեկտիվ շրջապտույտ տեղի չի ունեցել: Ավելին այդ 
իրողությունը հաստատելու է գալիս այն, որ կառավարող քաղաքական-
օլիգարխիկ ընտրանու ներսում իշխանության ռեսուրսի ցիրկուլյացիան ու 
անփոխարինելիությունը տարան պետությունը քաղաքական համակար-
գի ճգնաժամի [21, стр. 80-98]: 2018 թվականին ՀՀ-ում տեղի ունեցած 
թավշյա հեղափոխության արդյունքում հավաքագրվեց նոր քաղաքական 
ընտրանի: Հեղափոխական ալիքի վրա կազմավորված քաղաքական 
ընտրանու կազմը, ինչպես ցույց տվեց ուսումնասիրությունը, սոցիալական 
և մասնագիտական առումով տարբեր էր նախորդներից: Քաղաքական 
ընտրանին երիտասարդացել է (պատգամավորների միջին տարիքը թվե-
րով ունի հետևյալ պատկերը. 35-ից ցածր՝ 46 պատգամավոր, 35-45 տա-
րեկան՝ 54 պատգամավոր, 45-ից բարձր 32 պատգամավոր): Աճել է կա-
նանց ներկայացվածությունը քաղաքական ընտրանիում («Իմ քայլը» 
խմբակցությունում 23-ն են, ԲՀԿ-ում՝ 5, ԼՀԿ-ում՝ 4) [22, էջ 18-19]: 2019 
թվականի դեկտեմբերյան արտահերթ ընտրություններից հետո ՀՀ քա-
ղաքական համակարգը թևակոխեց համակարգային ու ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների նոր շրջափուլ: Ընտրություններին ընդառաջ իրակա-
նացվեցին ընտրական օրենսդրության բարեփոխումներ, մասնավորա-
պես ընդունվեց ընտրակաշառքը քրեականացնող օրենքը: Քաղաքական 
ընտրանու մոբիլությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկվեց իջեց-
նել ընտրական շեմը կուսակցությունների համար, որը նաև բազմակու-
սակցական խորհրդարան ձևավորելուն միտված քայլ էր: Սակայն, գոր-
ծող խորհրդարանի քվեարկության արդյունքներով փոփոխությունը մերժ-
վեց [23]: Այդուհանդերձ, կուսակցական և բյուրոկրատական մարմիննե-
րում կատարվել է որոշակի սերնդափոխություն (օրինակ՝ քաղաքական 
դաշտում հայտնվել են նոր ակտորներ, իսկ պետական կառավարման հա-
մակարգում սերնդափոխության նպատակով իրականացվել են կառուց-
վածքային ու գործառութային փոփոխություններ): Կուսակցությունների  
մի մասը հայտարարել է ռեբրենդինգի, գործունեության և ծրագրերի 
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վերարժևորման մասին: Նշված շոշափելի փոփոխություններով հանդերձ՝ 
երկրում ակտուալ է մնում ինստիտուցիոնալ արդիականացման խնդիրը, 
որովհետև ընտրությունները չեն կարող առանցքային նշանակություն 
ունենալ լիարժեք չձևավորված համակարգի արդյունավետ կառավարման 
համար: Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման առաջնային ինստի-
տուտների արդիականացումն անհրաժեշտ է օլիգարխիաների ձևավո-
րումը կանխելու, համակարգի կազմակերպական զարգացման և քաղա-
քակրթական անհամաչափությունը վերացնելու համար: Այս համատեքս-
տում կարևորվում է հատկապես քաղաքական ընտրանու հավաքագրման 
ձևաչափի շրջանակներում իրականացվող կադրային քաղաքականութ-
յան իրականացումը, որը արհեստավարժությունը կդարձնի ընտրանու 
հավաքագրման գլխավոր չափանիշը:  

 Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ լիարժեք ձևավորված քաղաքական 
ընտրանի ունենալու, կայուն ինստիտուցիոնալ հիմքերով այն հավաքա-
գրելու համար անհրաժեշտ է. 

• ստեղծել քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ազգային 
ձևաչափ, հնարավոր է արդի ձևաչափերի համակցության և արհեստա-
վարժ կառուցակարգերի կիրարկման միջոցով, 

• ընդլայնել հավաքագրման արհեստավարժ ուղիները, որը հան-
գեցնելու է քաղաքական ընտրանու մոբիլության բարձրացման և օբյեկ-
տիվ շրջապտույտի լիարժեք իրականացման, 

• գերակա համարելով ուղղահայաց մոբիլությունը՝ զարգացնել նաև 
քաղաքական ընտրանու հավաքագրման հորիզոնական կողմը՝ «լավա-
գույն ուղեղներին» գտնելու ու դանդաղ կարիերային պրակտիկան զար-
գացնելու համար: 
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МОДЕЛЬ РЕКРУТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
КАТЕРИНА АЛТУНЯН 

Ереванский государственный университет 

В статье рассматривается рекрутирование политической элиты, что 
является процессом институционализации и модернизации политичес-
кой системы. Подчеркивается важность путей и механизмов рекру-
тирования, а также ротация элиты. Исходя из того, что процесс 
рекрутирования политической элиты не одинаков во всех странах, были 
разработаны модели. Процесс формирования политической элиты 
представлен как процесс перехода от политической модернизации к 
профессионализму. Утверждается, что в странах, которые не преодо-
лели вышеупомянутый переходный период, исследование рекрутиро-
вания  политической элиты должно проводиться в основе структурных, 
функциональных и ценностных изменений. Соответственно, подчерки-
вается важность институциональных механизмов рекрутирования, 
разнообразия путей и построения политической карьеры, профессио-
нализм политической элиты в целях предотвращения системных 
потрясений и установления устойчивой демократии. 

Ключевые слова: политическая элита, теория элиты, модель 
найма элиты, пути найма, ротация элиты, политическая модернизация, 
политическая карьера, номенклатура, профессионализм, плюрализм. 

 
 

THE MODEL OF POLITICAL ELITE RECRUITMENT  
KATERINA ALTUNYAN 

Yerevan State University 

The article discusses the recruitment of the political elite as a process of 
institutionalization and modernization of the political system. In this context, 
the study focuses on the paths and mechanisms of recruitment, as well as 
circulation. As the recruitment of the political elite is not the same in all 
countries, recruitment models have been developed. Observing the 
formation of the political elite, the recruitment process is presented as a 
transition from the political modernization to professionalism. It is argued that 
the study of the recruitment process of the political elite in countries that have 
not overcome the mentioned transition should be held in the framework of 
structural, functional and value changes. Accordingly, the specifics of 
institutional mechanisms, diversity of paths, and political career building are 
highlighted as important components of the professional political elite in order 
to prevent the systemic shocks and establish sustainable democracy. 

Keywords: political elite, elite theory, elite recruitment model, recruitment 
paths, elite rotation, political modernization, political career, nomenclature, 
professionalism, pluralism. 
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ՀՏԴ 331.1  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ 

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ1, ՏԻԳՐԱՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ2  
1Երևանի պետական համալսարան 
2Հայ-ռուսական համալսարան 

 
Ուսումնասիրված է կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի 

կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունների ազ-
դեցությունը աշխատակիցների հարմարման գործընթացի վրա: 
Հայտնաբերված է, որ թիմային կորպորատիվ մշակույթը բարձրաց-
նում է աշխատակիցների պատասխանատվությունը այն դեպքում, 
երբ նախաձեռնողական կորպորատիվ մշակույթը նպաստում է աշ-
խատակիցների տեղեկացվածության, հաղորդակցման և բացության 
զարգացմանը:  

Բանալի բառեր. կազմակերպություն, կորպորատիվ մշակույթ, 
հարմարում, սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ: 

 

Վերջին ժամանակաշրջանում կառավարման հոգեբանության տեսա-
կան և գործնական մոտեցումներում առանցքային տեղ է տրվում կազմա-
կերպչական մշակույթին, դրա ազդեցությանը կազմակերպության գոր-
ծառության որակի վրա: Կազմակերպության նպատակներին և ռազմա-
վարությանը համապատասխան կորպորատիվ մշակույթը կարող է խթա-
նել աշխատակիցներին ընդհանուր խնդիրների լուծմանը, նրանց ներուժի 
բացահայտմանը և իրագործմանը, ինչը ժամանակակից մասնագիտա-
կան աշխարհում մրցունակության ապահովման առավելությունն է: Կոր-
պորատիվ մշակույթը որոշում է տվյալ կազմակերպության ինքնատի-
պությունը, յուրահատկությունը, զարգացման հետագիծը, մի կողմից, իսկ 
մյուս կողմից, կանխորոշում աշխատակիցների հարմարման և զարգաց-
ման գործընթացի արդյունավետությունը, որոնք հանդես են գալիս, որպես 
կազմակերպության արդյունավետ գործառության երկարակեցության գոր-
ծոններ: Կազմակերպչական մշակույթի կարևոր դրսևորումներից են աշ-
խատանքի բարձր որակը, արդյունավետությունը, մրցունակությունը, նորա-
րության մակարդակը: Կազմակերպական մշակույթը կարգավորում է 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2020 
 

 

242 

մարդկանց վարքը կենսագործունեության բնույթով և ձևով: Ա. Ռուշևան 
նշում է, որ կազմակերպական մշակույթը կազմակերպության բոլոր աշ-
խատակիցների համար ընդհանուր արժեքների, համոզմունքների, հարա-
բերությունների համակարգ է, որը կանխորոշում է վարքի նորմերը [1]:  

Է. Շեյնը համարում է, որ կառավարման մշակույթի ձևերը կոչված են 
երկու հիմնական մարտահրավերների բավարարմանը, որոնց հետ բախ-
վում է կազմակերպությունը, արտաքին միջավայրի ագրեսիվությունը և 
ներքին տարրալուծումը: Համապատասխանաբար, որպեսզի կազմակեր-
պությունը գործառի որպես միասնական ամբողջություն, անհրաժեշտ է, 
որպեսզի այն իրագործի երկու հիմնական գործառույթ՝ ադապտացիա 
(հարմարում) միջավայրում, ինչպես նաև ներքին ինտեգրում (միավորում): 
Ինտեգրումը դիտարկվում է որպես կազմակերպության ստորաբաժա-
նումների, խմբերի և աշխատակիցների միջև արդյունավետ գործնական 
հարաբերությունների գիտակցում, որպես կազմակերպության խնդիրնե-
րի լուծման մեջ բոլոր աշխատակիցների մասնակցության չափի մեծացում 
և դրա աշխատանքի արդյունավետ եղանակների փնտրտուք [2]:  

Վերոնշյալի հիման վրա, կարելի է նշել, որ կազմակերպության գոր-
ծառության բոլոր մակարդակներում կազմակերպական մշակույթը որոշիչ 
դերակատարություն ունի: Այն նշանակալի դեր ունի կազմակերպության 
տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, աշխատակիցների հոգևոր, ստեղ-
ծագործական, մասնագիտական զարգացման, ինչպես նաև հարմարման 
գործընթացներում [3]:  

Հարմարման գործընթացում կազմակերպական մշակույթի դերին ու 
նշանակությանը նվիրված ուսումնասիրությունները գտնվում են գիտնա-
կանների հետաքրքրության շրջանակում: Այսպես օրինակ, Սադիկովայի 
աշխատանքներում նշվում է, որ կայացած կազմակերպական մշակույթով 
կազմակերպություններում աշխատակիցների հարմարումը պահանջում է 
ավելի քիչ ժամանակ և պաշար: Միևնույն ժամանակ, նա նշում է, որ հար-
մարումը կազմակերպության մշակույթին կատարում է մի քանի կարևոր 
գործառույթ՝ ժամանակի խնայողություն, ընդհանուր տագնապայնության 
և անհանգստության մակարդակի նվազում, կադրերի հոսունության նվա-
զում, գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացում և 
այլն [4]:  

Այսպիսով, կազմակերպական մշակույթի, դրա կառուցվածքային 
տարրերի, ինչպես նաև աշխատողների հարմարման գործընթացում 
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դրանց դերի ուսումնասիրության արդիականությունը և այժմեականութ-
յունը կասկած չի հարուցում:  

Եվ չնայած հիմնախնդրի կարևորությանը և այժմեականությանը, սա-
կավաթիվ են աշխատանքները նվիրված կորպորտիվ մշակույթի կառուց-
վածքային առանձնահատկությունների ազդեցությանը աշխատակիցների 
հարմարման գործընթացի և արդյունքների վրա, իսկ առկա աշխատանք-
ները լիարժեք չեն պարզաբանում հիմնախնդիրը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ մենք նպատակադրվեցինք ուսումնասի-
րել կորպորատիվ մշակույթի դերը աշխատակիցների հարմարման գոր-
ծընթացում: 

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվեցին հետևյալ խնդիրները՝ 
1. ուսումնասիրել ՀՀ-ում գործող մի շարք կազմակերպությունների 

կորպորատիվ մշակույթի առանձնահատկությունները, 
2. հետազոտել աշխատակիցների հարմարման առանձնահատկութ-

յունները, և, որպես հետևանք, կոլեկտիվի բարոյահոգեբանական մթնո-
լորտը, 

3. իրականացնել ստացված տվյալների մաթեմատիկական վերլու-
ծություն:  

Հետազոտության համար որպես կազմակերպություններ ընտրվել են 
«X» և «Y» ապահովագրական ընկերությունները, որոնք ունեն 10 և ավելի 
տարվա փորձառություն Հայաստանյան շուկայում:  

Հետազոտությանը մասնակցել են վերոնշյալ ընկերությունների 60 
աշխատակից: Հետազոտվողների տարիքը տատանվում էր 22 –37 տա-
րեկան: Հետազոտվողների մասնագիտական փորձը տատանվում էր մի 
քանի ամսից մինչև 11 տարի: Հետազոտվողների 60% իգական սեռի ներ-
կայացուցիչներ են, 40%-արական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Հետազոտության մեթոդները՝ թեստավորման, համեմատական և կո-
ռելյացիոն վերլուծությունների մեթոդներ:  

Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառվել են հետևյալ մե-
թոդիկաները՝ 

• «Կազմակերպությունում կորպորատիվ մշակույթի տիպի որոշում» 
թեստ: 

• Կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ախտորո-
շում՝ ըստ Ա. Միխայլուկի, Լ. Յու. Շարիտոյի: 

«Կազմակերպությունում կորպորատիվ մշակույթի տիպի որոշում» 
թեստը հնարավորություն է ընձեռում գնահատել կազմակերպությունում 
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գործող սոցիալ-տնտեսական համակարգի կազմակերպման և կառավար-
ման գաղափարախոսությունը:  

Հարցարանի հիման վրա դուրս է բերվում կազմակերպական մշա-
կույթի 4 տիպ՝ 

1. Օրգանական կազմակերպական մշակույթ (ՕԿՄ), 
2. Նախաձեռնող կազմակերպական մշակույթ (ՆԿՄ), 
3. Բյուրոկրատական կազմակերպական մշակույթ (ԲԿՄ), 
4. Թիմային կազմակերպական մշակույթ (ՊԿՄ):  
Կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ախտորո-

շում՝ ըստ Ա. Միհայլյուկի և Լ. Շարիտոյի: 
Հարցարանի արդյունքներով դուրս է բերվում կոլեկտիվի սոցիալ-հո-

գեբանական մթնոլորտի բնութագրական առանձնահատկությունները՝ 
խմբի ամբողջականության պահպանման ձգտումը, համախմբվածությու-
նը, շփվողականությունը և բացությունը, կազմակերպվածություն, տեղե-
կացվածությունը, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև անկեղծության 
աստիճանը:  

Ստացված արդյունքները ենթարկվել են համեմատական, կոռելյա-
ցիոն վերլուծության SPSS 22 վիճակագրական փաթեթի կիրառմամբ: 

Հետազոտության արդյունքները 
Ըստ Կորպորտիվ մշակույթի տիպի ախտորոշում թեստի՝ արդյունք-

ներում հայտնաբերվել է, որ «X» կազմակերպության աշխատակիցների 
67% մոտ գերակշռում էր «նախաձեռնող կազմակերպական մշակույթ» 
տիպը, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ կազմակերպության հիմքում ընկած է 
աշխատակիցների նախաձեռնողականությունը, ինչու և կազմակերպութ-
յան արդյունավետության հիմնական ռեսուրսներ են ագրեսիվ և համառ 
աշխատակիցները, որոնց պետք է մշտապես վերահսկել: Որպես աշխա-
տանքային մոտիվացիայի խթան կիրառվում են այնպիսի միջոցներ, 
որոնք նպաստում են աշխատակիցների ներուժի բացահայտմանը և ինք-
նիրացմանը, մասնավորպես վերապատրաստումներ, հեռանկարների 
ներկայացում և մեկնաբանում:  

Միևնույն ժամանակ, «Y» կազմակերպությունում գերակշռում էր օր-
գանական և թիմային կազմակերպական մշակույթը, որի հիմնական 
նպատակն է ապահովել աշխատակիցների սոցիալական կարիքները, 
նրանց շփման պահանջմունքը, ինչպես նաև թիմի ոգին, միասնական մո-
տեցումը առաջացած ընդհանուր կամ մասնավոր խնդիրներին: 
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Այսպիսով, ըստ կորպորատիվ մշակույթի տիպի որոշման թեստի 
արդյունքների, կարելի է ասել, որ մեր ուսումնասիրվող կազմակերպութ-
յուններում կորպորատիվ մշակույթի տարանջատվող տարրերից են ան-
հատների և թիմի վրա հիմնված աշխատանքի խթանումը:  

Ըստ կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ախ-
տորոշման թեստի համեմատական վերլուծության արդյունքների՝ հայտ-
նաբերվել են հավաստի տարբերություններ ըստ պատասխանատվութ-
յան, տեղեկացվածության, կազմակերպվածության և հաղորդակցման 
սանդղակների (p<0,05): Ընդ որում՝ պատասխանատվություն և կազմա-
կերպվածություն հատկությունները առավել բարձր էին 2-րդ խմբի աշխա-
տակիցների շրջանում, իսկ տեղեկացվածությունը և հաղորդակցումը 1-ին 
խմբի հետազոտվողների մոտ (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

 
 

Գծապատկեր 1. Կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական 
մթնոլորտի առանձնահատկությունների համեմատական 

վերլուծության արդյունքները: 
 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից, «Y» կազմակերպության աշխա-
տակիցների պատասխանատվության մակարդակը հավաստիորեն 
(p<0,05) բարձր է ի համեմատ «X» կազմակերպությունում աշխատող ան-
ձանց (համապատասխանաբար 28,5 և 50 պ.մ.): Նմանատիպ պատկեր 
կա նաև ըստ աշխատակիցների կազմակերպվածության աստիճանի 
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(p<0,05): Միևնույն ժամանակ, ըստ տեղեկացվածության և հաղորդակ-
ցության, գրանցվում է հակառակ պատկերը: Նշված երկու ցուցանիշները 
բարձր են «X» կազմակերպության աշխատակիցների մոտ: Ըստ մնացած 
հատկությունների հավաստի տարբերություններ հայտնաբերված չեն: 
Ստացված արդյունքները, վկայում են, որ «Y» կազմակերպության աշխա-
տակիցների մոտ բարձր է գործունեության վերահսկողությունը կազմա-
կերպությունում ընդունված օրենքների և նորմերի տեսանկյունից, ինչպես 
նաև նրանք պատասխանատվություն են կրում համատեղ աշխատանքնե-
րի հաջողության կամ անհաջողության համար: Միևնույն ժամանակ տե-
ղեկացվածության և կոնտակտության բարձր մակարդակը, որը բնութագ-
րական է մյուս խմբին, վկայում է աշխատակիցների կոգնիտիվ բաղադրի-
չի գերակայման մասին:  

Մեր կողմից իրականացվել է նաև հետազոտվող հատկությունների 
կոռելյացիոն վերլուծություն, որի արդյուքները ներկայացված են ստորև 
բերված աղյուսակում: 

Աղուսակ 1 
Հետազոտվող հատկությունների կոռելյացիոն վերլուծության 

արդյունքների ցուցանիշները: 

Հատկու-
թյուններ 

Պատասխա-
նատվություն 

Տեղեկաց-
վածություն 

Կազմա-
կերպվա-
ծություն 

Կոնտակ-
տություն 

Բացու-
թյուն 

Օրգանական կ/մ 0,376** 0,103 0,231* 0,121 0,098 

Նախաձեռնո-
ղական կ/մ 0,127 0,452** 0,156 0,289* 0,323 

Թիմային կ/մ 0,325** 0,121 0,087 0,237 0,144 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, կազմակերպության օրգանական և թի-
մային կորպորատիվ մշակույթի տիպերը ուղիղ հավաստի կապի մեջ են 
գտնվում աշխատակիցների պատասխանատվության հետ, այն դեպքում 
երբ նախաձեռնողական կորպորատիվ մշակույթը սերտ կապի մեջ է 
գտնվում տեղեկացվածության, կոնտակտության և բացության հետ: 
Ստացված արդյունքները վկայում են այն մասին, որ աշխատողների կող-
մից կորպորատիվ մշակույթի ընկալման առանձնահատկությունները մեծ 
ազդեցություն են ունենում նրանց հարմարման գործընթացի, ինչպես նաև 
դրա արդյունարար ցուցանիշների վրա:  
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Եզրակացություններ 
1. Բացահայտվել են կազմակերպությունների կորպորատիվ մշակույ-

թի գործառութային տարրերը. այն է՝ նախաձեռնողական, օրգանական և 
թիմային տիպերը, որոնք նշանակալի ազդեցություն են ունենում անձի 
հարմարման վրա: 

2. Հայտնաբերվել է, որ կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլոր-
տի ցուցանիշները հանդես են գալիս որպես հարմարման արդյունարար 
ցուցանիշներ և վկայում են հարմարման բնույթի և աստիճանի մասին: 

3. Ցույց է տրված, որ կորպորտիվ մշակույթի օրգանական և թիմային 
տիպերը նպաստում են աշխատակիցների պատասխանատվության և 
կազմակերպվածության զարգացմանը, այն դեպքում, երբ նախաձեռնո-
ղական տիպը նպաստում է տեղեկացվածության և սերտ միջանձնային 
փոխհարաբերությունների ստեղծմանը: 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ.  
ПАПОЯН ВАРДУИ1, ТОНИКЯН ТИГРАН2 

1Ереванский государственный университет 
2Российско-армянский университет  

Было исследовано влияние структурных и функциональных осо-
бенностей корпоративной культуры на процесс адаптации сотрудников. 
Выявлено, что командная корпоративная культура приводит к повы-
шению уровня ответственности за командную работу, в то время как, 
предпринимательская корпоративная культура детерминирует откры-
тость и контактность сотрудников. 

Ключевые слова: организация, корпоративная культура, адап-
тация, социально-психологическая атмосфера.  

 
 
 
 
 
 

THE INFLUENCE OF AN ORGANISATION'S CORPORATE CULTURE 
ON THE ADAPTATION OF EMPLOYEES 

PAPOYAN VARDUHI1, TONIKYAN TIGRAN2 

1Yerevan State University 
2Russian-Armenian University  

In the article, the influence of the structural and functional features of 
corporate culture on the process of the adaptation of employees is examined. 
It was revealed that a team’s corporate culture leads to an increase in the 
level of responsibility of the employees, while an entrepreneurial corporate 
culture determines the openness and contact of employees. 

Keywords: organisation, corporate culture, adaptation, social-
psychological sphere.  
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ՀՏԴ 323.2 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Հանրային կապերի մասնագետներն իրենց արդյունավետ աշ-
խատանքի համար օգտագործում են բազմաթիվ գործիքներ և հնարք-
ներ՝ համապատասխան ուղերձները մեծ լսարանին հասցնելու հա-
մար: Ավանդական հաղորդակցությունը 24/7 սոցիալական մեդիայի 
ձևաչափի ազդեցությամբ փոխակերպման է ենթարկվում, ինչը հա-
ղորդակցության մասնագետների համար նոր մարտահրավերներ է 
առաջ բերում:  

Բանալի բառեր. հաղորդակցություն, սոցիալական մեդիա, 
հանրային կապեր, քաղաքական հաղորդակցություն, հրապարա-
կայնացում, հանրայնացում, ԶԼՄ-ներ, PR գործիքներ և տեխնոլո-
գիաներ, իշխանափոխություն, կարծիքի առաջնորդ, հնարք:  

 
Հանրային կապերը (PR) շարունակում է մնալ այն գիտական ոլորտ-

ներից մեկը, որ չունի մասնագետների կողմից համաձայնությամբ (կոնսեն-
սուսով) ընդունված մեկ միասնական սահմանում և ընկալում։ Սակայն գրե-
թե բոլոր մասնագետները փաստում են, որ հաղորդակցության միջոցով 
հանրույթի հետ հարաբերություններ ձևավորելն ու պահպանելը «հանրա-
յին կապեր» մասնագիտության բուն նպատակն ու էությունն է. միևնույն ժա-
մանակ հանրային կապերը շարունակում է մնալ արագ փոփոխվող, դինա-
միկ գիտություն։ Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյուն-
քում պարզեցինք, որ Հայաստանում PR-ն ամենապահանջված մասնագի-
տությունների շարքում է, սակայն այն համարվում է ամենասթրեսայինը: 
Ուսումնասիրելով համաշխարհային փորձը ևս՝ արձանագրեցինք, որ 
CareerCast կայքէջը պարբերաբար նշում է «PR պատասխանատուի» հաս-
տիքը 10 սթրեսային մասնագիտությունների շարքում [1]: 

Վերջին 10 տարիների ընթացքում թռիչքաձև զարգացում է ապրել 
նաև սոցիալական մեդիան․ անվերահսկելի, 24/7 բնույթ ունեցող մեդիան 
հաղորդակցության մասնագետները բնութագրել են «աղոթք» և «անեծք» 
միևնույն ժամանակ [2]:  

Սոցիալական մեդիան իր ծավալների ընդլայնմանը զուգահեռ շատե-
րի համար զուտ ընկերական միջավայր լինելուց բացի՝ վերածվեց մասնա-
գիտական հարթակի։ Այսօր հանրային կապերի պատասխանատուներն 
այս հարթակը մասնագիտորեն օգտագործում են իրենց յուրաքանչյուր 
արշավի ժամանակ։ Առաջին հերթին, այն անմիջական է, որքան էլ որ 
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ուղերձը հանրային է և նախատեսված է մեծ լսարանի համար, այնուամե-
նայնիվ, անմիջական շփումը և հետադարձ կապը հաճախ մեկնաբանութ-
յունների շնորհիվ է կայանում: Այստեղ աշխատում է նաև դռնից դուռ 
տեխնոլոգիան՝ փոխակերպվելով օֆլայնից օնլյան (առցանց) հարթակ։  

Ավանդական մեդիան օգտագործելով սոցիալական մեդիայի ազդե-
ցությունը փորձում է դիրքավորվել տեղեկատվական շուկայում: Տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաներն այսօր քանդում են անջրպետները, կոն-
վերգենցիայի ենթարկելով մեդիա դաշտը, ինչպես նաև փոխելով ողջ 
կյանքի ռիթմը։  

Ուսումնասիրության մեթոդները 
Հետազոտության նպատակն է պարզել Հայաստանում հանրային կա-

պերի դերը որպես երկրի զարգացման ուղենիշ, առկա մարտահրավերնե-
րը և զարգացման միտումները: 2017 թվականի մայիսից 2018 թվականի 
հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում դիտարկվել են ՀՀ պետա-
կան գերատեսչությունների, ֆինանսական կառույցների, տեղական և մի-
ջազգային, քաղաքական-մշակութային-սոցիալական կազմակերպութ-
յունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների իրականացրած 
ծրագրերն ու միջոցառումները: Ուսումնասիրության և վերլուծության ըն-
թացքում [3] աշխատանքային գործիքներն ընտրվել են ըստ թիրախային 
լսարանի՝ կիրառվել են հետազոտման քանակական և որակական մեթոդ-
ներ։ Հետազոտության ընթացքում իրականացվել են մանրակրկիտ հար-
ցազրույցներ հաղորդակցության և սույն ուսումնասիրության առարկա 
հանդիսացող այլ ոլորտների մասնագետների (քաղաքագետներ, արվես-
տագետներ, հոգեբաններ, լրագրողներ և այլն) հետ և հարցաթերթիկային 
հարցումներ (հարցաթերթիկները բաղկացած էին բաց, փակ և կիսափակ 
հարցերից): Իրենց կողմից իրականացված աշխատանքները ներկայաց-
նելու հնարավորություն է տրվել ՀՀ պետական գերատեսչությունների, 
Հայաստանում գործող բանկերի և քաղաքական-մշակութային-սոցիալա-
կան կազմակերպությունների հանրային կապերի մասնագետներին (PR 
խորհրդականներ, համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարներ, 
գերատեսչության ղեկավարների մամուլի քարտուղարներ)։ Հարցման է 
ենթարկվել 1162 ռեսպոնդենտ (հանրային կապերի մասնագետներ, քա-
ղաքագետներ, արվեսագետներ, հոգեբաններ, ԶԼՄ ներկայացուցիչներ՝ 
լրագրողներ, խմբագիրներ)։ Հետազոտությանը մասնակցել է 4 ֆոկուս 
խումբ՝ տարիքային 2 խմբով (23-35 և 35-65 տարեկան 120 մարդ, որոն-
ցից 43 %-ը՝ տղամարդ, 57 %-ը՝ կին): Մեկ տարվա կտրվածքով մշտադի-
տարկման են ենթարկվել զանգվածային լրատվամիջոցներում և սոցիա-
լական ցանցերում տեղ գտած հրապարակումներն և տեսանյութերը: 

Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունն ու կիրառված 
տեխնոլոգիաները 
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2017 թվականին Հայկական Փի Ար ասոցիացիայի կողմից իրակա-
նացված հետազոտությունները փաստում էին, որ հասարակություն-կա-
ռավարություն երկխոսություն գոյություն չունի [4, էջ 43-52]։ Ուղերձները 
հնչում էին ուղղահայաց՝ վերևից ներքև, ինչի արդյունքում հասարակութ-
յան և իշխանության միջև առաջացել էր անդունդ: Տվյալ ժամանակահատ-
վածում Հայաստանը նախագահական համակարգից անցում էր կատա-
րում խորհրդարանականի: Իշխող՝ Հայաստանի հանրապետական կու-
սակցությունը, 2017 թվականի ԱԺ ընտրություններին ամրապնդելով իր 
տեղն ու դիրքը [5, էջ 50-51], շարունակեց նույն քաղաքականությամբ 
առաջնորդվել՝ հետադարձ կապ չապահովելով հանրույթի հետ, սակայն 
հաշվի առնելով երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը՝ իշխող 
կուսակցությունը հայտնեց դժգոհությունների պատճառների վերացման 
մտադրության մասին: ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին ՀՀԿ–ն 
առաջադրեց նոր Սահմանադրությամբ մեծ լիազորություններ ունեցող 
վարչապետի պաշտոնում: Նիկոլ Փաշինյանը, ով «Ելք» դաշինքի իր գոր-
ծընկերների հետ տարիներ շարունակ վարում էր կոշտ քննադատական 
քաղաքականություն և Հայկական Փի Ար ասոցիացիայի կողմից 2016-
2017 թթ․-ին իրականացված հետազոտության արդյունքում ճանաչվել էր 
«Տարվա քաղաքական գործիչ» [6], մի խումբ գաղափարակիցների հետ 
միասին սկսեց «Իմ քայլը» նախաձեռնությունը, որի մեկնարկը տրվեց 
Գյումրիից: Անցնելով նախապես գծված ճանապարհով՝ «Իմ քայլը» նա-
խաձեռնությանը միացած «Մերժի՛ր Սերժին» նախաձեռնության անդամ-
ները, արդեն Երևան հասնելով, սկսեցին ապակենտրոնացված բողոքի 
ակցիաներ: Որպես կարգախոս Երևանում բողոքի ցույցերը կրեցին «Քայլ 
արա, մերժի՛ր Սերժին» կարգախոսը, ինչն արագորեն միավորեց դժգոհ 
հասարակությանը: Առաջին անգամ, ցույցերն իրականացվեցին ոչ թե 
կենտրոնացված մեկ վայրում, այլ քաղաքի տարբեր վայրերում՝ կաթվա-
ծահար անելով քաղաքի բնականոն ռիթմը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրույթի 
հետ շփման յուրօրինակ միջոց որդեգրեց՝ յուրաքանչյուր քայլի մասին 
ֆեյսբուքյան իր էջով կենդանի հեռարձակում ապահովելով, ինչի շնորհիվ 
հանրույթը և՛ վստահեց քաղաքական գործչին, և՛ իրական ժամանակում 
տեսավ ինչ է տեղի ունենում, և՛ լսեց կարգադրություն-խնդրանքը, թե ինչ 
պետք է անել, և՛ գնաց նրա հետևից: Այս ընթացքում ընդդիմության կող-
մից հմտորեն կիրառվեցին մի շարք տեխնոլոգիաներ։ Գիտակցելով Հա-
յաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը, նաև արտաքին քաղաքակա-
նությունում հասարակության ոչ միանշանակ մոտեցումները՝ Նիկոլ Փա-
շինյանն ի սկզբանե, բոլոր ամբիոններից շեշտադրեց ցույցերի զուտ ներ-
քաղաքական բնույթը։ Մի շարք կարծիքի առաջնորդներ ներգրավվեցին 
քաղաքական գործընթացների մեջ, օրինակ՝ Արսինե Խանջյանը մաս-
նակցեց հավաքներին, Սերժ Թանկյանը մի շարք կենդանի հեռարձա-
կումներով ոգևորեց հանրությանն ու կոչ արեց պայքարել հանուն փոփո-
խության, ինչպես նաև հայտնեց իր աջակցությունը պայքարի դուրս եկած 
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երիտասարդներին։ Շարլ Ազնավուրը, ով տարբեր հետազոտությունուն-
ների արդյունքում [7] մշտապես ճանաչվել է կարծիքի բացարձակ լիդեր, 
ում խոսքը ընկալվել և ընդունվել է բացարձակ մեծամասնության կողմից, 
կոչ արեց երկու կողմերին երկխոսության և բռնության անթույլատրութ-
յան։ Իրավիճակին արձագանքեց նաև աշխարհահռչակ Քիմ Քարդաշյա-
նը։ Այսպիսի ճանաչված և ազդեցիկ լիդերների ներգրավվումը ոչ միայն 
համախմբեց աշխարհասփյուռ հայությանը, այլև միջազգային հանրութ-
յան ուշադրությունը կենտրոնացրեց Հայաստանում տեղի ունեցող իրա-
դարձությունների վրա։ Այդ օրերին իրականացվող յուրաքանչյուր գործո-
ղություն հեռարձակվեց սոցիալական ցանցերով և մի շարք լրատվամի-
ջոցներով։ Հայկական Փի Ար ասոցիացիայի կողմից իրականացված հար-
ցումների ընթացքում, հանրային կապերի մասնագետներն ընդգծել էին 
«Ազատություն» ռադիոկայանի արհեստավարժ աշխատանքի մասին, 
ըստ էության, լրատվամիջոցն այդ օրերին դարձել էր առաջին տեղեկատ-
վություն ստանալու աղբյուրներից մեկը։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշ-
խանափոխության նպաստող հանգամանքներից մեկը ԶԼՄ-ների և հան-
րային քաղաքական դեմքերի սոցիալական ցանցերի գրագետ օգտագոր-
ծումն էր: Բողոքի ցույցերը կրեցին խաղաղ բնույթ, ինչը բացառեց նաև 
ուժի կիրառումը իշխանության և ուժային կառույցների կողմից։ Թիրա-
խավորված կարգախոսներն ու ապակենտրոնացված բողոքի մարտա-
վարությունը, հասարակության մեկ բռունցք դառնալը ստիպեցին, որ ՀՀ 
վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա: Ճիշտ ժամանակին, 
ճիշտ վայրում «Նիկո՛լ, վարչապե՛տ» վանկարկումները ձնագնդիի էֆեկտի 
օգտագործմամբ վերածվեց մեկ ընդհանրական պահանջի՝ միայն Սերժ 
Սարգսյանի հրաժարականը բավական չէ, ժողովրդի պահանջն է, որ 
հրաժարական տա ՀՀԿ ողջ կառավարությունը, իսկ վարչապետ ընտրվի 
ժողովրդի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս փուլում ևս ընդդիմությունը 
կարողացավ պահպանել հասարակության ակտիվությունը, շարունակվե-
ցին ապակենտրոնացված բողոքի ցույցերը: Պարբերաբար կիրառվեցին 
ուշադրություն հրավիրող հնարքներ՝ PR տեխնոլոգիաներ, որոնք ժամա-
նակ առ ժամանակ համալրվում էին նորերով: Ստեղծվեցին տարբեր ժան-
րերի և ոճի երգեր, օգտագործվեցին տարբեր կարգախոսներ, որոնցից 
մեկն ավելի տարածական բնույթ ստացավ՝ «Դուխով» կարգախոսը, ինչը 
հաղորդակցության որոշ մասնագետներ գնահատեցին որպես հաջող-
ված․ այն կարճ է, հիշվող, առօրյայում կիրառելի, ոգևորում է Հայաստանի 
հասարակությանը, ներառում է նաև «Դու կարող ես» իմաստը։ Ստեղծվե-
ցին համացանցային տարբեր մեմեր (Internet memes), որոնք լայնորեն 
տարածվեցին սոցիալական ցանցերով («Մեմ» եզրը 1976 թվականին 
առաջարկել է Ռիչարդ Դաուկինսը (Richard Dawkins)՝ բնութագրելու մշա-
կութային վարակիչ մասնիկները, որոնք տարածվում են մեկից մյուսին։ 
Այսօր համացանցի օգտատերերի շրջանում, «համացանցային մեմ» եզ-
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րույթը բնութագրում է հումորի, ասեկոսեների, տեսանյութերի կամ կայքե-
րի լայնորեն տարածումը՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարա-
վորությամբ։ Այն կարող է տարածվել իր բնօրինակ տեսքով, սակայն հա-
ճախ փոփոխվում է օգտատերերի կողմից՝ ստանալով նոր երանգներ։ Մե-
մերը տարածվում են միկրոհարթությունում, սակայն ձևավորում են հա-
սարակության մակրոպատկերը, վերարտադրվում իմիտացիոն (նմանակ-
ման) տարբեր միջոցներով, հետևում մրցակցության կանոններին [8]։ Մե-
մերի հոգեբանական ազդեցությունը հանրության վրա դեռ պետք է պարզ-
վի մասնագետների կողմից, սակայն միանշանակ կարող ենք փաստել, որ 
հաղորդակցության մասնագետների կողմից մեմերի կիրառությունը հա-
մացանցային տարատեսակ արշավների ժամանակ օրեցօր աճում է, ինչը 
խոսում է մեմերի ազդեցության գիտական ուսումնասիրության անհրա-
ժեշտության մասին:  

Լայնորեն կիրառվեց շերեփներով արշավը, որ միջազգային գիտական 
հարթակում հայտնի է «Cacerolazo» անվամբ։ Այս տեխնոլոգիան լայնորեն 
ճանաչված է լատինա-ամերիկյան մի շարք երկրներում 2000-ականների 
սկզբում տեղի ունեցած արշավներից, որոնք ֆինանսական դժվարություն-
ների դեմ էին ուղղված և կրում էին քաղաքական բնույթ։ 2001 թվականին 
Արգենտինայում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ լայնորեն 
կիրառվեց «Cacerolazo» տեխնոլոգիան, որը կրում էր «Մենք պետք է 
ազատվենք բոլորից։ Ոչ ոք չպետք է մնա» կարգախոսները՝ մատնանշելով 
հասարակության և քաղաքական գործիչների անհամաձայնությունը [9]: 
Այս տեխնոլոգիան վարակիչների շարքին կարող ենք դասել՝ նախ և առաջ 
շերեփների և տարաների ձայները գրավում են բոլորի ուշադրությունը, այն 
հեշտ է օգտագործել և ունակ է մոբիլիզացնել հասարակությանը, մարդիկ 
կարողանում են մասնակցել գործընթացներին հենց իրենց տներից, մի 
կողմից ներգրավվելով գործընթացներին, մյուս կողմից մնալով իրենց հա-
րազատ միջավայրում։ «Cacerolazo»-ն, ըստ էության, քաղաքացիական հա-
սարակության դժգոհության նոր ձև է, որը քաղաքականացնում է հասա-
րակությանը և հեռու է ամբոխահաճությունից (պոպուլիզմից), իր առջև դնե-
լով մեկ ընդհանրական պահանջ՝ հաշվետու դարձնել իշխանությանը [10]: 
«Cacerolazo»-ն տարբեր տարիներին կիրառվել է աշխարհի մի շարք երկր-
ներում, այդ թվում նաև վերջին տարիներին եվրոպական երկրներում տեղի 
ունեցած «գունավոր հեղափոխությունների» ժամանակ։  

Հմտորեն կիրառվեցին նաև ավտոմեքենաների ազդանշանները. 
միանման ազդանշանները միաժամանակ միտված էին ինչպես հասարա-
կությանը համախմբելու, այնպես էլ արշավի վրա ուշադրություն հրավի-
րելու համար։ Նոր տեխնոլոգիաներին զուգահեռ, կիրառվեցին նաև դա-
սական տեխնոլոգիաները։ Հմտորեն կիրառվեց «լռության պարույր» 
տեխնոլոգիան՝ գերիշխող դիրք ստացավ մեկ կարծիք, իսկ հռչակված 
«փոքրամասնությունն» այլևս չարտահայտեց իր կարծիքը։ Արդյունքում, 
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բողոքի ելած հանրության բոլոր պահանջներն իրականացվեցին՝ հրաժա-
րական ներկայացրեց ոչ միայն վարչապետ Ս․ Սարգսյանն, այլև ողջ կա-
ռավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ԱԺ-ում ընտրվեց ՀՀ վարչապետ և 
հայտարարեց, որ Հայաստանում սպասվում են նոր արտահերթ խորհր-
դարանական ընտրություններ։  

Կլինե՞ր, արդյոք, իշխանափոխություն, եթե չլիներ սոցիալական ցան-
ցերի կենդանի հեռարձակումներն ու ԶԼՄ-ների անդրադարձը։ Հաղոր-
դակցության մասնագետների ու քաղաքագետների հետ իրականացված 
մեր հարցումների արդյունքները փաստում են՝ հավանաբար՝ ոչ։ Չնայած 
տարբեր միջազգային հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ սոցիալա-
կան ցանցերի զարգացումն ու 24/7 բնույթը սթրեսի են ենթարկել հաղոր-
դակցության մասնագետներին և խախտել աշխատանք-մասնավոր կյանք 
հարաբերությունների հավասարակշռումը (բալանսը) [11], այնուամենայնիվ, 
որպես մասնագիտական գործիք դյուրացրել են հանրության հետ հարաբե-
րությունների ձևավորումը և նպատակային ծրագրերի իրականացումը։ 

Հետհեղափոխական իրադարձություններն ու հանրային կապերը 
ՀՀ արդեն նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի և ողջ կառավա-

րության հրաժարականից հետո, պայմանականորեն կարող ենք անվանել 
հետհեղափոխական շրջան։ Այս կարծիքը կիսում են հաղորդակցության 
մի շարք մասնագետներ և քաղաքագետներ [12]: Սակայն ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինյանի թիմը դեռ շարունակում է հեղափոխական հայտարա-
րությունները, գործընթացները որակելով որպես հեղափոխության շարու-
նակությունը, այդպիսով փորձելով պահել հասարակության ուշադրութ-
յունն ու աջակցությունը։  

2017-2018 թվականներին Հայաստանում կազմակերպվեցին մի շարք 
մշակութային, սոցիալական և հասարակական նախագծեր, սակայն 
առավել քան երբեք, հասարակությունը քաղաքականացվեց և գրեթե բո-
լոր իրադարձությունները կրեցին քաղաքական բնույթ։ Հեղափոխության 
ողջ ընթացքում (և հետո) կարմիր գծով անցնում էր «հանդուրժողակա-
նության, սիրո» և թափանցիկության գաղափարախոսությունը։ Հենց այս 
համատեքստում են մասնագետները տեսնում Ազգային ժողովի և նախա-
գահական նստավայրի դարպասների բացումը։ Քայլ, որը խորհրդանշում 
է պետական բարձրագույն ինստիտուտների՝ հասարակությանը մոտ 
գտնվելն ու հրապարակային լինելը։ Հրապարակայնության տեսանկյունից, 
մեր ուսումնասիրության ժամանակաշրջանում, բացարձակ մեծամասնութ-
յան կարծիքով առանձնանում է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վերջի-
նիս արձագանքը նախագահական նստավայրի մոտ բողոքող հանրութ-
յանը [13], վերջիններիս առերես հանդիպելը, թեժ քննարկումների ժամա-
նակ հաշտարարի դեր ստանձնելը [14], տարբեր միջոցառումների մաս-
նակցելը, մանուկներին պաղպաղակ հյուրասիրելն ու պատանիների հա-
մար համբուրգեր պատրաստելը նոր երևույթ էր Հայաստանի հասարա-
կության համար, որը գնահատվեց և՛ հաղորդակցության մասնագետների 
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կողմից, և՛ հասարակության։ Արմեն Սարգսյանը, չնայած խորհրդարանա-
կան երկրին հատուկ նախագահի սահմանափակ լիազորություններին, 
դիրքավորվել է, որպես պետական գործիչ, ում խոսքն ու կարծիքը ցան-
կանում են լսել, ում ցանկանում են տեսնել միջազգային տարբեր միջոցա-
ռումներին Հայաստանը ներկայացնողի դերում։  

Հաջողության հասնելով հանրապետական մակարդակում՝ ամռանը 
ցույցերն ու բողոքներն ուղղվեցին Երևանի քաղաքապետարան։ Քաղա-
քապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո նշանակվեց Երևա-
նի ավագանու արտահերթ ընտրություններ, որին մասնակցեց 12 քաղա-
քական սուբյեկտ։ Մասնագետների գնահատմամբ, այս ընտրությունները 
նորընտիր իշխանության կողմից օգտագործվեց որպես «ստուգատես»՝ 
խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Նիկոլ Փաշինյանի թի-
մը ընտրություններին մասնակցեց նորաստեղծ «Իմ քայլը» դաշինքով։ 
Գրեթե ողջ քարոզարշավն իրականացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրութ-
յունների բնույթը էականորեն տարբերվեց նախորդ ընտրություններից, 
տարբերվեցին նաև կիրառված գործիքներն ու տեխնոլոգիաները։ Նիկոլ 
Փաշինյանը որակեց Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունները 
հեղափոխության շարունակություն և մենամարտ «հեղափոխականների» 
և «հակահեղափոխականների» միջև։ Ծրագրային քաղաքականությունը 
մղվեց երկրորդ պլան՝ առջևում թողնելով քաղաքական կարգախոսները։ 
Հետհեղափոխական շրջանում, դեռևս ունենալով Ազգային ժողով՝ ՀՀԿ 
մեծամասնությամբ, «Իմ քայլը» դաշինքն օգտագործեց «հանուն հեղափո-
խության» ուղերձը՝ կոչ անելով մարդկանց քվեարկել իրենց օգտին, քանի 
որ քվեարկում են հեղափոխության օգտին, այդպիսով ռեալիզացնում հե-
ղափոխությունը։ «Իմ քայլը» դաշինքի կողմից իրականացված գրեթե ողջ 
քարոզարշավի ընթացքն ուղղված էր ՀՀԿ դեմ, չնայած ՀՀԿ-ն չէր մաս-
նակցում Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններին։ Այս մարտա-
վարությունը նպաստեց հասարակությանը կենտրոնացնել մեկ գաղափա-
րի շուրջ՝ հեղափոխությունը դեռ ավարտված չէ։ Վարչապետի և նրա թիմի 
կողմից, ուժերը բաժանվեցին «սևերի» և «սպիտակների», իսկ ընտրութ-
յունները հենց այդ «սևերի» և «սպիտակների» միջև պայքարի։  Ուսումնա-
սիրության ընթացքում հստակ ընդգծվում էր այն, որ չնայած հանրային կա-
պերի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխված էր և կարևորված, բայցևայն-
պես արժեզրկված էր «մամուլի քարտուղարի» ինստիտուտը: Հայեցողա-
կան պաշտոն զբաղեցնողները ժամանակ առ ժամանակ ազատվում էին 
աշխատանքից՝ չհասցնելով ծանոթանալ նույնիսկ ոլորտի խնդիրներին: 
Հայկական PR մրցանակաբաշխության ժամանակ առաջին անգամ «Տար-
վա լավագույն մամուլի քարտուղար» չհայտարարվեց, որովհետև քաոսա-
յին իրավիճակում մամուլի քարտուղարները չհասցրեցին դիրքավորվել: 
Վերը նշված ժամանակահատվածում փոփոխության ենթարկվեց նաև 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, որտեղ համապա-
տասխան վարչության պետի և մամուլի քարտուղարի գործառույթները 
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նույնականացվեցին, ինչի արդյունքում ոլորտում մեծ դժգոհության ալիք 
բարձրացավ: Վերադասավորումներն ու վերակազմավորումները բերեցին 
նրան, որ պետական գերատեսչական կառույցների աշխատանքային բնա-
կանոն ընթացքը խաթարվել էր, շատ գերատեսչությունների աշխատակից-
ներ մատնվել էին անգործության՝ ներքին հաղորդակցության բացակա-
յության պատճառով: Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 
ուսումնասիրությունների արդյունքները վելուծելու ժամանակ առանձնացել 
էր չեզոք, անկողմնակալ աշխատանքային օրակարգով, ինչն էլ մեծացրել է 
հասարակության վստահությունը վերոնշյալ կառույցի նկատմամբ:  

 Այսօր Հայաստանում նոր քաղաքական իրավիճակ է՝ պայքար կո-
ռուպցիայի դեմ, քաղաքական թիմերի վերադասավորումներ, ինչպես 
նաև հասարակության հետ շփման նոր կառուցակարգերի ձևավորում, 
որոնք լուրջ մարտահրավերներ են: Հանրային կապերի ոլորտում դեռ 
քաոսային իրավիճակ է, կառավարության նորանշանակ անդամներից ոչ 
բոլորն ունեն փորձառություն, հետևաբար հանրային կապերի տեսանկյու-
նից դեռևս չեն պատկերացնում ինչպես ապահովել հաղորդակցումն 
իրենց գերատեսչության և հանրության միջև: Ոմանք հետևում են վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինյանի օրինակին՝ իրենց ասելիքը սոցիալական ցանցե-
րով կենդանի հեռարձակելով, բայց նաև հարկ է կարևորել ԶԼՄ-ների հետ 
աշխատանքը, գերատեսչությունների ամբողջական թափանցիկությունը, 
հանրույթին ծառայություններ մատուցելու վարքագծային էթիկան:  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

АРМЕНИИ 
АСТГИК АВЕТИСЯН 

Ереванский государственный университет 

Специалисты по связям с общественностью используют различные 
инструменты и технологии для эффективности своей работы, чтобы 
донести соответствующие сообщения до широкой аудитории. Тради-
ционная коммуникация трансформируется под влиянием круглосуточ-
ного формата социальных сетей подвергается трансформации,  что 
ставит новые задачи перед профессионалами в области коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникация, социальные сети, связи с 
общественностью, политическая коммуникация, паблисити, СМИ, PR 
инструменты и технологии, смена власти, лидер мнения. 

 
 
 
 
 
 

TRANSFORMATION OF TRADITIONAL COMMUNICATION IN ARMENIA  
ASTGHIK AVETISYAN 

Yerevan State University 

Public relations specialists use a variety of tools and techniques for the 
effectiveness of their work to deliver relevant messages to a large audience. 
Traditional communication is being transformed by the impact of the 24/7 
social media format, which brings new challenges for communication 
professionals. 

Keywords: communication, social media, public relations, political 
communication, publicity, mass media, PR tools and techniques, regime 
change, opinion leader. 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 

Սոցիալական գովազդը ոչ առևտրային գովազդի տեսակ է, որն 
ենթադրում է սոցիալական ցանկալի վարքի խթանում և չի ենթադ-
րում տնտեսական շահույթ: Մեր կողմից իրականացված հակածխա-
խոտային սոցիալական գովազդների վերաբերյալ հետազոտության 
արդյունքները մատնանշում են, որ սոցիալական գովազդը կարող է 
լինել արդյունավետ միայն այն դեպքում, եթե դրա ներգործության 
արդյունքում փոխվում է անձի իրականության սուբյեկտիվ մոդելը 
կամ սոցիալական գովազդի ներգործությունը սկսվում է անձի կա-
յացման վաղ փուլերում և դրա ազդեցության ներքո սուբյեկտիվ մո-
դելը ոչ թե փոխվում է, այլ նոր ձևավորվում է:  

Բանալի բառեր․ գովազդ, սոցիալական գովազդ, հոգեբանա-
կան ներգործություն, հուզական ներգործություն, վարք: 

 
Գովազդն ուժ է, որը խթանում է ցանկալի կամ երբեմն ոչ ցանկալի 

ապրանքների և ծառայություններ գնման գործընթացը (առևտրային գո-
վազդ), դրդում է զբաղվել բարեգործությամբ մեզ համար անհասկանալի 
պատճառներով (սոցիալական գովազդ), ընտրել երբեմն կասկածելի համ-
բավ ունեցող քաղաքական գործիչներին (քաղաքական գովազդ), և փո-
փոխել առողջ ապրելակերպին առնչվող մեր կյանքի ոճը (սոցիալական 
գովազդ) [8]. 

Սոցիալական գովազդը առավել ու առավել կարևորվում է վերա-
փոխվող աշխարհակարգի պայմաններում, երբ անհրաժեշտ է մարդկանց 
լայն խմբերին ուղղորդել դեպի որոշակի հասարակական ցանկալի 
վարքաձև՝ համավարակի պայմաններում մնալ տանը կամ պահպանել 
սոցիալական տարածություն: 

Հիմնահարցի նկարագրություն: Դեռ նախորդ դարի սկզբին  
ԱՄՆ-ում ձևավորված և այսօր ամբողջ աշխարհում հանրային կարծիքի 
ձևավորման համար լայն տարածում ունեցող սոցիալական գովազդը ոչ 
առևտրային գովազդի տեսակ է, որն ենթադրում է սոցիալական ցանկալի 
վարքի խթանում և չի ենթադրում տնտեսական շահույթ: Այն ժողովրդա-
վարական՝ հորիզոնական, զանգվածային հաղորդակցության տարատե-
սակ է, որի նպատակը հասարակությանը սոցիալական նշանակալի տե-
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ղեկույթի փոխանցումն է, որն էլ իր հերթին ուղղված է հանրային կարծի-
քի, վարքի, նորմերի ձևավորմանը և փոփոխությանը: Զարգացած երկր-
ներում սոցիալական գովազդի խնդիրներից մեկը քաղաքացիական հա-
սարակության անդամների ներգրավումն է սոցիալական խնդիրների լուծ-
ման գործընթաց, և փաստացի նաև կառավարման գործընթաց, ինչը 
նպաստում է ժողովրդավարացման ամրապնդմանը: Մյուս կողմից, ժո-
ղովրդավարացման գործընթացը, որում խոսքի ազատությունը և ազատ 
ընտրությունը առաջնային արժեք են համարվում նպաստում է հանրային 
կարծիքի ձևավորմանը միտված տարբեր գործիքների մշակմանը, որոնց 
թվում է սոցիալական գովազդը [1]:  

Անկասկած է, որ «գովազդ» եզրույթն առաջացնում է համապատաս-
խան զուգորդություններ, որոնք կապված են վաճառքի, շուկայավարման 
(մարքեթինգի), գովերգման գործընթացի հետ և այդ իմաստով սոցիալա-
կան գովազդն անշուշտ դուրս է մնում այս կարծրատիպային պատկերա-
ցումների շարքից: Ինչպես արդեն նշեցինք, սոցիալական գովազդի նպա-
տակը գովասանքը և վաճառքը չեն: Ի տարբերություն առևտրային գո-
վազդի՝ սոցիալական գովազդի նպատակները կարճաժամկետ չեն, քանի 
որ դրդել գնման գործընթացը շատ ավելի հեշտ է, քան դրդել ձերբազատ-
վել որևէ բացասական սովորությունից կամ համապատասխան ցանկալի 
վարքագիծ ամրապնդել: Տարբերությունն ավելի ակնհայտ է դառնում, երբ 
հասկանում ես, որ առաջին դեպքում մարդը ձեռք է բերում որևէ նոր ապ-
րանք կամ ծառայություն կամ Է. Ֆրոմմի տերմինաբանությամբ ձգտում է 
«ունենալ» [11], երկրորդ դեպքում նա կորցնում է որևէ բան՝ սովորություն, 
անտարբեր ապրելու հնարավորություն, անտեղյակ լինելու պատրանք: 
Կորցնել միշտ ավելի դժվար է, քան ձեռք բերել, նույնիսկ, եթե ձեռք ես 
բերում ընդամենը մաստակ, իսկ կորցնում ես թեև բացասական, բայց սե-
փական սովորություն: Մեր հետազոտությունները փաստում են, որ նույ-
նիսկ եթե սոցիալական գովազդը կոչ է անում, որ պետք է պարբերաբար 
բուժզննում անցնել և անձը սկսում է հասկանալ դրա կարևորությունը, 
նույնիսկ այդ դեպքում բուժզննմանը չգնալը ավելի հեշտ է, քան գնալը: Եվ 
սա է պատճառը, որ սոցիալական գովազդի ոլորտը շատ ավելի մասնա-
գիտական գիտելիք և հմտություն է պահանջում, քան գովազդի ցանկացած 
այլ տեսակի դեպքում: Մեր պնդմամբ սոցիալական գովազդը դրդում է «լի-
նել», այլ ոչ «ունենալ» և այս փաստի գիտակցումը կարող է շատ ավելի 
արդյունավետ դարձնել այն: 

Սոցիալական գովազդում կիրառվող արդյունավետ հոգեբանական 
այլ միջոց է «խնդիր-լուծում» սցենարի կիրառումը: Այս դեպքում գովազ-
դային հաղորդակցությունը չի ելնում պատրաստի պահանջմունքների 
փաստից, այլ ձևավորում է դրանք: Ի սկզբանե գովազդի միջոցով ձևա-
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վորվում և ներկայացվում է խնդիրը, որը սպառնում է անձի անվտանգութ-
յանը: Խնդիրը լուծելու և վտանգից խուսափելու ցանկությունն ի հայտ է 
բերում բացասական ազդակ, որի ներգործության ներքո անձի մոտ ի 
հայտ է գալիս խնդիրը լուծելու պահանջմունք, այսինքն՝ արդիականաց-
վում է նոր պահանջմունք: Բավարարված պահանջմունքները երևակա-
յություն չեն ծնում, սակայն եթե անձն ինչ-որ բանի կարիք ունի, նրա երևա-
կայության մեջ ի հայտ են գալիս այդ պահանջմունքի բավարարման հա-
մար անհրաժեշտ առարկաների պատկերներ և պատկերացում դրանք 
ձեռք բերելու ճանապարհների մասին [9]:  

Ս. Յակշտիենեն և գործընկերները (Sandra Jakštienė, Dalia Susnienė 
and Valdas Narbutas) ամփոփելով որոշ հեղինակների տեսական վերլու-
ծությունները (Blackwell, Miniard and Engel, 2005; Mažeikaitė, 2001; 
Čereška, 2004; Kotler et al 2003; Lamb, Hair, McDaniel 1992; Dolak, 2007; 
Jokubauskas, 2007, Iljin, 2000)՝ արձանագրում են, որ գովազդն ազդեցիկ 
է, եթե ներգործում է անձի կոգնիտիվ ասպեկտների վրա [5]: Մենք կարևո-
րում ենք գովազդի ներգործությունը ինչպես անձի կոգնիտիվ, այնպես էլ 
հուզական ոլորտների վրա՝ միևնույն ժամանակ գովազդում կիրառվող 
ռացիոնալ և հուզական ազդակների նշանակալիությունն ու կարևորութ-
յունը կարող է պայմանավորված լինել գովազդի առարկայով և թիրախա-
յին լսարանի առանձնահատկություններով: Հարկ է նշել նաև, որ ցանկա-
ցած ազդակի, երևույթի ընկալումը ունի և՛ ճանաչողական, և՛ աֆֆեկտիվ 
բաղադրիչ, այսինքն՝ ընկալումն իր մեջ ենթադրում է երևույթի ճանաչումը, 
բայց միևնույն ժամանակ դրա հուզական գնահատականը՝ «լավ», «վատ» 
կամ «դուրեկան», «ոչ դուրեկան»: Հարկ է նշել, որ հուզական ազդեցութ-
յունը կարող է լինել տարբեր՝ հաշվի առնելով այն, որ հույզերը լինում են 
դրական և բացասական: Համաձայն չենք «The Psychological Impact of 
Advertising on the Customer Behavior» [5] հոդվածում ներկայացված հեղի-
նակների այն մտքին, որ գովազդը համարվում է արդյունավետ սպառող-
ների մոտ այն դիտելուց հետո դրական հույզերի առաջացման դեպքում: 
Մեր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կան բազմաթիվ գովազդ-
ներ, որոնք բացասական հույզեր՝ զայրույթ, վախ, տխրություն առաջաց-
նելով ևս կարող են լինել արդյունավետ, հատկապես, երբ խոսքը վերա-
բերում է սոցիալական գովազդին:  

Սոցիալական գովազդի ներազդման հոգեբանական վերլուծությունը 
պահանջում է որքան հնարավոր է հստակ պատկերացում ունենալ սպա-
ռողների բոլոր հնարավոր պատասխան հակազդումների վերաբերյալ, 
այդ հակազդումներն առաջ բերած ազդակների վերաբերյալ, և դրանց 
միջև առկա պատճառահետևանքային կապի մասին [8]:  
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Հետազոտության և ստացված արդյունքների նկարագրություն: 
Տվյալ հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել սոցիալական գովազդի ներ-
գործության հիմնական հոգեբանական ասպեկտները հակածխախոտա-
յին սոցիալական գովազդների օրինակի վրա: 2019 թ. մեր կողմից իրա-
կանացվել էր հակածխախոտային սոցիալական գովազդների ներգոր-
ծության արդյունքում հետազոտության մասնակիցների մոտ ի հայտ եկած 
հիմնական սոցիալական պատկերացումների ուսումնասիրություն: 
Ուսումնասիրվել են հստակ հակածխախոտային բովանդակություն ունե-
ցող 4 սոցիալական գովազդներին ի պատասխան արտահայտած հիմնա-
կան կարծիքները: Հետազոտությունն իրականացվել է ֆոկուս խմբի մե-
թոդով (հետազոտվել է 2 ֆոկուս խումբ, յուրաքանչյուրում 9 արական սեռի 
մասնակից 21-35 տարեկան՝ բոլորը ծխող): Սոցիալական գովազդները 
ընտրվել էին ըստ նրանցում առկա ներգործության մեթոդի՝ 2 գովազդ 
ուղղված ռացիոնալ մոտիվացիային և 2 գովազդ հուզական մոտիվացիա-
յին ուղղված: Հետազոտության մասնակիցներին դրանք ցուցադրվել են 
միասին՝ անձի վրա ամբողջական ներգործություն ապահովելու համար, 
առանձին հուզական և ռացիոնալ ազդակների արդյունավետության գնա-
հատման խնդիր մեր առջև դրված չէր:  

Վերլուծության արդյունքում մեր կողմից դուրս բերված պատասխան-
ները խմբավորվել են հիմնական հինգ կատեգորիաների ներքո, որոնք 
ներկայացված են ստորև: Այսպիսով, հետազոտվող երիտասարդների 
հիմնական պատկերացումներն են՝  

• Գովազդը կարևոր է, սակայն այն չի կարող փոխել անձի սովո-
րությունները (մեջբերում «Կարծում եմ այս գովազդները պետք է ցույց 
տալ դպրոցում սովորողներին, իմ դեպքում սա դժվար ազդեցություն ու-
նենա», տղամարդ 32 տ.): 

• Գիտակից մարդը վերահսկում է գործընթացը (մեջբերում «Հենց, 
որ ինձ պետք լինի, էլ չեմ ծխելու», տղամարդ 27 տ.): 

• Ծխելը վատ սովորություն է, բայց ունի հանգստացնող և լիցքաթա-
փող գործառութ (մեջբերում «Հենց որ նյարդայնանում եմ, միայն ծխա-
խոտն է ինձ հանգստացնում», տղամարդ 32 տ.): 

• Ծխելը տղամարդուն ավելի առնական և գրավիչ է դարձնում (մեջ-
բերում «Ինձ թվում է ծխելը միշտ ավելի գրավիչ է դարձնում մեզ», տղա-
մարդ 22 տ.): 

• Գովազդներում նկարագրվող բացասական հետևանքների ընդու-
նում, միևնույն ժամանակ սեփական անձի հետ դրանց կապի ժխտում 
(մեջբերում «Մեր ընտանիքում բոլորն էլ ծխում են, մենք առողջական 
խնդիրներ չունենք», տղամարդ 22 տ.): 
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• Ծխելու բացասական հետևանքները գովազդում գերագնահատ-
ված են (մեջբերում «Պապիկս ապրել է մինչև 98 տարեկան և միշտ ծխել 
է», տղամարդ 29 տ.): 

Ստացված արդյունքների վերլուծություն: Ստացված արդյունքները 
մատնանշում են, որ սոցիալական գովազդը կարող է լինել արդյունավետ 
միայն այն դեպքում, եթե դրա ներգործության արդյունքում փոխվում է 
անձի իրականության սուբյեկտիվ մոդելը կամ սոցիալական գովազդի 
ներգործությունը սկսվում է անձի կայացման վաղ փուլերում և դրա ազդե-
ցության ներքո իրականության սուբյեկտիվ մոդելը ոչ թե փոխվում է, այլ 
նոր ձևավորվում է: Պատճառն այն է, որ անձի գիտակցության մեջ առկա 
են պատկերացումներ, որոնց շնորհիվ նա կողմնորոշվում է նրան շրջա-
պատող կյանքի պայմաններում, որոշում է կայացնում, տարբերակում 
«լավն» ու «վատը» և այլն: Երբեմն կարծրատիպային բնութ ունեցող նման 
պատկերացումները բավականին դժար են փոփոխության ենթարկվում, 
սակայն զարգացման վաղ փուլերում հնարավոր է սոցիալապես ընդունելի 
և ցանկալի սոցիալական պատկերացումների ձևավորումը: Ակնհայտ է, 
որ այս դեպքում շատ մեծ է սոցիալական ուսուցման դերը և անձի համար 
ռեֆերենտային դարձած այլ անձանց վարքը:  

Մեր հետազոտությունները հաստատում են Ա. Կարմինի [10] այն 
միտքը, որ մեկ, երկու, նույնիսկ 10 ցուցադրությունները դժվար թե դիրքո-
րոշում կամ աշխարհընկալում փոխեն և դա է պատճառը, որ գովազդն 
ընտրում է հույզերի լեզուն, քանի որ նույնիսկ մեկ ցուցադրությունը բա-
վական է տխրության կամ վախի հույզ առաջացնելու համար: Սակայն 
հույզ առաջացնելը դեռ դիրքորոշման և վարքային փոփոխություն չի նշա-
նակում: Արդեն մի քանի տարի է ինչ ծխախոտի վրա գրված է ծխելու բա-
ցասական հետևանքների մասին, դա երբեմն ամրապնդվում է նաև վի-
զուալ պատկերներով, ինչն անշուշտ շատ ավելի ազդեցիկ է, սակայն եր-
բեմն ոչ արդյունավետ արդեն ձևավորված բացասական սովորություն-
ների հաղթահարման համար: Մեր հետազոտության ընթացքում արձա-
նագրվել են մարդկանցից կարծիքներ և պատմություններ այն մասին, որ 
ինչ-որ մեկի պապը և՛ ծխել է, և՛ խմել է, և՛ միևնույն ժամանակ ապրել է 98 
տարի կամ մատնացույց է արվել որևէ մարդու օրինակը, որը առողջ ապ-
րելակերպ է վարել, սակայն երիտասարդ տարիքում հիվանդացել և այլն: 
Նման երևույթը կոչվում է սելեկտիվ ընկալում, այսինքն՝ մարդը իրեն 
շրջապատող հազարավոր օրինակներից ընտրում է հենց այն մեկը, որն 
արդարացնում է կյանքի հանդեպ իր ունեցած փիլիսոփայությունը, պատ-
կերացումները և դիրքորոշումները՝ երբեմն ժխտելով իրականությունը, 
երբեմն ռացիոնալացման ենթարկելով սեփական վարքը, երբեմն էլ կի-
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րառելով այլ պաշտպանական կառուցակարգեր: Նմանօրինակ պատկե-
րացումների և դիրքորոշումների պարագայում, գովազդը պետք է կարո-
ղանա ներշնչել, որ անձը ոչ թե ձերբազատվում է ինչ-որ սովորությունից, 
այլ ձեռք է բերում, օրինակ, առողջություն կամ սոցիալական ավելի բարձր 
կարգավիճակ: Այդպես օրինակ՝ ատամի մածուկի գովազդում ոչ մաքուր 
ատամները դադարում են ներկայացվել իբրև անձնական հիգիենայի 
խնդիր, այլ ներկայացվում են որպես սոցիալական շփումների համար խո-
չընդոտ հանդիսացող երևույթ: Այսինքն՝ խնդիրն այլևս դադարում է ըն-
կալվել իբրև անձնական և ստանում է սոցիալական երանգ՝ մատնանշե-
լով այն սոցիալական դերը, որը կարելի է ձեռք բերել փայլուն ժպիտ ունե-
նալու պարագայում: Տվյալ դեպքում գովազդը ստիպում է մտածել, որ ան-
ձը ձեռք է բերում միանգամից և՛ սպիտակ ժպիտ, և՛ սոցիալական ցան-
կալիություն: Գնման գործընթացն այլևս վերաբերում է ոչ նյութական ար-
ժեքի ձեռքբերմանը: Նման կերպ հակածխախոտային գովազդը կարող է 
ներկայացվել ոչ միայն որպես առողջությանը վնասող սովորությունից 
ձերբազատվելու կոչ, քանի որ, ինչպես մատնանշեցին մեր կողմից ստաց-
ված արդյունքները, մարդիկ ժխտում են այդ կապը, այլ որպես այլևս ոչ 
նորաձև վարքի փոխարինում ավելի նորաձև սոցիալական նշանակութ-
յուն ունեցող վարքով: Այսինքն՝ անհրաժեշտ է չծխելը դարձնել նորաձև և 
գրավիչ:  

Այսօր արդիականացված է նոր վարքաձևերի ձևավորման այլ մի-
տումներ, որոնք խթանում են առողջ ապրելակերպը և ծխելը թողնելը ներ-
կայացնում են որպես COVID-2019 համավարակի հաղթահարման միջոց՝ 
հիմնվելով հասարակությունում արթնացած ուժեղ հուզական ազդակների 
վրա՝ մահվան վախ և այլն: CNN-ը ենց այս միտումն օգտագործելով մեկ-
նարկել է սոցիալական գովազդի նոր շարք, որն ուղղված է թոքերի մաքր-
մանը և առողջացմանը՝ «Եթե երբևէ մտածել եք ծխելը թողնելու մասին, 
ապա ներկա համավարակից հարմար ժամանակ չկա» (If you've been 
thinking about quitting smoking, there's no time like the present pandemic) 
կարգախոսով [12]: 

 
 
Եզրակացություններ  
1. Սոցիալական գովազդը կարող է լինել արդյունավետ միայն այն 

դեպքում, եթե դրա ներգործության արդյունքում փոխվում է անձի իրակա-
նության սուբյեկտիվ մոդելը, սոցիալական պատկերացումներն ու դիրքո-
րոշումները, և այդ պատճառով սոցիալական գովազդի ներգործությունը 
պետք է սկսվի անձի կայացման վաղ փուլերում:  

2. Հետազոտության արդյունքները փաստել են, որ ծխող երիտա-
սարդների հիմնական պատկերացումները սոցիալական գովազդներում 
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առկա կոչերի վերաբերյալ ունեն ժխտողական բնույթ: Երիտասարդները 
սոցիալական հակածխախոտային գովազդները համարում են շատ կար-
ևոր և օգտակար ներգործության միջոց, որը սակայն իրենց վրա անձամբ 
շատ փոքր ազդեցություն ունի:  

3. Հակածխախոտային գովազդը պետք է ներկայացնի ոչ միայն 
առողջությանը վնասող սովորությունից ձերբազատվելու կոչ, այլև կոչ 
անի այլևս ոչ նորաձև վարքը փոխարինել ավելի նորաձև սոցիալական 
նշանակություն ունեցող վարքով: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
ЭЛИНА АСРИЯН, ДАВИД АЙРАПЕТЯН 

Ереванский государственный университет 
 

Социальная реклама - это вид некоммерческой рекламы, который 
подразумевает формирование и продвижение социально желательного 
поведения и не предполагает экономической выгоды. Результаты 
нашего исследования анти-табачной социальной рекламы показывают, 
что социальная реклама может быть эффективной, если она меняет 
субъективную модель реальности человека, или воздействие социаль-
ной рекламы начинается на ранней стадии развития человека, в 
процессе ее формирования. 

Ключевые слова: реклама, социальная реклама, психологическое 
воздействие, эмоциональное воздействие, поведение. 

 
 
 
 
 
 

THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF SOCIAL ADVERTISING 
ELINA ASRIYAN, DAVIT HAYRAPETYAN 

Yerevan State University 
 

Social advertising is a type of non-commercial advertising that implies 
the promotion of socially desirable behavior and does not imply an economic 
profit. The results of our research on anti-tobacco social advertising indicate 
that social advertising can be effective if it changes the subjective model of 
a person's reality, or the impact of social advertising begins at an early stage 
of a person's development when it is just forming. 

Keywords: advertising, social advertising, psychological impact, 
emotional impact, behavior. 
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	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼԱՁՈՐ  ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
	Հոդվածում կատարվել է հողերի կադաստրային գնահատման մեթոդաբանության համեմատական գնահատում` հիմնված կադաստրային զուտ եկամտի և հողային ռենտայի որոշման վրա: Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր խոշորացված համայնքում կատարվել է հ...
	Բանալի բառեր. հողերի կադաստրային գնահատում, գնահատման քարտեզ, որակական և տնտեսական ցուցանիշներ:
	ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
	ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
	ԿՐԻՊՏՈԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
	ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ՈՐՊԵՍ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ
	ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

	Տնտեսագիտություն և կառավարում
	1. Ակադեմիական ինքնավարություն
	2. Կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) ինքնավարություն
	3. Աշխատակազմի կառավարման ինքնավարություն
	4. Ֆինանսական ինքնավարություն
	ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ՖՀՄՍ 15 ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
	Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները որդեգրած երկրներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտները 2018թ. հունվարի  1-ից իրականացրած գործունեությունից հասույթի (պայ...
	ՀՀ շինարարական կազմակերպությունների գործունեությունը լեցուն է իրավիճակների այնպիսի բազմազանությամբ, որը պայմանավորված է պայմանագրերում ամրագրված դրույթներով: Վերջիններիս վերաբերյալ շինարարական կազմակե...

	8. Крапивенцева С., МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», Пресс-центр АКГ «Деловой профиль», журнал «МСФО на практике» №10, октябрь 2015, https://www.delprof.ru/press-center/articles/2913/
	11. Kim Heng, Anita Pozo-Jones, AASB 15: Impact variable consideration can have on revenue recognition, KPMG, 20 June 2019, https://home.kpmg/au/en/home/insights/2019/06/aasb-15-impact-variable-consideration-revenue-recognition.html
	ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԹՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
	Համաշխարհային տնտեսական ազատության բաշխումը

	ՆԵՈԲԱՆԿԵՐԸ ԵՎ ՉԵԼԼԵՆՋԸՐ ԲԱՆԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ
	ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
	ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ  ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
	ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
	«ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

	Իրավագիտություն
	Քաղաքագիտություն
	10. Cinzia Daraio, Léopold Simar, Paul W. Wilson Central limit theorems for conditional efficiency measures and tests of the ‘separability’ condition in non‐parametric, two‐stage models of production // The Econometrics Journal, Volume 21, Issue 2, 1 ...
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ընտրանու ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ձեվաչափը
	ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ
	ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

	Հոգեբանություն
	12. ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը պարում է Ամուլսարի հանքի դեմ բողոքող երիտասարդների հետ, https://www.youtube.com/watch? reload=9&v=ENH0fSgNy30
	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ




