


Հրատարակվում է Հայաստանի Հանրապետության  
պետական կառավարման ակադեմիայի  

գիտական խորհրդի որոշմամբ 
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
Գ ի տ ա կ ա ն  հ ա ն դ ե ս  

Գլխավոր խմբագիր՝ ԱՐՍԵՆ ԼՈՔՅԱՆ 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ *  

ԱԲԵԼ ԱՂԱՆԲԵԿՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԳԱ ակադեմիկոս, 
ՌԴ նախագահին առընթեր 
ժողովրդական տնտեսության և 
պետական ծառայության 
ակադեմիա, Մոսկվա, ՌԴ 
ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 
Հ.գ.թ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա, 
Երևան, ՀՀ 
ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
Հ.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան, 
Երևան, ՀՀ 
ՄԱՆՎԵԼ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Տ.գ.թ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա, 
Երևան, ՀՀ 
ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄԵՆԿՈ 
Պետ. կառ. դոկ., պրոֆ., 
Ուկրաինայի մունիցիպալ 
կառավարման ակադեմիա, 
Կիև, Ուկրաինա 
ՓՈԼ ԲՐԱՈՒՆ 
Փ.գ.դ., վաստակավոր պրոֆ., 
Դալհաուզի համալսարան,  
Հալիֆաքս, Կանադա  
ԻԳՈՐ ԳԱՆՉԵՐՅՈՆՈԿ 
Ֆիզմաթ. գ.դ., պրոֆ., 
Բելառուսի պետական 
համալսարան,  
Մինսկ, Բելառուս  
ՉԵՆ ԴՈՒՆՍԻԱՈ 
Փ.գ.դ., Շանհայի միջազգային 
հետազոտությունների ակադեմիա,  
Շանհայ, Չինաստան 
ԱՇՈՏ ԵՆԳՈՅԱՆ 
Ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի 
պետական համալսարան, 
Երևան, ՀՀ 

 
 

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

ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ 
Պրոֆեսոր, Լիբանանի պետա-
կան կառավարման դպրոց,  
Բեյրութ, Լիբանան 

ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Ի.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ սահմա-
նադրական դատարան, ՀՀ 
պետական կառավարման 
ակադեմիա, Երևան, ՀՀ 

ՖՐԱՆԿ ՎՌԱՄ ԾԻՐՈՒՆԻԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Հարավային 
Կալիֆոռնիայի համալսարանի 
Սոլ Փրայս հանրային քաղաքա-
կանության դպրոց,  
Լոս Անջելես, ԱՄՆ 

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

ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա, 
Երևան, ՀՀ 

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատա-
րան, Ստրասբուրգ, Ֆրանսիա 

ԱԼԱՆ ՄԱՍԼՈՎ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի Կարլտոն 
համալսարանի հանրային քաղա-
քականության և կառավարման 
դպրոց, Օտտավա, Կանադա 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Ք.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիա, 
Երևան, ՀՀ 
ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան, 
Երևան, ՀՀ 
ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ 
ակադեմիկոս, Հայաստանի 
պետական տնտ. համալսարան, 
Երևան, ՀՀ 
ՎԱՀԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Ի.գ.դ., պրոֆ., Երևանի 
պետական համալսարան,  
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիա, Երևան, ՀՀ 
ՎԱԼԵՐԻ ՏԵՐՏԻՉԿԱ 
Պետ. կառ. դոկտ, պրոֆ.,  
«Կիև-Մոհիլա ակադեմիա» 
ազգային համալսարան,  
Կիև, Ուկրաինա 

ԼԵՍԼԻ ՓԱԼ 
Փ.գ.դ., պրոֆ., Կանադայի 
Կարլտոն համալսարանի 
հանրային քաղաքականության 
և կառավարման դպրոց, 
Օտտավա, Կանադա 
ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՐԴՅԱՆ 
Տ.գ.դ., պրոֆ., Տնտեսագի-
տության և կառավարման 
ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ 
 

 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն  Վ Ա Ր Չ Ա Ն Ի *   

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ (պատասխանատու քարտուղար), ԳՈՌ ՉԱՏԻՆՅԱՆ, ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ (խմբագիր), 
ԹԵՐԵԶԱ ԽԵՉՈՅԱՆ, ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ, ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՂՈՒՇՉՅԱՆ 

*Խմբագրական խորհրդի և վարչանու անդամների հետ կարելի է հաղորդակցվել Journal@paara.am էլ.փոստի միջոցով 



Рекомендовано к печати согласно решению ученого 
совета Академии государственного управления 

Республики Армения 
 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Н а у ч н ы й  ж у р н а л  

 
Главный редактор: АРСЕН ЛОКЯН 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т *  

ГРАНТ АВАНЕСЯН  
Д.пс.н., проф., Ереванский 
государственный университет, 
Ереван, РА  
АБЕЛ АГАНБЕГЯН 
Д.э.н., проф., Академик РАН, 
Академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, Москва, 
Российская Федерация 
РУБЕН АГУЗУМЦЯН 
К.пс.н., проф., Академия 
государственного управления 
Республики Армения,  
Ереван, РА  
ГРАНУШ АКОБЯН 
Д.ю.н., проф., Академия госу-
дарственного управления РА, 
Ереван, РА 
АРМЕН АРУТЮНЯН 
Д.ю.н., проф., Европейский  
суд по правам человека, 
Страсбург, Франция 
МАНВЕЛ БАДАЛЯН 
К.э.н., Академия 
государственного управления 
Республики Армения,  
Ереван, РА 
ВАЛЕРИЙ БАКУМЕНКО 
Доктор наук по гос. управлению, 
профессор, Академия 
муниципального управления, 
Киев, Украина  
ПОЛ БРАУН 
Д.ф.н., заслуж. проф., 
Университет Далхаузи, 
Галифакс, Канада  
ИГОРЬ ГАНЧЕРЕНОК 
Д.ф.-м.н., проф., Белорусский 
государственный университет, 
Минск, Беларусь 

ЧЭН ДУНСЯО 
Д.ф.н., Шанхайская академия 
международных исследований, 
Шанхай, Китай 

АШОТ ЕНГОЯН 
Д.п.н., проф., Ереванский 
государственный университет, 
Ереван, РА 

АНАТОЛИЙ ЖУРАВЛЕВ 
Д.пс.н., проф., Институт 
психологии Российской 
академии наук, действ. член 
РАН, академик РАО, Москва, 
Российская Федерация 

ФРАНК ВРАМ ЗЕРУНЯН 
Д.ю.н., проф., Сол Прайс школа 
публичной политики, Универ-
ситет Южной Калифорнии, 
Лос Анджелес, США 

СЕРГЕЙ КАЛЕНДЖЯН  
Д.э.н., проф., Высшая школа 
корпоративного управления 
Академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, Москва, 
Российская Федерация  

ДЖОРДЖ ЛАБАКИ 
Доктор наук по юриспруденции, 
публичным финансам и 
публичному управлению 
Профессор, Школа гос. 
управления Ливана 
Бейрут, Ливан 
МАРИАМ МАРГАРЯН 
Д.п.н., проф., Академия 
государственного управления 
Республики Армения,  
Ереван, РА 

АЛЛАН МАСЛОВ 
Д.ф.н, проф., Школа публичной 
политики и управления, 
Карлтонский университет, 
Оттава, Канада  

ЭДУАРД ОРДЯН  
Д.э.н., проф., Институт 
экономики и управления, 
Ереван, РА 

ЛЕСЛИ ПАЛ 
Д.ф.н., проф., Школа публичной 
политики и управления, 
Карлтонский университет, 
Оттава, Канада  
АЙК САРКИСЯН 
Д.э.н., проф., Eреванский 
государственный университет, 
Ереван, РА  
ВАГЕ СТЕПАНЯН 
Д.ю.н., проф., Eреванский 
государственный университет, 
Академия государственного 
управления Республики Армения, 
Ереван, РА 

ЮРИЙ СУВАРЯН  
Д.э.н., проф., академик НАН РА, 
Армянский государственный 
экономический университет, 
Ереван, РА 

ВАЛЕРИЙ ТЕРТЫЧКА 
Доктор наук по гос. 
управлению, профессор, 
Национальный университет 
“Киево-Могилянская Академия” 
Киев, Украина  

АШОТ ХАЧАТРЯН  
Д.ю.н., проф., Конституционный 
суд Республики Армения, 
Академия государственного 
управления РА, Ереван, РА  
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я *   
ХАЧАТУР БЕЗИРДЖЯН (ответственный секретарь), ГОР ЧАТИНЯН, ЛАВРЕНТИЙ МИРЗОЯН (редактор), 

ТЕРЕЗА ХЕЧОЯН, ВИЛЕН ХАЧАТРЯН, АРМЕН ЕЗЕКЯН, ЛАУРА ПЕТРОСЯН, АННА ГУЩЯН 
*С членами редакционного совета и редакционной коллегии можно связаться по электронной почте journal@paara.am 



Published by Decision of  
Scientific Council of the Public Administration  

Academy of the Republic of Armenia 
 

PUBLIC ADMINISTRATION 
S c i e n t i f i c  j o u r n a l  

Editor-in-chief: ARSEN LOKYAN 

E D I T O R I A L  C O U N C I L *  
 

ABEL AGANBEGYAN 
Doctor of Sciences (Economics), 
Professor, Russian Presidential 
Academy of National Economy 
and Public Administration under 
the President of the Russian 
Federation, Academician of 
Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation 

RUBEN AGHUZUMTSYAN 
PhD (Psychology), Professor, 
Public Administration Academy  
of RA, Yerevan, RA 

HRANT AVANESYAN 
Doctor of Sciences (Psychology), 
Professor, Yerevan State 
University, Yerevan, RA 

MANVEL BADALYAN 
PhD (Economics), Public 
Administration Academy  
of the Republic of Armenia, 
Yerevan, RA 

VALERY BAKUMENKO 
PhD, Professor 
Academy of Municipal 
Administration; Kyiv, Ukraine 

PAUL BROWN 
PhD, Professor Emeritus, 
Dalhousie University,  
Halifax, Canada 

CHEN DONGXIAO  
PhD, Shanghai Institutes for 
International Studies, 
Shanghai, China 

ASHOT ENGOYAN 
Doctor of Sciences (Political 
Science), Professor, Yerevan 
State University, Yerevan, RA 
IGOR GANCHERENOK 
PhD, Professor, Belarusian State 
University, Minsk, Belarus 

HRANUSH HAKOBYAN 
Doctor of Sciences (Law), 
Professor, Public Administration 
Academy of the Republic of 
Armenia, Yerevan, RA 

ARMEN HARUTYUNYAN 
Doctor of Sciences (Law), 
Professor, European Court of 
Human Rights,  
Strasbourg, France  

SERGEY KALENDZHYAN  
Doctor of Sciences (Economics), 
Professor, Graduate School of 
Corporate Management of the 
Academy of National Economy 
and Public Service at the 
President of RF, Moscow, 
Russian Federation 
ASHOT KHACHATRYAN  
Doctor of Sciences (Law), 
Professor, Constitutional Court of 
RA, Public Administration 
Academy of RA, Yerevan, RA 

GEORGES LABAKI 
PhD, Professor, School of Public 
Administration ENA Lebanon,  
Beirut, Lebanon 

MARIAM MARGARYAN 
Doctor of Sciences (Political 
Science), Professor, Public 
Administration Academy of the 
Republic of Armenia,  
Yerevan, RA 

ALLAN MASLOVE 
PhD, Professor 
School of Public Policy and 
Administration, Carleton 
University, Ottawa, Canada  

EDWARD ORDYAN 
Doctor of Sciences (Economics), 
Professor, Institute of Economics 
and Management, Yerevan, RA  

LESLIE PAL 
PhD, Professor 
School of Public Policy and 
Administration, Carleton 
University, Ottawa, Canada  

HAYK SARGSYAN 
Doctor of Sciences (Economics), 
Professor, Yerevan State 
University, Yerevan, RA 

VAHE STEPANYAN 
Doctor of Sciences (Law), 
Professor, Yerevan State 
University, Public Administration 
Academy of the Republic of 
Armenia, Yerevan, RA 

YURI SUVARYAN  
Doctor of Sciences (Economics), 
Professor, Full Member 
(Academician) of National 
Academy of Sciences of RA, 
Armenian State University of 
Economics, Yerevan, RA 

VALERIY TERTYCHKA 
PhD, Professor, National 
University of Kyiv-Mohyla 
Academy; Kyiv, Ukraine 

FRANK VRAM ZERUNYAN 
Doctor of Jurisprudence (Law), 
Professor, Sol Price School of 
Public Policy, University of 
Southern California, 
Los Angeles, USA 

ANATOLIY ZHURAVLEV 
Doctor of Sciences (Psychology), 
Professor, Institute of Psychology 
of the Russian Academy of 
Sciences, Academician of 
Russian Academy of Sciences, 
Academician of the RAE, 
Moscow, Russian Federation 
 

E D I T O R I A L  B O A R D  
KHACHATUR BEZIRJYAN (executive secretary), GOR CHATINYAN, LAVRENTI MIRZOYAN (editor),  

TEREZA KHECHOYAN, VILEN KHACHATRYAN, ARMEN YEZEKYAN, LAURA PETROSYAN, ANNA GHUSHCHYAN 

*You may contact with the Editorial Council and Editorial Board members via e-mail: journal@paara.am 

 



4 

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  

ԱՇՈՏ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ....................................................................................... 10 

ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  V ԴԱՐԻ ՀԱՅ  
ՄՏԱԾՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ .................................................................................. 25 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԴՈՆԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ԹՎԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ԿՈՍՄԵՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ..........................................38 

ԱՆՆԱ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 
ՔՈՎԻԴ -19 ՃԳՆԱԺԱՄՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ` ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՓԱԿՄԱՆ  
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ..................................................................................46 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ, ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
ԵՐԵՎԱՆԱՄԵՐՁ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՐԿԱՅՆՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) .............................................................................................................. 55 

ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆ, ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
ԳԻՏԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ.  
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .......................................................................... 63 

Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  և  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  7 7  

ԹԱԳՈՒՀԻ ՉԱՓԱՆՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ  
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐ..................................................................... 77 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ................................................................................................................... 89 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 
ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՋՄՂՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԱՊՐԱՆՔԱՆՇՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  («ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ» ՕՐԻՆԱԿՈՎ) ...................................................................... 100 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊԻ ՈԼՈՐՏԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ.................110 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՊԱՐՏՔԻ  
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԷՄՊԻՐԻԿ  
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ................................................... 116 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՐՈՅԱՆ 
ՀՀ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ..................................................................... 130 

ԱՐՄԻՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, ՀԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ԳԵՈՐԳԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………….…………141 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ  
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ .................................................................. 148 



 

5 

Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  1 6 1  

ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ .................................................... 161 

ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ  
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՄԵՂՔԸ....................................................................................................... 174 

Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  1 8 4  

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 
ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ....................................................................................... 184 

ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ 
ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՆՉ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՑԻՈՆԱԼ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ).............................................................................194 

ՄԱՆԵ ԱԹԻԿՅԱՆ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ.................................................. 202 

Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  2 1 4  

ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ…………………….214 

ՀԱՅԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆ, ԶԱՐՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ  
ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………………………………………………225 

ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՊԵՐՑԵՊՑԻԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ....................................................................... 234 

ԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՈՅԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՂԻ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ............................................................................................................................. 247 

ԱՆԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ  
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ............................................................ 253 

ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ………………………………………………….…266 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)……………………………………...……277 

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ, ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ,  
ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ………………………………………………………….…………286 

Տ ե ղ ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր  հ ե ղ ի ն ա կ ն ե ր ի  մ ա ս ի ն  2 9 5  

 



  

6 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

Публичное управление  10 

АШОТ ЗАЛИНЯН  
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ..............................................................................................10 

АМАЛИЯ МАНУКЯН, АРУТЮН ГРИГОРЯН 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАХ  
АРМЯНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ V ВЕКА...............................................................................25 

ТИГРАН АРУТЮНЯН, ДОНАРА ГРИГОРЯН 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОСМЕТИКИ.........................................38 

АННА АРУСТАМЯН  
ВЛИЯНИЕ ЗАКРЫТИЯ ШКОЛ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ АРМЕНИИ ИЗ-ЗА КРИЗИСА COVID-19......................46 

ХАЧАТУР КАЗЕЯН, АЙК МАРТИРОСЯН 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ОКОЛО  
ПЕРЕГРУЖЕННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ЕРЕВАНА (НА ПРИМЕРЕ ОБЩИНЫ  
ПАРАКАР АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ).......................................................................................55 

ЭДИТА ГЗОЯН, ШУШАНИК САРГСЯН 
НАУКОМЕТРИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ:  
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ..................................................................................................63 

Экономика и управление  77 

ТАГУИ ЧАПАНЯН  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА...............................................................................77 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РА........................................................................................89 

ДАВИТ АРУТЮНЯН, КАРЕН ЕГИАЗАРЯН 
ВАЖНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕБРЕНДИНГА  
(НА ПРИМЕРЕ «ЭВОКАБАНКА»)...............................................................................................100 

ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН, МАРИАМ ПОГОСЯН 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ СЕКТОРЕ КАК ЗАЛОГА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.................................................................................110 

КНАРИК ВАРДАНЯН, ГАЯНЕ АВАГЯН, НАРЕК КАРАПЕТЯН 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  
ТЕОРИЙ ВЛИЯНИЯ ДОЛГА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....................................................116 

КАРЕН САРОЯН 
ОЦЕНКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЙ С ПОМОШЬЮ 
МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ УРАВНЕНИЙ..................................................................130 

АРМИНЕ АГАДЖАНЯН, АКОП МАНУКЯН, ГЕОРГИЙ МЕЛКОНЯН 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ........................................................................................................141 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН, САМВЕЛ ОВАНИСЯН, СВЕТЛАНА КАРАПЕТЯН  
ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИХ РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РА.............................................................148 



 

7 

Юридические науки  161 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ....................................................................................161 

АРМАН ГРИГОРЯН 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА И ВИНА  
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА............................................................................................................174 

Политология   184 

МАРИАМ МАРГАРЯН, ЛУСИНЕ НИКОГОСЯН 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ........................................................................................................................184 

ТИГРАН МУГНЕЦЯН  
О НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ  
(ПРИМЕР АРМЕНИИ И УКРАИНЫ)...........................................................................................194 

МАНЕ АТИКЯН 
ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В  
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ...........................................................................................................202 

Психология   214 

НВАРД МЕЛКОНЯН, ЭЛИНА АСРИЯН 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА..............................................214 

ГАЙК АВАГИМЯН, ЗАРУИ ГРИГОРЯН, МАДЛЕН МИКАЕЛЯН 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  
ПАНДЕМИИ..................................................................................................................................225 

МАДЛЕН МИКАЕЛЯН 
МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
РУКОВОДИТЕЛЯ И ПОДЧИНЕННЫХ........................................................................................234 

АНИ ВАРДАНЯН 
ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ И 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЛИЧНОСТИ ДОПРАШИВАЮЩЕГО...............................247 

АНИ ГУКАСЯН  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА МЕНЕДЖЕРОВ...................................................................................................253 

САТЕНИК ГРИГОРЯН  
ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА 
ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ И РОССИИ.............................................................................266 

СВЕТЛАНА БАГДАСАРЯН, АРМАН АВЕТЯН  
ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУЖАЩИХ (НА ПРИМЕРЕ РА)................................................................................................277 

РУБЕН АГУЗУМЦЯН, ЛАУРА ПЕТРОСЯН, СОНА ПОГОСЯН, АНИ ХАЧАТРЯН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЕСКИЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА В 
СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ.....................................................................................................286 

Сведения  об  авторах  298 
 



  

8 

C O N T E N T  
 

Public Administration 10 

ASHOT ZALINYAN 
CHANGE OF THE ROLE OF THE STATE IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC SERVICE. 
INTERNATIONAL EXPERIENCE...................................................................................................10 

AMALYA MANUKYAN, HARUTYUN GRIGORYAN 
PROBLEMS OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE WORKS OF ARMENIAN  
THINKERS IN THE 5TH CENTURY...............................................................................................25 

TIGRAN HARUTYUNYAN, DONARA GRIGORYAN  
OPPORTUNITIES FOR USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TERMS OF MANAGING  
THE PRODUCTION OF COSMETICS............................................................................................38 

ANNA ARUSTAMYAN 
THE IMPACT OF SCHOOL CLOSURES ON THE QUALITY OF EDUCATIONAL  
PROCESS IN GENERAL SCHOOLS OF ARMENIA DUE TO COVID-19 CRISIS.........................46 

KHACHATUR GHAZEYAN, HAYK MARTIROSYAN 
THE NECESSITY OF THE CONVERSION OF THE AGRICULTURAL LANDS LOCATED A 
LONG THE CONGESTED HIGHWAYS AROUND YEREVAN (THE CASE STUDY OF  
PARAQAR COMMUNITY, ARMAVIR REGION).............................................................................55 

EDITA GZOYAN, SHUSHANIK SARGSYAN 
SCIENTOMETRICS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: PROBLEMS AND 
PECULIARITIES.............................................................................................................................63 

Economics and Management  77 

TAGUHI CHAPANYAN 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE  
STRUCTURE OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMICGROWTH.............................................77 

ROBERT KHACHATRYAN 
STRATEGIC IMPORTANCE OF FUNCTIONING ENDOWMENT FUNDS OF RA HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS.........................................................................................................89 

DAVID HARUTYUNYAN1, KAREN EGHIAZARYAN2 
THE IMPORTANCE OF THE PROMOTION OF NEW PRODUCTS IN THE REBRANDING 
PROCESS (ON THE EXAMPLE OF “EVOCABANK”)..................................................................100 

VLADIMIR HARUTYUNYAN, MARIAM POGHOSYAN 
THE NEED FOR DEVELOPING INNOVATIVE PROJECTS IN THE  
TELECOMMUNICATIONS SECTOR AS A GUARANTEE OF THE COUNTRY'S 
COMPETITIVENESS....................................................................................................................110 

KNARIK VARDANYAN, GAYANE AVAGYAN, NAREK KARAPETYAN 
THE ANALYSIS OF THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE ON PUBLIC DEBT  
MANAGEMENT AND IMPACT ON ECONOMIC GROWTH.........................................................116 

KAREN SAROYAN 
ESTIMATION OF THE SHADOW ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  
WITH THE HELP OF STRUCTURAL EQUATION MODELING...................................................130 

ARMINE AGHAJANYAN, HAKOB MANUKYAN, GEORGI MELKONYAN 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC PROGRAMS OF THE RA 
GOVERNMENT DURING A PANDEMIC......................................................................................141  

ROBERT KHACHATRYAN, SAMVEL HOVHANNISYAN,  
SVETLANA KARAPETYAN 

CHARACTERISTICS OF ACADEMIC RISKS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC 
MANAGEMENT AT RA HEIS........................................................................................................148 



 

9 

Law 161 

ARPINE ARAKELYAN 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 
CONSTITUTIONAL JUSTICE.......................................................................................................161 

ARMAN GRIGORYAN 
CONSTITUTIONAL RIGHT TO COMPENSATION FOR DAMAGE AND  
THE GUILT OF THE PUBLIC AGENT..........................................................................................174 

Political science 184 

MARIAM MARGARYAN, LUSINE NIKOGHOSYAN  
THE PROBLEMS OF IDENTITY TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF  
POLITICAL MODERNIZATION.....................................................................................................184 

TIGRAN MUGHNETSYAN 
ON SEVERAL INSTITUTIONAL ASPECTS OF PRE-REVOLUTIONARY  
DEMOCRATIZATION PROCESS IN POST-SOVIET STATES (CASES OF 
ARMENIA AND UKRAINE)...........................................................................................................194 

MANE ATIKYAN 
IMPERATIVES OF INSTITUTIONAL MODERNIZATION OF PUBLIC POLICY IN  
THE REPUBLIC OF ARMENIA.....................................................................................................202 

Psychology  214 

NVARD MELKONYAN, ELINA ASRIYAN 
COMMUNICATION MANAGEMENT IN CONDITIONS OF THE CRISIS.....................................214 

HAYK AVAGIMYAN, ZARUHI GRIGORYAN, MADLEN MIKAYELYAN 
RESEARCH RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL BURN OUT WITH SOCIO-
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF TEACHERS IN TIMES OF PANDEMIC..........................225 

MADLEN MIKAYELYAN 
INTERPERSONAL PERCEPTION IN THE SYSTEM OF RELATIONSHIP OF THE  
LEADER AND SUBORDINATES..................................................................................................234 

ANI VARDANYAN 
ETHICAL CONSIDERATIONS DURING PRELIMINARY INVESTIGATION AND THE 
REQUIREMENTS FOR TO AN INTERROGATOR.......................................................................247 

ANI GHUKASYAN 
THEORETICAL ANALYSIS OF MANAGER’S INTELLIGENCE AND EMOTIONAL 
INTELLIGENCE CORRELATION.................................................................................................253 

SATENIK GRIGORYAN 
THE IMPORTANCE OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF A 
 MANAGER IN ORGANIZATIONS OF DIFFERENT COUNTRIES..............................................266 

SVETLANA BAGHDASARYAN, ARMAN AVETYAN 
THE INFLUENCE OF THE ASSESSMENT OF OPERATIONAL EFFICIENCY ON THE 
ACTIVITIES OF PUBLIC SERVANTS (ON THE EXAMPLE OF RA)...........................................277 

RUBEN AGHUZUMTSYAN, LAURA PETROSYAN, SONA POGHOSYAN,  
ANI KATRYAN 

IMPORTANT PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF A SPECIALIST  
IN THE STRUCTURE OF COMPETENCIES................................................................................286 

Information about the author 301 
 
 
 
 



10 

Հ ա ն ր ա յ ի ն  կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ  
 

ՀՏԴ 35/351/37  

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

ԱՇՈՏ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հոդվածը նվիրված է պետական կառավարման բարեփոխում-

ների իրականացման համատեքստում որակավորված, փորձառու և 
մոտիվացված պետծառայողների հավաքագրման և անմիջական 
ընտրության տեսանկյունից պետական ծառայության բարեփոխման 
գործում միջազգային ժամանակակից փորձին:  

Բանալի բառեր. պետություն, պետական կառավարում, գլոբա-
լացում, միջազգային փորձ, իշխանություն, բարեփոխում, պետական 
ծառայություն, կադրեր: 

Գլոբալացումը (համաշխարայնացումը) պետությունների վրա ազդող 
Ժամանակակից քաղաքակրթության զարգացման գերակա միտումն է: 
Դա «տարբեր գործընթացների բարդ և բազմաչափ համալիր է, որը նե-
րառում է միջպետական տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, 
մշակութային կապերի ակտիվացումը, համաշխարհային տնտեսության 
վերափոխումը և համաշխարհային շուկաների ձևավորումը, ազատա-
կան ժողովրդավարական արժեքների արևմտյան համակարգի լայն տա-
րածումը և, միևնույն ժամանակ, դրանց աճող մերժումը» [1]: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ակտիվորեն ինտեգրվելով հա-
մաշխարհային տնտեսությանը և այլ երկրների հետ ունենալով ընդհանուր 
շահեր պետական կառավարման բնագավառում, ունի համագործակցութ-
յան կառուցակարգերի կարիք, որոնք «որքան ուժեղ կլինեն համամարդ-
կային արժեքների ամրապնդման, այնքան էլ ճկուն՝ այդ արժեքները կյանքի 
կոչելու համար» [2]: 

Այնուամենայնիվ, գլոբալացումը չպետք է նվազեցնի ազգային պե-
տության դերը, հետևաբար, մեր երկրում միջազգային փորձը պետք է օգ-
տագործվի հավասարակշռված և զգույշ` հաշվի առնելով, մի կողմից, մի-
ջազգային ինտեգրման օբյեկտիվորեն զարգացող գործընթացները, մյուս 
կողմից` մեր երկրի ազգային շահերը կյանքի կոչելու անհրաժեշտությունը: 
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է զգուշանալ քաղաքակրթության համընդ-
հանուր(ունիվերսալ) գաղափարի իրագործման կարևորությունը գերագ-
նահատելուց [3]: Այս խնդրի լուծման համար չկա միակ և անքննարկելի 
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մոտեցում, քանի որ տարբեր հասարակություններ տարբեր պայմաննե-
րում և տարբեր ժամանակներում գտել ու կգտնեն ազատության ու հավա-
սարության միջև փոխզիջման իրենց «սահմանները», որը համապատաս-
խանում է կյանքի առանձնահատուկ և յուրահատուկ իրողություններին: 
Չկան համընդհանուր ունիվերսալ բաղադրատոմսեր, որոնք հարմար են 
բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների համար: 

Ըստ այդմ՝ մենք կարող ենք խոսել ոչ թե միջազգային փորձի մեխա-
նիկորեն պատճենման, այլ «միջազգային հարաբերություններում քաղա-
քական և իրավական հանդուրժողականության» զարգացման մասին [4]` 
հաշվի առնելով ավանդաբար հաստատված ազգային առանձնահատ-
կությունները: 

Գործնականում հասարակության կողմից իշխանության նկատմամբ 
անվստահության հիմքը բարոյական ու քաղաքական այլընտրանքի 
սրումն է, որի պատճառով լայն զանգվածները հեռացվում են իշխանութ-
յունից և չեն զգում իրենց մասնակցությունը դրա իրականացմանը [5], [6]: 

Պետության բացասական գնահատականների բարձր տոկոսը բա-
ցատրվում է ոչ միայն նրա տնտեսական ռազմավարությամբ, այլև դրա 
հետևանքներով` սոցիալական նույնականացման նախկին համակարգի 
ոչնչացմամբ: Հենց պետական կառավարման բարեփոխումներն են, որ 
պետք է ձևավորեն հանրային ծառայության այլ՝ քաղաքացիների կարիք-
ներին համապատասխանող ձևաչափ: Այս պարագայում պետական մար-
մինները և պետական ծառայողները ստիպված կլինեն ոչ միայն վերանա-
յել կառավարման ավանդական մեթոդները, այլև անընդհատ բարելավել 
իրենց գործունեության արդյունավետությունը՝ կենտրոնանալով արդ-
յունքների վրա: 

Ժամանակակից ժողովրդավարական պետությունների զարգացման 
արդյունավետ գործիքներից մեկը՝ սկսած XX դարի 90-ականներից պե-
տական կառավարման բարեփոխումն է (հաճախ անվանում են վարչա-
կան բարեփոխում): Դրա համար մեթոդական հիմք հանդիսացան ներքին 
ու քաղաքացիական վերահսկողության կառուցակարգերի մշակումը և 
պետության պարտավորությունների կատարման որակի գնահատումը և 
այդ նպատակով համապատասխան որակի կադրերի պատրաստումը: 

Բոլոր երկրներում պետական կառավարման բարեփոխումների էութ-
յունը կառավարման մարմինների համակարգի համապարփակ վերափո-
խումն է` դրանց առավել մեծ ճկունությունն ու արդյունավետությունն 
ապահովելու համար: Այս առումով հետաքրքրական է, որ եթե Մեծ Բրի-
տանիայի և Միացյալ Նահանգների պետական կառավարման համակար-
գի բարեփոխումներին հատուկ էր հակասություն քաղաքացիական ծա-
ռայության ոչ շուկայական բնույթի և այն շուկայական հիմքերով վերա-
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կազմակերպելու փորձի միջև, ապա Գերմանիայում տեղի ունեցավ կա-
ռավարման անձնակազմի զգալի կրճատում` հանրային ծառայություն-
ների ծավալի միաժամանակյա կրճատմամբ:  

Միջազգային պրակտիկայում նոր պետական կառավարման  
հայեցակարգի շուրջ  

Պետական կառավարման բարեփոխումների իրականացման անհ-
րաժեշտությունը համահունչ է պետական կառավարման կատարելա-
գործման գաղափարներին և միջազգային պրակտիկային: 1980-ականնե-
րի կեսերից մինչև 1990-ականների վերջերն ընկած ժամանակահատվա-
ծում բազմաթիվ երկրներում իրականացվել են պետական կառավարման 
համակարգի բարեփոխման լայնածավալ և համապարփակ ծրագրեր, 
որոնք հիմնված էին նոր պետական կառավարման (այսուհետև՝ ՊԿ)  
(New Public Management) տեսության հայեցակարգի վրա: Պետական կա-
ռավարման բարեփոխումների հիմնական նպատակներից էին պետական 
ծախսերի կրճատումը, կառավարման համակարգի կարողությունների 
բարձրացումը, ծառայությունների մատուցուման բարելավումը, պետա-
կան իշխանության նկատմամբ մասնավոր հատվածի և հասարակության 
վստահության բարձրացումը:  

Բարեփոխումների խորքային գաղափարը՝ ռացիոնալ բյուրոկրա-
տիայի վեբերյան ձևաչափից դուրս գալն է, քանի որ այն չի համապատաս-
խանում հետինդուստրիալ զարգացման և տեղեկատվական հասարա-
կության կարիքներին:  

Աշխարհում պետական կառավարման համակարգի լայնածավալ բարե-
փոխումները պայմանավորված են մի շարք պատճառներով: Դրանց թվում 
պետք է նշել սոցիալական հարաբերությունների համակարգում խորքային 
տեղաշարժերը և ժամանակակից հասարակության տեխնոլոգիական ինք-
նակազմակերպումը: Պետական կառավարման բարեփոխումների և հա-
մաշխարհային տեխնոլոգիական տեղաշարժերի միջև կապը պատահական 
չէ, բայց միևնույն ժամանակ, տեխնոլոգիական պարադիգմաների փոփո-
խությունը, որպես կանոն, կապված է կառավարման գործիքների և, առաջին 
հերթին՝ պետական կառավարման վերափոխումների հետ: 

Տարբեր երկրներում պետական ծառայության իրականացված բոլոր 
բարեփոխումները համընկել են նոր տեխնիկատնտեսական պարադիգմնե-
րի ալիքների հետ: Ըստ էության՝ ինչպես փաստում են ուսումնասիրութ-
յունները, հենց տեխնիկատնտեսական փոփոխություններն էին, որ զու-
գորդվելով սոցիալական տեղաշարժերով, ԱՄՆ-ում առաջ բերեցին պե-
տական (քաղաքացիական) ծառայության բարեփոխումները. քաղաքա-
ցիական հասարակության հետ հարաբերությունների նոր ձևաչափերը` ի 
պատասխան նոր տեխնիկական և տնտեսական պարադիգմների [7]: 
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Այս օրինաչափությունն անկասկած բնորոշ է ոչ միայն Միացյալ Նա-
հանգներին: Գրեթե ամենուր տեղեկատվական հասարակության ենթա-
կառուցվածքի ձևավորումը XX դարի վերջին քառորդում որոշում է հիե-
րարխիկորեն կազմակերպված կառավարման կառույցներից՝ ցանցային 
սկզբունքին աստիճանական անցումը: 

Պետական կառավարման բարեփոխումների հիմնական նպատակը 
դարձել է ժամանակակից աշխարհում պետության գործառույթներն իրա-
կանացնելու տեխնոլոգիաների էական փոփոխումը:  

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գոյակցել են պետության 
բովանդակային արտահայտման տարբեր հասկացություններ: Այդ թվում՝ 

ա) բարեկեցության պետություն՝ հասարակությանը ծառայություն-
ների լայն շրջանակ մատուցող պետություն, որտեղ առաջնությունը 
տրվում է սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացների պետական 
կարգավորմանը, 

բ) քիչ ծախսատար պետություն, երբ հիմքը մասնավոր հատվածի կող-
մից հանրային խնդիրների լուծման առաջնահերթությունն է, իսկ պետութ-
յան դերը սահմանափակվում է նրա հիմնական խնդիրների կատարմամբ,  

գ) բանակցային-գործընկեր պետություն՝ հասարակության հետ 
երկխոսության մեջ հանդես է գալիս որպես միջնորդ և գործընկեր,  

Վերոհիշյալ մոտեցումները սինթեզելու արդյունքը «ակտիվացող պե-
տության» հասկացությունն է, որը վերասահմանում է պետության և քա-
ղաքացիների հարաբերությունները՝ «խնամակալությունից անցում դեպի 
գործընկերություն»: Պետությունը նախաձեռնում է սոցիալական խնդիր-
ների լուծման գործընթացները և հանդես գալիս որպես միջնորդ, սահմա-
նում քաղաքացիների պատասխանատվության շրջանակները: Այսպիսով, 
պետության կարևորագույն գործառույթներն են դառնում նախաձեռնումը, 
ակտիվացումը, խթանումը [8]: 

Վերոգրյալի արդյունքում, ի վերջո, տարբեր երկրներում պետական 
(քաղաքացիական) ծառայության բարեփոխումների էությունը դարձել է. 

 նախկինում պետության կողմից իրականացվող մի շարք գործա-
ռույթների պատվիրակումը շուկայական կառույցներին,  

 պետական կառավարման լայնածավալ շուկայնացում՝ պետական 
կառավարման ոլորտում մենեջմենթի (գործարարության կառավարման) 
հիմքերի լայնածավալ տարածում:  

Նոր սկզբունքների հիման վրա պետական կառավարման համակար-
գի խորը վերափոխումներն առաջացրեցին պետական համակարգի գոր-
ծունեության սկզբունքների փոփոխություններ. շրջանառության մեջ 
մտան շուկային բնութագրող կատեգորիաներ՝ շահույթ, ծախսեր, մրցակ-
ցություն և այլն: 
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Ըստ էության՝ նոր պետական կառավարումը հեղափոխություն է պե-
տության վերաբերյալ տեսակետների մեջ. պետության` որպես համաշ-
խարհային մտքի կիզակետ և պատմություն կերտողի մեկնաբանությունը 
փոխարինվում է որպես քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու 
վրա կենտրոնացած կազմակերպություն: 

Նոր պետական կառավարման անցման՝ բարեփոխումների իրակա-
նացման հիմնական առկա են նախադրյալներ, մասնավորապես. 

• XX դարի երկրորդ կեսին համընդհանուր բարեկեցության պետութ-
յունների (welfare states) ստեղծումը՝ իրենց բնորոշ ավելցուկային պետա-
կան ապարատներով դարձել է թանկ և ծանրաբեռնված: Դրանք պետք է 
փոխարինվեն տնտեսող կառավարման ձևաչափերով, քանի որ շուկայա-
կան սկզբունքներով կազմակերպված պետությունն ապահովում է պետա-
կան կառավարման աառավել բարձր արդյունավետություն: 

• XXI դարի սկզբին զարգացած երկրներում ձևավորվեցին քաղաքա-
ցիական հասարակության արդյունավետ կառույցներ՝ պատրաստ և 
ունակ ստանձնելու այն գործառույթների կատարումը, որոնք նախկինում 
իրականացվում էր պետության կողմից: 

• Կառավարչական ապարատը, ընդհանուր առմամբ, պետք է հա-
մապատասխանի դասական այնպիսի կանոնների, ինչպիսիք են` ռացիո-
նալությունը, թափանցիկությունը, հասարակության առջև հաշվետվողա-
կանությունը: 

Տարածված կարծիքի համաձայն՝ ժամանակակից պետությունը ոչ թե 
ինքը պետք է լուծի իր առջև դրված բոլոր խնդիրները, այլ պետք է ապա-
հովի դրանց կատարման ընթացքը: Սա պետության և հասարակության 
միջև պատասխանատվության նոր բաժանում է: Ըստ փորձագետների՝ 
հարցն այն է, թե ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծի անմիջապես պետությունը, 
և ի՞նչը կարո՛ղ է և պե՛տք է կատարվի ոչ պետական հաստատությունների 
կողմից: Ռազմավարական գործառույթների իրականացումը մշտապես 
պետք է մնա պետական կառույցների գործունեության տիրույթում, իսկ 
պետության կողմից նախկինում մատուցված բազում ծառայություններն ու 
գործառույթները՝ իրականացվող ոչ պետական կառույցների միջոցով: 

«Ակտիվացնող պետություն» հասկացությունն առանձնացնում է 
երեք մոտեցում. 

• պետությունը երաշխավոր է, այսինքն` հաստատություն, որն 
ապահովում է որոշակի ծառայությունների մատուցում, 

• պետությունն անհրաժեշտ շրջանակներ ստեղծող ինստիտուտ 
է սոցիալական գործունեության գործընթացների համար և խրախուսում 
է հասարակությանը ինքնուրույն լուծել խնդիրները, 

• պետությունը սոցիալական և, առաջին հերթին, տնտեսական 
գործունեության սահմանված կանոնների հիման վրա վերահսկողութ-
յան ինստիտուտ է:  
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«Ակտիվացնող պետության» ձևաչափը ներառում է երեք տարր.  
ա) երաշխիքների տրամադրում և պատասխանատվության բաշխում, 
բ) քաղաքացիների և ամբողջ հասարակության ակտիվացում, 
գ) արդյունավետության և խնայողության ապահովում4: 
Բնականաբար, համակարգի առավել ճկուն վիճակի վերափոխումը 

ենթադրում է կառավարման անձնակազմի գործունեության կազմակեր-
պում նոր սկզբունքներով և նրանց՝ փոփոխվող կառավարման միջավայ-
րին համապատասխանեցնելու նպատակով անընդհատ վերապատրաս-
տում: «Կառավարման նորացված ձևաչափը փոխում է հանրային ծառա-
յության մասին նախկին ընկալումը: Այսուհետ պետական ծառայողի աշ-
խատանքի հիմնական չափանիշը՝ նրա կրթական որակավորման ու աշ-
խատանքային փորձին զուգահեռ ձեռք բերված արդյունքներն են» [9]: 
Ըստ էության՝ անձնակազմի անընդհատ վերապատրաստումը և նրանց 
աշխատանքի մոտիվացիայի փոփոխությունները դառնում են կառավար-
ման արդիականացման նախապայման ու հիմք: Անձնական նախաձեռ-
նությունը, ենթակաների աշխատանքն ակտիվացնելը և նրանց լիազո-
րություններ վերապահելը դառնում են առավել հաջող ղեկավարման պայ-
մաններ: 

Տարբեր երկրներում պետական կառավարման բարեփոխումներն ի-
րականացվել են՝ հաշվի առնելով քաղաքացիական ծառայության ազգա-
յին ձևաչափերի առանձնահատկությունները: Մասնագետները ներառում 
են Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ֆին-
լանդիան, Հունգարիան, Գերմանիան, Բրազիլիան և Նիդեռլանդները՝ որ-
պես մանևրի զգալի ազատություն ունեցող երկրներ [10], [11], [12]:  

Պետական ծառայության և շուկայական տնտեսության  
սկզբունքների շուրջ 

Պետական ծառայության բարեփոխումների իրականացումը պետա-
կան կառավարման համակարգի բարեփոխումների անքակտելի մասն է` 
պետական կառավարման համակարգի առանցքային օղակը: Պետական 
ծառայողներն են հիմնականում որոշում բարեփոխումների ընթացքը և այս 
բնագավառում նմանատիպ բնույթի փոփոխությունները վերջին 20 տարինե-
րի ընթացքում այս կամ այն չափով ազդել են նաև զարգացող երկրների վրա:  

Նախ՝ այդ փոփոխությունների արդյունքում պետական կառավար-
ման բարոյագիտական չափորոշիչները նման են գործարարության կա-
ռավարմանը բնորոշ ստանդարտներին: Զարգացող երկրներում քաղա-
քացիական ծառայության մեջ գործարարությանը հատուկ նպատակների, 
ռազմավարությունների, կառուցվածքներների ու տեխնոլոգիաների ներ-
մուծման գործընթացը հանրության մոտ կասկածի տակ է դնում քաղաքա-
ցիական ծառայության ինքնությունը որպես ամբողջություն: Քաղաքա-
ցիական ծառայության նոր հայեցակարգի համաձայն՝ քաղաքացիները 
դիտարկվում են հիմնականում որպես սպառողներ, իսկ առաջնությունը 

http://www.wpec.ru/text/200704241811.htm#_ftn4
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տրվում է արդյունավետության ու մրցակցության սկզբունքներին՝ հավա-
սարության և ներկայացուցչականության նկատմամբ: Սա կարող է նվա-
զեցնել հանրային պատասխանատվության ժողովրդավարական նորմերի 
կարևորությունը և կասկածի տակ դնել արդարության սկզբունքը, որն 
ավանդաբար բնորոշ է քաղաքացիական ծառայությանը: Տեղի ունեցած 
փոփոխություններն առաջացնում են քաղաքացիական ծառայության՝ որ-
պես ինստիտուտի բարոյագիտական բնույթի վերաբերյալ սկեպտիկ մո-
տեցում: Սա կարող է հանգեցնել քաղաքացիական ծառայության՝ նրան 
հատուկ՝ հասարակության շահերին ուղղված կողմնորոշման սկզբունքնե-
րի կորստին: 

Երկրորդ՝ գործարարության նորմերի նկատմամբ աճող կողմնորոշ-
ման շնորհիվ քաղաքացիները կարող են կորցնել վստահությունը քաղա-
քացիական ծառայության հիմքում ընկած «բոլոր քաղաքացիների կարիք-
ներն ու սպասելիքները բավարարելու» սկզբունքի հանդեպ: Միաժամա-
նակ, միանշանակ չէ քաղաքացիների վերաբերմունքը նկարագրված փո-
փոխություններին: Եթե ունևոր գործարար դասը հակված է աջակցելու 
քաղաքացիական ծառայության՝ դեպի շուկայական սկզբունքներին շեղ-
մանը, ապա քաղաքացիների մեծ մասը նախընտրում է քաղծառայութ-
յունը տեսնել որպես ինստիտուտ, որն նպատակ ունի առավել ճանաչելու 
հանրային շահը՝ գործարարության շահերից1: 

Երրորդ՝ քաղաքացիական ծառայության և գործարարության բարո-
յագիտական սկզբունքների սերտաճումը լավագույնս չի ազդում քաղա-
քացիական ծառայողների շահադրդման վրա: Նման երևույթներ դրսևոր-
վել են Ավստրալիայում, Կանադայում, Ճապոնիայում, Մեծ Բրիտանիա-
յում, Միացյալ Նահանգներում: Այնուամենայնիվ, քաղաքացիական ծա-
ռայողների էթիկայի պատշաճ մակարդակի պահպանումն այսօր էլ առա-
վել հրատապ խնդիր է2 [13]: Այդ են փաստում նաև Համաշխարհային 
բանկի փորձագետները [14], [15] :  

                                        
1  Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հասարակության վստա-

հությունը պետական հատվածի և նրա շուկայական բարեփոխումների նկատմամբ 
շարունակում է մնալ շատ ցածր այն երկրներում, ինչպիսիք են Արգենտինան, Բրազիլիան, 
Չիլին, Մեքսիկան, Բանգլադեշը, Կորեան, Ֆիլիպինները, Նեպալը, Պակիստանը, 
Հնդկաստանը, Շրի Լանկան: 

2  Մասնավորապես, Մեծ Բրիտանիայում և Միացյալ Նահանգներում պետական 
կառավարման համակարգի բարեփոխումների ընթացքում հակասություն է առաջացել իր 
բնույթով ոչ շուկայական քաղաքացիական ծառայության և այն՝ շուկայական հիմքերով 
վերակազմակերպելու փորձի միջև: Գերմանիայում նկատվում է բյուրոկրատական 
քաշքշուկների աճ, պետական աշխատակազմի զգալի կրճատում` հանրային ծառայութ-
յունների ծավալի միաժամանակյա կրճատմանը զուգահեռ: Գերմանական կառավարման 
ծառայությունների դպրոցի հայտնի մասնագետ Ռ. Պիչասը նշում է. «Չի կարելի անվե-
րապահորեն փոխանցել շուկայական տնտեսության սկզբունքները պետական հատված 
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Ասվածն ավելի մեծ չափով վերաբերում է այնպիսի հայեցակարգային 
հիմունքների, ինչպիսիք են պետության դերը և դրա գործառույթները ժա-
մանակակից պայմաններում: Ըստ էության՝ պետական կառավարման 
բարեփոխումները սկսվեցին պետական գործառույթների ավելորդ քանա-
կը կրճատելու կոչերով: Ակնհայտ է, որ պետության գործառույթների ավե-
լորդության թեզը հիմնված է պետության գործառույթների ընդարձակ 
մեկնաբանության վրա, որը նույնացնում է գործառույթներն ու աշխա-
տանքի տեսակները: Հիմնախնդրի սխալ շարադրումը լրացվում է նաև 
պետության շահերի, լիազորությունների և գործառույթների ու ապարատի 
շահերի, լիազորությունների և գործառույթների միջև տարբերակման բա-
ցակայությամբ: Մինչդեռ, նման տարբերակումը շատ կարևոր է ինչպես 
հայեցակարգային, այնպես էլ գործնական տեսանկյունից: Այս համա-
տեքստում կարևոր է տարբերակել բյուրոկրատական կամայական-կո-
ռուպցիոն պրակտիկան պետության՝ որպես քաղաքական և տնտեսական 
դերակատարի ակտիվ դերից: Եթե առաջինը խոչընդոտ է հասարակութ-
յան բնականոն գործունեությանը, ապա պետության ակտիվ դերակատա-
րությունից դուրս դրա արդյունավետ զարգացումն անհնար է: «Պետութ-
յան դուրս մղումը» ակտիվ կառավարումից գործնականում կարող է հան-
գեցնել կոռուպցիայի աճի, պետական կառավարման պրակտիկայում 
գործադիր կարգապահության անկման, բարձրագույն իշխանությունների 
քաղաքական դերի և կատարվող որոշումների մասնաբաժնի նվազման: 
Վերոհիշյալը որոշում է պետական կառավարման բարեփոխումների հասկա-
ցությունը շտկելու անհրաժեշտությունը. պետական կառավարման համակար-
գի գերծավալված լիազորություններն ու գործառույթները պետք է կրճատվեն, 
սակայն պետությունը չպետք է հապճեպ բաժանվի իր գործառույթներից: 

Դեռ XXI դարի սկզբին մասնագետները նշում էին, որ «նախքան 
մկրատ վերցնելը և պետության «ավելորդ» գործառույթները կտրելը, 
պետք է մտածել, թե ինչ ենք մենք ակնկալում պետությունից, որն է նրա 
դերը մեր երկրում, որտեղ այն պետք է ներկա լինի, պետության գործա-
ռույթներից որը կարող է տեղափոխվել տեղական ինքնակառավարման 
մակարդակ և որոնք՝ փոխանցվել հասարակությանը» [16]: Քանի որ դա 
չարվեց համապատասխան խորությամբ և մակարդակով, արդյունքում 
բարեփոխիչներին մնաց մեխանիկորեն «կտրել» նախարարությունների 
գործառույթները: Հետագայում պարզվեց, որ այդ քայլը ոչինչ չտվեց: 

Պետական կառավարման բարեփոխումների ոչ արդյունավետ իրա-
կանացման պայմաններից մեկը ժամանակակից աշխարհում պետության 

                                        
... Պետական կառավարումը ձեռնարկատիրական կառավարում չէ և այն չի սահմանա-
փակվում շուկայական տնտեսությունից վերցված հասկացություններով»: Պատահական 
չէ, որ 1990-ականների կեսերին Գերմանիայում տարածված «քիչ ծախսող» (իմաստով մոտ 
է «նվազագույն պետությանը») պետության գաղափարը 1990-ականների վերջին 
փոխարինվեց «ակտիվացող պետության» գաղափարով:  
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դերի պարզեցված ընկալումն է: Պետությունը լավագույն դեպքում մեկնա-
բանվում է որպես ինստիտուտների և կազմակերպությունների համա-
կարգ, որը միանշանակորեն ենթակա չէ բանական բարեփոխումների: 
Մինչդեռ պետության` որպես տխրահռչակ «գիշերային պահակ» գաղա-
փարը համապատասխանում է պատմական անցյալին, այլ ոչ թե զարգա-
ցած երկրներում պետության զարգացման ներկայիս տեսությանը և պ-
րակտիկային: Պետության դերի պարզեցված ըմբռնումը հանգեցնում է 
միայն նրա՝ արտաքին և ներքին անվտանգության և վարչարարության ա-
պահովման գործառույթներին: Մինչդեռ պետության մասին ժամանակա-
կից պատկերացումները և ժամանակակից քաղաքական պրակտիկան 
բխում են պետության տարատեսակ լիազորություններից և գործառույթ-
ներից: Մեր քննարկվող խնդրի համատեքստում առանցքայինը՝ պետա-
կան գործառույթների բաժանումն է ավանդական և ժամանակակից գոր-
ծառույթների: Դրանցից առաջինը ներառում է ներքին և արտաքին անվ-
տանգության ապահովումը, ընդհանուր քաղաքական կառավարումը: 
Երկրորդ կատեգորիան ներառում է պետական քաղաքականությունն 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունը, առողջապահությունը, 
սոցիալական ապահովությունը, հիմնարար գիտությունը:  

Մարդկային ներուժի զարգացման շուրջ 
Պետական քաղաքականության ինտեգրման նպատակը պետք է լինի 

երկրի մրցունակության ապահովումը: Հաջող զարգացած երկրների (նե-
րառյալ ԱՄՆ-ի և Սինգապուրի) հաջողված պատմական փաստերի վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ մրցունակության ապահովման առաջատար 
տեխնոլոգիաներից մեկը դարձել է «գիտելիքի տնտեսության» (knowledge 
economy) ստեղծումը և արդյունավետ գործունեությունը:  

«Գիտելիքի տնտեսություն» ստեղծելու հիմնական նախապայմանը 
մարդկային ներուժի որակն է: Ընդ որում՝ մարդկային ներուժի զարգա-
ցումը պետք է հանդիսանա պետության բացառիկ առաջնահերթութ-
յուն [17]: Այս ուղղությամբ ջանքերի հաջողված օրինակ է մարդկային նե-
րուժի ներդրման միջոցով նոր տնտեսություն ստեղծելու ԱՄՆ-ի քաղաքա-
կանությունը1: Մարդկային ներուժը զարգացնելու ջանքերով տնտեսութ-
յունը խթանելու միջոցները դարձել են պետական կառավարման բարե-
փոխումների առանցքային ոլորտ [18]: 

«Գիտելիքի տնտեսության» խթանումը համահունչ է արդյունավետ 
տնտեսական զարգացման տեխնոլոգիաների ներկայիս ընկալմանը և 
ժամանակակից տնտեսական աճն առանձնացվում է ինտելեկտուալաց-

                                        
1  Այս համատեքստում արժանի է հիշատակել Քլինթոնի վարչակազմի ջանքերը, 

որոնք հայտարարում էին «պետությունը նորովի վերահիմնելու» անհրաժեշտության 
մասին: 
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ման գերակա դերով: Գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացի խթանմանը պետության մասնակցության բարձր աստիճանը 
պայմանավորված է նորարարական գործընթացների առանձնահատ-
կություններով (գիտական հետազոտությունների կապիտալ ինտենսի-
վություն և բարձր ռիսկայնություն, կախվածություն ընդհանուր գիտական 
միջավայրի և տեղեկատվական ենթակառուցվածքի զարգացման աստի-
ճանից, անձնակազմի որակավորման հատուկ պահանջներ և այլն): 

Արդյո՞ք նշվածը նշանակում է, որ պետք է հրաժարվել պետական կա-
ռավարման բարեփոխումների գաղափարների իրականացումից Հայաս-
տանում: Իհարկե, ո՛չ: Ավելին, երկրում պետական կառավարման բարե-
փոխումը և դրա կազմակերպման սկզբունքները նույնիսկ ավելի հրա-
տապ խնդիր է: 

«Տնտեսապես զարգացած երկրներում բարեփոխումներն ուղղված են 
ոչ թե պետական գործառույթների իրականացմանը, այլ «գին-որակ» օպ-
տիմալ հարաբերակցության ձեռքբերմանը [19]: 

Կադրերի հավաքագրման ու բացահայտման, անմիջական  
ներգրավման ու ընտրության շուրջ 

Այս մասում մեր դիտարկումները իրականացվում են հանրային ծա-
ռայության «անձնակազմի ընտրության և անմիջական ներգրավման 1» 
[20] տեսանկյունից՝ կարևորելով Հայաստանի օրենսդրության կողմից 
այս բնագավառում առկա միջազգային պրակտիկայի օգտագործումը: 
2000 թվականից ի վեր տարբեր երկրներում իրականացված ուսումնասի-
րությունների արդյունքում վաստակի հիման վրա անձնակազմի «ընտ-
րության (հավաքագրման) և անմիջական ներգրավման (հավաքագրված-
ներից՝ ընտրության)» գործընթացի կազմակերպման 8 հիմնական տար-
րերից են. 

• պաշտոնի վերլուծությունը՝ գրավոր տեսքով աշխատանքային 
պարտականությունների նկարագրության կազմումը, այն գիտելիքների և 
հմտությունների նկարագումը, որոնք անձը պետք է ունենա այս պաշտոնի 
համար, 

• աշխատանքի թափուր տեղերի գովազդումը, որով մարդկանց 
համապատասխան խմբերի շրջանում ամփոփվում է համապատասխան 
թեկնածուի աշխատանքի նկարագիրը և պրոֆիլը, 

• մասնագիտացվածության վրա հիմնված համապատասխան թեկ-
նածուի գնահատման համակարգը, 
                                        

1 Հավաքագրման և բացահայտման ՝ պաշտոնի վերլուծության և այդ պաշտոնին 
հարմար թեկնածուների անհրաժեշտ քանակի անձանց հստակեցման (հավաքագրման) 
գործընթաց: Անմիջական ներգրավման` ընտրված (հավաքագրված) թեկնածուների 
ընդհանուր թվից այդ պաշտոնում ամենահարմար թեկնածուների անմիջական 
ներգրավման գործընթաց` հաշվի առնելով նրանց գիտելիքները, հմտությունները, 
կարողությունները և մոտիվացիայի մակարդակը:  
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• ցուցակագրման գործընթացը՝ առավել ընդունելի հայտերի ընտ-
րությունը, ինչը նվազեցնում է ներկայացված հայտերի քանակը մինչև այն 
թիվը, որով հնարավոր է դառնում ընտրել աշխատակցին, 

• մասնագիտացվածության հիման վրա անմիջական ներգրավման 
վերջնական ընթացակարգը, ներառյալ՝ հարցազրույցը թեկնածուների ո-
րոշակի շրջանակի հետ, 

• բալային համակարգով գնահատման հիման վրա պաշտոնի նշա-
նակումը: 

Ստորև ներկայացվում են տարբեր երկրներում իրականացվող պետ-
ծառայողների (քաղծառայողների) հավաքագրման և անմիջական ներ-
գրավման կառուցակարգերի առանձնահատկությունները:  

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավո-
րության քաղաքացիական ծառայության օրենսգիրքը, որն ընդունվել է 
1996 թ., քաղաքացիական ծառայության աշխատակիցների գործառույթ-
ների և պարտականությունների ամփոփումն է: Այն բոլորովին նոր վար-
քաբանականն հայեցակարգ է՝ հիմնված 6 հիմնական մասնագիտական 
հմտությունների վրա. 

• նպատակների սահմանում և ուղղությունների ընտրություն, 
• անձնական օրինակ, 
• ռազմավարական մտածողություն, 
• ենթակաների լավագույն հմտություններն օգտագործելու կարողություն, 
• ուսուցում և կատարելագործում, 
• ծառայության մատուցման կողմնորոշում: 
Մեծ Բրիտանիայում քաղաքացիական ծառայության համակարգում 

ներգրավումը բնութագրվում է որոշակի առանձնահատկությամբ. անձնա-
կազմի ընտրության չափանիշները հիմնված են ղեկավար աշխատանքում 
թեկնածուների փորձի և քաղաքացիական ծառայող չհանդիսացող ան-
ձանց կողմից թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մրցույթի բաց լինելու վրա: 
Համարվում է, որ քաղծառայությունից դուրս ղեկավարության հմտություն-
ներ և փորձ ունեցող ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձինք կարող են 
աջակցել քաղծառայողների մտածելակերպի փոփոխությանը: 

Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիական ծառայությունը դասա-
կարգվում է մրցակցային և բացառիկ համակարգերի1: «Բացառիկ» հա-
մակարգը բացառում է քաղաքացիական ծառայության համակարգում 
այս կատեգորիայի պաշտոնները ներառելը: 

                                        
1 «Բացառիկ»-ի մեջ են մտնում Ազգային անվտանգության գործակալության, Կենտ-

րոնական հետախուզական վարչության, Քննության դաշնային բյուրոյի, Պետդեպարտ-
ամենտի և միջազգային կազմակերպություններում ԱՄՆ առաքելությունների աշխատա-
կիցները: Միացյալ Նահանգներում կա նաև արտամրցութային կարգով մինչև 120 օր 
պաշտոն զբաղեցնելու պրակտիկա հաջողությամբ վերապատրաստում անցած անձանց 
համար:  
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Ճապոնիայում տնտեսության պետական կարգավորման արդյունա-
վետությունը հիմնված է պետական ծառայողների բարձրագույն արհես-
տավարժությն և գիտակցության վրա: Այսպես կոչված «ճապոնական 
հրաշքը» հիմնված է մարդկանց ավանդույթների և փիլիսոփայության վրա 
կառուցված հինգ համակարգերի վրա.  

• ցմահ զբաղվածության, 
• անձնակազմի ռոտացիայի, 
• հեղինակության, 
• աշխատավայրում վերապատրաստման, 
• աշխատավարձի: 
 Ճապոնիայի «Պետական ծառայության մասին» 1947 թ. օրենքը [21] 

սահմանում է, որ անձինք ընդունվում են քաղաքացիական ծառայություն 
մրցութային քննությունների արդյունքում՝ համաձայն թեկնածուի անձնա-
կան վաստակի, նրա մասնագիտական պատրաստվածության և գործա-
րարության որակների: XIX դարի վերջին ներդրված պետական ծառա-
յության ընդունելության քննությունների համակարգը մինչ օրս գործում է 
առանց էական փոփոխությունների: 

 Պետական ծառայության համակարգ առաջին անգամ ընդունվողնե-
րը քննություններ են հանձնում երեք առանձին խմբերով. 

1. ԲՈՒՀ ավարտածներ, 
2. թերի բարձրագույն կրթություն ունեցողներ, 
3. միջնակարգ կրթական հաստատություն ավարտածներ: 
 Հետաքրքիր է Հարավային Կորեայում պետական քաղաքացիա-

կան ծառայողների մրցակցային քննությունների փորձը, որտեղ կիրառ-
վում է բարդ մրցակցային քննություններ 12 առարկաներից, որոնցում հիմ-
նականը տնտեսագիտությունն է, գործարարության կառավարումը և պե-
տական կառավարումը [22], [23]: 

 Պետական ծառայության համակարգի ձևավորման և զարգացման 
միջազգային փորձը թույլ է տալիս պատկերացնել. 

 պետական կառավարման կարևորագույն ինստիտուտի բարե-
փոխման հիմնական միտումները, 

 համեմատել պետական ծառայության կազմակերպման տարբեր 
ձևաչափերը, 

 ինչպես թերությունները, այնպես էլ զարգացման հեռանկարները 
և կենտրոնանալ արդյունավետ ձևերի և մեթոդների վրա: 

Քաղաքակիրթ երկրների սոցիոդինամիկայի ամենակարևոր օրինա-
չափությունը՝ ցանկացած պետության տնտեսական և սոցիալ-քաղաքա-
կան զարգացման մակարդակի ուղղակի կախվածությունն է ղեկավար 
անձնակազմի որակներից, որոնք էլ հանդիսանում են սոցիալական առաջ-
ընթացի շարժիչ ուժ: Եվ այս օրինաչափությունը գնալով ուժեղանում է:  

 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021  
 

  

22 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

 

1. Лукьянова Е.Г., Глобализация и правовая система России 
(основные направления развития). М.: Норма. 2006. 

2. Сохранились ли у нас всеобщие ценности? // Международное 
публичное и частное право. 2004. №1. 

3. Реформа государственной гражданской службы. Под. Ред. К. 
Плоккера и М. Николаева. М.: ЛЕНАНД, 2006. 

4. Лисицын-Светланов А. Г., Развитие российского и 
международного права в аспекте его влияния на обеспечение 
национальных интересов Российской Федерации // Правовое 
обеспечение национальных интересов. – М.: 2005. 

5. Здравомыслов А.Г., Власть и общество // Социологический 
журнал. 1994. №2.;  

6. Козырева П.М., Толерантность и динамика социального 
самочувствия в современном российском обществе. // Толерантность и 
динамика социального самочувствия в современном российском 
обществе. Москва: Центр общечеловеческих ценностей, 2002, 

7. Кил Л., Элиот И., Экономические циклы и реформа 
государственной службы в США // Реформы государственного 
управления накануне третьего тысячелетия. М.: РАГС, 1999. 

8. Райнхард К., Реформирование государственного управления. 
Концепция активизирующего государства // Реформы государственного 
управления накануне третьего тысячелетия: сб. Статей. – М.: РАГС, 1999. 

9. Пичас Р., Законодательство о госслужбе в свете нового 
государственного менеджмента // Реформы госуправления.// в: 
устойчивость реформ государственной службы в центральной и 
восточной европе спустя пять лет после вступления в ЕС. Доклад 
«SIGMA» № 44. Университет Ноттингема, 2009г. 

10. Мейнигер М. К., Сравнительный анализ реформ госслужбы в 
странах ЕС // Реформы госуправления.// В: ГАМАН-ГОЛУТВИНА О. В. 
Меняющаяся роль государства в контексте реформ государственного 
управления: отечественный и зарубежный опыт. 2007;  

11. Мэннинг Н., Паркинсон Н., Реформа государственного 
управления. Международный опыт. М., 2003..;  

12. Вурстер Г., Модернизация госуправления и повышение 
квалификации госслужащих // Реформы госуправления. Меняющаяся 
роль государства в контексте реформ государственного управления: 
отечественный и зарубежный опыт. 2007; 



Հանրային կառավարում 
 

  

23 

13. Гаман-Голутвина О., Этика государственной службы и 
реформы // Полис. 2000. № 6 

14. Мэннинг Н., Паркинсон Н., Реформа государственного 
управления. Международный опыт. М., 2003.;  

15. Кузина М., Избыточные функции власти надо отдать рынку // 
Профиль № 25 от 4 июля 2005 г.; Кузьминов Я. Тупики и перспективы 
административной реформы // Независимая газета. 4, 7. 04. 2006 

16. Административная реформа: все только начинается // 
Профиль. № 25 от 4. 07. 2005// В: И. А. Воронина. Административная 
реформа в России. Оренбург, 2017. 

17. Бендина Н., Россия превращается в гибрид Венесуэлы с 
Бирмой. RBC Daily 12 мая 2005 г 

18. Политическая система США. Актуальные измерения. М., 2000. 
19. Якобсон Л., У нас в государстве слишком многие занимаются 

не своим делом. Интервью Время новостей. 05.07.2005. 
20. Бэйрсто П., Принципы подбора и отбора персонала // 

Реформа государственной гражданской службы // под. Ред. К. Плоккера 
и М. Николаева. М.: ЛЕНАНД, 2006. 

21. Закон о государственной службе Японии// в: Конституции 
зрубежных государств. М.; БЕК. 

22. Суходаева Т. С., Развитие компетенций как фактор карьерного 
роста при прохождении государственной службы в Республике Корея.// 
Среднерусский вестник общественных наук. Том 13., №1, 2018.  

23. Ермолаева Е. М., Истоки южнокорейского национализма. 
Власть и идеология в Республике Корея / Е. М. Ермолаева // Известия 
Восточного института. – 2016. - № 3 (31). 

 
 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021  
 

  

24 
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Статья посвящена современному мировому опыту реформирова-
ния государственной службы в части подбора и непосредственного 
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ՀՏԴ 330.8  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
V ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՄՏԱԾՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ1, ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ2 

1Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան  
2«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ 

 
Հայ կառավարչական մտքի ուսումնասիրությունն առավել քան 

արդիական է, քանի որ միայն անցյալի և ներկայի համեմատության 
միջոցով է հնարավոր ավելի բազմակողմանի իմաստավորել հանրա-
յին կառավարման համակարգն ու նրա հաստատությունների նշա-
նակությունն ու էությունը: 

Բանալի բառեր․ կառավարչական միտք, հանրային կառավա-
րում, կառավարման սկզբունքներ, պետություն, ղեկավար–ենթակա 
փոխհարաբերություններ: 

 
Հայ կառավարչական մտքի ուսումնասիրությունը կարևոր տեսական 

և գործնական նշանակություն ունի կառավարման ազգային համակարգի 
ձևավորման համար, որն իր մեջ ներառում է սեփական ազգամշակութա-
յին յուրահատկությունները և ձեռքբերումները: Ամեն մի դարաշրջան իր 
ըմբռնումներն ունի հանրային կառավարման վերաբերյալ: Դրանց վերլու-
ծությունը կարող է հիմք լինել հանրային կառավարման ազգային առանձ-
նահատկությունները բացահայտելու, ինչպես նաև սեփական փորձը և 
ազգային առանձնահատկությունները գործադրելու հանրային կառա-
վարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Հայերեն բա-
ցատրական բառարաններում «հանրային» և «պետական» բառերին 
տրված են հետևյալ բացատրությունները, «հանրային»` ամբողջ հասարա-
կությանը վերաբերող, հասարակական, բոլորին` ընդհանուրին պատկա-
նող, համայնական, «պետական»` պետության հատուկ` վերաբերող [5]: 
Մինչդեռ «Public» բառը թարգմանաբար նշանակում է և՛ պետական, և՛ 
հանրային: «Public» բառի տարբեր իմաստներից ելնելով նույնացվում են 
պետական և հանրային կառավարում կատեգորիաները [14, էջ 560]: 

Կառավարման տեսության հիմնախնդիրները, մասնավորապես պե-
տության, պետության ղեկավարի դերը, իշխանության բնույթը, ղեկավար-
ենթակա փոխհարաբերությունները քննարկվել են Մովսես Խորենացու, 
Փավստոս Բուզանդի, Ղազար Փարպեցու աշխատություններում:  

Մովսես Խորենացին (410–495 թթ.), հայոց պատմագրության 
«հայրն» է: Նրա «Հայոց պատմությունը», ի թիվս այլ նյութերի, պարունա-
կում է նաև տեղեկություններ, որոնք կարող են որոշակի պատկերացում 
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տալ Խորենացու կառավարչական հայացքների մասին: «Հայոց պատ-
մությունը» ընդգրկում է հնագույն ժամանակներից մինչև Մեսրոպ Մաշ-
տոցի մահը` 440 թ.: Սահակ Բագրատունու խնդրանքով գրում է «Հայոց 
պատմությունը»: Խորենացին առաջինն է շարադրել հայոց ազգի ամբող-
ջական պատմությունը, «Հայոց մեծերի ծննդաբանությունը» գլխում կազ-
մել է հայ նահապետների և թագավորների ճյուղագրությունը: 

Խորենացու «Հայոց պատմություն»-ը հայ ժողովրդի նախաքրիստո-
նեական դարավոր կյանքի գիտական հայտնությունն է և, միաժամանակ, 
քրիստոնյա հայության ազգային կյանքի, նոր վերածննդի ծրագիրը, ուղե-
նիշը՝ մաշտոցյան գրերի գյուտից ի վեր, ներառյալ մեր ժամանակները [12]: 

Խորենացին օգտվել է նշանակալից, սակայն սահմանափակ քանա-
կով պատմական սկզբնաղբյուրներից: Նա գերադասել է հիմնականում ոչ 
թե պարսկական և քաղդեական աղբյուրներից, այլ իրեն հարազատ հու-
նական պատմագիրներից: Նա Հունաստանը համարում է «գիտության 
մայր կամ դայակ», որովհետև հունաց թագավորները հոգ են տարել հու-
նարեն թարգմանելու ուրիշ թագավորների դիվանների գրքերը [4]: 

Մովսես Խորենացին արտահայտել է գաղափարներ պետության ին-
քիշխանության, ազգային պետականության մասին: «Թեպետ մենք փոքր 
ածու ենք և շատ սահմանափակ թվով և շատ անգամ օտար թագավորութ-
յան տակ նվաճված, բայց և այնպես մեր աշխարհում էլ քաջության շատ 
գործեր կան գործված, գրելու և հիշատակելու արժանի» [10, էջ 13]:  

Հատուկ նշանակություն ունի Արշակունիների թագավորական տան 
ներկայացուցիչ Վաղարշակի` Հայաստանում գահակալման և պետության 
կազմավորման ուղղությամբ կատարած գործունեությունը: Այստեղ Խորե-
նացին տեղեկություններ է հայտնում հին հայկական պետական ապարա-
տի, արքունիքի, զորքի, արդարադատության մասին: Վաղարշակը, ըստ 
Խորենացու, հայկական թագավորական տան հիմնադիրն է և նրա գա-
հակալության ժամանակը համընկնում է պատմական Արտաշեսի տարի-
ներին: Վաղարշակին Խորենացին համարում է արդարացի, խելացի կա-
ռավարիչ: Վաղարշակ թագավորը, լինելով վճռական անձ, նախ` կարգա-
վորում է ինքն իրեն և իր տունը: Կարգավորվում է նաև արքունիքի աշխա-
տանքը, սահմանելով ելք ու մուտքի, զբոսանքի, խորհրդի ժամերը: Թա-
գավորը իրեն կից պահում է խորհրդատուներ, որոնք օգնում են թագավո-
րին որոշումներ ընդունելիս: Նա փորձում է իմանալ, թե ովքեր են կառա-
վարել իրենից առաջ և ինչ գործեր են կատարել: Թագավորը, ճշտելով 
անցյալը, ցանկանում է պարզել իր գործողությունները: Վաղարշակի այս 
քայլը ցույց է տալիս, որ նա եղել է շրջահայաց կառավարիչ: Ընդունելով 
թագավորությունը՝ նա, նախ և առաջ, փորձել է ծանոթանալ անցյալին, 
որպեսզի իրականացնի ճիշտ և արդյունավետ կառավարում: Նա դիմում 
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է ասորի Մար Աբաս Կատինային, գնա եղբոր` Արշակ Մեծի մոտ և ուսում-
նասիրի արքունական դիվանը: Մար Աբաս Կատինայի հայտնաբերած 
մատյանը պարունակում է տվյալներ հայոց պատմության վերաբերյալ:  

Վաղարշակը կազմավորում է նախարարությունները. «սահմանեց 
նախարարություններ և այս նախարարությունների համար նահապետներ 
պիտանի մարդկանցից, որոնք ծագում էին մեր նախնի Հայկի սերունդից 
և ուրիշներից» [10, էջ 133]: Վաղարշակը բարձր է դասում արդարությունն 
ու իրավունքը և «իրավարարներ» է նշանակում ինչպես արքունիքում, այն-
պես էլ ավաններում: Գործակալությունները կցում է որոշակի նախարա-
րական տոհմերի. Բագրատունիները դառնում են թագադիր, Խոռխոռու-
նիները` թիկնապահ, Մամիկոնյանները` սպարապետ ու զինակիր և այլն: 
«Նախարար» բառը սկզբնական եղել «նահարար», որը նշանակում է 
«երկրի, շրջանի տեր, գլխավոր» [6, էջ 151]: Այս եզրն իր մեջ իմաստավո-
րում է հայ ժողովրդի պատմության մեջ կարևոր դեր կատարած մի ինս-
տիտուտ, ամբողջ մի ժամանակաշրջան, որ կոչվել է նախարարական: 

Հ. Մանանդյանը Հայաստանի նախարարական ժամանակաշրջանը 
համարում է ավատատիրության շրջանը «Ազնվականների այս բարձր դա-
սն անվանվում է հնագույն հայ աղբյուրներում` «նախարարք», «նախարա-
րազունք», «ազգք» կամ «տունք նախարարյաց», իսկ նրանց պետական 
կարգի իշխանությունը, նաև այդ իշխանության տակ գտնվող երկրներն` 
անվանվում են նախարարություն» [7, էջ 32]: 

Խորենացին թագավորական կենտրոնաձիգ իշխանության կողմնա-
կից էր: Պետության խորհրդանիշը թագավորն է: Հայ թագավորներից 
Խորենացին առանձնացնում է Տիգրան Մեծին. «Որովհետև սա մեր թա-
գավորներից ամենահզորն և ամենախոհեմն էր և նրանցից բոլորից քաջ» 
[10, էջ 85]: Թագավորը պետք է լինի պարկեշտ, մեծասիրտ, պերճախոս, 
իմաստուն, որովհետև դրանք կառավարչի կարևոր հատկանիշներից են: 

Վաղարշակը պարզում է նաև նախարարությունների ծագումը: Խորե-
նացին նախարար է համարում նաև Հայկ նահապետին` «անվանի և քաջ 
նախարար, հաստ աղեղով և հզոր նետաձիգ» [10, էջ 39]: Հիշատակվում 
է «իմաստուն Շամբատ Բագարատը», որը պետք է «որդուց որդի» լիներ 
թագադիր Արշակունիներին: Նրանց ցեղը կոչվեց «Բագրատունիներ», ո-
րոնք, ըստ Խորենացու, հրեա էին: Բացի թագադիր լինելուց` Բագարատը 
նշանակվել է «կողմնակալ, բյուրերի և հազարների իշխան» [10, էջ 117]: 
Բագրատունիները սկզբնական շրջանում ունեցել են մի քանի պաշտոն: 
Սա վկայում է նաև, որ հավատարիմ ծառայության համար թագավորը ան-
սահմանորեն վստահել և վարձատրել է նրանց: Նախարարները քաղա-
քական լայն իրավունքներով օժտված մարդիկ էին: Նրանք թագավորին 
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հպատակ իշխաններ են եղել, որոնք առանձին իրենց ժառանգական գա-
վառներն են կառավարել, ունեին սեփական զորք և թագավորի կոչով հա-
մախմբվում էին ընդհանուր թշնամու դեմ: Իսկ Բ. Խալաթեանցի կարծի-
քով`«Ի սկզբանե նախարարությունը ժառանգական էր, այն շնորհում էին 
արքային հավատարիմ ծառայելու համար» [2, էջ 6]: 

Խորենացու «Հայոց պատմությունը» նախարարության պատմությու-
նը շարադրելու առաջին փորձն է եղել: Որպես նախարարության պատմիչ 
նա փորձել է նախարարության ծագումը պարզաբանել պատմական անց-
յալի ներքո: Նախարարները ունեին ժառանգական տիրույթներ, և ստա-
նում էին նաև «պարգևներ»: Այսպես, պարսից Արտաշիր արքայի միջնոր-
դությամբ Համազասպ Մամիկոնյանին է տալիս «Հայոց նախարարների 
մեջ հինգերորդ գահը», ինչպես նաև գյուղեր և դաստակերտեր [10,  
էջեր 339 – 401]: Նախարարությունները Հին Հայաստանում կատարել են 
քաղաքական կարևոր դեր, եղել հայկական պետականության հիմքը: 
Վաղ ֆեոդալիզմի շրջանում Հայաստանում խոշոր կալվածքներ ունեին 
նախարարները, որոնց թիվը ըստ Ն. Ադոնցի եղել է 50 [1, էջ 451]: Դա էին 
վկայում Գահնամակի փաստաթղթերը, որոնք նախարարական տոհմերի 
հաշվառումն ըստ իրենց տնտեսական հզորության և դրանից բխող դիրքի 
ազնվապետական աստիճանակարգում: 

Պատմիչը նկարագրել է տեղական կառավարման մարմինները: Թա-
գավորը կարգավորում է քաղաքների, գյուղերի կառավարումը, «տերեր» 
նշանակում գավառներում և գյուղերում` «գյուղերի և գավառների անուն-
ներով նրանց կոչելով» [10, էջ 131]: Քաղաքաշինությունը թագավորական 
բոլոր գործերի մեջ համարվել է շատ կարևոր և յուրաքանչյուր քաղաք ու-
նեցել է «քաղաքապահ զորք» և «քաղաքի վերակացու», որն իրականաց-
րել է քաղաքի կառավարումը: 

Նախարարների միջև վասալական պարտականությունների սահմա-
նազատումը կարևոր է պետության մեջ կայունություն հաստատելու առու-
մով: Պետական կառավարման կայունությանն է ուղղված արքայի այն 
որոշումը, որ գահաժառանգը պետք է բնակվի հոր հետ, իսկ մյուս զավակ-
ները` ծայրագավառում: Ահա այն երեք գավառները, որտեղ պետք է ապ-
րեին Արշակունի սեպուհները` Հաշտյանք, Աղիովիտ և Առբերանի: 

Խորենացին ուշագրավ տեղեկություն է հաղորդում կառավարչական 
ճիշտ որոշում ընդունելու հարցում: Թագավորը իր կողքին երկու մարդ է 
պահում, որոնցից մեկը պետք է «բարին» հիշեցնի, մյուսը` «վրեժխնդրութ-
յունը»: Թագավորը բարկության պահին, եթե ցանկանում է որոշում կա-
յացնել կամ «անիրավ հրաման» տալ, ապա անմիջապես նրան հիշեցնում 
են «իրավացին և մարդասիրությունը» [10, էջ 133]: Այսինքն` բարկության 
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պահին թագավորը խուսափել է որոշում կայացնել, մի լուծում, որ արդիա-
կան է բոլոր ժամանակների համար: 

Խոսելով Աշտիշատի ժողովի մասին` Խորենացին նշում է, որ Ներսես 
կաթողիկոսը «եպիսկոպոսների և աշխարհականների ժողով գումարեց, 
կանոնական սահմաններով հաստատեց ողորմածությունը, արմատախիլ 
արավ անգթությունը, որը մեր երկրում ի բնե սովորական էր» [10, էջ 377]: 
Եկեղեցական ժողովների ընթացքում ևս քննարկվել են աշխարհիկ հար-
ցեր: Ներսես կաթողիկոսը նախարարների և թագավորի միջև հաշտութ-
յուն հաստատելու համար գումարում է եկեղեցական ժողով, որի ընթաց-
քում որոշվում է, որ «թագավորն այսուհետև ուղղությամբ վարվի և իրենք 
հավատարմությամբ նրան ծառայեն» [10, էջ 355]:  

Խորենացու «Հայոց պատմությունը» եզրափակող «Ողբ»-ը կարելի է 
դիտարկել որպես «հանրային կառավարման համակարգային ճգնաժամի 
արձանագրում» [16, էջ 29]: «Հայոց պատմության» ողբը հայ ժողովրդի 
միաբանության, ինքնաճանաչման գաղափարի, ինքնուրույն, անկախ պե-
տականություն ունենալու գաղափարի հիմն է, որ հնչել է բոլոր դարերում 
և հնչում է մինչև այսօր [12]: 

IV դարի վերջին քառորդից հայոց քաղաքական կյանքն արդեն գնում 
էր դեպի անկում, չկար հզոր քաղաքական ուժ` դիմագրավելու արտաքին, 
կործանարար ուժերին, սկսած անկման առաջն առնելու: Այստեղ տրված 
է կառավարման կարևորագույն հիմնադրույթը, այն է՝ ամեն մեկը, լինի 
ղեկավար թե ենթակա, պետք է իր տեղում լինի, իր տեղին ու գործին հա-
մապատասխանի: Հայոց պետության մեջ խախտված է այդ պահանջը, 
խախտված է կառավարման բոլոր մակարդակներում: Դա ամենից առաջ 
վերաբերում է պետական կառավարման ղեկի մոտ գտնվողներին. «իշ-
խանները՝ ապստամբ, գողերին գողակից, կաշառակեր, կծծի, ժլատ, 
ագահ, հափշտակող, աշխարհ ավերող, աղտեղասեր», «կառավարիչները 
կարգ չեն պահպանում» [10, էջ 453]:  

Բարոյազրկված է դատական համակարգը. «դատավորները՝ տմար-
դի, սուտ, խաբող, կաշառակեր, իրավունքը չպահպանող, անհաստատ, 
հակառակող», թագավորում է անպատժելիությունը, մոլեգնում են անօրի-
նականությունները. «տները գերվում են, ստացվածքները հափշտակվում, 
գլխավոր մարդիկ կապվում են, հայտնի անձեր բանտարկվում են, դեպի 
օտարություն են աքսորվում ազնվականները, անթիվ նեղություններ են 
կրում ռամիկները» [10, էջ 455]: 

Ճգնաժամի հետևանքով երկրում տիրում են համատարած անպա-
տասխանատվությունն ու բարոյազրկումը: Այսպես, ուսուցիչները՝ 
«տխմար ու ինքնահավան», «ոսկեսեր, նախանձոտ», կրոնավորները՝ 
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«կեղծավոր, ցուցամոլ, սնափառ, պատվասեր, քան աստվածասեր», աշա-
կերտները՝ «սովորելու մեջ ծույլ, սովորեցնելու մեջ՝ փութաջան», ժողովր-
դականները՝ «ամբարտավան, ստահակ, մեծախոս, աշխատանքից խու-
սափող, արբեցող, վնասագործ», զինվորականները՝ «անարի, պարծեն-
կոտ, զենք ատող, ծույլ, ցանկասեր, թուլամորթ, կողոպտիչ, գինեմոլ» [10, 
էջ 451, 453]:  

Խորենացին ցավ է արտահայտել աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդ-
ների վերացման համար, որովհետև վերջիններիս փոխադարձ համաձայ-
նության վրա էր հիմնված հասարակության զարգացումը. «Ողբում եմ քեզ, 
Հայոց աշխարհ, ողբում եմ քեզ, բոլոր հյուսիսային ազգերի մեջ վեհա-
գույնդ, որովհետև վերացան թագավորդ ու քահանադ» [10, էջ 447]: Խո-
րենացին պետության անկման պատճառ է համարում թագավորների` 
«անտանելի հրամաններ» արձակելը, կառավարիչների` կարգ ու կանոն 
չպահպանելը: 

Գ. Սարգսյանի խոսքով «Խորենացու ողբերգության ակունքը նրա 
հույսերի, քաղաքական համակրանքի երկփեղկման մեջ է: Դրանք բա-
ժանվում են ժամանակի երկու ղեկավար ուժերի միջև. մի կողմից` նախա-
րարության, որի մեջ էր տեսնում պատմահայրը իր ժողովրդի կարողութ-
յունների մարմնավորումը և ապագան և, մյուս կողմից, կենտրոնական 
թագավորության, որը կոչված էր միավորել, ամրապնդել երկիրն արտա-
քին թշնամու դեմ» [15, էջ 84]: Այս երկու ուժերի հակամարտության, ինչ-
պես նաև Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի զավթողական քաղաքակա-
նության հետևանքով էլ Հայաստանը կորցրեց իր անկախությունը: 

Փավստոս Բուզանդի «Պատմությունը» ընդգրկում է Խոսրով Կոտակ 
թագավորից (330–338 թթ.) մինչև Հայաստանի առաջին բաժանումը` 
387 թ., քաղաքական առումով շատ ծանր մի ժամանակաշրջան Հայաս-
տանի համար: Բուզանդի «Պատմությունը» կարևոր աղբյուր է IV դարի 
հայոց պետության, նախարարական տների և եկեղեցու հարաբերություն-
ների, կենցաղի և բարքերի մասին: Բուզանդն անփոխարինելի աղբյուր է 
ոչ միայն պատմաբանների, բանասերների համար, այլ նաև պետական 
կառավարման պատմությունը ուսումնասիրողների: Բուզանդն այն պատ-
մագիրներից է, որ հանգամանալի հիշատակություններ ունի ոչ միայն հա-
յոց տնտեսական կենցաղի և նյութական մշակույթի, ընտանեկան-հասա-
րակական կենցաղի, հայոց հոգևոր մշակույթի` ժողովրդական հավատա-
լիքների, հնագույն պաշտամունքային երեվույթների, այլև պետական կա-
ռավարման համակարգի ու բանակի վերաբերյալ [13]: 

Բուզանդը նախաբանում նշում է, որ գրել է «անցած անցքերի շարքը, 
գործերն ու վարքերն աստծո մարդկանց` սուրբ քահանայապետների, և 
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աշխարհիս տեր Արշակունի թագավորների և անվանի մարդկանց՝ զորա-
վարների և քաջ նախարարների մինչև նրանց մահը» [17, էջ 63]: 

Ա. Մարտիրոսյանի բնորոշմամբ Բուզանդը «պաշտպանում է մի գա-
ղափար` միասնական պետականություն, բայց որտեղ եկեղեցին ունենա 
վճռական և որոշիչ դեր: Եկեղեցին ներխուժեց երկրի քաղաքական կյանք 
և դրանով էլ պայմանավորվեցին հետագա շատ իրադարձություններ: 
Սկսվեց անզիջում պայքար պետության և եկեղեցու միջև, որն ուղեկցվում 
էր նախարարական իշխանությունների և պետության միջև եղած հակա-
մարտությամբ» [9, էջ 36]: 

Բուզանդը հանդես է գալիս որպես եկեղեցու հիմքերի ամրապնդման, 
եկեղեցու և հոգևորականության իրավունքների պաշտպան: Նա անհան-
դուրժող է պետական և քաղաքական այն գործիչների նկատմամբ, ովքեր 
հանուն հայկական ավատատիրական պետության կենտրոնացման ու ամրա-
պնդման փորձում են սահմանափակել հոգևորականության իրավունքները: 

Փավստոս Բուզանդը հիշատակում է նաև նախարարությունների ու 
գործակալությունների` կենտրոնական գերատեսչությունների կառավար-
ման մարմինների մասին: Խոսելով Արշակ Երկրորդ թագավորի (35–
368 թթ.) գործունեության մասին, Բուզանդը գրում է «առաջին գործա-
կալ–հազարապետ նշանակեց շինականներին շենացնող Գնունյաց ցեղը, 
որպեսզի իբրև բոլոր երկրի հազարապետներ` հոգատարությամբ խնա-
մեն աշխարհը կերակրող գյուղացիությանը»: Սպարապետ է նշանակում 
Մամիկոնյան ցեղից և «տվեց նրանց զորավարության իշխանություն Մեծ 
Հայքի բոլոր զորքերի վրա» [17, էջ 121]: Մամիկոնյաններին Բուզանդը կո-
չում է «վաստակավոր տոհմ»: Նրանց է հանձնված եղել ողջ զորավարա-
կան գործը: Մամիկոնյանների տոհմից են նշանակվել սպարապետ, զո-
րավար և զորապետ: Արշակը հենվում է ժողովրդի վրա և նրան պաշտ-
պանում կենտրոնական իշխանության հակառակորդ նախարարների կա-
մայականություններից: 

Ըստ Բուզանդի՝ «չհաշվելով մեծամեծ նահապետներին ու տանուտե-
րերին, լոկ միայն գործակալներ` ինը հարյուր բարձ էին կազմում, որոնք 
թագավորական սեղանի ուրախության մասնակից էին լինում, բացի ոտն-
կա սպասավորության պաշտոնյաներից» [17, էջ 121]: Կարելի է ենթադրել, 
որ Հայաստանում եղել է 900 գործակալ, որոնք ենթարկվել են թագավորի 
իշխանությանը:  

«Պատմության» սկզբից Բուզանդը Պապին ներկայացնում է որպես 
բացասական կերպար, որին մայրը՝ Փառանձեմ թագուհին, նվիրել է 
«դևերին»: Նա բազմաթիվ մեղքեր է գործում և անբարո կյանք վարում: 
Այդուհանդերձ, այսօրինակ ընկալումը խիստ միակողմանի է: Պապ թա-
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գավորը, ելնելով հայրենիքի շահերից, երկրի ներսում վարում էր պետութ-
յան կենտրոնացման քաղաքականություն [8, էջ 14]: Պապի օրոք «նվա-
զում էին եկեղեցու պաշտամունքի և սպասավորության կարգերը» [17, էջ 
270]: Պետության հիմքերն ամրապնդելու համար նա բռնագրավեց եկե-
ղեցական հողերի յոթ բաժնից հինգը, վերացնել տվեց եկեղեցուն տրվող 
տասանորդ հարկը, կրճատեց հոգևորականության թիվը, փակել տվեց 
բազմաթիվ վանքեր, կուսանոցներ և մենաստաններ, որտեղ կուտակվել 
էին մեծ թվով մարդիկ: Նշված հաստատություններից արտաքսվածներին 
«իր հպատակության էր ենթարկում»: Այս քայլով Պապ թագավորը ոչ 
միայն ամրացրեց իր և աշխարհիկ ավատատերերի իրավունքները, այլև 
մի քանի անգամ ավելացրեց պետական եկամուտները, ստվարացրեց և 
հզորացրեց հայոց բանակը՝ զինվորների թիվը 10 հազարից հասցնելով 
90 հազարի: Պապ թագավորի այս ձեռնարկումները իր ժամանակի հա-
մար ունեին առաջադիմական նշանակություն և ելնում էին պետության ու 
ժողովրդի շահերից: 

Անդրադառնալով իշխանավոր - ենթակա հարաբերություններին՝ 
Բուզանդը նշում է, որ ժողովուրդը պետք է հավատարմությամբ ծառայի 
իշխանավորներին, իսկ վերջիններս էլ լավ վերաբերվեն իրենց հպատակ-
ներին: Նա կոչ է անում պահպանել հավասարակշռություն իշխողների և 
ենթակաների միջև, յուրաքանչյուրին հիշեցնելով իրենց պարտականութ-
յունները: 

Թագավորը իշխանության բարձրագույն մարմինն է: Ծառայություն-
ների համար թագավորը իրեն հավատարիմ մարդկանց «մեծ պարգևներ 
ու պատիվներ և շատ գյուղեր է պարգևում» [17, էջ 242]: Բուզանդը նկա-
րագրում է նախարարների հավատարմության բազմաթիվ օրինակներ: 
Տիրասիրության և հավատարմության մասին է Մուշեղ Մամիկոնյանի 
խոսքը Պապ թագավորին. «Ես կապրեմ ու կմեռնեմ քեզ համար, ինչպես 
իմ նախնիները քո նախնիների համար, ինչպես իմ հայրը քո հոր՝ Արշակի 
համար. ես էլ նույնպես կմեռնեմ քեզ համար, միայն թե չարախոս մարդ-
կանց չլսես» [17, էջ 237]: Նախարարը հորդորում է Պապ թագավորին են-
թակաների հանդեպ լինել արդարացի և չառաջնորդվել ուրիշների խոս-
քերով: 

Տիրասիրության օրինակ է Դրաստամատ մարդպետի արարքը, որը 
պարսից Շապուհ արքայից իր կատարած ծառայության դիմաց հրաժար-
վում է «երկրներից, գավառներից, գանձերից» և ցանկանում է տեսնել Ան-
հուշ բերդում շղթայված Արշակ թագավորին: Հայկական բանակի «միա-
սիրտ հավատարմությունն ու տիրասիրությունը» զարմացնում է նույնիսկ 
թշնամուն: Հայկական զորքը պարսից Շապուհ արքան բնորոշում է «տի-
րասեր, միաբան և հավատարիմ»: 
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Խոսրով Կոտակի և Վրթանես կաթողիկոսի դարաշրջանում, երբ, 
ըստ պատմիչի վկայության, «աճեցին ու բազմացան խաղաղություն և շե-
նություն, մարդաշատություն և առողջություն, պտղաբերություն, առա-
տություն և գործի հաջողություն, ծաղկած էին իրավունքն ու արդարությու-
նը» [17, էջ 25]: Բյուզանդն այս ժամանակաշրջանը համարում է պետութ-
յան բարգավաճման դարաշրջան: 

Ներսես կաթողիկոսի օրոք կրոնավորների թիվն ավելանում է: Նա 
«բարեկարգեց եկեղեցական պաշտամունքի, եպիսկոպոսների, քահանա-
ների և սարկավագների կարգը, եկեղեցիների և վկայանոցների շենքերն 
ամբողջապես նորոգեց և բարեկարգեց» [17, էջ 232]: Բացի հոգևոր հայ-
րապետ լինելուց, Ներսես կաթողիկոսը մասնակցել է նաև երկրի արտա-
քին քաղաքականությանը: Դա է վկայում, որ Արշակ թագավորը Ներսես 
կաթողիկոսին և «Հայոց մեծամեծերից տասը սատրապ» ուղարկում է հու-
նաց կայսեր Վաղեսի մոտ հայ-հունական խաղաղության դաշինքն ամ-
րապնդելու համար: Հոգևորականները ևս ունեին սեփականություն: 
Միայն Ներսես կաթողիկոսը ուներ 15 գավառ, որպես «սեփական իշխա-
նություն»: 

Ղազար Փարպեցին եղել է Վաղարշապատի վանքի առաջնորդ: Վա-
հան Մամիկոնյանի հանձնարարությամբ սկսում է գրել «Հայոց պատմութ-
յունը»: Պահպանվել է է նաև «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» երկը: 
Փարպեցին անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական և եկեղեցական 
պատմությանը: Նա շարունակում է Բուզանդի պատմությունը` 387 թ.-ից, 
երբ Հայաստանը բաժանվեց Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև: Ղա-
զար Փարպեցու «Հայոց պատմությունը» հայ կառավարչական մտքի կար-
ևոր էջերից մեկն է, որտեղ արժեքավոր մտքեր են արտահայտված իշխա-
նության, «ղեկավար–ենթակա փոխհարաբերությունների» կարգավոր-
ման մասին [11, էջ 93]: Ղազար Փարպեցին իր «Պատմություն Հայոց» եր-
կի շարադրանքն ավարտել է V դարի վերջերին: Աշխատության նախա-
բանում հեղինակր հիշում է իրեն նախորդած պատմագիրներ Ագաթան-
գեղոսին և Փավստոս Բուզանդին: Նա Ագաթանգեղոսի աշխատությունր 
կոչում է «առաջին պատմություն», Փավստոսինը' «երկրորդ պատմութ-
յուն», իսկ իր գիրքր' «երրորդ պատմություն» [14]: 

Թագավորական իշխանությունը Հին Հայաստանում բացարձակ 
միապետություն էր. «Թագավորը միահեծան տիրապետություն ուներ ամ-
բողջ Հայաստան աշխարհի վրա» [3, էջ 19]: Թագավորը պիտի արդարա-
ցի և ճիշտ գնահատի հպատակների ընդունակությունները: Փարպեցին 
դեռևս V դարում անդրադարձել է ղեկավարման միասնականության, ան-
հատական շահերը ընդհանուր շահերին ստորադասելու սկզբունքների 
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քննարկմանը: Հազկերտի հղած դավանափոխության հրովարտակը մեր-
ժելու համար հավաքվեցին «Հայոց աշխարհի եպիսկոպոսները ըստ գա-
վառների և պատվական երեցներ ու վանականներ» կամ «բոլոր նախա-
րարներն ու սեպուհները, որ հավաքվել էին արքունիքում, միաբանված 
եկան Մամիկոնեից տեր և Հայոց զորավար Վարդանի մոտ ու նրան հայտ-
նելով միաձայն արած խորհուրդը, պատմեցին իրենց ամենայն դիտավո-
րությունները, կատարվելիքի մասին մտածումները» [3, էջ 103, 117]: 

Հայոց սպարապետ Վահան Մամիկոնյանը պարսից արքային դիմում 
է ենթակայի դիրքերից և պահանջում, նախ՝ հարգել ենթակային այնպի-
սին, ինչպիսին նա կա: Երկրորդ՝ ճիշտ գնահատեն մարդկանց` «Ճանա-
չեք տոհմիկին ու անտոհմիկին, քաջ ու օգտակար մարդկանց պահեք լա-
վերի ու պատվականների մեջ, արհամարհելով ոչինչի տեղ դնեք վատին 
և անպիտանին, սիրեք վաստակավորներին ու անվաստակներին, իմաս-
տուններին մոտ պահեք և նրանցից խորհուրդ առնեք» [3, էջ 391]: Երրորդ՝ 
ղեկավարի և ենթակայի շփումը կլինի արդյունավետ, եթե շփվեն ուղղա-
կիորեն, այլ ոչ թե միջնորդավորված, եթե ստացված տեղեկատվությունը 
լինի հավաստի: Իշխողի դիրքերից էլ տրված է պարսից թագավոր Վա-
ղարշի պատասխանը Վահան Մամիկոնյանին. «լինել տիրասեր, արդա-
րամիտ և աշխարհաշեն»: 

Ղեկավար–ենթակա հարաբերության մասին է հետևյալ դրույթը. «Այն 
տերը, որ չկարողանա իր ծառաների մեջ լավը վատից ջոկել և չկամենա 
յուրաքանչյուրի պետքերը հոգալ ըստ արժանվույն, այդպիսին դժվար թե 
կարողանա լավ ծառայի տեր լինել» [3, էջ 331], այսինքն` լավ ղեկավարից 
է կախված ենթակայի աշխատանքի արդյունավետությունը: Փարպեցին 
գովաբանում է աշխատանքը, աշխատասիրությունը, որը կհատուցվի ար-
դարորեն. «Դուք եկեք մեզանից` որպես ձեր հպատակներից, պահանջե-
ցեք հարգել տերերին, պահանջեցեք գործ, վաստակ, հպատակություն, 
օգուտ, արդարամտություն, ապա աստվածաբար, անզրկող մտքով, յու-
րաքանչյուր մարդու հատուցեցեք ըստ իր վաստակի: Մեր բոլորիս խոսքն 
ու պահանջն այդ է... Ճանաչեցեք մարդկանց՝ լավին ու վատին և յուրա-
քանչյուրից պահանջեցեք գործ, ոչ թե կատակաբանություն: Գործին նա-
յեցեք՝ ըստ վաստակի հատուցելու համար և ոչ թե ըստ լեզվի խաբեութ-
յան» [3, էջ 337]: 

Պատմիչը զգուշացնում է նաև վատ ղեկավարման հետևանքների մա-
սին. «երբ այդ թագավորը կամենում է ուրիշի աչքերով տեսնել և ուրիշի 
ականջներով լսել, այն ժամանակ ծանր է դառնում այդպիսի ծառայությու-
նը, դառն ու վտանգավոր, և ոչ ոք այն չի տանի» [3, էջ 331]: Փարպեցին 
ներկայացնում է նաև իմաստուն ղեկավարի կերպարը, խոսելով Վահան 
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Մամիկոնյանի մասին. «Ամենքը զարմացած էին Մամիկոնյանի իմաս-
տության ու նրա բերանից ելած խոսքերի շնորհառատության վրա» [3, էջ 423]: 

Ամփոփելով նշենք, որ հայ պատմիչների աշխատություններում, 
առանձնապես շեշտվում են ինքնիշխանության, ազատության, իրավուն-
քի, օրենքի գերակայության սկզբունքները, որոնք արդիական են նաև այ-
սօր: Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները հայ մտածողների աշ-
խատություններում տարբեր կերպ են մեկնաբանվել՝ ելնելով իրենց ապ-
րած ժամանակաշրջանի առանձնահատկություններից:  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАХ 
АРМЯНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ V ВЕКА 

АМАЛИЯ МАНУКЯН1, АРУТЮН ГРИГОРЯН2 

1 Армянский государственный экономический университет 
2 «Французский университет в Армении» фонд 

 
Изучение армянской управленческой мысли более чем актуально, 

потому что только через сравнение прошлого и настоящего можно 
понять систему публичнного управления, а также значение и сущность 
ее институтов. 

Ключевые слова: управленческая мысль, публичное управление, 
принципы управления, государство, отношения руководитель–подчи-
ненные. 
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The study of the Armenian governing thought is more than relevant, 

because only through the comparison of the past and the present is it 
possible to understand the public administration system and the significance 
and essence of its institutions in a more comprehensive way. 

Keywords: managerial thinking, public administration, governance 
principles, state, manager-subordinate relations. 
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OPPORTUNITIES FOR USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN 
TERMS OF MANAGING THE PRODUCTION OF COSMETICS 
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1Yerevan State University 
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In our time, cosmetics have become an integral part of modern life. 

Advertising has been used for many years to influence consumer 
buying behavior. Previously, advertising on Facebook did not justify and 
did not give the expected result, and then M. Zuckerberg made 
algorithmic changes, now it is considered the best place for advertising. 
Thanks to the Facebook algorithm, you can very clearly target the 
audience, as well as determine its demographic structure, age, gender, 
marital status, language, behavior, interests. The new information 
technologies, such as the integration of GPS systems into Facebook, 
allow for better targeting. The article analyzes the advertising 
campaigns of the Skin Time online store and the results obtained from 
them, according to which for every extra dollar spent on advertising, 
both sales and the availability of this publication increase. And our 
research shows that it is much cheaper to include ads at night than in 
the morning or afternoon. 

Keywords: production, cosmetic, skincare, Facebook, Ads 
manager, advertisement, social media, Reach, Impression. 

 
Introduction: Nowadays, cosmetics have become an integral part of 

modern life. Currently, along with women, there is an increase in the use of 
cosmetics among men, which leads to an increase in demand in the global 
cosmetics market. Over time, women's desire for beauty and skincare has 
become increasingly apparent. Beauty was a treasured concept in art, 
history, literature, and many celebrities have emphasized the importance of 
beauty in every woman's life. Madame de Stael, who was appreciated by her 
contemporaries for her knowledge and wits, once stated that she was willing 
to give half of her knowledge, in exchange for a beautiful countenance [1]. In 
an era of economic globalization, the potential of advertising is growing 
because cosmetics are not just brand awareness - their distribution requires 
ad campaigns that will immediately attract interest in order to buy consumers 
because advertising is a visual platform. In an era of economic globalization 
social media has become an increasingly important platform for brands in 
order to showcase their products, and also the potential of advertising is 
growing because cosmetic products and not only needed to increase brand 
awareness and dissemination which requires to make interesting advertising 
campaigns, which will be immediately attracted, and spark consumer interest 
in the purchase since advertising is a visible platform for commercial 
communication. Today, everything is flooded with advertising, social 
platforms, media, television and radio. Manufacturers do not save anything 
to attract customers and they have started to use natural and organic 
materials in cosmetics and care products that will not have any negative 
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impact on the skin. At present, the cosmetics production is one of the fastest 
growing industries. The global cosmetics market size was valued at $380.2 
billion in 2019 [2].  

Literature review: To date, a few types of research have sought to 
investigate the impact of Social Media Marketing on buyer decisions and 
behavior. For example, Man Qiutong and Md. Jahidur Rahman, identify the 
effects of Social Media Marketing on brand loyalty from cosmetics customers 
[3]. They are using multiple regression analyses and were drawn from the 
general population of Chinese college students. They sent questionnaires to 
308 college students and collected 145 valid answers. The authors divided 
the answers into two parts: the first part, about 70.13%, uses cosmetics and 
the second part, about 29.87%, does not use cosmetics, and 67.13% buy 
cosmetics from a social platform, and 32.87% do not. As a result, they found 
that there was a positive correlation between these two indicators: if the cost 
of advertising increases on social media by 1 point, then the loyalty of brands 
producing cosmetics and care products will increase by 0.131 points. 
Another researcher Khoosbu Janak and Jessica Sze Yin Ho tried to find the 
impact of social media marketing activities in enhancing brand equity, value 
equity and relationship equity, specifically among cosmetic users [4]. As a 
result, they found a positive relationship between these indicators. Samar 
Fatima and Samrain Lodhin researched 200 young male or female who use 
different cosmetics and care products brands to check the influence of 
advertisement on their buying behavior [5]. As a result, the authors found 
that advertising in social media has a significant impact on cosmetics sales. 
In other words, for the 1 value of the customer awareness it causes increase 
in the value of buying behavior by 0.390. Pubuddi Shamila has studied the 
sale of cosmetics in Sri Lanka through advertising [6]. As a result, in his 
analysis, the author came to the conclusion that with an increase in 
advertising on social media by 1 point, the chances of selling the advertised 
product increase by 0.333 points. In other words, social media advertising 
has a huge impact on product sales. Another author Rafique (2012), argued 
that advertisement is a way to communicate with the audience. He believed 
that culture has a big and direct impact on people's buying behavior because 
everyone has different desires and they buy a product according to their 
lifestyles. Therefore, if he says that advertising is like magic, it would not be 
an exaggeration, because advertising actually changes the needs and wants 
of people, and sometimes makes people want to buy a product [7]. People 
are highly affected by the advertisements and organizations are trying to 
target the masses of the people. Bhavik Umakant Svadia conducted a study 
of 200 young men, women who use cosmetics of various brands to find out 
how advertising affects their buying behavior. As a result, the author found 
that the increase of 1 point of consumer awareness through advertising will 
lead to an increase in the buying behavior of the product by 0.390 points. 
Another researcher Alabula A. Agneta collected from a selected sample of 
Kenyan women population using 384 questionnaires [8]. As a result, the 
author found that a marginal change in sales enhancement would lead to a 
corresponding increase in the social media advertisement growth by 0.115 
units. In general, the research investigates the impact of Facebook 
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advertisement on attitudes and buying decisions of women on cosmetic 
products in Nairobi. As a result, the authors found that an increase of 
consumer awareness of 1 point of advertising leads to an increase in 
consumer buying behavior by 0.390 points. To summarize the analysis of the 
literature, the authors found that advertising has a positive effect on the 
buying behavior of consumers. Consequently, cosmetics, manufacturers and 
retailers should be able to use informative and educational content to raise 
consumer awareness. 

Analysis: In this article, we will analyze the marketing results of an 
advertising campaign in the case of Skin Time and the sales results obtained 
through it. From 03/18/2020 to the present day, Skin Time has been working, 
which is engaged in the import of cosmetics, as well as the production of 
organic soap. Cosmetics and skincare products are imported from different 
countries, especially from Korea, Russia, Belarus, the USA, and the base of 
soap, pigments and fragrances are imported from Russia. From the first day 
of the launch of the page, the sale took place on social networks, which have 
millions of users like Instagram, Facebook and Tik-Tok. In 2021, Instagram 
had 140 million users [9], Facebook 2.79 billion [10], and Tik-Tok 91 million 
[11]. This is why online shopping on social media is more beneficial, both for 
avoiding the huge drams paid for territory and for finding a large target 
audience. From 03/18/2020 to the present day, Skin Time has carried out 
287 advertising campaigns, as a result of which USD 393.78 was spent, and 
the number of this page users reaches 309 470 thousand people which use 
cosmetics. The age and gender of your target audience is the most important 
information for your research. And according to this audience, we can find 
out the average statistic result of our Facebook page. This is necessary for 
the proposed content to reach and attract a wider audience. As Facebook 
provides great audience information, we can find out the right audience for 
our business page with the right targeting of the product that we offer and do 
this with the help of Ads Manager Insight. It also allows you to find out the 
demographics, age and the interests of the audience related to our page. 
Currently, Skin Time Facebook page has 3878 likes and 4000 followers, the 
Instagram page has 4053 followers and the TikTok page has 2372 followers.  

 
Figure 1. Percentage of Female and Male in a Population of  

1-1.5 Million in Armenia 
*Figure 1 created by the author using data from the Skin Time Facebook page. 
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The Skin Time research results show that 54% of women and 46% of 
men in Armenia use Facebook. Therefore, when advertising cosmetics on 
this social network, it is more advisable to focus on women. Facebook also 
lets you know what your target audience is, what their marital status is, what 
their education is, what their job is.  

 
Figure 2. Demographic Distribution of Facebook Audience among 1-

1.5 Million Population 
*Figure 2 created by the author using data from the Skin Time Facebook page. 

 
As a result, the advertisement was targeted at women, girls, men who 

are interested in such products and belong to the age group of 24-44 and 45-
65 +, and live in Yerevan and other regions of Armenia. 

 
Figure 3. Facebook Audience Equipment Used by 1-1.5 Million People  

*Figure 3 created by the author using data from the Skin Time Facebook page. 

Facebook also lets you know what hardware and software your target 
audience is using. For example, 19% of our target audience use an iPhone 
or iPad, 76% of our target audience use an iOS and an Android app (Using 
data from the Skin Time Facebook page). 

The most important is the publication time, which plays a big role in 
increasing the publication's awareness as much as possible. It is highly 
advisable to publish posts between 11 am to 8 pm when the page 
subscribers are active, according to Skin Time result. To understand the 
results of the advertisement, we must research our page’s Reach and 
Impressions. It turns out that the more the publication is active, the more the 
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reach will increase. And to increase reach, Facebook is pushing all business 
pages to use paid ads. This is why organic reach is often much less than the 
artificial reach. Impressions show how many times they clicked and how they 
responded to the publication. As a result of this analysis, we can get a clear 
idea of when it is worth spending money on advertising and when not. 
According to Skin Time's analysis above 1 US dollars, ad performance 
increases, as do sales. The cost of Facebook ads depends on your bidding 
model like CPC (Cost per Click), if you use CPC, Facebook advertising costs 
around $0.97 per click, in comparison, if you use CPM, Facebook advertising 
costs around 7.19 US dollars per 1000 impressions. And for ads that are 
primarily focused on the number of page likes, the average cost is 1.07 US 
dollars per approval [12]. Research Skin Time’s advertisement result shows 
that for example the connected ad on 03/31/2020, there were the following 
results that we chose only Yerevan spent 1 US dollar and the connected ad 
reached 2185 people, so 1 ad click cost 0.00045767 US dollar, and we had 
only 2 sold products. Then on 28.10.2020 we spent 2.35 US dollars and ad 
reached 3389 people, so 1 ad click cost 0.00069342 US dollar and we had 
only 3 sold products. As an analysis, it can be said that for every additional 
dollar spent on advertising, both sales and publication availability increase. 
When selling on Facebook, in addition to using advertising, it is necessary to 
use one more technique - choosing celebrities, making a gift, in return for 
which we expect to receive subscribers from their audience, after which they 
will sell. As a result, we increase the Reach of our online store. Skin Time 
took advantage of this trick, gave gifts to Armenian celebrities, as a result of 
which the page was active, had a large number of subscribers, and increased 
sales. This also has a psychological effect; everyone tends to use online 
pages, which is guaranteed by celebrities, their close friends. 

Conclusion: As an analysis, for every additional dollar spent on 
advertising, both sales and publication availability increase. The price of one 
click on Facebook is not fixed; it changes hour by hour, depending on the 
minimum price offered at the auction when advertising is turned on. The 
analysis of the example of Skin Time shows that the cost per click at night is 
quite low compared to advertising in the morning and in the afternoon. Also, 
we recommend using social media advertisement to increase awareness 
especially among women which will lead to the sale of cosmetic products. 
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ԹՎԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՍՄԵՏԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ1, ԴՈՆԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ2 

1Երևանի պետական համալսարան 
2ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 

ինստիտուտ 

 
Գովազդները տարիներ շարունակ օգտագործվել են սպառողների 

գնման վարքագծի վրա ազդելու համար: Դեռ վաղ ժամանակներում 
Facebook-յան գովազդը չարդարացրեց և չտվեց ակնկալվող արդյունքը, 
այնուհետև Ցուկենբերգը կատարեց ալգորիթմային փոփոխություններ և 
այժմ այն համարվում է լավագույն վայրը, որտեղ կատարվում են գովազդ-
ները: Facebook-յան ալգորիթմի շնորհիվ հնարավոր է լինում շատ հստակ 
թիրախավորելու լսարանը, ինչպես նաև որոշել նրանց ժողովրդագրական 
կառուցվածքը, տարիքային կազմը, սեռը, ընտանեկան կարգավիճակը, 
լեզուն, վարքագիծը և հետաքրքրությունները: Գիտելիքի և տեխնոլոգիայի 
վերջին նվաճումները, ինչպիսիք են GPS համակարգերի ինտեգրումը 
Facebook-ին, թույլ են տալիս ավելի լավ թիրախավորել: Հոդվածում վեր-
լուծվել է Skin Time առցանց խանութի գովազդային արշավներն ու դրա-
նից ստացված արդյունքները, համաձայն որի յուրաքանչյուր ավել դոլար 
ծախսված գովազդի դեպքում ավելանում է թե՛ վաճառքը և թե՛ տվյալ հրա-
պարակման հասանելիությունը: Եվ շատ ավելի էժան է գովազդը միացնել 
գիշերային ժամերին, քան առավոտյան կամ կեսօրին: 

Բանալի բառեր. արտադրություն, կոսմետիկա, մաշկի խնամք, 
Facebook, գովազդի մենեջեր, գովազդ, սոցիալական լրատվամիջոց 
(մեդիա), հասանելիություն (Reach), տպավորություն (Impressions): 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОСМЕТИКИ 

ТИГРАН АРУТЮНЯН1, ДОНАРА ГРИГОРЯН2 

1Ереванский государственный университет 
2Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики  

имени М. Котаняна 
 
Реклама использовалась в течение многих лет, чтобы влиять на 

покупательское поведение потребителей. Раньше реклама в Facebook 
не оправдывала и не давала ожидаемого результата, затем М. 
Цукерберг внес алгоритмические изменения, теперь он считается 
лучшим местом для размещения рекламы. Благодаря алгоритму 
Facebook можно очень четко ориентироваться на аудиторию, а также 
определять ее демографическую структуру, возраст, пол, семейное 
положение, язык, поведение, интересы. В новую эру информационных 
технологий, таких как интеграция систем GPS в Facebook, можно 
улучшить таргетинг. В статье анализируются рекламные кампании 
интернет-магазина Skin Time и полученные от них результаты, согласно 
которым на каждый лишний доллар, потраченный на рекламу, 
увеличиваются как продажи, так и доступность данного издания. А 
также наши исследования показывают, что размещать рекламу ночью 
намного дешевле, чем утром или днем. 

Ключевые слова: Производство, косметика, уход за кожей, 
Facebook, менеджер по рекламе, реклама, социальные сети (СМИ), 
доступность (Reach), впечатление (Impressions). 
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THE IMPACT OF SCHOOL CLOSURES ON THE QUALITY OF 

EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL SCHOOLS OF 
ARMENIA DUE TO COVID-19 CRISIS 

ANNA ARUSTAMYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

In Armenia and all over the world, school closures and the quick 
transition to distance education promoted the increase in school 
dropouts, caused a number of inequalities among the beneficiaries of the 
educational process, showed that, regardless of the current situation, 
states should be ready for any kind of emergency having a 
comprehensive national strategy based on the needs of educational 
beneficiaries for ensuring quality and continuing education for all. 

The main aim of this article is to introduce the impact of the Covid-
19 pandemic on education in general schools of the Republic of 
Armenia and the main challenges of distance learning during school 
closures; to make realistic recommendations for mitigating the impact 
of an emergency situation on the quality educational process.  

Keywords: Covid-19 pandemic, emergency situation, quality 
educational process, effective distance learning, teachers, students, 
parents. 

 
The role of education in human life is incomparable, as education 

promotes growth and reduction of poverty and inequality. Education helps 
people to lead a healthy life and be a full member of a society; contributes to 
the establishment and maintenance of peace and stability: while the role of 
education in emergency situations is crucial [1, pp. 11-12]. 

Education is a tool for protecting individuals, especially children in 
difficult conditions. It can be both life-saving and life-sustaining, it helps to 
improve psychological well-being, enhance child social-psychological 
resistance and recover their self-esteem [2, p. 5].  

An emergency situation like the Covid-19 pandemic is a new challenge 
for humanity across the globe. The outbreak of the Covid-19 pandemic in 
early 2020 has caused an unprecedented crisis in almost all spheres of 
human life around the world (economy, education, tourism, culture, etc.). It 
has changed the lives of people across the globe, especially the lives of 
teachers, students and their parents. Due to the Covid-19 crisis, schools 
gradually started to close to prevent the spread of the virus. Countries rapidly 
tried to switch to distance learning but due to the lack of connectivity, 
equipment, relevant teaching methods, clear understanding of distance 
learning, direct teacher-student interaction, it was particularly challenging for 
the states to ensure that all learners continue their education and avoid 
school dropouts. 

Even before the COVID-19 shock, the world was experiencing a learning 
crisis. According to the official website of the World Bank, 258 million children 
of primary and secondary school age were out of school, and the Learning 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
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Poverty rate in developing countries was 53 percent – meaning that over half 
of all 10-year-old children could not read and understand a simple text. At 
the peak of the global lockdown of schools in April 2020, 94% of students – 
or 1.6 billion children – were out of school across the globe, and, still, around 
700 million students today are studying from home, in a context of huge 
uncertainty and with families and schools having to navigate across options 
of hybrid and remote learning, or no schooling at all [3].  

According to UNESCO calculations, covering 180 countries and 
territories, evaluate that about 10.9 million students from primary and 
secondary levels are at risk of not returning to schools or other education 
institutions of which many of them are girls living in the world’s least 
developed countries where attending school and getting an education is 
already a struggle [4, pp. 5-7]. 

Due to the outbreak of the pandemic, switching to distance education 
was the only option that had no alternative regardless of its effectiveness. 
However, it was also an attempt: the use of this kind of online learning 
allowed to identify all the problems and shortcomings, as well as to 
emphasize the advantages of offline learning. Internet connection and 
technological infrastructure deficiency; limited relevant competencies; lack of 
experience to implement assessment and supervision in an online mode; 
extra workload for teachers, students and school administrators are the main 
challenges that beneficiaries of the educational process faced during the 
school closures. 

Effective distance education 
The effectiveness of distance learning and educational process in general 

mostly depends on the relevant professional-pedagogical skills of the teaching 
community, the willingness of teachers to constantly improve and develop, on 
teachers' creative thinking, motivation to teach at school, etc. 

Effective distance learning during school closures due to the Covid-19 
crisis requires that teachers have proficient skills and knowledge on 
information and education technologies, adequate resources at home, and 
willingness to organize engaging lessons [5, p. 5]. 

Effective distance learning requires that students have basic knowledge 
of information technologies, have a quiet place at home for learning, 
presence of skills to meaningfully organize independent work, and 
willingness to study online. 

Different international studies have shown that in order to have an 
effective educational system, it is important to have a highly qualified 
pedagogical and teaching community. The effectiveness of the education 
system is largely measured by the achievements of the students. And the 
achievements of the students significantly depend on the high professional 
and pedagogical skills and capacities of teachers [6, pp. 222-223].  

In addition to the above mentioned, in case of distance learning we will 
succeed if we have: 

● teachers, students and parents with basic knowledge of information 
and educational technologies, 

● developed own special platform/portal for organizing the education 
process during emergency situations like the Covid-19 pandemic, 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
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● availability of tools and methodologies for organizing synchronous 
and asynchronous lessons through the own special platforms/portals taking 
into consideration the needs of all students based on the approaches of the 
universal design for learning, 

● accessible and detailed video tutorials on tools and possibilities of 
this own special platforms/portals in the native language for teachers, 
students and their parents, 

● use of different inclusive methods and techniques aimed at 
promoting students’ critical and creative thinking, analytical skills and 
metacognition during distance learning, 

● control and consistency over the implementation of distance learning 
during emergencies. 

In the framework of “Enabling Learning to Happen for All Children in 
Emergency Crisis” Project supported by Global Campus of Human Rights 
and Rights Livelihood Award Foundation “Education Preparedness Index in 
Covid (EPIC)” is being developed which will allow to measure and assess 
the educational system readiness to emergency situations and analyze the 
effectiveness of education policy responses during crises. This Education 
Preparedness Index in Covid will be tested for the first time in post Soviet 
countries (Armenia, Georgia, Ukraine, Moldova, etc.) With the help of this 
Index education policy makers could organize effective distance learning in 
emergencies.  

Covid-19 Shock and Distance Learning in Armenia 
In 2020 in early March due to the pandemic outbreak, all schools in 

Armenia switched to distance learning as well. The quick spread of the 
Covid-19 pandemic has changed the lives of school administrators, teachers, 
students and parents, as this is a new challenge for everyone that requires 
a lot of effort to overcome or to mitigate the impact of the school closures; to 
provide the continuity of the educational process. 

School administrators very quickly started to organize and implement 
online lessons through the different social media applications (Viber, 
WhatsApp, Facebook, Messenger, etc.) and educational platforms (Google 
Classroom, Microsoft Office, Moodle, etc.). Lessons and educational 
programs were being shown on Public Television of Armenia for different 
school levels. An online educational platform was developed 
(heravar.armedu.am), where teaching materials, educational resources for 
distance learning were posted. A distance education center was established 
for organizing and implementing distance learning. “E-school Armenia” 
educational platform was developed during school closures where 
information about distance learning, video lessons for different school levels 
were posted. Numerous online training courses were organized for teachers 
on distance learning peculiarities, methods and educational technologies. 
The procedure for distance education has been approved, which defines the 
ways of organizing and implementing distance education.  

Different urgent issues have been resolved for mitigating the impact of 
the pandemic, however, many students and teachers were not provided with 
the necessary conditions (digital devices, internet connection, etc.) which are 
the most important components of distance education. As a result of 
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cooperation with local and international organizations operating in the field 
of information technologies, the Ministry of Education, Science, Sports and 
Culture managed to collect about 3500 technical means, but according to the 
data of the Ministry, at the end of the 2019-2020 academic year, 15-20% of 
students were left out of the educational process due to the lack of internet 
connection and necessary technical equipment for switching to distance 
learning [7, p. 4]. 

In 2020, International Republican Institute has done online research on 
the organization and implementation of distance learning in general schools 
of Armenia. The main aim of this research was to collect data on the issues 
and challenges of organizing distance education in terms of emergency 
situations: 1932 teachers, 151 school principals, 558 students and 1717 
parents participated in this online survey.  

According to the data collected through the online survey, the transition 
to distance education was justified but not effective as there were many 
challenges that made the process difficult especially in the early stages of 
school closures due to the lack of relevant capacities of teachers and 
technical means, misconceptions about distance education. 35 ․ 2% of 
teachers (663 teachers) mentioned that they had passed relevant training 
and seminars on distance learning that help them to conduct effective online 
teaching. These training sessions mainly were organized by the National 
Center for Educational Technologies of the RA. In addition to this, many other 
training courses were held for teachers by the local and international 
organizations, in which again the same teachers participated.  

Distance education was organized leaving aside children with special 
needs and disabilities, children living in remote rural communities. Different 
means were used for providing the continuity of education: according to the 
opinions of students and teachers, lessons and educational programs shown 
via TV were not effective due to the time and content (both distance lessons 
and educational programs through Public Television started at the same 
time) [8, pp. 5-13].  

Studying the existing situation in general schools of rural and urban 
communities of Armenia (134 schools), we identified the most common 
issues that the beneficiaries of the educational process faced during the 
school closures due to Covid-19: 

● 47.5% of teachers of general schools in Armenia did not have the 
necessary skills and adequate equipment at home (23% of teachers) to 
organize and conduct effective distance learning. The reasons for that are the 
lack of motivation for self-learning, the old and traditional methods of 
organizing lessons, lack of professional training, seminars, discussions on 
distance learning, etc. Very often by saying distance learning, many teachers 
understand the use of social media applications (like Viber, WhatsApp, 
Messenger, Zoom, Skype, etc.) requiring students to use these apps as well, 
to participate in distance learning. Figure 1 presents the descriptive statistics 
for the use of above mentioned platforms and social media apps. The use of 
social media applications causes great difficulties, as a result of which it is not 
possible to conduct quality and interesting lessons with effective time 
management. Leaving aside the opportunity to use a number of different 
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platforms/portals for organizing distance learning, teachers often prefer difficult 
and not effective ways due to which many students remain out of the 
educational process. So, social media applications are not designed for 
organizing and conducting online lessons, they can only be temporary 
solutions. 

 

 
 

Figure 1 - What platforms did you use for conducting your online 
lessons during school closures? 1 

 
● There was not a clear understanding of distance learning among 

students as well, so they also faced many problems during school closures. In 
some schools especially in remote rural communities the regular and practical 
use of information technologies have not been accessible to students for 
different reasons (see Figure 2): absence of necessary information 
technologies, the age of the teacher, the teachers and administrators did not 
show any consistency to constantly encourage the continuous growth of 
students' knowledge and skills in the field of information technology. In 
addition, many students did not have a quiet place at home (room, desk, 
computer, etc.) in order to be able to engage effectively in the educational 
process. Also, the inconsistency of the platform chosen by the teacher 
sometimes promotes the dropout of students from the learning process.  

                                        
1 The figure is based on the data from an online survey done by the author. 
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Figure 2 - Do you feel confident to use a digital device 

(computer/telephone/tablet) for your learning purposes? 1 
 
● Students with disabilities and special needs together with their 

parents had the greatest difficulties in switching to distance learning. Due to 
the lack of institutional methodology and a clear educational policy, they were 
not able to participate in remote learning fully, as the methods and existing 
educational technologies of the proposed learning process were not 
available to them. The vast majority of students with disabilities and special 
needs already had difficulties at school and were among the disadvantaged 
and vulnerable. During distance learning the existing inequities sharpen and 
the effective implementation of inclusive education goes into the background. 

● Many parents have incomplete stereotypes about distance 
education, often not encouraging distance learning as an engaging way of 
education citing a number of objective-subjective reasons. The parents who 
have never been involved in distance education are unaware of the 
intricacies of the educational process, and often think that connecting 
students to 30- or 40-minute courses via Viber, WhatsApp, Messenger, 
Zoom, etc. is already a component of distance education. Many students, 
without technical means for personal use, often had to use their parents' 
computers, phones, and other technologies and, as a result of which they often 
could not switch to classes on time because their parents were at work, etc. 

Coming to the conclusion we suggest the following actions be taken for 
mitigating and/or overcoming the impact of emergency situation: 

● To develop a comprehensive national educational strategy for 
current and future emergency situations based on teachers and students’ 
needs, which will help to organize a quality educational process for the 
beneficiaries of the educational process, 

                                        
1 The figure is based on the data from an online survey done by the author. 
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● To develop and introduce clear mechanisms for measuring and 
evaluating the effectiveness of the organization and implementation of 
distance education during the current and future emergency situations. 

● To fund and conduct a comprehensive monitoring of the use of 
informational and educational technologies in general schools of Armenia to 
identify gaps and organize relevant trainings, seminars for school 
administrators, teachers and students. 

● To equip schools with information technologies, as a result of which 
it will be possible to provide teachers and students with appropriate digital 
devices at school. As transition to distance education came to prove, that 
education of the 21st century without the use of information technology could 
not and can not have the desired result. 

● To organize distance learning for students with disabilities and 
special needs at home in emergency situations ensuring that teachers and/or 
multidisciplinary team members observing safety rules visit their home. 
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ՔՈՎԻԴ -19 ՃԳՆԱԺԱՄՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ` ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 
ՓԱԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

ԱՆՆԱ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հայաստանում և աշխարհում դպրոցների փակումը և հեռավար 
կրթության արագ անցումը նպաստեց դպրոցից դուրս մնացած աշակերտ-
ների թվի աճին. այն առաջ բերեց մի շարք անհավասարություններ կրթա-
կան գործընթացի շահառուների շրջանում. ցույց տվեց, որ անկախ ներկա 
իրավիճակից, պետությունները պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած տե-
սակի արտակարգ իրավիճակի՝ ունենալով համապարփակ ազգային 
ռազմավարություն, որը հիմնված կլինի կրթության շահառուների կարիք-
ների վրա՝ երաշխավորելու բոլորի համար որակյալ և շարունակական 
կրթություն:  

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Քովիդ-19 համավարակի ազդե-
ցությունը կրթության վրա Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթա-
կան դպրոցներում, և անդրադառնալ դպրոցների փակման ընթացքում 
հեռավար ուսուցման հիմնական մարտահրավերներին, ինչպես նաև ներ-
կայացնել իրատեսական առաջարկություններ՝ մեղմելու արտակարգ 
իրավիճակի ազդեցությունը կրթական գործընթացի որակի վրա: 

Բանալի բառեր. Քովիդ-19 համավարակ, արտակարգ իրավիճակ, 
որակյալ կրթական գործընթաց, արդյունավետ հեռավար ուսուցում, ուսու-
ցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ: 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКРЫТИЯ ШКОЛ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ АРМЕНИИ ИЗ-ЗА КРИЗИСА COVID-19 
АННА АРУСТАМЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В Армении и во всем мире закрытие школ и быстрый переход на 
дистанционное обучение способствовали росту числа учащихся, бро-
сающих школу; это привело к ряду диспропорций среди бенефициаров 
образовательного процесса; показали, что, независимо от текущей 
ситуации, государства должны быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, имея комплексную национальную стратегию, основанную на 
потребностях получателей образования, для обеспечения качест-
венного и непрерывного образования для всех.  

Основная цель этой статьи - представить влияние пандемии Covid-19 
на образование в общеобразовательных школах Республики Армения, а 
также основные проблемы дистанционного обучения во время закры-
тия школ; дать реалистичные рекомендации по снижению влияния 
чрезвычайной ситуации на качество образовательного процесса. 

Ключевые слова: COVID-19 пандемия, чрезвычайная ситуация, 
качественный образовательный процесс, эффективное дистанционное 
обучение, учителя, ученики, родители. 
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ՀՏԴ 332.5 

ԵՐԵՎԱՆԱՄԵՐՁ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐԻ 
ԵՐԿԱՅՆՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ 

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ1, ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

Հոդվածում կատարվել է ծանրաբեռնված մայրուղիներին հա-
րող հողամասերի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա 
տրանսպորտային միջոցներից արտանետցած ծանր մետաղների 
բացասական ազդեցության պարզաբանում: Կատարվել է գյուղատն-
տեսական նշանակության և բնակավայրերի նշանակության (հասա-
րակական կառուցապատման) հողերի հարկման տարեկան չափի 
վերլուծություն, ինչպես նաև գյուղատնտեսական նշանակության հո-
ղերի այլ հողատեսքով կամ նպատակային նշանակությամբ փոխա-
րինման պայմաններում տարեկան հարկման չափի կանխատեսում 
(վերլուծություն)։ Ինչպես նաև կատարվել է հողի հարկի տարեկան 
մեծության հաշվարկ՝ հետազոտության շրջանակներում կատարված 
առաջարկների ներդրմամբ։ 

Բանալի բառեր. անշարժ գույք, անշարժ գույքի շուկայական 
արժեքին մոտարկված արժեք, գյուղատնտեսական նշանակության 
հողեր, հողի հարկ:  

Երևանամերձ ծանրաբեռնված մայրուղիներին հարող գյուղատնտե-
սական նշանակության հողամասերում առկա խնդիրներից են տրասպոր-
տային միջոցներից արտանետումները՝ ինչը զգալի նվազեցնում է գյու-
ղատնտեսական նշանակության հողերի որակը։ Ուսումնասիրություննե-
րից պարզ է դարձել, որ առկա են զգալի քանակությամբ ստվերային հո-
ղօգտագործումներ և նպատակային նշանակությանը ոչ համապատաս-
խան հողօգտագործողներ։  

Ինչպես գիտենք հողի անթրոպոգեն միջավայրի ձևավորման մեջ 
ներթափանցման ճանապարհով մեծ ազդեցություն ունի մթնոլորտում 
ծանր մետաղների առկայությունը [1, с. 592]։ 

Ճանապարհատրանսպորտային ենթակառուցվածքները հանդիսա-
նում են շրջակա միջավայրի ուժեղ աղտոտիչներ և աղտոտման մակար-
դակը գնալով շարունակում է աճել։ Ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախա-
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րարության տվյալների՝ 2015-ի դրությամբ ավտոտրանսպորտից մթնո-
լորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 139.8 
հազ./տ., իսկ 2019-ին՝ այդ թիվը կազմել է 178.2 հազ.տ. (ընդհանուր աճը՝ 
գրեթե 27.5 %), միայն 2019-ին 0.9 տ. կապար պարունակող աղտոտիչներ 
է արտանետվել [2]: 

Ավտոմայրուղուն հարող հողամասերի վերին շերտն աղտոտված է 
ծանր մետաղներով, որտեղ աղտոտվածության մակարդակը մոտ է սահ-
մանային թույլատրելի մակարդակին: Այս հանգամանքը ցույց է տալիս 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտանետումների բացասական ազդե-
ցությունը: Հողի ծածկույթի վիճակի վրա ավտոտրանսպորտի արտանե-
տումների ազդեցության ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել 
է ծանր մետաղների բաշխման որոշակի օրինաչափություն՝ կախված աղ-
տոտման աղբյուրից ունեցած հեռավորությունից [1, с. 592]: Ստացվում է, 
որ մինչև 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող հողամասերի վրա ծանր 
մետաղների պարունակությունն ավելի բարձր է, քան ավտոմայրուղուց 50 
մետրից ավելի հեռու գտնվողներինը, որը բացահայտվել է դեռևս 2011-ին 
կատարված ուսումնասիրություններում [1, с. 592]:  

Ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տվյալների՝ 2015-
2019 թթ.-ին ավտոմեքենաներից (շարժական աղբյուրներից) շրջակա մի-
ջավայրի ախտոտվածության մակարդակը մեծացել է ավելի քան  
27,43%-ով [2]:  

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ ՀՀ-ում տարեցտարի 
արձանագրվում է տրասպորտային միջոցների աճ, որն էլ թույլ է տալիս 
վերը նշված ուսումնասիրության արդյունքները կիրառելի դարձնել նաև 
ՀՀ-ի պայմաններում: 

Այս պարագայում ստացվում է, որ վերը նշված հողամասերի սեփա-
կանատերերը հողամասը մշակելիս՝ որակյալ բերք ստանալու նպատա-
կով պետք է ներգրավեն լրացուցիչ ֆինանսական միջեցներ՝ հողի որա-
կական հատկությունները բարելավելու նպատակով: Արդյունքում ստաց-
վում է ոչ հավասար մրցակցություն ավտոմայրուղուց մինչև 50 մ և 50 մ-ից 
հեռու գտնվող հողասեփականատերերի հողի մշակման համար ներդր-
ված դրամական միջոցների առումով: 

Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի օրինակով կատարենք նպա-
տակային նշանակության փոփոխման տնտեսական հիմնավորում։ Աղյու-
սակ 1-ում կատարվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում  
9-րդ և 10-րդ տարածագնահատման գոտիներում գտնվող՝ 

• բնակավայրերի հողեր՝ նախատեսված հասարակական կառուցա-
պատման, 

• բնակավայրերի հողեր՝ նախատեսված բնակելի կառուցապատման, 
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• արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
նշանակության, 

• գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային ար-
ժեքների և մինչև 2026 թվականը հողի հարկի չափերի հաշվարկը ըստ 
տարիների: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում 9-րդ և 10-րդ 

տարածագնահատման գոտիներում գտնվող հողի հարկի հաշվարկ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Գործառական/նպատակային 
նշանակության հողեր 9-րդ և 10-րդ 
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 նախատեսված բնակելի 
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Արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ 
արտադրական նշանակության 

հողեր 
(10-րդ տարածագնահատման գոտի) 
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Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր 
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Վերը նշված հաշվարկները կատարվել են հիմք ընդունելով «Անշարժ 
գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժե-
քին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մա-
սին» ՀՀ օրենքը [3]։ 

Աղյուսակ 1-ում 1-ին սյունակում տեղադրված են 10-րդ տարածագնա-
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հատման գոտում գտնվող հողամասերը՝ ըստ նպատակային և գործառա-
կան նշանակության, 2-ից մինչև 7-րդ սյունակներում հաշվարկված է հո-
ղամասերի հարկը հաշվի առնելով «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12.06.2020 թ. և «Անշարժ 
գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժե-
քին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մա-
սին» օրենքներում առկա տոկոսադրույքները և գործակիցներն արտա-
հայտված դրամ/մ2-ով, 8-րդ սյունակում արժեքը դրամ/մ2-ով և 9-րդ սյու-
նակում 2026 թ․-ի դրությամբ հարկը դրամ/հա [4], [5]։ 

«Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շու-
կայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը չի ենթադրում գյուղատնտեսական նշա-
նակության հողերի հարկի փոփոխություններ, ուստի Արմավիրի մարզի 
Փարաքար համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 
գտնվում էին 7-րդ տարածագնահատման գոտում (մինչ ՀՀ կառավարութ-
յան «ՀՀ հողամասերի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակութ-
յան հողերի) և շինությունների տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) 
գոտիականության սահմանները, սահմանների կոորդինատներն ու տա-
րածագնահատման գոտիականության քարտեզները սահմանելու մասին» 
[6] որոշումը) և հանդիսանում էին 2-րդ կարգի հողեր որից հետևում է, որ 
հողի հարկը 1 հա-ի հաշվով տարեկան կազմում է՝ 49,080 դրամ [7]։ 

Փոխակերպման պայմանը բավարարելու դեպքում և հողասեփակա-
նատերերին շահագրգռելու նպատակով, առաջարկվում է մայրուղուց 
մինչև 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող հողամասերի նկատմամբ 
կիրառել 0.7 (տե՛ս Աղյուսակ 2) նվազեցնող գործակից յուրաքանչյուր 
տարվա հողի հարկի համար 2021-2026 թթ-ի ընթացքում՝ հաշվի առնելով 
ծանրաբեռնված ավտոմայրուղիներին հարող գյուղատնտեսական նշա-
նակության հողամասերի վրա բացասական ազդեցությունները: 

Աղյուսակ 2-ում կատարվել է բնակավայրերի հողերից հասարակա-
կան կառուցապատման և բնակելի կառուցապատման համար նախա-
տեսված հողերի, ինչպես նաև արդյունաբերության, ընդերքօգտագործ-
ման և այլ արտադրական նշանակության հողերի 2021-2026 թթ. ըստ տա-
րիների հարկերի հաշվարկ՝ 0.7 նվազեցնող գործակցի կիրառմամբ 
դրամ/մ2-ով, 8-րդ սյունակում ամբողջ 6 տարիների հարկերի գումարն ար-
տահայտված դրամ/մ2-ով, իսկ 9-րդ սյունակում գումարն արտահայտված 
դրամ/հա-ով։ 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում 10-րդ 

տարածագնահատման գոտիներում գտնվող հողի հարկի հաշվարկը 
0.7 նվազեցնող գործակցի կիրառմամբ 

 (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի) 
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Գործառական/նպատակային 
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Արդյունքում գումարային մոտարկված արժեքը 6 տարիների համար 
1 հա-ի հաշվով կկազմի՝ 

• բնակավայրերի նշանակության հողեր՝ հասարակական կառուցա-
պատման համար 1.5 մլն դրամ, 

• բնակավայրերի նշանակության հողեր բնակելի կառուցապատման 
համար 0.9 մլն դրամ, 
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• արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
նշանակության հողերի համար 0.4 մլն դրամ, 

• գյուղատնտեսական նշանակության հողեր առանց 0.7 նվազեցնող 
գործակցի կիրառման՝ 0.3 մլն դրամ։ 

Ստացվում է, որ նույնիսկ 0.7 նվազեցնող գործակցի կիրառմամբ 
2021-2026 թթ. գումարային հարկերերի մեծությունները համեմատելիս՝ ոչ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողերից ստացված հարկերը գերա-
զանցում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերից ստացված հար-
կերին՝ ըստ Աղյուսակ 2-ի սյունակ 1-ում բերված հաջորդականության հա-
մապատասխանաբար 412%, 207% և 23%-ով: 

ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածով սահմանվում է հողամասի 
նկատմամբ իրավունքների հարկադիր կարգով դադարեցում դատական 
կարգով, եթե հողամասը օգտագործվում է ոչ նպատակային նշանակութ-
յամբ [8]: 

Առաջարկվում է նմանատիպ պայմաններում գտնվող հողամասերին 
տալ արտոնյալ պայմաններ նպատակային նշանակության փոփոխումը 
խրախուսելու օրինակով, այն է՝ հողամասի նկատմամբ իրավունքների 
հարկադիր կարգով դադարման փոխարեն հասարակական կամ բնակելի 
կառուցապատումով փոխարինման դեպքում ազատել պատասխանատ-
վությունից։ 

Հիմք ընդունելով աշխատանքում բերված ուսումնասիրությունները՝ 
ներկայացնում ենք հետևյալ առաջարկությունները. 

1. ձևավորել պետական աջակցման ծրագիր, որը կնպաստի գյուղատն-
տեսական նշանակության հողերի գյուղարտադրական, արտադրական, 
արդյունաբերական, հասարակական կամ բնակելի կառուցապատման հո-
ղատեսքերի (գործառական նշանակության) փոխարինմանը, 

2. առաջարկվում է՝ ավտոմայրուղուց մինչև 50 մ հեռավորության վրա 
գտնվում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը հարկման նպատա-
կով 2021-2026 թթ.-ի անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված 
կադաստրային արժեքի նկատմամբ կիրառել 0.7 նվազեցնող գործակից՝ 
հիմք ընդունելով Աղյուսակ 2-ի տվյալները:  

Ներկայացված առաջարկները կնպաստեն հողային վեճերի նվազմա-
նը և կխթանեն անշարժ գույքի շուկայի ակտիվացմանը։ Բացի անշարժ 
գույքի շուկայի ակտիվացումից ենթադրվում է անշարժ գույքի մասնագի-
տական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների գործու-
նեության աշխուժացում (անշարժ գույքի չափագրման և անշարժ գույքի 
գնահատման ծառայությունների ոլորտում): Նշված խնդիրների լուծմամբ 
կավելանան վերը շարադրված պայմաններին բավարարող հողամասե-
րից համայնքային բյուջեներ մուտքագրվող գումարները: 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ОКОЛО ПЕРЕГРУЖЕННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 
ЕРЕВАНА (НА ПРИМЕРЕ ОБЩИНЫ ПАРАКАР  

АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
ХАЧАТУР КАЗЕЯН1, АЙК МАРТИРОСЯН2 

1Академия государственного управления Республики Армения 
2Национальный аграрный университет Армении  

В статье сделано разъяснение отрицательного воздействия тяже-
лых металлов, выброшенных из транспортных средств на земли 
сельскохозяйственного назначения, прилегающие к перегруженным 
магистралям. Был проведен анализ годового размера налогообло-
жения земель сельскохозяйственного назначения и назначения насе-
ленных пунктов (общественной застройки), а также прогноз (анализ) 
размера годового налогообложения в условиях замены земель сельско-
хозяйственного назначения другим видом Земли или по целевому 
назначению. Также был произведен расчет годовой величины земельного 
налога с внедрением проделанных работ в рамках исследования.  

Ключевые слова: недвижимость, приблизительная стоимость недви-
жимости, земли сельскохозяйственного назначения, земельный налог. 

 
 
 

THE NECESSITY FOR THE CONVERSION OF THE AGRICULTURAL 
LANDS LOCATED ALONG THE CONGESTED HIGHWAYS AROUND 

YEREVAN (THE CASE STUDY OF PARAQAR COMMUNITY,  
ARMAVIR REGION) 

KHACHATUR GHAZEYAN1, HAYK MARTIROSYAN2 

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

The article elucidates the negative impact of the heavy metal emissions 
from transport on the agricultural lands situated near congested highways. It 
also analyzes the present annual taxing of agricultural and residential 
(municipal construction) lands, as well as predicts (analyzes) the annual 
taxing in case of agricultural land conversion. The calculation of the land tax 
annual value is performed taking into consideration the suggestions made in 
the framework of the research.  

Keywords: real estate, approximate value of real estate market value, 
agricultural land, land tax. 
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ՀՏԴ 308 

ԳԻՏԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆ1, ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ1, 2 

1ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ 
2 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 

 
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական 

աջակցությամբ՝ 20TTCG-5I013 ծածկագրով գիտական թեմայի 
շրջանակներում: 

 
Չնայած գիտության գնահատման մեջ գիտաչափության լայն կի-

րառմանը, այն մի շարք խնդիրներ և բարդություններ է առաջացնում 
հումանիտար և հասարակական գիտություններում (այսուհետև՝ ՀՀԳ): 
Մոտեցումն այն է, որ ՀՀԳ հրապարակումները չեն կարող չափվել 
բնական գիտությունների գնահատման չափանիշներով, քանի որ 
նման մոտեցումը դուրս է թողնում ոլորտի հրապարակումների զգալի 
մասը:  

Հոդվածը ներկայացնում է գիտաչափության մեջ ՀՀԳ խնդիր-
ներն ու առանձնահատկությունները և առկա մոտեցումները, նաև՝ 
ՀՀԳ վիճակը ՀՀ-ում՝ ըստ Web of Science շտեմարանի:  

Բանալի բառեր. գիտաչափություն, միջազգային գիտական 
շտեմարաններ, գիտական հրապարակումներ, հղումներ, հղման ցու-
ցիչներ: 

Գիտաչափական հետազոտությունների կիրառումը գիտության 
գնահատման մեջ 

Գիտության քաղաքականության մեջ գիտաչափական/մատենաչա-
փական գործիքներն օգտագործվում են գիտության համակարգերի կա-
տարողականության, արդյունավետության և մրցունակության գնահատ-
ման համար՝ մակրո (տարածաշրջանային, ազգային), մեզո (ինստիտու-
ցիոնալ) և միկրո (անհատական) մակարդակներում։ Չնայած օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ քննադատության՝ գիտաչափության կիրառումը գիտական 
տարբեր ուղղությունների, կազմակերպությունների, առանձին ստորաբա-
ժանումների, գիտնականների գնահատման գործում ավելի է կարևորվում:  
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Գիտաչափության զարգացման մեջ մեծ դերակատարություն ունեցավ 
Յուջին Գարֆիլդի կողմից Science Citation Index-ի1 (գիտական հղման ցու-
ցիչ) ստեղծումը, ինչը հնարավորություն տվեց վիճակագրական ուսումնա-
սիրություններ կատարել գիտական գրականության մեծ ընտրանքի վրա: 
Գիտության ապագա զարգացումները կանխատեսելու առումով մեծ նշա-
նակություն ունեցան գիտության չափման ցուցիչների ստեղծումն ու կիրա-
ռումը, որոնք վերաբերում են գիտության սոցիալական ուղղվածությանը, 
հատկապես հետազոտողների քանակին, գիտության վրա ծախսվող գու-
մարի չափին, գիտական խմբերի արդյունավետությանը, ամսագրերի, 
գրքերի, կոնֆերանսների դերին և այլն:  

Չնայած ներկայումս գիտաչափական մեթոդների լայն կիրառության, 
դրանք նույնպես ունեն որոշակի սահմանափակումներ. սահմանափակ 
ծածկույթ (միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարանները չեն ծած-
կում հրատարակվող բոլոր ամսագրերը, գրքերը և այլն), որոշ հրապարա-
կումների տեսակների բացակայություն (հիմնականում ամսագրերում 
տպագրվող նյութերն են), ամսագրերի անվանումների փոփոխություն, 
նույն ձևով գրվող անուններ, համահեղինակների թիվ և աշխատանքի 
բաշխումը նրանց միջև և այլն: Գիտաչափության համար բավական լուրջ 
խնդիր են նաև հղումների հետ կապված հարցերը. ավելորդ և ընտրովի 
հղումներ (երբ հղումը կատարվում է հատուկ որևէ աշխատանքի, կամ ար-
հեստականորեն), երկրորդային հղումներ (երբ հղումը արվում է այլ աշ-
խատանքի մեջ արված հղմանը), բացասական (երբ տվյալ աշխատանքը 
հղվում է կատարված սխալը կամ ոչ ճիշտ հետազոտությունը մատնա-
նշելու համար) կամ սխալ հղումներ (երբ հղվող աշխատանքը կամ թեմա-
տիկ չի համապատասխանում, կամ հղումը ամբողջովին սխալ է) և ինք-
նահղումներ:  

Միաժամանակ, ներկայում որոշ փոփոխություններ են տեղի ունենում 
գիտական հաղորդակցության ձևերի նախընտրությունների հարցում: 
համացանցը նոր հնարավորություններ է ստեղծում հետազոտողների հա-
մար նյութեր որոնելու, իրենց հետազոտության արդյունքները տեղադրե-
լու (օրինակ, անձնական և կազմակերպությունների վեբէջեր, գիտական 
տարբեր հարթակներ՝ Academia.edu, ResearchGate և այլն) առումով: Եվ 
                                        

1 Science Citation Index-ը (SCI) գիտական հղման ցուցիչ է, որը ստեղծել է Եվգեն 
Գարֆիլդը և մշակել Գիտական տեղեկատվության ինստիտուտը (Institute of Scientific 
Information): Այն պաշտոնապես գործարկվել է 1964 թ. և այժմ պատկանում է Clarivate 
Analytics-ին (նախկինում՝ Thomson Reuters-ին): Գիտական հղման ցուցիչի առավել 
ընդարձակ տարբերակը (Science Citation Index Expanded) ընդգրկում է 178 գիտական 
բնագավառների ավելի քան 9200 առաջատար ամսագրեր՝ սկսած 1900 թ. մինչ օրս: 
Համակարգում ընդգրկված ամսագրերը համարվում են առաջատար՝ ընտրության խիստ 
և բարդ գործընթացի պատճառով: 
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այսօր վեբոմետրիկան, ալտմետրիկան նոր, հետաքրքիր հնարավորութ-
յուններ է ստեղծում գնահատողական և քարտեզագրական գիտաչափա-
կան վերլուծությունների համար [1, p. 338, 342]:  

Գիտաչափական հետազոտությունների կիրառումը հումանիտար և 
հասարակական գիտություններում 

Չնայած գիտաչափական հետազոտությունները կիրառվում են ինչ-
պես բնական, այնպես էլ հումանիտար և հասարակական գիտություննե-
րում, սակայն, գիտաչափության կիրառումն առավել տարածված և բնա-
կանոն է բնական գիտությունների համար [2], [3], [4]: Որոշ ուսումնասի-
րողներ հումանիտար և հասարակական գիտությունները համարում են 
գիտաչափական հետազոտությունների աքիլեսյան գարշապարը [5, p. 271]:  

ՀՀԳ ոլորտում գիտաչափական մեթոդների դժվար կիրառումը կապ-
ված է գիտելիքի ստեղծման և տարածման ՀՀԳ ոլորտի առանձնահատ-
կությունների հետ` հետազոտական առարկայի, մեթոդոլոգիայի, կառուց-
վածքի և գիտական հաղորդակցության, հղումների պրակտիկայի և այլ 
տարբերություններով [6, p. 499], [7]: 

Կարելի է առանձնացնել ՀՀԳ ոլորտի հետևյալ առանձնահատկութ-
յունները. ՀՀԳ հաղորդակցության ձևերը, գիտելիքի տարածման ավելի 
ընդարձակ դաշտը, հղումների հետ կապված առանձնահատկություն-
ները, ՀՀԳ հետազոտական խնդիրների, հետազոտական առարկայի հա-
ճախ բավականին տեղային բնույթը, ՀՀԳ հրապարակումների լեզուն, թի-
րախային ընթերցողների սահմանափակ խումբը, համահեղինակությամբ 
աշխատանքների սահմանափակ թիվը, միջազգային համագործակցութ-
յունների քիչ քանակը, գիտաչափական շտեմարանների սահմանափակ 
ընտրությունը և այլն: Այժմ առավել հանգամանալից անդրադառնանք վե-
րոնշյալ առանձնահատկություններից մի քանիսին:  

ՀՀԳ հաղորդակցության ձևերը  
ՀՀԳ գիտելիքի տարածման դաշտն ավելի լայն է, քան բնական գի-

տություններինը: Կախված ոլորտից՝ հոդվածները կարող են հարաբերա-
կանորեն ավելի քիչ լինել մյուս հրապարակումների համեմատ (օրինակ՝ 
գրքերի): ՀՀԳ ոլորտում կատարվող հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքները հանրայնացվում են առավել տարատեսակ ձևերով, իսկ մե-
նագրությունները, գիտաժողովների նյութերը հաճախ ավելի մեծ դեր են 
խաղում, քան ամսագրերի հոդվածները: Հիքսի [3] հաշվարկով գրքերը 
կազմում են հասարակական գիտությունների հրապարակումների 40–
60%-ը և ունեն 40% հղումներ: Սակայն, գիտական հաղորդակցության ոչ 
բոլոր ձևերն են ինդեքսավորվում, իսկ հոդվածն այն հիմնական միավորն 
է, որը ինդեքսավորվում է:  
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Որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ ՀՀԳ ոլորտի գիտնականները 
պատկանում են մի շարք մրցակցող պարադիգմների, ինչը խթան է հե-
տազոտության՝ գրքի ձևով հրապարակման համար [3, p. 194-195], քանի 
որ գրքերը ենթակա չեն նմանատիպ գրաքննության, ինչպես ամսագրի 
հոդվածները, և ՀՀԳ ոլորտի գիտնականներն իրենց հետազոտություն-
ները որպես գիրք հրատարակելը տեսնում են որպես այլընտրանք և գե-
րակայող պարադիգմներից դուրս տեղ զբաղեցնելու միջոց [3, p. 195]: 
Ըստ Հիքսի [3, p. 197], բնական գիտությունների լավագույն հետազո-
տությունները հրապարակվում են հոդվածներում, սակայն ՀՀԳ լավա-
գույն հետազոտությունները կարող են տպագրվել նաև գրքերում: 

Քլեմենթսը և ուրիշները [8] տարբեր գիտական դերեր են նախանշում 
գրքի և հոդվածի համար, առնվազն գոնե գիտության սոցիոլոգիայի տե-
սանկյունից: Ըստ հեղինակների՝ գրքերն ավելի մեծ ազդեցություն ունեն 
տվյալ գիտական բնագավառից դուրս և հիմնականում հասու են ավելի 
լայն շրջանակի մարդկանց: Իսկ հոդվածներն անդրադառնում են ավելի 
ժամանակակից խնդիրների և ավելի հեշտությամբ են կարողանում իրենց 
տեղը գրավել տվյալ գիտական բնագավառում:  

ՀՀԳ որոշ ճյուղերում կան նաև հրատարակման այլ ձևեր: Դրանք 
պաշտոնական (կառավարական) հրատարակություններն են և կազմա-
կերպությունների ներքին զեկույցները, որոնք սովորաբար տարածվում են 
ոչ պաշտոնական և ոչ համակարգված ձևով [9], [10]: Նման հրապարա-
կումներից ոմանք ունեն ISBN և բավական լայն տարածում ունեն: Ավելա-
ցել են նաև հետազոտական խմբերի կողմից իրենց՝ աշխատանքային վի-
ճակում գտնվող նյութերի տեղադրումը համացանցում, քանի որ դրանք 
ավելի շատ տեղեկատվություն են պարունակում, քան դրանց հիման վրա 
գրված վերջնական հոդվածները: Սակայն, նման հրապարակումների 
հիմնական նպատակը տեղեկատվության տրամադրումն է, այլ ոչ թե գի-
տության զարգացումը:  

ՀՀԳ ոլորտում հաղորդակցության ձևերի ուսումնասիրություններ կա-
տարվել են տարբեր երկրներում: Օրինակ, Նիդեռլանդներում կատարված 
հետազոտությունները արձանագրել են, որ ՀՀԳ վեց ոլորտների համար 
ուսումնասիրված ամսագրերի հոդվածները եղել են գլխավորը` կազմելով 
35-57%, որին հաջորդել են գրքերի գլուխները (21–34%): Սակայն, ավելի 
լավ հասկանալու համար ոլորտի առանձնահատկությունը, նշենք, որ, 
օրինակ, ընդհանուր լեզվաբանության մեջ հրապարակումների 35% -ը 
հոդվածներ են, 34%՝ գրքի գլուխներ [11, p. 10]: Այսինքն՝ գրքերում տպագ-
րությունները մեծ նշանակություն ունեն ոլորտի գնահատման համար: 
Դանիայում իրականացված նմանատիպ հետազոտությունը փաստում է, որ 
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հասարակական գիտություններում դանիացի գիտնականների տպագրութ-
յունների միայն մեկ քառորդն են ամսագրերի հոդվածներ [11, p. 10], [12]: 

Միաժամանակ, պետք է փաստել, որ ՀՀԳ ոլորտը ևս արագ փոխվում 
է, և ոլորտի տարբեր ճյուղերի զարգացումն ընթանում է տարբեր ձևերով: 
Օրինակ տնտեսագիտության, հոգեբանության, քաղաքագիտության ո-
լորտներում ամսագրերի դերը բավական արագ է աճում, իսկ, մյուս կող-
մից, պատմության, գրականության ոլորտում ամսագրերի դերը շարունա-
կում է նվազել:  

Իդեալական պայմաններում, ՀՀԳ գիտաչափական հետազոտութ-
յունները պետք է ընդգրկի տեղեկատվություն հոդվածների, գրքերի և գի-
տական հաղորդակցության այլ ձևերի մասին, որոնք ընդունված են ոլոր-
տում: Ցավոք, դեռևս նմանատիպ ընդրկունության գիտատեղեկատվա-
կան շտեմարան չի ստեղծվել: 

ՀՀԳ հաղորդակցությունների լեզուն և դրանց տեղային նշանակությունը  
Եթե բնական գիտությունների ուսումնասիրության խնդիրներն ավելի 

համաշխարհային բնույթ ունեն, ապա ՀՀԳ ոլորտի խնդիրներն երբեմն 
կարող են ավելի տեղային լինել: Այսպես՝ ֆիզիկայի կամ կենսաբանութ-
յան ոլորտի հետազոտությունները կարող են իրականացվել և կիրառվել 
աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում նույն արդյունքներով:  

Բնական գիտություններում ոլորտում արդյունքների տարածումը մի-
ջազգային ուղղվածությամբ է, իսկ առավել տարածված հրապարակման 
ձևը՝ գիտական հոդվածը հիմնականում անգլերեն լեզվով և միջազգային 
ամսագրերում: ՀՀԳ հետազոտությունները ավելի հաճախ վերաբերում են 
տեղային և տարածաշրջանային խնդիրներին, տարբեր երկրներում կա-
րող են ունենալ տարբեր արդյունքներ, արդյունքների տարածումը շատ 
հաճախ տեղային լեզուներով ամսագրերում են [2], [3], [4], [13], [14]:  

Ըստ որոշ հեղինակների՝ հասարակական գիտությունների մեծ մասը 
կարելի է բնութագրել որպես «համեմատաբար երիտասարդ ուղղություն-
ներ, որոնք որպես համակարգված գիտական ուղղություններ հազվադեպ 
են կազմակերպված» [7, p. 10]: ՀՀԳ մասնատված են, քանի որ չկան մի-
ջազգային ստանդարտներ հասկացությունների սահմանման համար, օգ-
տագործվող տերմինները, հասկացությունները տարբերվում են ըստ տա-
րածաշրջանների և փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում [6, pp. 500-518]:  

Սրանից հետևում է, որ ՀՀԳ հետազոտական առարկան ավելի հա-
տուկ է տվյալ մշակույթին [3], [4]: Շատ դեպքերում, ՀՀԳ հասկացություն-
ներն ու առարկաները կարելի է հասկանալ միայն տվյալ մշակույթի լեզ-
վով, որի շրջանակներում այն ձևավորվել է: Հետևաբար, ՀՀԳ ոլորտի հե-
տազոտողներն ավելի հաճախ տպագրվում են իրենց մայրենի լեզուներով 
և ազգային ամսագրերում:  
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Մյուս կողմից պետք է փաստել, որ միջազգային գիտական հայտնի 
շտեմարանները բավական քիչ են ծածկում ազգային հրատարակություն-
ները: Թեև վերջին տարիներին փորձ արվեց ուղղել այդ բացը՝ ներառելով 
ազգային մի շարք շտեմարաններ (ռուսական, կորեական, չինական), սա-
կայն սա շատ չնչին տոկոս է ընդհանուրի մեջ:  

ՀՀԳ ոլորտում գիտատեղեկատվական շտեմարանների սահմա-
նափակ լինելը  

Գիտաչափական ուսումնասիրությունները հիմնականում հիմնվում 
են Web of Science (WoS) և Scopus շտեմարանների վրա, որոնք սահմա-
նափակ կիրառություն ունեն ՀՀԳ ոլորտի համար: Այսպես, Web of Science 
շտեմարանը չի հաշվարկում ազդեցության գործոն (Impact Factor) հումա-
նիտար ոլորտի ամսագրերի համար: ՀՀԳ ոլորտի բացը ծածկելու համար 
ստեղծվել են տեղային և համաշխարհային նախաձեռնություններ 
(օրինակ՝ Excellence in Research for Australia, European Reference Index for 
the Humanities և այլն): Ոլորտի բացերը լրացնելու համար որոշ հետազո-
տողներ առաջարկում են որպես այլընտրանք կիրառել Libcitations (library 
citations, հաշվարկվում է, թե քանի գրադարան ունի տվյալ գրքից) [15], 
Google Scholar, Google Books [16], Book Citation Index [17], տվյալ հաստա-
տության տեղեկատվական համակարգերը [18] և այլն: 

Գիտաչափական շտեմարանների հետ կապված մեկ այլ խնդիր է 
Science Citation Index–ի (SCI) ծածկույթի լեզվական կողմնակալությունը. 
ամսագրերը հիմնականում անգլերեն լեզվով են, իսկ ազգային ամսագրե-
րի զգալի մասը (որոշ երկրների դեպքում սա կարող է լինել 100%) բացա-
կայում են համակարգից:  

ՀՀԳ հղումների պրակտիկան 
ՀՀԳ ոլորտում առկա են դժվարություններ՝ կապված ոլորտի հղում-

ների առանձնահատկությունների հետ: ՀՀԳ ոլորտում հղումները արվում 
են նաև արխիվային նյութերի, գրքերի, հրապարակումների այլ տեսակ-
ների վրա, որոնք դուրս են գիտաչափական ուսումնասիրությունների տի-
րույթից: Սակայն, ՀՀԳ որոշ ճյուղեր իրենց վարքով բավական նման են 
բնական և կյանքի մասին գիտություններին. օրինակ, լեզվաբանության 
մեջ ընդունված է պարբերաբար հրատարակվել և հղել բարձր ազդեցութ-
յան գործոն ունեցող ամսագրերի հոդվածներին [19]:  

Մյուս առանձնահատկությունը պայմանավորված է այսպես կոչված 
հղումների տարիքով: Ի տարբերություն բնական գիտությունների, որտեղ 
փոփոխությունները շատ արագ են տեղի ունենում, ՀՀԳ ոլորտի հրապա-
րակումները ուշ են «ծերանում», այսինքն՝ իրենց արդիականությունը պահ-
պանում են բավական երկար ժամանակ: Հետևաբար, հղումներ ստանում 
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են հրապարակվելուց հետո դեռ երկար ժամանակ: Մինդեռ, գիտաչափութ-
յան մեջ ամենաշատ կիրառվող ցուցիչներից մեկը՝ ազդեցության գործոնը, 
հաշվվում է վերջին երկու տարվա հղումների հիման վրա: 

ՀՀԳ ոլորտում փորձ է արվում ընդլայնել հղումների վերլուծությունը՝ 
առանց տարիների սահմանափակման, գրքերի գիտաչափական մշակ-
մամբ, հակակշիռ մետրիկաների ստեղծմամբ և այլն:  

Հումանիտար և հասարակական գիտությունները ՀՀ-ում ըստ  
Web of Science շտեմարանի 

Չնայած ՀՀԳ ոլորտում հայաստանյան ամսագրերում տպագրվող 
հոդվածների մեծ թվի1՝ դեռ շատ քիչ թիվ են կազմում միջազգային առա-
ջատար գիտատեղեկատվական համակարգերում ինդեքսավորված ամ-
սագրերում ՀՀԳ ոլորտի հոդվածները: WOS գիտատեղեկատվական շտե-
մարանի InCItes համակարգում 1991-2019 թթ. Հայաստանի բոլոր հրա-
պարակումների (19.758) միայն մոտ 4.8% են կազմում ՀՀԳ ոլորտի հրա-
պարակումները: Գծապատկեր 1-ում պատկերված է WOS գիտատեղե-
կատվական շտեմարանի InCItes համակարգում ՀՀԳ բոլոր տեսակի հրա-
պարակումների աճն ըստ տարիների՝ սկսած 1991 թվականից: Թեև հրա-
պարակումների թվի աճն ակնհայտ է, սակայն համակարգում առկա է 
ՀՀԳ ոլորտի միայն 949 հրապարակում: Հրապարակումների զգալի մասը՝ 
մոտ 45%-ը, տպագրված են Q1 մակարդակի միջազգային ամսագրերում2։ 
Հրապարակումներից մոտ 22% միջազգային համագործակցության արդ-
յունք են, այսինքն՝ համատեղ հրապարակումներ են: 

                                        
1  ՀՀ-ում ներկայումս տպագրվող մոտ 120 գիտական ամսագրերից  56%-ը ՀՀԳ 

ոլորտի ամսագրեր են: 
2 Ներկայումս գոյություն ունի չորս քառորդ ՝ Q1, Q2, Q3 և Q4: Q1 մակարդակը 

զբաղեցնում են տվյալ համակարգի ցուցակի ամսագրերի լավագույն 25% -ը, Q2- ը 
զբաղեցնում են 25-ից 50% խմբի մեջ մտնող ամսագրերը, Q3- ը զբաղեցնում են 50-ից 75% 
խմբի ամսագրերը, իսկ Q4- ը` 75-ից 100% խմբի ամսագրերը: 
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Գծապատկեր 1. Հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնա-
գավառների հրապարակումներն ըստ տարիների  

(1991-2019, WOS, InCites, բոլոր տեսակի հրապարակումներ,  
տվյալները քաղհանված են 27.07.2020թ.) 

 
Բավական քիչ են վերոնշյալ հրապարակումների ստացած հղում-

ները. 949 հրապարակումների միայն 31%-ն է ստացել հղում, ինչը վկայում 
է տվյալ գիտական բնագավառում հրապարակումների թույլ ազդեցության 
մասին: 

Նշված հրապարակումների մեծ մասը պատմության ոլորտից են, որին 
հաջորդում է փիլիսոփայությունը, ապա՝ քաղաքագիտությունը, կրթություն 
և կրթական հետազոտությունները, տնտեսագիտությունը, հասարակական 
գիտություններ և հնագիտությունը1 (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

                                        
1 Գիտական բնագավառները վերցված են InCItes համակարգից, որն էլ բաժանումն 

անում է՝ ելնելով այն ամսագրի ոլորտից, որտեղ տպագրվել է տվյալ հրապարակումը:  
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Գծապատկեր 2. Հրապարակումներն ըստ գիտական ոլորտների1 

                                        
1 Գիտության բնագավառների բաժանումները վերցված են WoS շտեմարանից: Քանի որ դրանց անվանումների մեծ մասը չկա 

հայկական իրականության մեջ, իսկ թարգմանությունները բավական արհեստական են ստացվում, այս նկարում գիտության 
բնագավառները թողնված են անգլերեն լեզվով:  
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ՀՀԳ ոլորտում քիչ են նաև միջազգային համագործակցությունները: 
Հոդվածների ճնշող մեծամասնությունը մեկ հեղինակի կատարված հե-
տազոտություններ են: 226 հրապարակում ներհայաստանյան համագոր-
ծակցության արդյունք է: Իսկ արտասահմանյան գործընկերների հետ հա-
մահեղինակությամբ համակարգում առկա է 291 հրապարակում, որտեղ 
առաջին տեղում ԱՄՆ, ապա՝ Մեծ Բրիտանիան, որին հաջորդում է Ռու-
սաստանը (մանրամասն տեˊս Գծապատկեր 3): Ինչպես երևում է, հա-
մագործակցությունը հիմնականում արևմտյան երկրների հետ է, բացա-
ռությամբ Ռուսաստանի և Իսրայելի:  

Գծապատկեր 3. Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, 
տարածաշրջանային և համայնքային խնդիրներ), հասարակական 

գիտություններ II (տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և 
իրավունք), հումանիտար գիտությունների1 հրապարակումներն՝  

ըստ միջազգային համագործակցության 
 
 

                                        
1  Գիտական բնագավառների դասակարգումը կատարվել է ըստ Գլանզելի և 

Շուբերտի մեթոդաբանության [20]:  
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Ինչ վերաբերում է հրապարակումների տեսակներին, ապա InCites 
համակարգում ՀՀԳ ոլորտի հայաստանյան հրապարակումների զգալի 
մասը հոդվածներ են (67%), որին հաջորդում են գիտաժողովներին, աշ-
խատաժողովներին և այլ մասնագիտական հանդիպումներին ներկայաց-
ված ամփոփումները, ապա՝ կոնֆերանսներին ներկայացված զեկույցնե-
րը, գրախոսությունները, խմբագրականները և այլն: Զարմանալիորեն 
փոքր թիվ են կազմում գրքի գլուխները (մոտ 1%), որը ոլորտի համար շատ 
ցածր ցուցանիշ է (տե՛ս Գծապատկեր 4): 

Գծապատկեր 4. Հասարակական գիտություններ I (ընդհանուր, 
տարածաշրջանային և համայնքային խնդիրներ), հասարակական 

գիտություններ II (տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և 
իրավունք), հումանիտար գիտությունների հրապարակումներն ըստ 

հրապարակման տեսակի 

Այսպիսով՝ ՀՀԳ ոլորտի հայաստանյան հրապարակումների բացար-
ձակ մեծամասնությունը տպագրվում է Հայաստանում՝ տեղական ամսագ-
րերում և գրքերում: Մի կողմ թողնելով ՀՀԳ ոլորտի հետ կապված մի 
շարք օբյեկտիվ պատճառները՝ միջազգային գիտատեղեկատվական 
շտեմարաններում հրապարակումները շատ փոքր թիվ են կազմում, ինչը 
ենթադրում է, որ Հայաստանում ՀՀԳ ոլորտում արվող ուսումնասիրութ-
յունները դուրս են մնում միջազգային գիտությունից: Ներկայումս ինչպես 
պետական՝ Գիտության կոմիտեի, այնպես էլ անհատական՝ խմբագրութ-
յունների մակարդակում փորձ է արվում հայաստանյան որոշ ամսագրեր 
ինդեքսավորել միջազգային գիտատեղակատվական շտեմարաններում: 
Նշենք, որ Հայաստանում հրատարակվող ամսագրերից միայն վեցն են 
ինդեքսավորված նման հարթակներում, որոնցից միայն մեկն է ՀՀԳ բնա-
գավառի: Հույս կա, որ այս գործընթացի արդյունքում որոշ ՀՀԳ ոլորտի 
ամսագրեր կհայտնվեն միջազգային շտեմարաններում: Նաև ներկայումս 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021  
 

  

74 

ակտիվորեն խրախուսվում (անգամ պարտադրվում) են հրապարակում-
ները միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ինդեքսա-
վորված ամսագրերում: Վստահաբար, այս երկու գործընթացների իրա-
կանացումը կհանգեցնի ոլորտի միջազգային հրապարակումների աճին՝ 
հայաստանյան գիտության ճյուղը միավորելով միջազգային գիտության 
ծառին: 
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Несмотря на широкое распространение наукометрии в оценке 
науки, она создает ряд проблем в гуманитарных и общественных науках 
(ГОН). Они заключаются в том, что публикации в ГОН нельзя оценивать 
по тем же критериям, что и в естественных науках, поскольку такой 
подход упускает значительную часть публикаций в этой области. 

В статье представлены проблемы, особенности и существующие 
подходы для ГОН в наукометрических исследованиях, а также 
состояние ГОН в Армении согласно базе данных Web of Science. 

Ключевые слова: наукометрия, международные научные базы 
данных, научные публикации, цитирование, индексы цитирования. 
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(SSH). The approach is that SSH publications cannot be measured by the 
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ՀՏԴ 336.5:338.1 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐ 

ԹԱԳՈՒՀԻ ՉԱՓԱՆՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում պետական ծախսերի և 
տնտեսական աճի միջև առկա տեսական և էմպիրիկ կապերին:  

Նախկինում ուսումնասիրությունների մեծ մասն ավելի շատ 
ընդգծում էին ընդհանուր ծախսերի կարևորությունը՝ որպես սոցիա-
լական և տնտեսական աճի հիմնական խթան։ Սակայն, վերջերս մեծ 
ուշադրություն է դարձվում պետական ծախսերի առանձին բաղադ-
րիչների վրա՝ փորձ կատարելով բացահայտել արդյո՞ք կառավա-
րությունը փոփոխելով ծախսերի կառուցվածքը կարող է խթանել 
տնտեսական աճը։  

Շուրջ տասնհինգ ձևաչափերի ուսումնասիրության արդյունքում 
բացահայտվել է, որ պետական ծախսերի բաղադրիչների և տնտե-
սական աճի միջև կա արտահայտված կապ, ընդ որում արտադրա-
կան ծախսերը տնտեսական աճի վրա ունեն դրական, իսկ ոչ ար-
տադրական ծախսերը՝ բացասական ազդեցություն: Միևնույն ժա-
մանակ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ պետական ծախսային քաղաքա-
կանություն մշակելիս՝ ծախսային բաղադրիչները և դրանց համա-
մասնությունները որոշելիս, նախ և առաջ պետք է հաշվի առնել 
տվյալ երկրի տնտեսության յուրահատկությունները։  

Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, պետական ծախս, արտադ-
րական ծախս, ոչ արտադրական ծախս, զարգացման ծախս։  

 
Հարկաբյուջետային քաղաքականության և տնտեսական աճի միջև 

հնարավոր փոխհարաբերությունների հարցը կարևոր նշանակություն 
ունի քաղաքականություն մշակելու համար։ Հարկաբյուջետային քաղա-
քականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական գործունեության վրա 
եղել և մնում է տնտեսագիտության առավել չկարգավորված խնդիրներից 
մեկը։ Առողջ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսական աճի 
կարևոր բաղադրիչն է։ Այն ազդում է համախառն պահանջարկի, եկա-
մուտների բաշխման և տնտեսության կարողությունների վրա՝ ապրանք-
ներ և ծառայություններ արտադրելու տեսանկյունից։ Կարճաժամկետ հե-
ռանկարում ծախսերի կամ հարկման փոփոխությունները կարող են փո-
խել ինչպես ապրանքների, այնպես էլ ծառայությունների պահանջարկի 
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չափը և ձևը։ Ժամանակի ընթացքում համախառն պահանջարկն ազդում 
է պաշարների բաշխման և տնտեսության արտադրողական կարողութ-
յունների վրա՝ ազդելով արտադրության գործոնների վերադարձի, մարդ-
կային ներուժի զարգացման, կապիտալ ծախսերի բաշխման և տեխնոլո-
գիական նորարարությունների մեջ ներդրումների վրա։  

Արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ տնտեսա-
կան աճի վրա ազդեցության կառուցակարգերը հետազոտողների և գի-
տական հաստատությունների շրջանում խիստ մտահոգիչ թեմա է։ Տեսա-
կետներից մեկն այն է, որ հարկաբյուջետային պակասուրդը և տնտեսա-
կան աճը միմյանց ուժեղացնում են [1]։ Հակադիր տեսակետն այն է, որ կա-
ռավարության գործառույթներն էապես բյուրոկրատական են և, հետևա-
բար, ճնշում են տնտեսական աճը [2]։  

Միաժամանակ, զարգացած երկրներում հարկաբյուջետային գործիք-
ները պետության տրամադրության տակ գտնվող այն հիմնարար լծակ-
ներն են, որոնց միջոցով պետությունն ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ազ-
դում է ամբողջական առաջարկի և պահանջարկի վրա և, կախված տնտե-
սական կոնյունկտուրայից, իրականացնում է խթանող կամ զսպող քաղա-
քականություն: Այլ կերպ ասած, զարգացած երկրներում հարկաբյուջետա-
յին քաղաքականությունը տարբերակված բնույթ է կրում և առավելա-
գույնս համահունչ է տնտեսության զարգացման միտումներին և առանձ-
նահատկություններին: Անցումային տնտեսությամբ երկրներում հարկա-
յին քաղաքականությունը հիմնականում ունի գանձարանային բնույթ, 
ինչը, ի թիվս այլ գործոնների, պայմանավորված է պետական ծախսերի 
առավել մեծ ծավալի իրականացման անհրաժեշտությամբ։ Անառարկելի է, որ 
երկրի հարկաբյուջետային համակարգի առանձնահատկությունները, նախ և 
առաջ, պայմանավորված են տնտեսության յուրահատկություններով [3]: 

Շատ ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակը պետական 
ծախսերի մակարդակի տնտեսական աճի վրա ունեցած ազդեցության 
բացահայտումն էր, այնուամենայնիվ քիչ ջանքեր են գործադրվել պետա-
կան ծախսերի մաքուր կազմի հետևանքները քննելու վրա։ Փորձենք ու-
սումնասիրել այն հետազոտությունները, որոնք անդրադարձել են ծախսե-
րի կառուցվածքին։ Նման վերլուծություններն առավել կենսական նշանա-
կություն ունեն այնպիսի տնտեսությունների համար, որտեղ պետական 
ծախսերի մակարդակը բարձրացնելու համար առկա պաշարները սահ-
մանափակ են։  

Այսպես, Laissez-faire դոկտրինը, որը մեծ կարևորություն ուներ պետա-
կան ֆինանսների ոլորտում, XX դարի առաջին եռամսյակում աստիճանա-
բար իր տեղը զիջեց տնտեսական աճը խթանելու հարցում պետության դե-
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րի վերաբերյալ գաղափարներին։ Ժամանակի ընթացքում վարչական ծա-
ռայությունների շրջանակն ավելի ընդլայնվեց, քանի որ պետությունն սկսեց 
ստանձնել նոր գործառույթներ։ Նմանատիպ գործոնները հանգեցրին ոչ 
զարգացման ծախսերի աճին։ Սայմոն Կուզնեցը պնդում է, որ երբ երկիրը 
զարգանում է սկզբում անհավասարության մակարդակը բարձրանում է, 
հետևաբար հասնում է ահավասարության ամենաբարձր մակարդակին, ո-
րից հետո այն սկսում է իջնել կայուն մակարդակի։  

Պետական ծախսերը տարանջատվում են երկու խմբի՝ զարգացման և 
ոչ զարգացման ծախսեր։ Զարգացման ծախսերը հիմնականում ուղղված 
են ենթակառուցվածքների զարգացմանը և դրանք աստիճանաբար աճում 
են, հետևաբար դրական ազդելով մասնավոր ներդրումների վրա։ Այնուա-
մենայնիվ, ոչ զարգացման պետական ծախսերը դրական են ազդում մաս-
նավոր ներդրումների վրա պահանջարկի խողովակների միջոցով, սակայն 
նաև կարող են բացասական ազդել բյուջեի պակասուրդի, ապագա հարկ-
ման և ներդրումների վրա ոչ լրացնող ազդեցության տեսանկյունից։ Մաս-
նավորեցման և վերակարգավորման ժամանակաշրջանում զարգացող 
երկրների կառավարությունները շարունակում են կատարել ինչպես զար-
գացման, այնպես էլ ոչ զարգացման ծախսեր։ 

Այսպես, Դևարաջանը (1996 թ.) իրականացրել է վերլուծություն 43 
զարգացող երկրների համար՝ օգտագործելով մոտավորապես 20 տարվա 
տվյալներ։ Նա իր հետազոտությունում կապիտալ ծախսերը դասակարգել 
է որպես արտադրական ծախս, իսկ ընթացիկ ծախսերը համարել ոչ ար-
տադրական։ Սակայն, հակառակ սպասումներին, պարզվեց, որ ընթացիկ 
ծախսերը տնտեսական աճի վրա ունեն դրական, իսկ կապիտալ ծախսե-
րը՝ բացասական ազդեցություն։ Նման արդյունքը բացատրվում է նրա-
նով, որ զարգացող երկրների կառավարությունները սխալ են բաշխել պե-
տական ծախսերը՝ արտադրական ծախսերն ավելացնելով ի հաշիվ ոչ 
արտադրական ծախսերի, այսինքն՝ եթե արտադրական ծախսերի մաս-
նաբաժինն ընդհանուր ծախսերում արդեն իսկ շատ է, ապա դրա հետա-
գա ավելացումը կբերի բացասական արդյունք [4]։ 

Համանման ձևով Գուպտան ուսումնասիրեց 39 ցածր եկամուտ ունե-
ցող երկրների ընդհանուր պետական ծախսերում տարբեր տեսակի ծախ-
սերի մասնաբաժինը՝ որպես աճի ռեգրեսիոն փոփոխականներից մեկը և 
հանգեց Դևարաջանի բացահայտումներին հակադիր արդյունքի։ Նույն 
ժամանակ, Ս․ Գոշը և Ա․ Գրեգորիուն եկել են այն նույն եզրահանգման, 
ինչ Դևարաջանը։ Համաձայն որի՝ 15 զարգացող երկրներում ավելի քան 
28 տարիների (1972-1999 թթ) ընթացքում ոչ արտադրական ծախսերի 
մասնաբաժինը տնտեսական աճում ավելի շատ է, քան արտադրական 
ծախսերինը [5]։ 
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Միևնույն ժամանակ, ընդհանուր առմամբ կան մի քանի ակնհայտ և 
իրական գործոններ, որոնք հանգեցնում են ոչ զարգացման ծախսերի 
աճի՝ բնակչության աճ, փողի առաջարկ և այլն։ 

Գեմելլն (2016 թ․) ուսումնասիրել է ընդհանուր ծախսերում տարբեր 
տեսակի ծախսերի մասնաբաժինների փոփոխության ազդեցությունը եր-
կարաժամկետ աճի վրա։ Նա հետազոտության համար դիտարկել է 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
(ՏՀԶԿ) 17 երկրների 1970-2007 թթ․ տվյալները։ Արդյունքում եզրակաց-
րել, որ տնտեսական աճի վրա արտադրական ծախսերի համակցությունը 
(օրինակ՝ տրանսպորտ, կապ, կրթություն, առողջապահություն) ունի դրա-
կան ազդեցություն, իսկ ոչ արտադրական ծախսերը (սոցիալական ապա-
հովություն)՝ բացասական [6]։ 

Ս․ Գոշը և Ա․ Գրեգորիուն (2008 թ․) նույնպես բացահայտեցին կապ 
տարանջատված պետական ծախսերի և տնտեսական աճի միջև, դիտար-
կելով 15 զարգացող երկրների ցուցանիշները՝ պահի ընդհանրացված մե-
թոդներով (GMM)։ Արդյունքները ցույց տվեցին, որ կա խոր կապ դիտարկ-
վող պետական ծախսերի տեսակի հետ՝ կապիտալ կամ ընթացիկ։ Հետա-
գա ուսումնասիրությունները հանգեցրին այն արդյունքին, որ գործառնա-
կան և պահպանման ծախսերն ավելի մեծ ազդեցություն ունեն տնտեսա-
կան աճի վրա, քան կրթության և առողջապահության վրա կատարվող 
ծախսերը [7]։ 

Ա․Գ․ Հասնուլն (2015թ․) ուսումնասիրել է Մալաjզիայում պետական 
ծախսերի և տնտեսական աճի միջև առկա կապերը՝ հիմք ընդունելով 
1970-2014թթ․ ժամանակաշրջանը։ Մի կողմից պետական ծախսերը տա-
րանջատվել են կառավարական գործառնական և զարգացման ծախսե-
րի, մյուս կողմից, պետական ծախսերը տարանջատվել են ըստ այն 
ոլորտների, որտեղ այդ ծախսերը կատարվում են։ Օգտագործելով սովո-
րական նվազագույն քառակուսիների մեթոդը (OLS) վերլուծվել և բացա-
հայտվել է, որ ուսումնասիրվող երկրներում գոյություն ունի բացասական 
հարաբերություն համախառն պետական ծախսերի և տնտեսական աճի 
միջև։ Ուսումնասիրության արդյունքները հաստատում են, որ Մալաjզիա-
յում պետական ծախսերի զարգացման տեսակը և տնային տնտեսություն-
ների հատվածը նույնպես բացասական են ազդում աճի վրա [8]։ 

Ռ․Ստրաուբի կատարած հետազոտություննները, Եվրոպական երկր-
ների վերաբերյալ, հանգեցրին այն եզրակությանը, որ տնտեսական աճի 
վրա արտադրության, սպառման, իրական աշխատավարձի երկարաժամ-
կետ ազդեցությունը բացասական, մինչդեռ կապիտալ ծախսերի ազդե-
ցությունը դրական է [9]։ 
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Գրեթե նույն մեթոդաբանությամբ Ա. Շահիդը (2013 թ.) ուսումնասի-
րեց Պակիստանում պետական ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական ա-
ճի վրա, դիտարկման համար հիմք ընդունելով 1972-2009 թթ. ժամանա-
կաշրջանը։ Նա պետական ծախսերը բաժանեց զարգացման և ընթացիկ 
ծախսերի բաղադրիչների։ Օգտագործելով ավտոռեգրեսիվ բաշխված 
շարքերի ձևաչափը (ARDL)` բացահայտեց, որ Պակիստանում զարգաց-
ման ծախսերը դրական են ազդում տնտեսական աճի վրա [10]։  

Դ. Ֆուչերիի կողմից ՏՀԶԿ երկրների 1980-2005 թթ. տվյալների հի-
ման վրա կատարված վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
սոցիալական ծախսերը ՀՆԱ-ի վրա ունենում են ընդլայնողական ազդե-
ցություն։ Մասնավորապես, նա բացահայտել է, որ սոցիալական ծախսե-
րի 1 տոկոս աճն ավելացնում է ՀՆԱ-ն 0,1 տոկոսային կետով, հաշվի առ-
նելով այն, որ սոցիալական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում բա-
վականին մեծ է, ապա այն համանման է մոտ 0,6 բազմարկչի։ Այս արդ-
յունքն ավելի զգալի է անկումների ժամանակաշրջանում։ Սոցիալական 
ծախսերի ենթակատեգորիաներից առողջապահության ծախսերը և գոր-
ծազրկության նպաստներն ունեն ամենամեծ ազդեցությունը [11]։ Միաժա-
մանակ սոցիալական ծախսերը խթանում են մասնավոր սպառումը, մինչ 
դեռ ներդրումների վրա ունեն չնչին ազդեցություն։ 

Սանտյագո Ակոստա-Օրմաեչեան և Ացույոշի Մորոզումին ուսումնասի-
րել են պետական ծախսերի վերաբաշխման հետևանքներն աճի վրա՝ ծախ-
սերի տնտեսագիտական և գործառութային (ֆունկցիոնալ) դասակարգում-
ների պայմաններում։ Հետազոտությունն իրականացվել է պահի ընդհան-
րացված մեթոդով (GMM): Նրանք եզրակացրին, որ ընդհանուր առմամբ 
հնարավոր չէ վիճակագրորեն հիմնավորված ձևով սահմանել ծախսային 
այնպիսի կառուցվածք, որը կապահովի տնտեսական աճ։ Օրինակ՝ չնայած 
կապիտալ ծախսերի աճի ֆինանսավորումն ընթացիկ ծախսերի նվազեց-
ման հաշվին ունի դրական ազդեցություն, միաժամանակ արդյունքի կար-
ևորությունը կախված է ձևաչափից։ Այսպիսի թույլ կողմերն ի հայտ են գա-
լիս նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կառավարությունը վերաբաշխում է իր 
ծախսերը։ Մասնավորապես, նրանք գտնում են, որ ոչ մի պետական ծախ-
սի վերաբաշխում՝ պաշտպանության, տնտեսական ենթակառուցվածքնե-
րի, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության միջև չունի ուժեղ 
ազդեցություն տնտեսական աճի վրա։ Այնուամենայնիվ, երբ ծախսերի հա-
մակցության փոփոխությունը ենթադրում է կրթության ծախսերի ավելա-
ցում՝ կարծես թե առաջ է գալիս կայուն կապ երկարաժամկետ աճի հետ։ 
Այս համակցությունը մասնավորապես ուժեղ է, երբ փոխհատուցող գործո-
նը տեղայնացված չէ կամ երբ համակցված է սոցիալական պաշտպանութ-
յան ծախսերի փոխհատուցման կրճատմամբ։ Նման արդյունքը հուշում է, 
որ կրթությունը կարող է լինել համեմատաբար ավելի արդյունավետ ծախս՝ 
մարդկային ներուժի կուտակման միջոցով աճը խթանելու տեսանկյունից։ 
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Չնայած, որ մասնագիտական գրականությունում տարբեր հետազոտողնե-
րի կողմից կարևորվում են գործառութային դասակարգման տարբեր ծախ-
սեր՝ նրանք գտնում են, որ այդ ծախսերի ավելացումը ծախսային այլ բա-
ղադրիչների անկման հաշվին նշանակալի կապ չունի աճի հետ։ Իսկ ծախ-
սերի տնտեսագիտական դասակարգման ժամանակ նրանք ավելի շատ 
կենտրոնացել են աշխատավարձի (կամ ինչպես իրենք են նշում աշխատող-
ների փոխհատուցման), ոչ ֆինանսական ակտիվների զուտ ձեռքբերման և 
մնացած ծախսերի վրա։ Ըստ նրանց՝ ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռք-
բերման ծախսերի (այսինքն՝ կապիտալ ծախս) աճը ի հաշիվ փոխհատուց-
ման ծախսերի (այսինքն՝ ընթացիկ ծախս) դրական է ազդում աճի վրա [12, 
էջեր 1-45 ]։  

Անդրադառնանք գործառական դասակարգման ծախսային բաղադ-
րիչների վերաբերյալ առկա այլ տեսությունների ևս։ Այսպես, օրինակ՝ 
Բլանկենաուն և Սիմփսոնը (2004) անդրադառնալով կրթության վրա կա-
տարվող ծախսերին, տեսականորեն ցույց են տալիս, որ հանրակրթութ-
յան ծախսերի հետևանքներն աճի վրա կարող են լինել ոչ միատոն։ Մաս-
նավորապես, նրանց ձևաչափը ենթադրում է, որ չնայած հանրակրթութ-
յան ծախսերը դրականորեն են ազդում աճի վրա՝ ուղղակիորեն խթանե-
լով մարդկային ներուժի կուտակումը, կան նաև ընդհանուր հավասա-
րակշռության պոտենցիալ բացասական ազդեցություն՝ կախված այդ 
ծախսերի ֆինանսավորման ձևից [12, էջ 7]։ Մինչդեռ ըստ Լուկասի՝ հան-
րակրթության ծախսերը խթանում են մարդկային կապիտալի կուտա-
կումը, որն ունի չնվազող սահմանային եկամտաբերություն և ստեղծում է 
ներծին (էնդոգեն) աճ [13]։  

Համանման ձևով Աժենորը (2010 թ.) ենթադրում է, որ առողջապա-
հական ծախսերը դրական են ազդում տնտեսական աճի վրա՝ ազդելով 
աշխատուժի արտադրողականության վրա։  

2010-ին Աժենորն անդրադառնալով գործառական դասակարգման 
բաղադրիչին՝ հանրային ենթակառուցվածքների վրա կատարվող ծախսե-
րին, տեսականորեն ցույց է տալիս, որ միայն այն ժամանակ, երբ պետա-
կան ներդրումների աստիճանը բարձր է ծախսերի բաշխումը՝ «անար-
տադրողական» ծախսերից դեպի ենթակառուցվածքների վրա կատար-
վող ծախս, կարող է խթանել աճը [12, էջ 8]։ Մինչդեռ Աշաուերը  
(1989 թ.) պնդում է, որ ենթակառուցվածքների վրա կատրվող ծախսերը 
դրական են ազդում տնտեսական աճի վրա։  
  



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

83 

Աղյուսակ 1  
Պետական ծախսերի կառուցվածքի ազդեցությունը տնտեսական 

աճի վրա 
 

Հեղինակ Ազդեցություն Ծախսային բաղադրիչ 
Դևարաջան  

(1996 թ.) 
դրական ոչ արտադրական (ընթացիկ) 

բացասական արտադրական (կապիտալ) 
Գուպտա բացասական ոչ արտադրական (ընթացիկ) 

դրական արտադրական (կապիտալ) 
Գոշ և Գրեգորիու դրական ոչ արտադրական (ընթացիկ) 

բացասական արտադրական (կապիտալ) 
Գեմելլ (2016 թ.) դրական արտադրական (տրանս-

պորտ, կապ, կրթություն, 
առողջապահություն) 

բացասական ոչ արտադրական (սոցիալա-
կան ապահովություն) 

Ալեքսեյ Բալաև 
(2000-2017 թ.) 

դրական արտադրական (ազգային 
տնտեսություն, կրթություն և 

առողջապահություն) 
բացասական ոչ արտադրական 

(պաշտպանության և սոցիա-
լական ապահովություն) 

Ալեքսեյ Կուդրին և 
Ալեքսանդր Կնոբել 

դրական արտադրական 
բացասական ոչ արտադրական 

Ս. Գոշ և  
Ա. Գրեգորիու  

(2008 թ.) 

դրական գործառական և պահպանման 
բացասական կրթության և 

առողջապահության 

Ռ. Ստրաուբի դրական կապիտալ 
բացասական արտադրության, սպառման, 

իրական աշխատավարձ 
Ա. Գ. Հասնուլ  

(2015 թ.) 
բացասական կառավարական/գործառա-

կան և զարգացման 
Ա. Շահիդ  
(2013 թ.) 

դրական զարգացման ծախսեր 
 ընթացիկ ծախսեր 

Ալեքսանդրա 
Զձիենիցկա 

դրական սոցիալական ծախսեր 

Սանտյագո 
Ակոստա-

Օրմաեչեա և 
Ացույոշի Մորոզումի 

դրական ոչ ֆինանսական ակտիվների 
ձեռքբերման ծախսերի 

(այսինքն՝ կապիտալ ծախս) 
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Բլանկենաու և 
Սիմփսոն (2004 թ.) 

դրական հանրակրթություն 

Լուկասի դրական հանրակրթություն 

Աժենոր (2010 թ.) դրական առողջապահության 

Աշաուեր (1989 թ.) դրական ենթակառուցվածքներ 

Բարրո դրական պաշտպանություն 
 

Բարրոն անդրադառնալով պաշտպանության վրա կատարվող ծախ-
սերին՝ նշում է, որ այս ծախսերը կարող են խթանել ներդրումները` ձեռ-
նարկատերերի սեփականության իրավունքի պաշտպանվածության հաշ-
վին և դրանով իսկ խթանել աճը [12, էջ 8]։ 

Ռուս փորձագետ Ալեքսեյ Բալաևը 2000-2017 թ. տվյալների հիման 
վրա գնահատել է ՌԴ բյուջետային ծախսերի ազդեցությունը տնտեսա-
կան աճի վրա՝ կառուցվածքային վեկտորային ավտոռեգրեսիայի (SVAR) 
մեթոդաբանությամբ: Համաձայն գնահատումների արտադրական (ազ-
գային տնտեսության, կրթության և առողջապահության) ծախսերի մաս-
նաբաժնի՝ աճն ունի դրական, մինչդեռ ոչ արտադրական (պաշտպանութ-
յան և սոցիալական քաղաքականության) ծախսերի մասնաբաժնի աճն 
ունի բացասական ազդեցություն տնտեսական աճի վրա: Արտադրական 
ծախսերից տնտեսական աճի վրա ամենամեծ դրական ազդեցությունը 
թողնում են ազգային տնտեսության վրա կատարվող ծախսերը, երկրորդ 
տեղում կրթության վրա կատարվող ծախսերն են [14]: 

Ալեքսեյ Կուդրինը և Ալեքսանդր Կնոբելը «Հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը որպես տնտեսական աճի աղբյուր» հետազոտության մեջ 
դիտարկել են բյուջետային ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական աճի 
վրա: Վեկտորային ավտոռեգրեսիայի (VAR) մեթոդաբանությամբ իրակա-
նացված գնահատումները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ ար-
տադրական ծախսերն ավելի մեծ բազմարկչային ազդեցություն ունեն 
ՀՆԱ-ի վրա, քան ոչ արտադրական ծախսերը: Նրանց հետազոտությունը 
ցույց է տալիս, որ ոչ արտադրական ծախսերի վերաբաշխումն արտադ-
րական ծախերի վրա կարող է երկարաժամկետ տնտեսական աճը մեկ 
տարում մեծացնել մոտավորապես 0.8 տոկոսային կետով [15]:  

Այսպիսով՝ ներկայացված ձևաչափերի ընդհանուր վերլուծությունից 
կարելի է եզրակացնել. 

• կառուցված ձևաչափերը վիճակագրորեն կարևոր են և արտացո-
լում են պետական ծախսերի առանձին բաղադրիչների և տնտեսական 
աճի միջև առկա կապերը, 

• ծախսային առանձին բաղադրիչների ազդեցության ուսումնասի-
րությունը օգտակար է, քանի որ այն հնարավորություն է ընձեռում քաղա-
քականություն մշակողներին կատարել արդյունավետ վերաբաշխում, 
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• արտադրական ծախսերը տնտեսական աճի վրա ունեն դրական, 
իսկ ոչ արտադրական ծախսերը բացասական ազդեցություն, 

• ծախսային առանձին բաղադրիչների ազդեցությունը կախված 
երկրի տնտեսության կառուցվածքային առանձնահատկություններից 
տարբեր հարաբերակցությամբ է արտացոլվում տնտեսական աճի վրա, 

• տնտեսական աճը հնարավոր է խթանել ծախսային արդյունավետ 
քաղաքականության և ծախսերի օպտիմալ ծավալի որոշման միջոցով:  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ТАГУИ ЧАПАНЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье рассматриваются теоретические и эмпирические связи 
между государственными расходами и экономическим ростом. 

В прошлом большая часть исследований больше подчеркивала 
важность общих расходов как основного стимула социального и 
экономического роста. Однако в последнее время большое внимание 
уделяется отдельным компонентам государственных расходов, пытаясь 
выяснить, может ли правительство, изменив структуру расходов, стиму-
лировать экономический рост.  

В результате исследования около пятнадцати моделей было 
выявлено, что существует сильная взаимосвязь между компонентами 
государственных расходов и экономическим ростом, при этом 
производственные расходы оказывают положительное влияние на 
экономический рост, а непроизводственные расходы - негативное. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что при разработке 
политики государственных расходов, в том числе при определении 
составляющих расходов и их пропорций, в первую очередь важно 
учитывать особенности экономики той или иной страны. 

Ключевые слова: экономический рост, государственный расход, 
производственный расход, непроизводственный расход, расходы на 
развитие. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

THE STRUCTURE OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH 
TAGUHI CHAPANYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

 
The article discusses the theoretical and empirical links between 

government spending and economic growth. 
In the past, much of the research has emphasized the importance of 

total expenditures as the main driver of social and economic growth. 
Recently, however, much attention has been paid to the individual 
components of public expenditures, trying to find out whether the government 
can stimulate economic growth, changing the structure of expenditures.  

As a result of studying about fifteen models, it turned out that there is a 
strong relationship between the components of public expenditures and 
economic growth, at the same time, productive expenditures have a positive 
impact on economic growth, and non-productive expenditures have a 
negative impact. 

At the same time, it is necessary to emphasize that during the 
development of public expenditure policy, including determining the 
expenditure components and their proportions, first of all, it is important to 
take into account the peculiarities of the economy of a given country. 

Keywords: economic growth, public expenditure, production 
expenditure, non-production expenditure, development expenditure. 
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ՀՏԴ 338.2:378(479.25) 

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 

 
Հոդվածում քննարկվում է անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման 

ռազմավարական կարևորությունը ՀՀ բուհերի ֆինանսական կառա-
վարման և բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակար-
գային խնդիրների համատեքստում: Հաշվի առնելով ՀՀ բուհերի պե-
տական ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազման միտումները՝ ՀՀ 
բուհերը պետք է ստեղծեն անձեռնմխելի ֆոնդերի միջոցով լրացու-
ցիչ ֆինանսական պաշարների համալրման հնարավորություններ՝ 
իրենց ֆինանսական կայունությունն ապահովելու և մրցակցային ա-
ռավելությունն ամրապնդելու նպատակով: 

Բանալի բառեր. անձեռնմխելի ֆոնդեր, անձեռնմխելի կապի-
տալ, բուհերի ֆինանսական կառավարում, բարձրագույն կրթութ-
յան ֆինանսավորում: 

 

Գլոբալ տնտեսական համակարգում բուհերի մրցունակությունն ու ֆի-
նանսական կայունությունը մեծապես պայմանավորված են ռազմավարա-
կան, ներառյալ ֆինանսական կառավարման համակարգերի արդյունա-
վետ գործառմամբ: Այդ համակարգերը, ներառելով բազմաբաղադրիչ և 
սերտորեն փոխկապակցված ենթահամակարգեր ու բազմագործոն 
կառուցակարգեր, պահանջում են ռազմավարական կառավարման գոր-
ծընթացների շարունակական արդիականացում ու բարելավում, ռազմա-
վարական գործիքների բազմազանեցում ու դրանց կիրառման արդյունա-
վետության գնահատում: Այս գործընթացների արդյունավետ իրականաց-
ման արդյունքում կարող են ստեղծվել իրաչափ հնարավորություններ բու-
հերի մրցունակության բարձրացման և մրցակցային առավելության ապա-
հովման, կայուն ֆինանսական ներհոսքերի ու ներդրումային պորտֆելի 
բազմազանեցման խթանման համար:  

Բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի ծավալը սովորաբար որոշվում է 
դրանց ֆինանսական ակտիվների ընդհանուր ծավալով: Սակայն ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերի արժեքը կախված է նաև այն գործառնությունների 
ծավալից կամ քանակից, որոնց միջոցով կառավարվում են անձեռնմխելի 
ֆոնդերը: Տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող ՀՀ բուհեր կա-
րող են ունենալ անձեռնմխելի ֆոնդեր, որոնց ծավալը պայմանավորում է 
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ներդրումային ուղղությունների և գործիքների ընտրությունը: Մասնավո-
րապես՝ ծավալով մեծ անձեռնմխելի ֆոնդեր ունեցող բուհերն իրենց ակ-
տիվների ավելի մեծ կշիռը կարող են ներդնել հեջ ֆոնդերում, պետական 
ու մասնավոր կազմակերպությունների արժեթղթերում, անշարժ գույքում 
և վենչուրային կապիտալում, իսկ ավելի փոքրածավալ ակտիվներ ունե-
ցող բուհերն իրենց ակտիվների գերակշիռ մասը սովորաբար ներդնում 
են պետական պարտատոմսերում, փողի և կապիտալի շուկաների այլ 
գործիքներում (օրինակ՝ ցպահանջ կամ ժամկետային ավանդներում): Եր-
կարաժամկետ ոչ ֆինանսական ակտիվներից ստացված լիզինգային 
վճարներից կարող են ձևավորվել և կուտակվել զգալի եկամուտներ: ՀՀ 
բուհերի գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում անձեռնմխելի 
ֆոնդերը և դրանցից գոյացած ֆինանսական միջոցները հիմնականում 
ձևակերպվում են որպես ցպահանջ կամ ժամկետային ավանդներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում, և ներդրումային այլ գործիքների բազմազանութ-
յուն չի ապահովվում:  

Անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման ու կառավարման փուլերում բուհը 
պետք է մշակի ու հաստատի համապատասխան ռազմավարություն և 
մարտավարություններ, որոնց հիման վրա կկարողանա իրականացնել 
թիրախային գործընթացներ ինստիտուցիոնալ մակարդակում՝ ապահո-
վելով անձեռնմխելի ֆոնդերի հետագա արդյունավետ գործառումը: Մաս-
նավորապես հարկավոր է՝ 

• վերլուծել տնտեսության զարգացման միտումները, պետության 
տնտեսական քաղաքականության գերակա ուղղություններն ու մարտա-
վարությունները, 

• ապահովել ռազմավարական արդյունավետ պլանավորում, որը, 
հիմնվելով միջավայրային գործոնների կանխատեսումների արդյունքնե-
րի, պաշարների իրաչափ բաշխման ու օգտագործման վրա, կարտացոլի 
բուհի հեռանկարային զարգացումը, կապահովի ռիսկերի կառավարման 
արդյունավետությունը և կխթանի շուկայի հնարավորությունների ընդլայ-
նումը,  

• շահակիցների հետ երկխոսությամբ սահմանել և հաստատել ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերում կատարվող ներդրումների նպատակները, ծավալն 
ու ժամանակային սահմանափակումները, բուհերի և շահակիցների ֆի-
դուցիար պարտականությունները,  

• ուսումնասիրել և գնահատել տվյալ բուհի արտաքին ու ներքին շա-
հակիցների պատրաստակամությունը՝ աջակցելու բուհի կապիտալի հա-
մալրմանը, 
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• անձեռնմխելի ֆոնդերի արդյունավետ կառավարման նպատակով 
ընտրել համապատասխան մասնագիտական հմտություններ ու փորձա-
ռություն ունեցող կառավարիչների կամ այդ գործընթացն արտապատվի-
րել մասնագիտացված կառավարիչներին,  

• գնահատել ներդրումների համապատասխանությունը տվյալ բուհի 
կանոնադրական գործառույթներին ու ռազմավարական նպատակներին, 
ինչպես նաև գնահատել ներդրումների վերաբերյալ կայացված որոշում-
ների արդյունավետությունը և հնարավոր հարկային հետևանքները,  

• արդյունքները քննարկել բուհի կոլեգիալ մարմիններում (оրինակ՝ 
Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին): 

Զարգացած երկրներում առկա է շահույթ չհետապնդող կազմակեր-
պությունների անձեռնմխելի կապիտալի կառավարման գործընթացները 
կարգավորող օրենսդրական դաշտ, որը սահմանում է նպատակային կա-
պիտալի ձևավորման և օգտագործման պայմանները, նվիրատուների 
իրավունքներն ու իրավասությունները, նվիրատվության չեղարկման ու 
հարակից այլ պայմանները: Ընդ որում՝ նվիրատվության չեղարկումն ըն-
դունելի է այն ժամանակ, երբ առկա են նվիրատվության ոչ նպատակային 
օգտագործումը փաստող գործոններ: ՀՀ բարձրագույն կրթության համա-
տեքստում անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման, կառավարման փորձն ու 
կազմակերպական մշակույթը դեռևս ձևավորված չեն կամ թույլ են զար-
գացած համակարգային և բուհերի ինստիտուցիոնալ մակարդակներում: 
Դա թերևս պայմանավորված է նաև նրանով, որ ՀՀ-ում դեռևս առկա չեն 
անձեռնմխելի ֆոնդերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրություն 
(ներառյալ ոլորտային պետական քաղաքականություն) և իրավակիրառ 
պրակտիկա, որոնց հիման վրա ՀՀ բուհերը կկարողանան ստեղծել ու 
գործառել անձեռնմխելի ֆոնդեր և զարգացնել բուհերի ղեկավարության 
ռազմավարական մտածելակերպը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավար-
ման դեռևս զարգացման փուլում գտնվող մշակույթը ՀՀ-ում պայմանա-
վորված է նաև նրանով, որ անձեռնմխելի ֆոնդեր կարող են ունենալ 
միայն հիմնադրամի կազմակերպաիրավական ձև ունեցող ՀՀ պետական 
բուհերը: Ստորև ներկայացվում է ՀՀ պետական բուհերի ցանկը՝ ըստ 
դրանց կազմակերպաիրավական ձևերի: 

Ինչպես ցույց են տալիս Աղյուսակ 1-ի տվյալները, ՀՀ պետական բու-
հերի մեծամասնությունն ունի հիմնադրամի կարգավիճակ: Միևնույն ժա-
մանակ պետք է նշել, որ թեև հիմնադրամի կարգավիճակի ձեռքբերմամբ 
ՀՀ պետական բուհերի ֆինանսական ինքնավարության շրջանակն ընդ-
լայնվում է, վերոնշյալ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման 
մշակույթը դեռևս թույլ է և նպատակային կերպով չի զարգացել:  
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ բուհերը՝ ըստ կազմակերպաիրավական ձևերի  

N Բուհի անվանում 

Հիմնադրամի կարգավիճակ 
ստացել է (ամսաթիվ, ՀՀ 

կառավարության որոշման 
համար) 

1.  «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ 14.06.2012 թ. N872-Ն 

2.  «Ճարտարապետության և 
շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» հիմնադրամ 
23.01.2014 թ. N80-Ն 

3.  «Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան» 

հիմնադրամ 
13.11.2014 թ. N1290-Ն 

4.  «Երևանի Մ. Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամ 
27.11.2014 թ. N1407-Ն 

5.  «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ 27.11.2014 թ. N1408-Ն 

6.  «Հայաստանի ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի պետական 

ինստիտուտ» հիմնադրամ 
30.06.2016 թ. N771-Ն 

7.  «Խ. Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական 
համալսարան» հիմնադրամ 

04.02.2016 թ. N138-Ն 

8.  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» 

հիմնադրամ 
19.05.2016 թ. N615-Ն 

9.  «Գավառի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ 09.06.2016 թ. N660-Ն 

10.  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական համալսարան» 

հիմնադրամ 
22.09.2016 թ. N1031-Ն 

11.  «Հայաստանի գեղարվեստի 
պետական ակադեմիա» հիմնադրամ 13.04.2017 թ. N474-Ն 

12.  «Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան» հիմնադրամ 08.06.2017 թ. N657-Ն 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

93 

N Բուհի անվանում Դեռևս պահպանում է  
ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակը 

13.  «Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարան» 

ՊՈԱԿ 
06.10.2015 թ. N 1718-Ն 

14.  «Երևանի Կոմիտասի անվան 
պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ  07.11.2002 թ. N 1920-Ն 

15.  «Երևանի թատրոնի և կինոյի 
պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 26.12.2002 թ. N 2176-Ն  

16.  «Գորիսի պետական համալսարան» 
ՊՈԱԿ 06.10.2005 թ. N 2400-Ն 

Հարկավոր է նշել, որ սահմանափակ թվով ՀՀ բուհեր ունեն անձեռնմ-
խելի ֆոնդեր, հետևապես դրանցում կատարված ներդրումների վերա-
բերյալ համապատասխան տվյալներ բուհերի գերակշիռ մասի բյուջենե-
րում և ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված չեն: Անձեռնմ-
խելի կամ պահուստային ֆոնդերի վերաբերյալ տվյալներ առկա են եղել 
մասնավորապես ՀՀ չորս պետական բուհերի՝ Երևանի պետական հա-
մալսարանի (ԵՊՀ), Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալ-
սարանի (ՀՊՏՀ), Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ) և Վ. Բրյու-
սովի անվան պետական համալսարանի (ԲՊՀ) ֆինանսական գործու-
նեության հաշվետվություններում (տե՛ս Աղյուսակ 2)։  

Աղյուսակ 2 
ՀՀ պետական բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի ֆինանսական 

միջոցներ (2017-2020 թթ.) 

Բուհի անվանում 2017 թ. 2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. 
ԵՊՀ 156.5 մլն. 156 մլն. 200 մլն. 305 մլն. 

ՀՊՏՀ 99.394 մլն. 108.331 մլն. 130.221 մլն. - 
ԳՊՀ 12.3 մլն. 9.1 մլն. - - 
ԲՊՀ 2 մլն. 4 մլն. 5 մլն. 7 մլն. 

ՀՀ-ում կրթության ոլորտին հատկացվող պետական ֆինանսավոր-
ման զարգացումների միտումները ներկայացված են Գծապատկերում, 
որտեղ ցույց է տրված, որ թեև վերջին տասնամյակում ՀՀ պետական բյու-
ջեից կրթությանը հատկացվող ֆինասական միջոցների ծավալն աճող մի-
տում է ունեցել, սակայն ՀՆԱ-ում այդ միջոցների կշիռը չի աճում և միջի-
նում պահպանվել է 2.3%-ի շրջանում: ՀՆԱ-ում այդ միջոցների կշռի պահ-
պանման պայմաններում առավել է շեշտադրվում բուհերի ֆինանսական 
այլընտրանքային աղբյուրների հայթայթման և օգտագործման անհրա-
ժեշտությունը: Ընդ որում՝ ՀՀ կրթության համակարգի զարգացմանը միտ-
ված պետական ներդրումների ոչ զգալի ծավալները ենթադրում են նաև, 
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որ բարձրագույն կրթության ոլորտին հատկացվող պետական ֆինանսա-
վորումը նույնպես այդ ոլորտի հեռանկարային զարգացման լիարժեք 
հնարավորություններ չի կարող ընձեռել:  

 
Գծապատկեր. Կրթության ոլորտում ՀՀ պետական բյուջեից 

կատարված և ծրագրված ծախսերը1 

Ֆինանսական աղբյուրների բազմազանեցման և նոր ֆինանսական 
աղբյուրների ներգրավման միջոցով ՀՀ բուհերը կարող են պետական 
ֆինանսավորման զգալի կրճատումների պայմաններում լուծել ինստիտու-
ցիոնալ խնդիրներ: Հաշվի առնելով բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի մի-
ջոցով լրացուցիչ ֆինանսական պաշարների համալրման հնարավորութ-
յունները՝ ներկայում մրցունակ բուհերը պետք է չսահմանափակվեն միայն 
պետական ֆինանսավորմամբ, այլ զուգահեռաբար հայթայթեն և օգտա-
գործեն ֆինանսական այլ աղբյուրներ, որոնցից առավել երկարաժամկետ 
ֆինանսական կայունությունն ապահովում են անձեռնմխելի ֆոնդերը: 

                                        
1 Սույն գծապատկերում ներկայացված տվյալների համար աղբյուր են հանդիսացել ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 թվականների հունվար-դեկտեմ-
բերին» փաստաթղթերը (2. Հարկաբյուջետային հատված) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կողմից հրապարակված՝ «Հայաստանի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետա-
կան միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը» փաստաթուղթը (ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 
հուլիսի 10-ի N 1212 -Ն որոշում): 
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Կրթության ոլորտում ՀՀ պետական բյուջեից կատարված և ծրագրված 
ծախսերը (ձախ առանցք)
Կրթության ոլորտում  ՀՀ պետական բյուջեից կատարված ծախսերի 
ցուցանիշները (% ՀՆԱ-ում) (աջ առանցք)
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Օրինակ՝ բուհերը կարող են անձեռնմխելի ֆոնդերից ստացվող եկամուտ-
ներն նպատակաուղղել տաղանդավոր, սակայն սոցիալապես անապա-
հով դիմորդների՝ նրանց ուսումնառության հնարավորությունների տրա-
մադրմանը: Այս պարագայում բուհը օգտագործում է ֆինանսավորման այլ 
աղբյուր՝ պետական միջոցներով ապահովվող ուսման վարձավճարները 
փոխարինելով անձեռնմխելի ֆոնդերից ստացվող եկամուտներով և այդ-
պիսով հնարավորություն ստեղծելով ոչ բավարար վճարունակ, սակայն 
ակադեմիական և այլ մրցակցային առավելություններ ունեցող ուսանող-
ներին ընդունվելու բուհ կամ հետազոտողներին ծավալելու արդյունավետ 
գիտահետազոտական գործունեություն: Միջազգային հեղինակություն ու-
նեցող և մրցունակ բուհերի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրները նաև 
նպաստում են բուհերում սոցիալ-մշակութային բազմազանության ապա-
հովմանը և հասարակական պատասխանատվության շրջանակի ընդ-
լայնմանը, ինչպես նաև միջազգային կրթական և գիտահետազոտական 
տարածքներում համագործակցության շրջանակի շարունակական ընդ-
լայնմանը:  

Աղյուսակ 3-ը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ում բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի 
ներդրումների եկամտաբերության տարեկան ցուցանիշները 2010-2019 
ֆինանսական տարիների ընթացքում [1]. 

Աղյուսակ 3 
ԱՄՆ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամտաբերության 

ցուցանիշերի վերլուծությունը (2010-2019 թթ.)  
 
 

2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
11.9% 19.2% 0.3% 11.7% 15.5% 2.4% -1.9% 12.2% 8.2% 11.9% 

 

Բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամտաբերությունը պայմանավոր-
ված է տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական բարենպաստ միջավայրով: Հա-
ջորդիվ դիտարկվում է ամերիկյան բուհերի անձեռնմեխելի ֆոնդերի վրա 
ԱՄՆ սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությունը: ԱՄՆ քոլեջների 
և համալսարանների ֆինանսական պատասխանատուների կողմից 
ստեղծված ազգային ասոցիացիայի (NACUBO-National Association of 
College and University Business Officers) տարեկան հաշվետվությունները 
փաստում են, որ 2010-2019 թթ. ֆինանսական տարիների համար ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները շարունակաբար 
փոփոխվել են, մասնավորապես՝ 2010 թ. 11.9 %-ի համեմատ 2011 թ. ֆի-
նանսական տարում գրանցվել է 19.2 % եկամտաբերության ցուցանիշ: 
Հաջորդ ֆինանսական տարում ցուցանիշն անկում է ապրել մինչև -0.3 
բացասական եկամտաբերություն՝ հաջորդ երկու տարում կրկին աճելով 
11,7 % (2013 թ.) և 15,5 % (2014թ.), ապա 2015 և 2016 թվականներին կրկին 
նվազելով և համապատասխանաբար դառնալով 2,4 % և 1,9 %: Մինչդեռ 
2019 թ. անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամտաբերության միջին ցուցանիշն 
աՄՆ-ում կազմել է 5.3 %, որը նախորդ՝ 2018 թ. համեմատ պակասել է 
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գրեթե 3 %-ով (2018 թ. ֆինանսական տարում վերադարձելիության ցու-
ցանիշը եղել է 8.2 %):  

Ընդհանուր մակրոտնտեսական ցուցանիշներից է երկրի համախառն 
ներքին արդյունքը՝ ազգային ՀՆԱ-ն, որի դիտարկումը մասնավոր տնտե-
սական ցուցանիշի, օրինակ՝ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի ներդրումնե-
րի եկամտաբերության ցուցանիշի հետ դուրս է բերում օրինաչափություն-
ներ: Օրինակ՝ 2010 և 2011 ֆինանսական տարիներին ԱՄՆ բուհերի ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերի եկամտաբերության գրանցված համապատասխանա-
բար 11.9 % և 19.2 % ցուցանիշներն օրինաչափ են համաշխարհային տնտե-
սական ճգնաժամից հետո ԱՄՆ ՀՆԱ-ի փոփոխություններին: 2011 թ. ԱՄՆ-ում 
տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման փուլում դրական շարժընթաց էր 
գրանցում ՀՆԱ ցուցանիշը (15. 543 տրիլիոն), որը նախորդ՝ 2010 թ. ՀՆԱ 
ցուցանիշի (14.992 տրիլիոն) համեմատ աճել է 551 միլիարդ դոլարով 
(World Bank): Այսպիսով, ճգնաժամի հաղթահարման ընդհանուր դրական 
շարժընթացը 2010-2011 թթ. նպաստել է նաև ԱՄՆ-ում մասնավոր բուհերի 
ֆինանսական ցուցանիշների, այդ թվում՝ անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամ-
տաբերության բարելավմանը:  

Անձեռնմխելի ֆոնդերի ներդրումների եկամտաբերությունը պայմա-
նավորված է բազմաթիվ այլ գործոններով, օրինակ՝ բուհերի թիրախային 
ներդրումային քաղաքականության իրականացմամբ, ներդրման աղբյուր-
ների (պետական, մասնավոր, օտարերկրյա) բազմազանությամբ, ռիսկե-
րի կառավարման արդյունավետ համակարգի գործառմամբ, անձեռնմխե-
լի ֆոնդերի կառավարչի փորձառության բարձր մակարդակով և այլ գոր-
ծոններով: Հարկավոր է նշել նաև, որ երկրի տնտեսական վիճակի ընդ-
հանուր միտումներն անդրադառնում են նաև բուհերի անձեռնմխելի ֆոն-
դերի եկամտաբերության վրա: Հետևապես, կարելի է եզրակացնել, որ 
բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի համակարգի կայացումը պայմանավոր-
ված է նաև տվյալ երկրի տնտեսական զարգացման համատեքստով, ինչ-
պես նաև քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական և 
այլ գործոններով: Ընդհանուր առմամբ, պետք է հաշվի առնել նաև այն, 
որ բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը բարդ և բազմամակարդակ 
գործընթաց է, որը պայմանավորված է հասարակության բարեկեցության 
և առաջընթացի ապահովման բազմաթիվ գործոնների փոխկապակցվա-
ծությամբ: 

Հաշվի առնելով, որ պետական ֆինանսավորման հնարավորություն-
ները սահմանափակ են, և ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառ-
ման միջոցով կարելի է լուծել բուհերի ֆինանսավորման մի շարք առաջ-
նահերթ խնդիրներ և խթանել բարձրագույն կրթության ու գիտության 
ոլորտների համընթաց զարգացումը՝ ՀՀ կառավարությունը և բուհերը 
պետք է առավել մեծ ակտիվություն ցուցաբերեն համակարգային և ինս-
տիտուցիոնալ մակարդակներում անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման, 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

97 

գործառման ու դրանց կառավարման գործընթացների և համապատաս-
խան մշակույթի զարգացման ուղղությամբ: Շեշտադրելով ՀՀ բուհերի ֆի-
նանսական կայունության ապահովման գործընթացներում անձեռնմխելի 
ֆոնդերի կարևորությունը՝ ստորև ներկայացվում են անձեռնմխելի ֆոն-
դերի գործառման գործընթացների բարելավման առաջարկություններ. 

• բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությու-
նում ներառել բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի վերաբերյալ իրավական 
կարգավորումներ, որոնք կսահմանեն անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման, 
գործառման և կառավարման վերաբերյալ հիմնադրույթները, 

• բուհերում անձեռնմխելի ֆոնդերի և ֆինանսական կառավարման 
գործընթացներում ներառել ներդրումային գործիքների մշակմանն ու 
բազմազանեցմանն ուղղված ռազմավարական միջոցառումները [2], 

• կատարել մրցունակության վրա ազդող ներքին ու արտաքին գոր-
ծոնների ուսումնասիրություններ և կարիքների գնահատում տարբեր 
ոլորտներում՝ տեղորոշելու շուկայում բուհերի սեփական դիրքն ու գնահա-
տելու մրցակցային առավելության ձեռքբերման հնարավորությունները, 

• ստեղծել ազգային մակարդակում ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոն-
դերի վերաբերյալ տեղեկատվական-վերլուծական հարթակ, որի գործա-
ռութային շրջանակը կներառի բուհերի գործունեության կայունության 
ապահովման համար անհրաժեշտ ներդրումների, նվիրատվությունների, 
նվիրաբերությունների իրականացման ու բարեգործական նպատակնե-
րով կատարվող ֆինանսավորման տվյալների վերլուծությունները և 
կբարձրացնի բուհերի գործունեության ու շահակիցների հետ փոխհարա-
բերությունների վերաբերյալ տեղեկության հաշվետվողականությունն ու 
թափանցիկությունը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոնշյալը, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ 
բուհերի գործունեության բարելավման և ճգնաժամային իրավիճակնե-
րում ֆինանսական խնդիրների արդյունավետ հաղթահարման խնդրում 
կարևոր է հաշվի առնել անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման ու գործառման 
հնարավորությունները: Ավելին, դրանց միջոցով ՀՀ բուհերը կարող են 
ապահովել մրցակցային առավելություն, ֆինանսական կայունություն, 
արտաքին գրավչություն և հեռանկարային զարգացում՝ միտված աշխա-
տաշուկայի պահանջներին համապատասխան արդյունավետ կրթական 
ծառայությունների մատուցմանը և որակյալ մասնագետների պատրաստ-
մանը: ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհերի ֆինանսական կառավար-
ման համակարգային և ինստիտուցիոնալ խնդիրները դեռևս լիարժեք լու-
ծում չեն ստացել, և հատկապես անհաղթահարելի ուժի պայմաններում 
այդ բուհերի ֆինանսական կայունությունը՝ որպես կանոն, դառնում է ռիս-
կային: Այս պարագայում ՀՀ բուհերը պետք է մշակեն առանցքային ներ-
դրումների կատարման այնպիսի ռազմավարություններ, որոնց իրակա-
նացմամբ հնարավոր կլինի՝ 
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• ստեղծել ու գործառել անձեռնմխելի ֆոնդեր և սահմանել դրանց 
կառավարման գործառութային շրջանակներն ու դերակատարներին,  

• զարգացնել անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման մշակույթը,  
• ընդլայնել բուհերի և շահակիցների միջև հաղորդակցման կապերը՝ 

անձեռնմխելի ֆոնդերում հնարավոր ներդրումների ծավալը մեծացնելու և 
դրանց կայունությունն ապահովելու նպատակով,  

• ապահովել բուհերի ֆինանսական և անձեռնմխելի ֆոնդերի կա-
յունությունը (ներառյալ ներդրումային գործիքների և ուղղությունների կա-
ռավարումը), բազմազանեցնել անձեռնմխելի ֆոնդերում կուտակված ֆի-
նանսական պաշարները և դրանք նպատակաուղղել բուհերի կանոնադ-
րական ու ռազմավարական նպատակների իրականացմանը:  

Վերոնշյալը փաստում է, որ անձեռնմխելի ֆոնդերի արդյունավետ 
գործառումը ՀՀ բուհերի համար ռազմավարական նշանակություն ու 
կարևորություն ունի՝ հաշվի առնելով և՛ բուհերի ֆինանսական կայուն 
ներհոսքերի ապահովման սահմանափակ հնարավորությունները, և՛ ՀՀ 
օրենսդրական դաշտում անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման առնչվող 
կարգավորումների անհստակությունը: Հետևապես, հարկավոր է պետա-
կան մակարդակում մշակել անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման պետա-
կան քաղաքականություն, որի հիման վրա ՀՀ բուհերը կկարողանան 
նույնպես մշակել և գործառել ինստիտուցիոնալ քաղաքականություններ, 
ռազմավարություններ և գործառություններ:  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РА 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 

В современной глобальной экономической системе конкуренто-
способность и устойчивое развитие высших учебных заведений зависят 
от эффективности систем стратегического и финансового управления. 
В настоящее время вузы Республики Армения (РА) сталкиваются с 
рядом финансовых проблем из-за нестабильности социально-экономи-
ческой сферы и тенденций снижения показателей государственного 
финансирования высшего образования. В этом контексте, подчеркивая 
необходимость эффективных решений финансовых проблем, в данной 
статье обсуждается, как вузы РА могут значительно повысить уровень 
финансовой стабильности и эффективность финансового управления 
путем создания и функционирования эндаумент-фондов. 

Ключевые слова: эндаумент-фонды, капитал эндаумент-фондов, 
финансовое управление в вузах, финансирование высшего образо-
вания. 

 

 
STRATEGIC IMPORTANCE OF FUNCTIONING ENDOWMENT 

FUNDS OF RA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
ROBERT KHACHATRYAN 

Brusov State University 

In the current global economic system, the competitiveness and 
sustainable development of higher education institutions (HEIs) depend on 
the operation of efficient strategic and financial management systems. HEIs 
of the Republic of Armenia (RA) currently encounter a number of financial 
problems due to the instability of the socio-economic field and the tendencies 
of decreasing indicators of state funding of higher education. In this context, 
highlighting the need for effective solutions to the financial problems of the 
HEIs, the current article discusses the means through which the RA HEIs 
can significantly increase the level of financial stability and efficiency of 
financial management by establishing and operating endowment funds. 

Keywords: endowment funds, endowment capital, financial 
management of higher education institutions, higher education funding. 
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ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՋՄՂՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎԵՐԱԱՊՐԱՆՔԱՆՇՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  

(«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ» ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ1, ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ2 

1Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 
2Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ. Քոթանյանի 

անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ 

 
Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ վերաապրանքանշման (վերա-

բրենդավորման) գործընթացում նոր արտադրանքի (պրոդուկտի) 
մշակման և առաջմղման կարևորությունը։ Այդ նպատակով ՀՀ-ում 
գործող բանկերի հաճախորդների շրջանակում իրականացված սո-
ցիոլոգիական հարցման, ինչպես նաև երկրորդային տվյալների վեր-
լուծության արդյունքում վեր են հանվել «Էվոկաբանկի» առավելութ-
յուններն ու թերությունները և դրանց արդյունքում «Էվոկաբանկի» 
վերաապրանքանշման գործընթացի զարգացման հետագա ռազմա-
վարություն է մշակվել` հիմնվելով թիրախային սեգմենտների բնու-
թագրերին համապատասխան արտադրանքների բազմազանեցման 
և բանկի մասնաճյուղերի ընդլայնման վրա։ 

Բանալի բառեր․ վերաապրանքանշում, առաջմղում, նոր ար-
տադրանք, բանկ, քլաստերային վերլուծություն։ 

 
Ներածություն։ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ–ն անկախ Հայաստանի առաջին 

գրանցված առևտրային բանկն է, որը հիմնադրվել է 1990 թ.` որպես 
«Պրոմեթեյ բանկ»։ 2017 թ. բանկն իրականացրել է վերաապրանքանշում` 
նպատակ ունենալով սպառողների գիտակցության մեջ որպես պասիվ և 
հին բանկ դիրքավորված «Պրոմեթեյ բանկը» վերափոխել որպես ակտիվ 
և նորարարական լուծումներով հագեցած` «Էվոկաբանկի»։ Հասկանալի է, 
որ վերաապրանքանշման, նոր ապրանքանիշի և կերպարի (իմիջի) ստեղծ-
ման և կառավարման գործընթացներն ուղեկցվել են նաև նոր արտադ-
րանքների ստեղծմամբ, որոնք պետք է թիրախային համարվեին բանկի 
ընկալման տեսանկյունից։  

Աշխարհում թվային տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ մե-
ծանում է համացանց բանկինգ և բջջային բանկինգ ծառայությունների 
պահանջարկը։ Հետ չմնալով համաշխարհային միտումներից` «Էվոկա-
բանկը» նպատակադրել է վերաապրանքանշման արդյունքում դառնալ 
բջջային բանկինգ ծառայության մատուցման տեսանկյունից առաջա-
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տարը Հայաստանում։ Այս նպատակին հասնելու համար մեր կողմից իրա-
կանացվել է բանկի պոտենցիալ հաճախորդների հարցում, մրցակիցների 
վերլուծություն և շուկայի սեգմենտավորում։ Հարցումներն իրականացվել 
են 2017 թ. նոյեմբերից մինչև 2018 թ. մարտ ամիս` բացահայտելու համար 
«Էվոկաբանկի» կողմից ներդրված նոր արտադրանքների ընկալման աս-
տիճանը հաճախորդների կողմից, ինչպես նաև մրցակիցների համեմատ 
բանկի դիրքի փոփոխությունը` նոր արտադրանքների ներդրման արդ-
յունքում։ Հաշվի առնելով այն, որ 2017 թ. Հայաստանում գործում էին 17 
առևտրային բանկեր, համեմատական վերլուծությունն իրականացվել է 
միայն 17 բանկերի շրջանակում։ Հարցման արդյունքները նաև հնարավո-
րություն են տվել վեր հանելու վերաապրանքանշման գործընթացում բան-
կի առավելություններն ու թերությունները և մշակել ապրանքանիշի կա-
ռավարման ռազմավարության լավարկման ուղղված առաջարկներ։  

Արդյունքում՝ 2021 թ․ դրությամբ «Էվոկաբանկը» շարունակում է մնալ 
համացանց և բջջային բանկինգ մատուցող առաջատար բանկերի շար-
քում և հաճախորդներին է ներկայանում զգալիորեն բազմազանեցված 
նոր արտադրանքներով, որոնք ապահովել են բանկի թե՛ ակտիվների, թե՛ 
պարտավորությունների և թե՛ սեփական կապիտալի աճը՝ 2019 թ․ դրութ-
յամբ զգալիորեն ավելացնելով նաև բանկի շահույթը։ 

Գրականության ակնարկ։ Ժամանակակից աշխարհում անհնար է 
պատկերացնել որևէ զարգացած կազմակերպության գործունեություն` 
առանց ապրանքանիշի կառավարման գործընթացի, քանզի յուրաքանչ-
յուր կազմակերպություն զարգացմանը զուգընթաց ձգտում է այս կամ այն 
կերպ դիրքավորվել սպառողների գիտակցության մեջ և նրանց հիշողութ-
յան մեջ թողնել որոշակի ազդակներ, որոնք կնույնականացվեն տվյալ 
կազմակերպության կամ նրա կողմից արտադրվող ապրանքների կամ 
մատուցվող ծառայությունների հետ։ Ստացվում է, որ կազմակերպության 
զարգացման ռազմավարության մշակման և իրականացման մեջ ապրան-
քանշումը (բրենդինգը) այլևս զբաղեցում է բավական կարևոր դեր և նշա-
նակություն։  

Չնայած, որ ապրանքանշումը որպես երևույթ գործնականում կիրառ-
վում է բավական երկար ժամանակ, այդուհանդերձ ապրանքանշման մա-
սին գիտությունը համեմատաբար երիտասարդ է և առավելապես զարգա-
ցել է XX դարի 50-ականներին [1]։ 

Տարբեր վերլուծաբաններ ապրանքանշման երևույթը մեկնաբանել 
են յուրովի` կախված, թե տվյալ տեսության շրջանակում ինչ տեսանկյու-
նից է կարևորվել ապրանքանշումը և ապրանքանիշի կառավարման 
գործընթացը։  
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Համաշխարհային տնտեսության ներկայիս փուլի զարգացումները, 
ինչպիսիք են գլոբալացումն ու ինտեգրումը, համացանցի տարածումը, 
Վիրտուալ և ընդլայնված իրականությունը, էականորեն ազդել են 
ապրանքանիշի զարգացման և վերաապրանքանշման գործընթացների 
վրա` զգալիորեն բարդացնելով դրանց կառավարումը, քանի որ ներկա-
յում ապրանքանշման երևույթն անհրաժեշտ է կառավարել ոչ միայն իրա-
կան կյանքում, այլև Վիրտուալ իրականության սահմաններում [2]։ 

Բացի այդ ժամանակակից աշխարհում զգալիորեն ընդլայնվել է նաև 
ապրանքանշման գործիքակազմը։ Համացանցի տարածվածությունն այ-
սօր հնարավորություն է ընձեռում ապրանքանիշի կիրառմամբ վիդեոների 
և օնլայն խաղերի ստեղծման, իսկ բջջային հավելվածների և սոցիալական 
ցանցերի առկայությունն առավել լայն հարթակ է հանդիսանում ապրան-
քանիշի տարածման համար [3]։ Ուստի տնտեսագիտության զարգացման 
ներկայիս փուլում ապրանքանշման վերլուծությունները հատուկ ուշադ-
րություն են դարձնում ապրանքանիշի կառավարման գործընթացում նոր 
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության և հաղորդակցման նոր միջոցների 
տեսանկյունից ապրանքանիշի տարածման վրա։ 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ սկսել են հընթացս 
առավել ակտիվ կառավարել իրենց տնօրինության ներքո եղած գումար-
ները։ Ֆինանսական շուկայի մշտադիտարկման արդյունքները վկայում 
են, որ տարեցտարի ավելանում է դրանում նոր տեխնոլոգիաների ներգ-
րավվածության աստիճանը և արդեն այսօր համաշխարհային բանկային 
շուկայում բջջային բանկինգի ներդրումը թվային տեխնոլոգիաների կի-
րառման անխուսափելի ուղղություններից է հանդիսանում [4]։ 

Վերաապրանքանշման գործընթաց իրականացնում են ամենատար-
բեր ոլորտներում գործող կազմակերպությունները` արտադրությունից 
մինչ ծառայություններ։ Հատկապես հետխորհրդային երկրներում վերա-
ապրանքանշման գործընթացը լայն տարածում ունի ֆինանսական և 
բանկային ոլորտներում` նպատակ ունենալով նախկինում վստահություն 
վայելող բանկը դիրքավորել սպառողների գիտակցության մեջ նաև որ-
պես նորարարություններով կառավարվող կառույց։ Տվյալ պարագայում 
կարևոր է նաև, որ ապրանքանիշի դրական կերպարը բանկին հնարավո-
րություն է տալիս նվազեցնելու վարկային պաշարների ինքնարժեքը օրի-
նակ` ավանդի տոկոսադրույքը նվազեցնելու միջոցով, որն ի դեպ, հաջող-
ված ապրանքանիշի առկայության պարագայում չի նվազեցնում ավան-
դատուների քանակը։ Ավելին, ուժեղ ապրանքանիշը լրացուցիչ առավե-
լություններ է տալիս բանկին։ Մասնավորապես, եթե բանկային ապրան-
քանիշը իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել սպառողների գիտակցության մեջ, 
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ապա բանկի կողմից որևէ արտադրանքի գովազդն ավելացնում է ոչ 
միայն այդ արտադրանքի սպառումը, այլև մյուսներինը [5]։ 

Այսպիսով, ապրանքանիշի կառավարումն ու վերաապրանքանշման 
գործընթացի մեկնարկը կախված են բազմաթիվ գործոններից։ Այդուհան-
դերձ հատկապես հետխորհրդային երկրների բանկային ոլորտում այն 
հիմնականում իրականացվել է հին ու վստահելի բանկերին որպես նորա-
րար դիրքավորելու նպատակով։ Այս գործընթացից անմասն չի մնացել 
նաև Հայաստանը։ Անկախացումից ի վեր ՀՀ բանկային ոլորտում տեղի 
են ունեցել բանկերի միավորման, փակման, ինչպես նաև նոր բանկերի 
ստեղծման գործընթացներ, որոնք շատ հաճախ ուղեկցվել են վերաապ-
րանքանշման գործընթացով։ 

Մեթոդաբանություն։ Հոդվածում կիրառվել են տվյալների հավաք-
ման, սոցիոլոգիական հարցման, քլաստերային վերլուծության և այլ մե-
թոդներ։ Տվյալների հավաքման հիման վրա վերլուծվել են ՀՀ բանկային 
համակարգում դիտարկվող ժամանակահատվածում գործող բանկերի 
տվյալները։ Սոցիոլոգիական հարցումն իրականացվել է 1600 անհատ և 
80 կորպորատիվ հաճախորդների շրջանում` 95% վիճակագրական նշա-
նակալիություն ապահովելու նպատակով։ Հարցման ընտրանքի սեռա–
տարիքային և մարզային բաշխվածությունը գրեթե նույնական է ՀՀ բնակ-
չության բաշխմանը։ Քլաստերային վերլուծության մեթոդը կիրառվել է 
«Էվոկաբանկի» հաճախորդներին սեգմենտավորելիս և թիրախային 
խմբերի խնդիրները ներկայացնելիս։ 

Վերլուծություն։ Հոդվածի հիմնական եզրահանգումներն իրակա-
նացվել են ինչպես սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների, այնպես էլ` 
երկրորդային տվյալների վերլուծության հիման վրա։ Համեմատական 
վերլուծությունն իրականացվել է հիմնականում «Էվոկաբանկի» կողմից 
ներդրված նոր արտադրանքի` բջջային բանկինգի տեսանկյունից բանկի 
առավելությունների և թերությունների բացահայտման նպատակով։ Դի-
տարկվող ժամանակահատվածում ՀՀ–ում գործել է 17 առևտրային բանկ, 
որոնց հիմնական բնորոշիչները ներկայացված են ստորև։  

17 բանկերից վերլուծության պահին բջջային բանկինգ ծառայությունը 
ներդրված է 9-ում, 2-ում այն սառեցված է և ևս 2-ում այն գտնվում է մշակ-
ման փուլում, ուստի հետագա վերլուծությունը կիրականացնենք բջջային 
բանկինգի հավելված ունեցող և չունեցող բանկերը տարանջատելով։ 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է բջջային բանկինգի հավելված ունեցող 
բանկերի համեմատական վերլուծությունը։  
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Աղյուսակ 1  
Բջջային բանկինգի հավելված ունեցող բանկերի համեմատական 

բնութագիր1 
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1. Ընդհանուր 
Արտադրանքներ Մ Բ Բ Մ Մ Մ Մ Մ Մ 
Որակ Մ Մ Բ Մ Մ Մ Բ Մ Մ 
Ակտիվներ Ց Բ Բ Բ Մ Մ Մ Մ Մ 
Պարտավորություններ Ց Բ Մ Բ Մ Մ Մ Մ Մ 
Վարկային պորտֆել Ց Բ Մ Բ Մ Մ Մ Ց Ց 
Ավանդներ Ց Բ Մ Բ Մ Մ Մ Ց Մ 
Կապիտալ Ց Բ Բ Բ Մ Մ Մ Ց Մ 
2. Հեռակառավարման համակարգեր 
Բջջային բանկինգ Բ Բ Մ Մ Մ Բ Բ Ց Մ 
Համացանց բանկինգ Բ Մ Մ Ց Բ Բ Մ Ց Մ 
3. Գովազդ/ առաջմղում 
Ընդհանուր Բ Բ Մ Մ Մ Մ Մ Ց Բ 
Սոցիալական մեդիա Բ Բ Բ Ց Բ Մ Բ Մ Ց 

Մշակված տվյալներից երևում է, որ թեպետ «Էվոկաբանկը» ցածր 
դիրք է զբաղեցնում իր ֆինանսական ցուցանիշներով, այդուհանդերձ այն 
առաջատար դիրքերում է գտնվում` ըստ համացանց և բջջային բանկինգ 
ծառայությունների, գովազդի և առաջմղման։ 

Ընդ որում՝ մեր կողմից իրականացված սոցիոլոգիական հարցման 
արդյունքները վկայում են այն մասին, որ անհատ հաճախորդները որպես 
հարմարավետ համացանց և բջջային բանկինգի ծառայություն մատուցող 
առաջատար բանկ են համարում «Էվոկաբանկը», ավելին՝ բանկի ծառա-
յություններից ամենահաճախ օգտագործվողը բջջային բանկինգի ծառա-
յությունն է։ Իսկ հաճախորդների կողմից իրենց բանկի բջջային բանկինգը 
շրջապատին երաշխավորելու ցուցանիշով կրկին առաջատարը «Էվոկա-

                                        
1  Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից` ըստ սոցիոլոգիական հարցման 

արդյունքների և երկրորդային տվյալների մշակման, աղյուսակում առկա են հետևյալ 
հապավումները` Ց` միջինից ցածր, Մ` միջին և Բ` միջինից բարձր 
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բանկն» է։ «Էվոկաբանկի» բջջային բանկինգի հավելվածը ներբեռնում-
ների քանակով և օգտատերերի տված գնահատականներով միջինից 
բարձր դիրք է գրավում, իսկ գործառութայնությամբ՝ առաջատարն է։ 

Համաձայն Աղյուսակ 1-ի՝ բջջային բանկինգի և համացանց բանկին-
գի ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից «Էվոկաբանկի» հիմնա-
կան մրցակիցը «Ինեկոբանկն» է, միայն բջջային բանկինգով՝ «Ամերիա-
բանկն» ու «Կոնվերսբանկը», իսկ միայն համացանց բանկինգով՝ «ՎՏԲ - 
Հայաստան» բանկը։ 

Համադրելով այս Աղյուսակ 1-ի ամփոփ տվյալների հետ՝ պետք է 
փաստել, որ ի դեմս «Ինեկոբանկի» «Էվոկաբանկն» ունի լուրջ մրցակից, 
քանի որ «Ինեկոբանկի» մասնաճյուղերի թիվը կրկնակի ավելին է «Էվո-
կաբանկի» մասնաճյուղերից և բացի այդ «Ինեկոբանկը» ներկայացված է 
բոլոր այն մարզերում, որտեղ և «Էվոկաբանկն» է, և գերազանցում է «Էվո-
կաբանկին» ևս 3 մարզում ներկայացվածությամբ՝ Արմավիր, Արագա-
ծոտն, Արարատ։ «ՎՏԲ - Հայաստան» բանկի և «Կոնվերսբանկի» պարա-
գայում ևս առկա է թե՛ մասնաճյուղերի, և թե՛ աշխարհագրական ներկա-
յացվածության առավելություն «Էվոկաբանկի» համեմատ։ Հատկանշա-
կան է, որ «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ» բանկը ի տարբերություն «Էվոկա-
բանկի» թե՛ արտադրանքների բազմազանության, և թե՛ որակի տեսանկ-
յունից զբաղեցնում է միջինից բարձր դիրք, չնայած, որ «Ակբա-կրեդիտ 
ագրիկոլ» բանկի բջջային և համացանց բանկինգի ծառայությունները 
զբաղեցնում են միջին դիրք։ Սա թերևս կարող է բացատրվել կրկին մաս-
նաճյուղերի բազմազանությամբ և ներկայացվածության լայն աշխարհագ-
րությամբ։ Այս մրցակիցներն դիմակայելու համար «Էվոկաբանկը» պետք 
է նորարարական գործիքների կիրառումը զուգորդի մասնաճյուղերի, ինչ-
պես նաև աշխարհագրական բաշվածության ընդլայնման հետ։ 

Այսպիսով, վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թեպետ «Էվոկաբանկը» 
թիրախավորելով որպես նորարարական բանկ վերաապրանքանշումը, 
ճիշտ է կանխորոշել շուկայի զարգացման հնարավոր միտումները, այդու-
հանդերձ վերաապրանքանշման գործընթացի առավելագույնս արդյունա-
վետ կառավարումը հնարավոր կլինի արձանագրված վտանգների չեզո-
քացման պարագայում։ Այդ պատճառով մեր կողմից վերաապրան-
քանշման գործընթացի կառավարման գործընթացում զգալի կարևորութ-
յուն է ստացել նաև նորարարական լուծումների ավելացմանը զուգահեռ 
մշակել և ներդնել նոր և արդյունավետ արտադրանքներ՝ համադրելով այն 
բանկի առաջմղման մշտապես թարմացվող գործիքակազմի հետ։ 2018 
թ․մեր կողմից առաջարկված և արդեն իսկ ներդրված այս մոտեցման 
նպատակն էր ավելացնել բանկի հաճախորդների թիվը, բարձրացնել հա-
ճախորդների բավարարվածության մակարդակը թե՛ արտադրանքների 
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բազազանության և թե՛ որակի տեսանկյունից, ինչն էլ բնականաբար 
պետք է հանգեցներ վաճառքի և շահութաբերության աճին։ 

Այս նպատակին հասնելու համար մեր կողմից իրականացված հարց-
ման արդյունքների վերլուծությունն իրականացրել ենք քլաստերային վեր-
լուծության մեթոդով, որպեսզի ստանանք բանկի այն պոտենցիալ հաճա-
խորդի բնութագիրը, որի ներգրավման ուղղությամբ նախ և առաջ պետք 
է ընդլայնվի «Էվոկաբանկը»։ Քլաստերային վերլուծության համար օգտա-
գործվել է փոփոխականների 4 հիմնական տեսակից բաղկացած խումբ՝ 
դեմոգրաֆիա, կենսակերպ, սպառողական վարքագիծ և մարքեթինգային 
ուղիներ։ Արդյունքում ստացել ենք հարցմանը մասնակցած ռեսպոնդենտ-
ների 4 հիմնական տեսակ` 

Վարկառու մարզաբնակներ` մարզերի բնակիչներ, ովքեր ունեն ցածր 
կրթական ցենզ և եկամտի մակարդակ։ Բանկային արտադրանքներից 
հիմնականում օգտվում են վարկերից և բանկն ընտրում են՝ հիմնվելով 
վարկի տոկոսադրույքի վրա, բանկային գովազդին և նորություններին 
հետևում են մասամբ, բջջային բանկինգից չեն օգտվում։ 

Երևանաբնակ պահպանողական միջակներ` Երևանի բնակիչներ՝ մի-
ջին և բարձր տարիքի, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և որոշակի 
բարձր եկամտի մակարդակ։ Հիմնականում մասնավոր հատվածի աշխա-
տողներ են կամ պետական պաշտոնյաներ։ Բանկի ընտրությունը հիմնա-
կանում կատարվել է ոչ թե անձամբ իրենց կողմից, այլ գործատուի, հիմ-
նականում օգտվում են քարտային ծառայություններից, բջջային բանկին-
գից հիմնականում չեն օգտվում։ 

Տեղեկացված էնտուզիաստներ` հյուսիսային մարզերի և Երևանի 
բնակիչներ՝ միջին տարիքի, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն և որո-
շակի բարձր եկամտի մակարդակ։ Բանկն ընտրում են՝ հիմնվելով սպա-
սարկման բարձր որակի վրա, յուրաքանչյուր երկրորդը բանկային նորութ-
յուններին հետևում է Facebook-ով և Instagram-ով, որոշակի չափով օգտ-
վում են բջջային բանկինգից։ 

Առաջադեմ երիտասարդներ` հարավային մարզերի և Երևանի բնա-
կիչներ՝ երիտասարդներ և ուսանողներ, ովքեր ունեն բարձրագույն 
կրթություն և մինչև 200000 դրամ եկամտի մակարդակ։ Բանկն ընտրում 
են՝ հիմնվելով սպասարկման բարձր որակի և անհրաժեշտ ծառայություն-
ների առկայության վրա, յուրաքանչյուր երկրորդը բանկային նորություն-
ներին հետևում է Facebook-ով, որոշակի չափով օգտվում են բջջային բան-
կինգից։ 

Քլաստերային վերլուծության արդյունքում ձևավորված վերոնշյալ 
խմբերից կարծում ենք «Էվոկաբանկի» համար թիրախային խումբ պետք 
է դառնան նախ և առաջ «Տեղեկացված էնտուզիաստները» և «Առաջադեմ 
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երիտասարդները», որոնք կարողանում են ակտիվորեն օգտվել նորարա-
րական գործիքներից և կարևորում են մատուցվող ծառայությունների 
որակը։ Ուստի բանկի հետագա արտադրանքների բազմազանեցումը 
պետք է իրականացվի այս թիրախային խմբերի հետաքրքրությունները 
հաշվի առնելով։ 

Այդ իսկ պատճառով մեր կողմից մշակվել և ներդրվել է «Էվոկաբան-
կի» հետագա զարգացման ռազմավարություն՝ նպատակ ունենալով բան-
կի հաճախորդների շրջանակում ավելի մեծ տեսակարար կշռով ներգրա-
վելու «Տեղեկացված էնտուզիաստներին» և «Առաջադեմ երիտասարդնե-
րին», որի համար մշակվել է համապատասխան գործողությունների ծրա-
գիր և ժամանակացույց՝ ուղղված նշված թիրախային խմբերի պահանջ-
մունքներին բավարարող նոր արտադրանքների մշակմանը, առկա 
արտադրանքների որակի և հասանելիության բարձրացմանը և զուգակ-
ցելով հաճախորդների քանակի աճը բանկի մասնաճյուղերի քանակի 
աճով։  

Եզրակացություն։ Մեր կողմից մշակված ռազմավարությունը համա-
պատասխան՝ միջոցառումների ծրագրով ներդրվել է «Էվոկաբանկում» 
2018-2020 թթ.: Արդյունքում՝ 2021 թ․ ապրիլի 1-ի դրությամբ «Էվոկա-
բանկն» արդեն ունի 14 մասնաճյուղ, այսինքն՝ հարցման պահից ի վեր 
մասնաճյուղերի քանակն ավելացել է 2-ով։ Աշխարհագրական բաշխման 
տեսանկյունից փոփոխություն տեղի չի ունեցել՝ բանկը ներկայացված է 
նույն 3 մարզերում, ինչպես և հարցումն իրականացնելու պահին։ Այսպի-
սով, մասնաճյուղերի ցանցի և աշխարհագրության ընդլայնման հարցը 
շարունակում է մնալ բանկի օրակարգում։ Իսկ ահա արտադրանքների 
բազմազանեցման տեսանկյունից «Էվոկաբանկը» զգալի արդյունքներ է 
գրանցել՝ գրեթե կրկնակի ավելացնելով արտադրանքների տեսականին։ 
Արդյունքում՝ ավելացել են թե՛ բանկի ակտիվները, թե՛ պարտավորութ-
յունները և թե՛ կապիտալը։ Այդ մասին են վկայում «Էվոկաբանկի» 2018-
2020 թթ․ հաշվետվությունները [7]։ Որդեգրած քաղաքականության արդ-
յունքում 2019 թ․ նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է նաև բանկի շա-
հույթը։ Թերևս 2020 թ․ ինչպես ողջ ՀՀ տնտեսության, այնպես էլ «Էվո-
կաբանկի» համար ֆինանսապես ծանր տարի էր՝ պայմանավորված հա-
մավարակով և 44-օրյա պատերազմով, ուստի այդ ժամանակահատվածը 
չենք կարող ներկայացուցչական համարել բանկի որդեգրած քաղաքակա-
նության արդյունքների մասին դատելիս։ 

Բջջային և համացանց բանկինգի տեսանկյունից բանկի հիմնական 
մրցակից «Ինեկոբանկը» ևս 2021 թ․ ապրիլի 1-ի դրությամբ ավելացրել է 
մասնաճյուղերի քանակը 2-ով, «Կոնվերսբանկը»՝ 3-ով, «ՎՏԲ-Հայաստան» 
բանկը՝ 7-ով, իսկ «Ամերիաբանկը»՝ 10-ով։ Ուստի կարող ենք փաստել, որ 
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թեպետ «Էվոկաբանկը» կարողացել է ավելացնել իր մրցակցային առավե-
լությունը արտադրանքների բազմազանեցման և որակի աճի հաշվին, այ-
դուհանդերձ մասնաճյուղերի տարածվածության, ինչպես նաև աշխար-
հագրական բաշխման տեսանկյունից դեռևս առկա են զգալի խնդիրներ, 
որոնք չթիրախավորելու պարագայում բանկի հետագա աճը տեմպը 
կնվազի։ 
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ВАЖНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕБРЕНДИНГА (НА ПРИМЕРЕ «ЭВОКАБАНКА») 

ДАВИТ АРУТЮНЯН1, КАРЕН ЕГИАЗАРЯН2 

1Американский университет Армении  
2Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики  

имени М. Котаняна 
 
Цель данной статьи - продемонстрировать важность разработки и 

продвижения нового продукта в процессе ребрендинга. С этой целью в 
результате социологического опроса, проведенного среди клиентов 
банков, функционирующих в Армении, а также анализа вторичных 
данных были выявлены преимущества и недостатки «Эвокабанка». В 
результате была разработана дальнейшая стратегия развития 
процесса ребрендинга «Эвокабанка», основанная на диверсификации 
продуктов в соответствии с характеристиками целевых сегментов и 
расширении филиалов банка. 

Ключевые слова: ребрендинг, продвижение, новый продукт, банк, 
кластерный анализ. 

 
 
 
 
THE IMPORTANCE OF THE PROMOTION OF NEW PRODUCTS IN THE 

REBRANDING PROCESS (ON THE EXAMPLE OF “EVOCABANK”) 
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1American University of Armenia,  
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The purpose of this article is to demonstrate the importance of 

developing and promoting a new product in the rebranding process. To this 
end, as a result of a sociological survey conducted among the clients of the 
banks operating in Armenia, as well as an analysis of secondary data, the 
advantages and disadvantages of “Evocabank” were revealed. As a result, 
a further development strategy for the rebranding process of “Evocabank” 
was developed, based on the diversification of products in accordance with 
the characteristics of the target segments and the expansion of the bank 
branches. 

Keywords: rebranding, promotion, new product, bank, cluster analysis. 
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THE NEED FOR DEVELOPING INNOVATIVE PROJECTS IN THE 
TELECOMMUNICATIONS SECTOR AS A GUARANTEE OF THE 

COUNTRY'S COMPETITIVENESS 
VLADIMIR HARUTYUNYAN, MARIAM POGHOSYAN 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Economics  
after M. Kotanyan 

 
Innovations are the drivers of the world and the telecommunications 

sector is the area having strategic importance. The purpose of the study 
is to identify the importance of developing and introducing innovative 
projects for the communications sector as a key to improving the 
country's competitiveness.  

The study examines the impact of the communications sector on 
improving the country's competitiveness, analyzing the data from the 
World Competitiveness Report. As a result, we come to the conclusion 
that changes in the field of communications, innovations introduced 
favorably affect the competitiveness of the country. 

Keywords: communication, telecommunications, innovation, 
competitiveness, technology, development 

 
Introduction: Innovations are the drivers of the world and it is becoming 

visible in all the sectors. Companies in the telecommunications sector are 
involved in continuous changes; they make changes in the work of other 
sectors and the services provided by them. These companies must develop 
advanced technologies, be flexible, and evaluate every opportunity and 
change. The entire economy currently depends on the creation of a 
dynamically developing, competitive and innovative telecommunications 
infrastructure. 

The purpose of the study is to identify the importance of developing and 
introducing innovative projects for telecommunications, in particular, for the 
communications sector, as a key to improving the country's competitiveness.  

The peculiarities of the introduction of innovative projects in the field of 
communications, as well as the impact of the communications sector on 
improving the competitiveness of the country is being examined within the 
study. 

Problem: For many years, the telecommunications sector has been one 
of the dynamically developing and noteworthy areas of the world economy. 
The changes are happening so fast that the sector's technology developers 
should be in the continuous process of developing innovations, in order to be 
able to satisfy consumers from day to day changing needs.  

In the current era of globalization, innovation is considered as a criterion 
of a developed economy. The development of the innovation ecosystem is 
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one of the main keys to the development and strengthening of the country's 
competitiveness. 

Literature review: According to Friedrich List, “the present state of the 
nations is the result of the accumulation of all discoveries, inventions, 
improvements, perfections, and exertions of all generations which have lived 
before us. Each nation is productive only in the proportion in which it can 
apply the innovations inherited from previous generations and add new 
achievements, taking into account the territory of this state, geographical and 
natural conditions, population and political power” [1, p. 110]. 

The rapid development of technology and innovations changed the 
communications sector to a crucial role-player for the development of the 
economy. Countries create good economies and develop it, but not inherit. 
The basis of developed countries is constantly developing organizations. 

Organizations achieve a competitive advantage over other strong 
organizations through their initiative and efforts. It is more profitable for them 
to have strong competitors and demanding consumers in the domestic 
market, because these factors make organizations work more for 
development. And despite the fact that organizations that have achieved 
success in different countries have different development strategies, they are 
united by a very important thing-the desire for innovation. These 
organizations carry out innovations in the broadest sense of the word-the 
introduction of new technologies, the introduction of new processes, the 
creation of new products, the introduction of new production processes, etc. 
The introduction of innovation itself involves the acquisition of new skills and 
knowledge and capital investment. Innovations that provide a competitive 
advantage in international markets are based on forecasting the needs of 
both domestic and foreign consumers. Information that is either not available 
to competing companies, or they do not need it, plays an important role in 
creating innovations.[2, pp. 550-551] 

Technology is one the most important resource of any nation and its 
management is a matter of global focus.[3] In order to have a competitive 
advantage, telecommunications companies innovate by applying R&D 
departments, localizing successful international experience. This industry is 
characterized by having a high pace of technological development, which 
may be explained by the links between the sector’s own R&D and the 
creation of numerous innovations.[4] 

According to Porter, innovation manifests itself to solve problems within 
the country and meet the specific needs of consumers, and the 
telecommunications organizations achieve a competitive advantage by 
implementing innovative projects and processes [2 ], [4]: 

 At present, the needs of society are growing every day, and to meet 
them, organizations are introducing new solutions and processes.  

Analysis: The communications sector is a strategically important area 
for countries. It is no coincidence that in the World Competitiveness report, 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021  
 

  

112 

among the most important pillars that affect the level of competitiveness of 
countries are innovation, ICT adoption or Technological readiness, components 
of which characterize the field of communication. The results of the World 
Competitiveness Report 2019 show that many organizations are choosing to 
implement breakthrough innovative ideas, despite the fact that there is still a 
lot of room for work both on the issue of localization of technologies and 
encouraging the implementation of innovations. Only 4 countries have 
scored higher than 80 in the Innovation capability pillar- Germany, USA, 
Switzerland, Taiwan and only ¼ of the countries that scores higher than 50. 
In this pillar Armenia is ranked 62nd with 39 points, while the world median 
is 38 points. Also, according to the pillar of ICT Adoption ranks 59th among 
141 countries.[5] 

Let us look at the change in Armenia's position among 125-141 countries 
in terms of ICT Adoption pillar, according to the World Competitiveness 
Report for 2006-2019 ( see Table 1) 

Table 1 
The change in Armenia's position in the Technological readiness/ICT 

Adoption pillar 2006-2019 [6]. 
 

 
Mobile-celular 

subscriptions per 
100 pop. 

Fixed-broadband 
Internet 

subscriptions per 
100 pop. 

Internet users % 
of adult 

population 

Technological 
readiness/ICT 
Adoption pillar 

index 
Year/ 

Number of 
countries 

Value Position Value Position Value Position Position/Score 

2006/125   105    86 104/2.6 
2007/131        104/ 2.55 
2008/134   123  102  102 112/ 2.6 
2009/133   93  86  109 105/ 2.9 
2010/139   81  108  111 108/ 3 
2011/142  125 33 2.7 86 37 68 88/ 3.4 
2012/144  103.6 80 5 75 15.3 106 92/ 3.4 
2013/148  106.9 80 6.6 74 39.2 84 72/ 3.7 
2014/144  112.4 70 7.9 70 46.3 71 71/ 3.7 
2015/140  115.9 64 9.1 71 46.3 75 75/ 3.7 
2016/138  115.1 72 9.6 70 58.2 65 71/ 4 
2017/137  114.8 74 10.1 70 62 62 77/ 4.1 
2018/140  119 71 10.8 71 64.3 61 56/ 59.2 
2019/141  121.3 62 11.8 71 64.7 77 59/ 62 
 

Changes in the field of communications in Armenia began when the 
monopoly of the sphere was eliminated and in 2005 VivaCell-MTS 
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("VivaCell-MTS") also started operating in Armenia»). In 2008 the company 
managed to gain a significant market share, exceeding 78% [7]. 

Comparing the main indicators of the technological readiness/ICT 
adoption with the changes taking place in the field of communications in 
Armenia, it is obvious that in 2008 and later the improvement of the position 
in this column is directly related to the entry of the 3rd operator -Orange 
Armenia. 

Analyzing the information presented on the organization's website, 
Orange has acted as an innovative brand in Armenia, leading a number of 
innovations in the country in a short period of its activity, such as the 
introduction of HD voice, which made Armenia the second country in the 
world to own this technology, the introduction of mobile broadband Internet 
with a speed of up to 42.2 MB/s in 501 communities of Armenia and the 
introduction of a speed of up to 26.1 Mb/s in all other coverage, etc., which 
aimed to make the world's technological achievements accessible to the 
largest possible part of the population of Armenia [8]. 

In 2009, Viva-MTS announced the commercial launch of its third-
generation (3G) network. For the first time in Armenia, the 3G network was 
launched in the regions. For the first time in Armenia, the 3G network was 
provided in the territory of the Yerevan metro. The upgraded network 
provided subscribers with the opportunity to use innovative services of Viva-
MTS such as video calls and high-speed mobile Internet. 

Viva-MTS launched a 4G/LTE network for the first time in Armenia in 
2010. This gave the subscribers an opportunity to enjoy much faster Internet 
speeds and work with higher efficiency.[9] 

2013-2017 compiler-the change in position is not very large, as we can 
characterize this period as a saturation period, when the mobile market was 
saturated, and organizations were already working to retain engaged 
customers and modernize the network. The change in the score for 2018-
2019 Global Competitiveness report is connected to the change in the 
calculation in ICT Adoption pillar. However, the position has improved by 21 
points, which can also be explained by the development and implementation 
of related services and applications by organizations, as well as the growth 
in the number of fixed and mobile Internet users and modernization of the 
network. 

Thus, considering the data of the World Competitiveness report and the 
changes taking place in the RA communications sector, we can state that the 
entry of new telecom operators into the market has created favorable 
conditions for the development of the sphere, the formation of a competitive 
environment and, consequently, the improvement of the country's 
competitiveness. Along with all this, an important role is played by innovative 
projects implemented in the sphere, which responded to the requirements of 
the time, which give subscribers the opportunity to use the best services. 
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ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՊԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ 

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ. Քոթանյանի 
անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ 

Ինովացիաները շարժում են աշխարհը, իսկ հեռահաղորդակցութ-
յունն էլ յուրաքանչյուր երկրի ռազմավարական կարևոր նշանակություն 
ունեցող ոլորտներից է: Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ինո-
վացիոն ծրագրերի մշակման և ներդրման կարևորությունը կապի ոլորտի 
համար` որպես երկրի մրցունակության բարձրացման գրավական: 
Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է կապի ոլորտի ազդե-
ցությունը երկրի մրցունակության բարձրացման վրա, վերլուծելով 
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի տվյալները: Արդյունքում 
հանգում ենք նրան, որ ՀՀ կապի ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություն-
ները, ներդրվող ինովացիաները նպաստավոր են ազդում երկրի մրցու-
նակության վրա:  

Բանալի բառեր. կապ, հեռահաղորդակցություն, ինովացիա, մրցու-
նակություն, տեխնոլոգիաներ, զարգացում: 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ СЕКТОРЕ КАК ЗАЛОГА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 
ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН, МАРИАМ ПОГОСЯН 

Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики  
имени М. Котаняна 

Инновации являются движущей силой мирового развития, а теле-
коммуникационный сектор- сферой, имеющей стратегическое значе-
ние. Целью исследования является выявление важности разработки и 
внедрения инновационных проектов для сферы связи, как ключа к 
повышению конкурентоспособности страны. 

В исследовании рассматривается влияние сектора коммуникаций 
на повышение конкурентоспособности страны, анализируются данные 
доклада о мировой конкурентоспособности. В результате мы приходим 
к выводу, что изменения в сфере коммуникаций, внедряемые иннова-
ции благоприятно влияют на конкурентоспособность страны. 

Ключевые слова: связь, телекоммуникации, инновации, конку-
рентоспособность, технология, развитие. 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 07.04.2021  
Երաշխավորվել է տպագրության 20.05.2021   
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ՀՏԴ 338.1 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
ՎՐԱ ՊԱՐՏՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԷՄՊԻՐԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 
 

Հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ «Գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 

ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «Պետական 
փոխառու միջոցների ներգրավման միջոցով տնտեսական զարգացում 

ապահովելու հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» 
թեմայի ֆինանսավորման շրջանակներում: 

 
Հոդվածում քննարկվում են պետական պարտքի, պարտքի կա-

ռավարման և տնտեսական աճի վրա ազդեցության հիմնահարցերը։ 
Հեղինակները մեկնաբանում են, թե ինչպես են պետական պարտքի 
վերաբերյալ քննարկումներն ընդհանուր, հաճախ «ծայրահեղական» 
հայացքներից աստիճանաբար կոնկրետացել ներկա հայեցակարգի 
շուրջ, ըստ որի պարտքը տնտեսության կայունացման կարևոր գոր-
ծիք է, սակայն այդ քաղաքականությունն ունի որոշակի սահմաններ։ 
Ընդ որում՝ չնայած այդ սահմանները տարբեր են ըստ երկրների, 
տարբեր հետազոտողներ էմպիրիկ եղանակով գնահատումներ են 
իրականացրել երկրների խմբերի համար, ցույց տալով, որ տնտեսա-
կան աճի վրա պետական պարտքը դրական ազդեցություն է ունե-
նում մինչև որոշակի հստակ շեմ, որից հետո առաջանում է «պարտքի 
գերծածկ» և սկսում են գերակշռել բացասական ազդեցությունները։ 

Բանալի բառեր. օպտիմալ հարկման տեսություն, ռիկարդյան 
համարժեքություն, պարտքի գերծածկ, դուրսմղման արդյունք 
(էֆեկտ), պանելային ռեգրեսիա։  

 
Ներածություն: Ազգային տնտեսությունում արտաքին և ներքին տա-

րաբնույթ ցնցումներից ածանցվող տնտեսական տատանումները պա-
հանջում են պետության կողմից իրականացվող մակրոտնտեսական քա-
ղաքականության ուղղությունների և կիրառվող գործիքակազմի՝ իրավի-
ճակին համապատասխան լուծումներ։ Տնտեսական շոկերի հետևանք-
ները չեզոքացնելու նպատակով իրականացվող հակապարբերաշրջանա-
յին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պահանջում է պետական 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

117 

ծախսերի ծավալների ճշգրտում։ Սակայն պետության հավաքած եկա-
մուտները համապարբերաշրջանային են, բացի այդ՝ միշտ չէ, որ կարող 
են բավարարել հեռանկարային ծրագրերը ֆինանսավորելու համար, 
հետևաբար պետությունը բյուջեի պակասուրդներ է ձևավորում՝ ավելաց-
նելով պետական պարտքը։ 

Ըստ Բ. Ա. Հեյֆեցի՝ պետական պարտքը լայն իմաստով բնութագր-
վում է որպես պետության և նրա կողմից լիազորված մարմնի չմարված 
ֆինանսական պարտավորություններ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների 
նկատմամբ [1]: Վ. Մ. Ֆեդոսովը, Ս. Յա. Սուտորմինան, Վ. Մ. Օգորոդնիկը 
կարծում են, որ «պետական պարտքը ներքին պետական փոխառութ-
յունների գծով չմարված պարտքային պարտավորությունների գումարն է, 
ինչպես նաև՝ երկրի ֆինանսական պարտավորությունների գումարը 
օտարերկրյա վարկատուների նկատմամբ ժամանակի որոշակի պահին» 
[2]: Ըստ Կ. Մակկոնելի և Ս․ Բրյուի՝ «պետական պարտքը պետության 
բյուջեի դրական մնացորդի և պակասուրդի մեծությունն է» [3]: Ա.Դոլանը 
և Կ. Կեմպբելը կարծում են, որ պետական պարտքը նախորդ տարիների 
բյուջետային պակասուրդների կուտակված գումարն է [4]: 

Տնտեսագիտական բացատրական բառարանում պետական պարտ-
քը մեկնաբանվում է որպես երկրի կառավարության պարտքի ընդհանուր 
չափն արժեթղթերի տերերին, որը հավասար է անցյալում բյուջետային 
պակասուրդի գումարին հանած բյուջետային ավելցուկը [5]: Մեկ այլ մո-
տեցմամբ սահմանվում է, որ պետական պարտքը պետության ներքին և 
արտաքին պարտավորության մեծությունն է իր պարտատերերին [6]: Վե-
րոնշյալ սահմանումներն ամփոփվում են «Պետական պարտքի մասին» 
ՀՀ օրենքում, ըստ որի՝ պետական պարտքը Կառավարության պարտքի 
և Կենտրոնական բանկի պարտքի հանրագումարն է: Պետական պարտ-
քի բաղադրիչներն են ներքին պետական պարտքը, արտաքին պետա-
կան պարտքը և պետական երաշխիքները [7]:  

Սկզբունքորեն, կարելի է համաձայնվել պետական պարտքի վերոնշ-
յալ սահմանումների հետ, որոնք գրեթե նույն իմաստն ունեն։ Միևնույն 
ժամանակ, դրանք շեշտադրում են երկու հանգամանք՝ պետական պարտ-
քի ձևավորման կառուցակարգը և պետական պարտքի ձևակերպումը։ 
Կարելի է եզրակացնել, որ մասնագիտական գրականության մեջ ներկա-
յացվող սահմանումները բավականաչափ ամբողջական չեն և կարող են 
լրացվել՝ հաշվի առնելով պետական պարտքի ձևավորման առանձնա-
հատկություններն ու տնտեսության վրա ունեցած ազդեցությունների տա-
րաբնույթ լինելը։ Կարծում ենք, պետական պարտքը ֆինանսական հա-
րաբերությունների արդյունք է, երբ ժամանակավորապես ազատ դրա-
մական միջոցները, մասնավոր հատվածից կամ արտասահմանից փո-
խառելու արդյունքում, տեղափոխվում են պետական բյուջե։  
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Պետական պարտքը չի կարող դիտվել որպես տնտեսության վրա բա-
ցառապես դրական կամ բացասական ազդեցություն ունեցող գործոն, 
չնայած, որ այն հիմնականում դիտվում է բացասական հետևանքների հա-
մատեքստում:  

Հետազոտության հիմնական նպատակը պետական պարտքի, 
պարտքի կառավարման, պարտքի և տնտեսական աճի կախվածության 
վերաբերյալ տեսությունների ուսումնասիրմամբ, էմպիրիկ հետազոտութ-
յունների արդյունքների մեկնաբանմամբ տնտեսագիտական ներկա մո-
տեցումների բացահայտումն է՝ փորձելով նպաստել ՀՀ-ում պետական 
պարտքի վերաբերյալ մասնագիտական քննարկման խորութան ընդլայն-
մանը: Հոդվածում նախ քննարկվում են մինչև XX դար պետական պարտ-
քի վերաբերյալ առկա գիտական մոտեցումները, դրանց զարգացումը 
մինչև արդի ժամանակահատված՝ ընդգրկելով պարտքի կառավարման 
տեսությունների ձևավորումն ու զարգացումը, ապա՝ տնտեսական աճի 
վրա պետական պարտքի ազդեցության վերաբերյալ արդի մոտեցումները։  

Պետական պարտքի տեսության ձևավորումը։ Առաջին անգամ պե-
տական պարտքի մասին խոսել են մերկանտիլիստները՝ XVI դարում: Ինչ-
պես վաղ, այնպես էլ՝ ուշ շրջանի մերկանտիլիզմի ներկայացուցիչները 
կարծում էին, որ տնտեսության դինամիկ զարգացման համար պետութ-
յունը կարող է (և պարտավոր է) օգտագործել բոլոր աղբյուրները, միջոց-
ներն ու հնարավորությունները, այդ թվում՝ նաև արտաքին պարտքի 
ներգրավման հնարավորությունը, եթե այն օժանդակում է արտաքին 
առևտրի և ապրանքների արտահանման ընդլայնմանը: Անդրադառնալով 
պետական, հատկապես, ներքին պարտքին՝ Ժան-Ֆրանսուա Մելոնը 
գրում է. Ազգի պարտքն աջ ձեռքի պարտքն է ձախին, որի ընթացքում 
մարմինը չի թուլանում [8]: Վոլտերը նույնպես համոզված էր, որ երկիրը, 
որը պարտք է ինքն իրեն, չի կարող աղքատանալ: Երբ խոսքը վերաբերում 
է ներքին պարտքին, նրանց հետ համակարծիք էր նաև Կոնդորսեն, սա-
կայն նա համոզված էր, որ այն կարող է վատ անդրադարձ ունենալ երկրի 
բարեկեցության և տնտեսության վրա, քանի որ տոկոսները ևս տրվում են 
օտարերկրացիներին: Մերկանտիլիստների հետ համակարծիք չէին 
տնտեսագիտության դասականները, մասնավորապես՝ Դ. Հյումը, Ա. Սմի-
թը և Դ. Ռիկարդոն: Հյումն անընդունելի էր համարում մերկանտիլիստնե-
րի շրջանում տարածված այն միտքը, թե հասարակությունը պարտքերի 
պատճառով չի աղքատանում: Նա խիստ բացասական վերաբերմունք 
ուներ պետության կողմից պարտք վերցնելու քաղաքականության նկատ-
մամբ: Հյումը համոզված էր, որ գրեթե յուրաքանչյուր կառավարություն 
անխուսափելիորեն չարաշահում է պարտքը, որի պատճառով էլ կամ 
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ազգն է ոչնչացնում պետական վարկը, կամ էլ պետական վարկն է ոչն-
չացնում ազգին, հետևաբար՝ եթե ազգը պետական պարտքը չմարի, 
վերջինս ազգի ոչնչացման պատճառ կհանդիսանա [9]: Պետական 
պարտքի նկատմամբ բացասական էր նաև դասական դպրոցի հիմնադիր 
Սմիթի վերաբերմունքը: Իր տեսակետի հիմքում նա դրել էր այն հիմնադ-
րույթը, որ պետությունն, ի տարբերություն մասնավոր հատվածի, վատ 
գործարար է և պարտք վերցնելով՝ վատնում է այն սուղ միջոցները, 
որոնք հակառակ դեպքում կարող էին օգտագործվել առավելագույն արդ-
յունավետության ձգտող մասնավոր ձեռնարկատերերի կողմից [10]: Դ. 
Ռիկարդոն ևս պետական պարտքը դիտարկում էր իբրև բացասական եր-
ևույթ, որպես ամենասարսափելի պատուհասներից մեկը հասարակութ-
յան համար, որը սակայն չի կարող երկրի սնանկացման պատճառ հան-
դիսանալ [11]։ XIX դարում գիտական այդ բանավեճի մի կողմում «հոռե-
տեսական» տեսակետի կրողներն էին, ըստ որոնց «պետական պարտքը 
չարիք է», որը կարող է «ոչնչացնել կապիտալը», իսկ մյուս կողմից՝ «լա-
վատեսական» տեսակետի կրողները, որոնց կարծիքով պարտքը կապի-
տալ ու հարստություն ստեղծելու հզոր գործիք է։ Պետական պարտքի վե-
րաբերյալ դասականների պատկերացումներին հակադրվեցին քեյնսա-
կանները։ Բանավեճը վերաբերում էր հիմնականում երեք հարցի․ 

1) ապագա սերունդների համար պետական պարտքի բեռ լինելու 
հանգամանքին, 2) պետական և մասնավոր պարտքերի կառավարման 
սկզբունքներին, 3) արտաքին և ներքին պետական պարտքերի տարբե-
րություններին [12]։  

Պետական պարտքի տեսության զարգացումը և ներկա փոխհա-
մաձայնեցման (կոնսենսուսի) ձևավորումը։ XX դարում պետական 
պարտքի տեսության ձևավորմանը նոր թափ տվեցին Քեյնսը և նրա հետ-
ևորդները՝ պետական պարտքը դիտելով որպես պահանջարկի և զբաղ-
վածության խթանման կարևոր գործոն: 1970-ականներին տնտեսագի-
տական քննարկումներում սկսել էր իր դիրքերն ամրապնդել արդեն մո-
նետարիզմի տեսությունը, որը թերհավատորեն էր վերաբերում պետա-
կան ծախսերի օգնությամբ տնտեսությունը կայունացնելու հնարավորութ-
յուններին [13]։  

Սակայն 1980-ականներին տնտեսության վրա պետական պարտքի 
ազդեցությունների վերաբերյալ տեսական մակարդակում առկա ընկա-
լումները սկսեցին չդիմանալ պրակտիկայից եկող քննադատությանը։ Պե-
տական պարտքի ավելացումը, ըստ այդ պահին ընդունված տեսակետի, 
պետք է դուրս մղեր ներդրումները, քանի որ նախ կառավարությունը պա-
կասուրդը ծածկելու համար թողարկած պարտատոմսերով նվազեցնում է 
մասնավոր հատվածին հասանելի միջոցները, և երկրորդ՝ բարձրացնում 
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տոկոսադրույքները, որոնք ցածր եկամտաբեր ներդրումներն անարդյու-
նավետ են դարձնում։ Իսկ եթե պարտքը ֆինանսավորվի արտաքին աղբ-
յուրներից, բացասական հետևանքները, շատերի պնդմամբ, ավելի մեծ 
կլինեն։ Սա հանգամանորեն քննարկել է Ռոբերտ Բարրոն իր առանցքա-
յին հոդվածներից մեկում, ներկայացնելով որպես «ստանդարտ» տեսութ-
յուն, ըստ որի պետական պարտքը միջսերնդային բեռ է, որը հանգեց-
նում է կապիտալի ավելի ցածր պաշարի [14]։ Սակայն ստանդարտ տե-
սակետի քննարկումը Բարրոյի մոտ ընդամենն ակադեմիական տեսակե-
տից արձագանք էր տվյալ ժամանակների պահանջին։ ԱՄՆ տնտեսական 
զարգացումներն ամենևին չէին համապատասխանում այդ տեսության 
«կանխատեսումներին»։ Բարրոյի պատասխանները պրակտիկային «Ռի-
կարդյան այլընտրանքի» տեսությունն էր, որը հենվում է շուրջ երկդարյա 
պատմությամբ «ռիկարդյան համարժեքության» թեորեմի վրա։ Սակայն 
Բարրոն խոսում է նաև ռիկարդյան համարժեքության թեորեմից շեղում-
ների պատճառների մասին։ Նա նշում է, որ տնտեսական սուբյեկտներին 
չի հուզում իրենց մահից հետո հարկերի մակարդակը, վարկային շուկային 
բնորոշ են անկատարություններ, սուբյեկտների ապագա եկամուտներն ու 
հարկերն անորոշ են, իսկ հարկերի դրույքաչափերի փոփոխություններն 
ազդեցություններ են ունենում սուբյեկտների որոշումների վրա։ Այսինքն՝ 
գլխավոր խնդիրն այն է, թե իրոք տնտեսական սուբյեկտները կմտահոգ-
վեն ապագա հարկերով այնքան, որ ըստ դրա ճշգրտեն իրենց վարքա-
գիծը։ Սա հարկաբյուջետային քաղաքականության այն հիմնարար տեսա-
կան բանավեճն էր, որի շրջանակներից սկսեցին ձևավորվել պրակտիկ 
տեսությունները, որոնք ուղղորդում են կառավարություններին ձևավորել 
իրենց քաղաքականության օրակարգը։ Այդպիսին է «հարկային դրույ-
քաչափերի համահարթման» հարացույցը (պարադիգմը) («Օպտիմալ 
հարկման տեսություն»)։  

Հայտնի է, որ հարկերը խեղաթյուրում են աշխատանքի, սպառման և 
ներդրումների խթանները։ Բարձր հարկերի դեպքում ավելանում են հար-
կերը թաքցնելու դեպքերն ու ծավալները, իջնում է հարկահավաքման աս-
տիճանը, ավելանում՝ հարկային վարչարարության ծախսերը։ Սա հարկե-
րի «խեղաթյուրող էֆեկտն» է։ Պետությունը պետք է ձգտի նվազագույնի 
հասցնել այն՝ ժամանակի մեջ դրույքաչափերը պահելով կայուն։ Ուստի, 
պետական բյուջեի պակասուրդի ավելացումն արդարացված է այն դեպ-
քերում, երբ կա ոչ ստանդարտ իրավիճակ, և կրճատվում են հարկային 
եկամուտները։ Այսինքն՝ ցնցումներով պայմանավորված հարկային եկա-
մուտների տատանումները պետք է հարթեցվեն պարտքի գործիքներով [15]։ 

Պետական պարտքի կառավարման տեսություններ։ Միսալլեն, հա-
մախմբելով տնտեսագիտական գրականությունում առկա մշակումները, 
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նշվում է պարտքի կառավարմանը վերաբերող չորս տեսություններ՝ խեղա-
թյուրող հարկերի, ոչ ամբողջական շուկաների, անկատար շուկաների, հար-
կային կարճատեսության և պլանավորման սահմանափակ հորիզոնի [16]։ 

Սակայն հեղինակի քննարկումը կենտրոնանում է «խեղաթյուրող 
հարկերի» մոտեցման վրա, որը ենթադրում է, որ պետական պարտքի 
կառավարումը պետք է նպաստի օպտիմալ հարկմանը։ Պետական 
պարտքի կառավարումը բյուջետային ռիսկի մինիմալացման և պարտքի 
սպասարկման ծախսերի մինիմալացման երկընտրանքն է, որից օպտի-
մալ հարկման տեսությունը նախընտրությունը տալիս է բյուջետային ռիս-
կի մինիմալացմանը։ Սա նշանակում է, որ «պետք է ինդեքսավորել պար-
տատոմսերի եկամտաբերությունը դրականորեն արտադրողականութ-
յան, և բացասական ձևով՝ պետական ծախսերի շոկերին» [17]։  

Փորձենք մեկնաբանել հեղինակի այս պնդումը։ Երբ «վատ ժամա-
նակներում» կառավարության հարկային եկամուտները կրճատվում են, 
ինդեքսավորման շնորհիվ նվազում են պարտքի սպասարկման ծախսերը, 
և կառավարությունը ստիպված չի լինում բարձրացնել հարկերը և դրանով 
«խեղաթյուրել» տնտեսական սուբյեկտների որոշումները, քանի որ 
պարտքի գծով ծախսերը պետության տեսանկյունից և պետական պար-
տատոմսերից ստացվող եկամուտը մասնավոր հատվածի սուբյեկտների 
տեսանկյունից «չխեղաթյուրող ֆինանսական հոսքեր են»։  

Այլընտրանքը պարտքի սպասվող տոկոսավճարների մինիմալա-
ցումն է։ Սրան կարող են նպաստել կառավարության ունեցած տեղեկատ-
վական առավելությունները, եկամտաբերության կորի վերաբերյալ սպա-
սումների տեսության ձախողումները և շուկայի անկատարությունները ու 
դրանց հարթմանն ուղղված՝ եկամտի երախշավորման տրամադրումը։ Սա, 
ըստ էության, ենթադրում է ակտիվ (դիսկրեցիոն) պարտքի կառավարում։  

Ըստ տեղեկատվական առավելության մոտեցման` պարտքի կառա-
վարիչները պետք է ավելի լավ կանխատեսեն տոկոսադրույքները, քան 
շուկայի մասնակիցները, այլ կերպ ասած՝ «հաղթեն շուկային»: Թոբինի 
[18] և Քամպբելի [19] պնդմամբ, պարտքի կառավարիչները կարող են ա-
վելի տեղեկացված լինել ապագա տոկոսադրույքների վերաբերյալ։ Առա-
ջարկվող մոտեցումը հետևյալն է. կառավարությունը թողարկում է կար-
ճաժամկետ պարտատոմսեր, երբ սպասում է տոկոսադրույքների նվա-
զում, և երկարաժամկետ պարտատոմսեր՝ երբ սպասում է բարձրացում։ 
Սակայն այս պնդման դիմաց կա ծանրակշիռ հակափաստարկ. երբ 
պարտքի կառավարիչները փորձեն օգտագործել իրենց տեղեկատվական 
առավելությունը, շուկայի մասնակիցները կբարձրացնեն ռիսկի հավելավ-
ճարը, ինչի արդյունքում այս քաղաքականությունը կունենա ընդամենը 
կարճաժամկետ էֆեկտներ։ 
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 Ըստ եկամտաբերության կորի վերաբերյալ սպասումների տեսութ-
յան` երկարաժամկետ պարտատոմսի մինչև մարում եկամտաբերությունը 
հավասար է այն կարճաժամկետ պարտատոմսերի տոկոսադրույքների 
միջինին, որոնք սպասվում են երկարաժամկետ պարտատոմսի մինչև մա-
րում ժամանակահատվածի ընթացքում [20]։ Քամպբելն այս տեսության 
վերաբերյալ ուշագրավ բացահատման է հանգել ԱՄՆ-ի համար. «...երբ 
երկարաժամկետ տոկոսադրույքները հարաբերականորեն բարձր են 
կարճաժամկետ տոկոսադրույքների նկատմամբ, դրանք սկսում են նվա-
զել՝ հակառակ սպասումների տեսության»։ Սա նշանակում է, որ կտրուկ 
եկամտաբերության կորի դեպքում պետք է թողարկել կարճաժամկետ 
պարտատոմսեր, իսկ երբ կարճաժամկետ տոկոսադրույքները մոտ են եր-
կարաժամկետ տոկոսադրույքներին՝ երկարաժամկետ։ Սակայն սա նույն-
պես ենթակա է նույն քննադատությանը. եթե շուկայի մասնակիցները 
սկսեն սովորել իրենց սխալների վրա, կառավարիչների այսպիսի դիսկրե-
ցիոն գործողություններն անիմաստ կդառնան [21]։  

 Ներդրողներին հեջի տրամադրում։ Եթե հարկերի հարթեցման տե-
սության դեպքում կառավարությունը «վատ ժամանակներում» պետք է 
նվազեցներ պարտքի սպասարկման ծախսերը և այդկերպ զսպեր բյուջեի 
ռիսկերը, ապա այս մոտեցման դեպքում տրամագծորեն հակառակ գոր-
ծողություն է պահանջվում։ Պարտքի կառավարիչը ինդեքսավորում է 
պարտատոմսերն այնպես, որ «վատ ժամանակներում» եկամտաբերութ-
յուններն ավելի բարձր լինեն, և հակառակը։ Այս կերպ վերջինս փորձում 
է նվազեցնել ռիսկի հավելավճարը՝ «խաղալով» շուկայի անկատարութ-
յունների վրա։ Այս մոտեցումը ռիսկերը կարող է բաշխել նաև սերունդների 
միջև՝ եթե պարտատոմսերը թողարկվում են բավարար երկար ժամկե-
տայնություններով [22]։ Բյուջեի ռիսկերը մեղմելու և օպտիմալ հարկմանը 
կարող են նպաստել ինչպես լողացող եկամտաբերությամբ գործիքներով, 
այնպես էլ առանց ինդեքսավորման թողարկված պարտատոմսերը։ 
Պարտքի օպտիմալ կառուցվածքն այս տեսանկյունից, ըստ Միսսալեի, 
պայմանավորված է տնտեսության կառուցվածքով, և այն բացահայտելու 
համար էմպիրիկ ուսումնասիրություններ են անհրաժեշտ։ Ըստ Միսսալեի 
մեկ այլ աշխատության [23]` տեսական մակարդակում ձևավորվել է փոխ-
համաձայնեցում բյուջետային ռիսկի մեղմացման մոտեցման շուրջ։ 
Այսինքն` կառավարության գործողությունները պետք է ուղղված լինեն 
պարտքի այնպիսի պորտֆելի ձևավորմանը, որը նվազագույնի կհասցնի 
տնտեսական շոկերի ազդեցությունը բյուջեի վրա՝ այդպիսով նպաստելով 
հարկաբյուջետային կայունությանը։  
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Կառավարությունը կարող է ընտրել առանց ինդեքսավորման և ին-
դեքսավորվող գործիքներ, որոնց համամասնությունը կախված է տնտե-
սության կառուցվածքից և սպասվող շոկերից։  

Այսպիսով, պետական պարտքի կառավարման վերաբերյալ ձևավոր-
ված ընդունելի գիտական տեսակետը բխում է հարկաբյուջետային քաղա-
քականության վերաբերյալ ձևավորված փոխհամաձայնեցումից։ Մասնա-
վորապես, պետությունը պարտքի գործիքների օգտագործմամբ պետք է 
նվազագույնի հասնցնի հարկային դրույքաչափերի հնարավոր փոփո-
խության պատճառով տնտեսության վրա խեղաթյուրող ազդեցություն-
ները։ Ըստ էության` նույն փոխհամաձայնեցումն է ձևավորվել նաև պարտ-
քի կառավարման վերաբերյալ. ձևավորել պարտքի այնպիսի կառուց-
վածք, որը նվազագույնի կհասցնի պարտքի սպասարկման հետ կապված 
բյուջեի ռիսկերը, և տնտեսական շոկերի դեպքում պետությունը ոչ թե 
ստիպված կլինի փոխել հարկերի դրույքաչափերը, այլ թույլ կտա հարկա-
յին կորուստները փոխհատուցել պարտքի սպասարկման ծախսերի 
կրճատմամբ և, ըստ էության, «հարթեցնել» հարկերի դրույքաչափերը։ Այ-
սինքն` պարտքի կառավարումն այստեղ օժանդակում է հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության նպատակի իրականացմանը։ 

Միևնույն ժամանակ, ըստ Տոգոյի, քաղաքականություն մշակողների 
շրջանում կա զարգացող փոխհամաձայնեցում, որ պարտքի կառավարու-
մը պետք է դիտվի որպես առանձին քաղաքականություն՝ սեփական 
նպատակներով և գործիքներով։ Սրան համապատասխան, շատ երկրներ 
ստեղծել են ինստիտուցիոնալ կառուցակարգ՝ պարտքի կառավարումը 
հանձնելով առանձին գրասենյակների [24]։  

Պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա։ Ըստ 
Բերգի և գործընկերների՝ պետական պարտքի տնտեսական աճի վրա 
ազդեցություն է ունենում չորս հիմնական ուղիներով․ մասնավոր խնայո-
ղություններ, պետական ծախսեր և ներդրումներ, արտադրողականութ-
յուն, անվանական և իրական տոկոսադրույքներ [25]։ 

Ըստ Քեյնսյան տեսակետի՝ մի կողմից պետական պարտքի աճը հան-
գեցնում է արդյունավետ պետական ծախսերի աճի՝ ապահովելով տնտե-
սության կայունացումը, մյուս կողմից՝ պակասուրդով ֆինանսավորվող 
պետական ծախսերի բազմարկիչն ավելի բարձր է, քան հարկերով ֆի-
նանսավորվող պետական ծախսերինը։ Հետևաբար, պետական ծախսե-
րի (և պետական պարտքի) ավելացումը կարող է խթանել տնտեսական 
ակտիվությունը և ներմղել մասնավոր ներդրումները, եթե պետական 
պարտքի աճն ուղեկցվում է կապիտալի հարկման նվազմամբ կամ պետա-
կան ներդրումների աճով, որոնք երկուսն էլ բարձրացնում են կապիտալի 
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հատույցը։ Բացի այդ, ներքին պետական պարտքը նպաստում է ֆինան-
սական շուկաների զարգացմանը, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է տնտե-
սական աճին։  

Բազմաթիվ տեսաբաններ, կենտրոնանալով բացասական ազդե-
ցությունների վրա, առաջ են քաշում «պարտքի գերծածկի» վարկածը. պե-
տական փոխառությունները նվազեցնում են ֆինանսական կարգապա-
հությունը, և հանգեցնում ապագայում ավելի բարձր հարկային բեռի, ինչն 
էլ իր հերթին հանգեցնում է ավելի փոքր ներդրումների և կապիտալի պա-
շարի ավելի քիչ ավելացման։ Քննարկվում են բացասական ազդեցութ-
յունների հետևյալ հիմնական ուղիները՝  

ա) ոչ ճշգրիտ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ կամ տնտեսա-
կան գործակալների կողմից անհստակ արձագանք մակրոտնտեսական 
քաղաքականությանը, 

 բ) դուրսմղման էֆեկտ, երբ պետական պարտատոմսերի առաջարկի 
ավելացումը հանգեցնում է տոկոսադրույքների աճի և մասնավոր հատ-
վածի վարկավորման նվազման, 

 գ) գանձարանային (ֆիսկալ) կարճատեսություն, երբ տնտեսական 
գործակալները չեն գիտակցում ապագա հարկերի վրա պարտքի ունեցած 
ազդեցությունը, չեն ճշգրտում իրենց վարքագիծը, արդյունքում երկարա-
ժամկետ տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղում են [26]։ 

Ըստ Կրուգմանի՝ մինչև որոշակի շեմի հասնելը պարտքի ներմղման 
էֆեկտը գերազանցում է դուրսմղման էֆեկտին՝ դրական ազդելով տնտե-
սական աճի վրա։ Մինչև այդ շեմն արդյունավետ պետական ծախսերի 
աճը փոխհատուցում է մասնավոր ծախսումների նվազմանը, մինչդեռ շե-
մը գերազանցելուց հետո պետական պարտքը կլանում է հնարավոր ներդ-
րումներին ուղղվող ֆոնդերը: Արդյունքում տնտեսական աճի վրա պետա-
կան պարտքի ազդեցության կորը U տառի տեսքն է ստանում [27]։ Փաս-
տորեն, գոյություն ունի պարտքի բեռի որոշակի օպտիմալ մակարդակ 
կամ շրջման կետ, որը բացահայտելով և ներառելով քաղաքականության 
որոշումներում, հնարավոր կլինի խուսափել «պարտքի գերծածկի» երևույ-
թից։ Այդ շեմի գնահատման համար տարբեր հետազոտողներ դիմել են 
էմպիրիկ մեթոդներին, հատկապես՝ պանելային ռեգրեսիաներին։ Արդ-
յունքները հիմնականում հանգել են ՀՆԱ 90%-ին մոտ ցուցանիշի զարգա-
ցած երկրների դեպքում, և սովորաբար ավելի ցածր (50-60%)՝ զարգացող 
և ցածր եկամտային երկրների դեպքում։  
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Աղյուսակ 1 
Տնտեսական աճի վրա պետական պարտքի ազդեցության 

գնահատման էմպիրիկ հետազոտություններ 
Հետազո-
տություն Ընտրանք և մեթոդ Արդյունք 

Ռեյնհարդ և 
Ռոգոֆֆ, 2010 

Զարգացած 
երկրներ, պանելային 

ռեգրեսիա 

Պետական պարտքը սկսում է բացասաբար 
ազդել տնտեսական աճի վրա ՀՆԱ 90%-ը 
գերազանցելուց հետո 

Կումար և Վու, 
2010 

Զարգացած և 
զարգացող երկրներ, 

պանելային 
ռեգրեսիա 

Պետական պարտքը / ՀՆԱ ցուցանիշի 10 
տոկոսային կետ աճը հանգեցնում է 
տնտեսական աճի տեմպերի 0,2 տոկոսային 
կետ դանդաղման, ընդ որում՝ ազդեցությունն 
ավելի մեծ է, երբ պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 
գերազանցում է 90%-ը։ 

Չեչերիտա և 
Ռոթհեր, 2010 

ԵՄ երկրներ Պետական պարտքը տնտեսական աճի վրա 
բացասական ազդեցություն է սկսում ունենալ 
ՀՆԱ 90-100 % շեմն անցնելուց հետ 

Կալդերոն և 
Ֆունտես, 2013 

Զարգացած և 
զարգացող երկրներ, 

պանելային 
ռեգրեսիա 

Պետական պարտքը տնտեսական աճի վրա 
բացասական ոչ գծային ազդեցություն ունի, որն 
ավելի մեղ է զարգացած ինստիտուտներ 
ունեցող երկրներում 

Նաուտետ և 
Վան Մինսել, 

2011 

Զարգացած 
երկրներ, 

համեմատական 
վերլուծություն 

 ՀՆԱ 30 տոկոսից փոքր պարտք ունեցող 
զարգացած երկրները միջինում 1.3%-ային 
կետով ավելի արագ են աճել, քան ՀՆԱ-ի 90 
տոկոսը գերազանցող պարտք ունեցող 
երկրները։ 

Մենցինգեր և 
գործընկերներ, 

2014 

ԵՄ երկրներ, 
պանելային 
ռեգրեսիա 

Պետական պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 
ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա ոչ 
գծային է։ Ընդ որում, եթե ԵՄ "հին" անդամների 
համար բացասական ազդեցության շեմը 80-
94%-ի, ապա "նոր" անդամների համար՝ 53-
54%-ի շրջանակներում է: 

Պեսկատորի և 
գործընկերներ, 

2014 

Զարգացած և 
զարգացող երկրներ, 

պանելային 
ռեգրեսիա 

Չկա որևէ շեմ, որը գերազանցելուց հետո 
միջնաժամկետում տնտեսական աճի 
հեռանկարները վատթարանում են 

Փաթիլլո և 
գործընկերներ, 

2011 

Զարգացող երկրներ, 
պանելային 
ռեգրեսիա 

Առկա է ոչ գծային U-աձև կապ պարտքի բեռի և 
տնտեսական աճի միջև, ընդ որում՝ 
բացասական ազդեցությունը դրսևորվում է 
արտահանման 160-170%-ը, իսկ ՀՆԱ 35-40%-ը 
գերազանցելիս։ Մասնավորապես, պարտքի 
բեռի կրկնապատկումը միջինում նվազեցնում է 
աճի տեմպը 1/3-ով,  

Կլեմենտս և 
գործընկերներ, 

2003 

Ցածր եկամտային 
երկրներ, պանելային 

ռեգրեսիա 

Պարտքը տնտեսական աճի վրա բացասական 
ազդեցություն է ունենում ՀՆԱ 50%-ը 
գերազանցելուց հետո։ 
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Ամփոփում 
• Պետական պարտքի հարցերը, մշտապես ունենալով առանձնակի 

կարևորություն և լինելով բանավեճի առարկա, մինչև անցյալ դարի  
80-ականները հիմնականում ուսումնասիրվել են հարկաբյուջետային քա-
ղաքականության շրջանակներում: Այս քննարկումներում առանցքային դեր 
է ունեցել Ռիկարդյան համարժեքության տեսությունը, որից շեղումները 
տնտեսագետներին հնարավորություն են տվել տեսնելու հարկաբյուջետա-
յին գործիքներով տնտեսությունը կայունացնելու հնարավորությունները:  

• 1980-ականներից պետական պարտքի շուրջ ուսումնասիրություն-
ների շրջանակը նեղացել է՝ ձևավորելով պարտքի կառավարման տեսութ-
յունը: Քննարկումները կենտրոնացել են խեղաթյուրող հարկերի տե-
սության վրա, ըստ որի կառավարությունը պարտքի սպասարկման 
ծախսերը նվազագույնի հասցնելու փոխարեն պետք է նվազագույնի 
հասցնի բյուջեի ռիսկերը:  

• Պարտքի կառավարումը մասնագիտական և գիտական շրջանակ-
ներում սկսել է դիտվել որպես առանձին քաղաքականություն, որի արդյու-
նավետ իրականացման համար հաճախ ստեղծվում է առանձին ինստի-
տուցիոնալ կառուցակարգ: 

• Չնայած պետական պարտքի վերաբերյալ գիտական քննարկման 
նման «նեղացմանը» և մասնագիտացմանը, արդիական է տնտեսական 
աճի վրա պետական պարտքի ազդեցության ուղղությունների և չափերի 
գնահատումը։ Ձևավորվել է «պարտքի գերծածկի» տեսությունը, ըստ որի 
որոշակի շեմից հետո պետական պարտքը վատթարացնում է հարկային 
կարգապահությունը, հանգեցնում ապագայում ավելի բարձր հարկային 
բեռի և ավելի ցածր տեմպով կապիտալի կուտակման, սակայն մինչ այդ 
շեմը դրական է ազդում աճի վրա՝ «ժամանակավորապես ազատ» դրա-
մական միջոցներն ուղղելով պետական սպառմանը կամ ներդրումներին։  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕОРИЙ ВЛИЯНИЯ ДОЛГА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
КНАРИК ВАРДАНЯН, ГАЯНЕ АВАГЯН, НАРЕК КАРАПЕТЯН 

Армянский государственный экономический университет 

В статье рассматриваются вопросы государственного долга, управ-
ления государственным долгом и его влияния на экономический рост. 
Авторы комментируют, как дебаты о государственном долге постепенно 
перешли от общих, часто «экстремистских» взглядов на текущую 
концепцию, согласно которой долг является мощным инструментом 
стабилизации экономики, но эта политика имеет определенные 
ограничения. В то же время, хотя эти границы различаются в 
зависимости от страны, разные исследователи провели эмпирические 
оценки для групп стран, показавшие, что государственный долг 
оказывает положительное влияние на экономический рост до 
определенного порога, после которого происходит "генерация долга" и 
преобладают негативные эффекты. 

Ключевые слова: теория оптимального налогообложения, рикар-
дианская эквивалентность, перекрытие долга, эффект вытеснения, 
панельная регрессия. 
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reaching the current framework, which emphasizes the role of debt as an 
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debt on economic growth empirically and came to conclusion that debt is 
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ՄԻՋՈՑՈՎ 

ԿԱՐԵՆ ՍԱՐՈՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Տնտեսագիտական գրականության մեջ կան մի շարք հետազո-
տությունների օրինակներ, որոնցում, ի թիվս այլ երկրների, քննարկ-
վել է նաև ստվերային տնտեսության հայաստանյան դեպքը [1] և որ-
տեղ ստվերային տնտեսության բացատրող և ստվերային տնտե-
սությամբ բացատրվող ցուցիչներ վերցվել են այնպիսի մակրոբնու-
թագրիչներ, որոնք ընդհանուր են հարյուրից ավելի տնտեսություննե-
րի համար։ ՀՀ ստվերային տնտեսությունը գնահատելու համար մենք 
դիտարկել ենք այնպիսի ցուցիչներ, որոնք թե՛ արտասահմանյան, թե՛ 
հայկական գրականության մեջ լայնորեն դիտարկվել են որպես տնտե-
սության ստվերի բացատրող և ստվերով բացատրվող երևույթներ։ 

Բանալի բառեր. ստվերային տնտեսություն, ձևաչափեր, MIMIC 
ձևաչափ, ցուցչային և պատճառային փոփոխականներ, կանխիկ 
փողի ավելցուկային պահանջարկ։ 

 
Ստվերային տնտեսության վերաբերյալ վերլուծությունների խնդրա-

հարույց հատվածներից մեկը դրա սահմանման հարցն է։ Վերլուծաբան 
Դել Անոն [2] ստվերային տնտեսությունը դիտարկում է որպես բոլոր այն 
չգրանցված տնտեսական գործառությունների համախումբ, որոնք եթե 
գրանցվեին պետական մարմինների կողմից, իրենց ներդրումը կբերեին 
ՀՆԱ-ի պաշտոնական հաշվարկի մեջ։ Շնայդերն [3], իր հերթին, այն 
սահմանում է որպես բոլոր այն ապրանքների և ծառայությունների օրի-
նական արտադրությունը և սպառումը, որոնք արտադրողի կամքով 
թաքցվել են պետության հարկային մարմիններից՝ հարկերից և շուկայի 
որոշակի կարգավորւմներից խուսափելու համար, ինչպիսիք են, օրինակ՝ 
գործարարությունում պետության կողմից սահմանված նվազագույն աշ-
խատավարձի շեմի պահմանման պահանջի, աշխատանքի օրական առա-
վելագույն տևողության պահանջի անտեսումը և այլն։ Տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանն իր «Հայաստանի Հանրա-
պետության ստվերային տնտեսության պատճառների վերլուծություն [4]» 
գրքում, քննարկելով ստվերային տնտեսության մասին տարբեր հեղինակ-
ների ձևակերպումներ, ստվերային տնտեսությունը դիտարկում է յուրովի՝ 
սահմանելով այն որպես ոչ պաշտոնական տնտեսության այն հատվածը, 
որտեղ ցանկացած գործողություն կամ տնտեսական գործունեությամբ 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

131 

ստեղծված եկամուտը դուրս է մնում պաշտոնական մարմինների վերահս-
կողությունից և չի արտացոլվում պաշտոնական վիճակագրության մեջ։  

Յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր խնդիր է տնտեսության ստվե-
րային հատվածի ճշգրիտ գնահատումը՝ դրա ընդգրկման շրջանակների 
մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու, արդյունավետ տնտեսա-
կան քաղաքականություն մշակելու և դրա կրճատմանն ուղղված քայլեր 
իրականացնելու համար: 

Տնտեսագիտության տեսության մեջ մշակվել են մի շարք մոտեցում-
ներ՝ չափելու ստվերային տնտեսության կշիռն ամբողջ տնտեսության մեջ՝ 
սկսած հարցումների վրա հիմնված մեթոդներից մինչև միկրո/մակրո վեր-
լուծության տարրեր պարունակող մեթոդներ։ Մեթոդները պայմանակա-
նորեն կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ 

1. հարցումահենք (survey-based), երբ հետազոտությունները հիմնվում 
են տնտեսությունում արված հարցումների վրա, 

2. որպես հետազոտման ապարատ ծառայում են միկրո/մակրոտնտե-
սական տարրեր պարունակող ձևաչափեր: Տվյալ դեպքում, քննարկման 
առիթ են դառնում մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև եղած վիճա-
կագրական ճեղքերը՝ որպես տնտեսության հնարավոր ստվերի առաջաց-
ման տարածքներ, ինչպիսին օրինակ ՀԱԱ-ի երկու հաշվարկների՝ եկամ-
տային և ծախսային եղանակով ստացված տվյալների միջև առկա վիճա-
կագրական տարբերությունն է, կամ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծա-
վալների և ՀՆԱ-ի աճի միջև խզումն է։ Մեկ այլ մոտեցմամբ՝ կանխիկ փո-
ղի պահանջարկի (ԿՓՊ) մեթոդով ուսումնասիրության առարկա է վերց-
վում տնտեսության մեջ կանխիկ փողի «ավելցուկային» ծավալներն այն 
ենթադրությամբ, որ տնտեսությունում ստվերային գործարքները մեծմա-
սամբ կատարվում են կանխիկ փողով և ստվերային տնտեսության աճը 
տեսականորեն տանում է կանխիկ փողի պահանջարկի ավելցուկային աճի, 

3. անուղղակի մեթոդներ, երբ որպես հետազոտման ապարատ ծա-
ռայում են կառուցվածքային հավասարումների մոդելավորման (Structural 
Equation Modeling, SEM) տարբեր յուրահատկություններ՝ SIMIC (Single 
Indicators and Multiple Causes) կամ MIMIC (Multiple Indicators and Multiple 
Causes) ձևաչափերը: ՀՀ ստվերային տնտեսությունը գնահատելու համար 
մենք օգտագործել ենք հենց Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC) 
ձևաչափը, որի ակնառու առավելություններից մեկը, դրանց համեմա-
տությամբ, ընձեռած հնարավորությունն է ստվերը շոշափելու և չափելու 
համար ձևաչափում ներառել մեծ թվով ստվերին առնչվող ցուցանիշներ՝ 
դրանով հնարավորություն ստեղծելով տնտեսության ստվերը դիտարկել 
միաժամանակ տարբեր դիրքերից։ MIMIC ձևաչափը թույլ է տալիս նաև 
ուսումնասիրել թաքնված՝ անուսումնասիրելի փոփոխականները ուսում-
նասիրելի փոփոխականների միջոցով։  
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ՀՀ ստվերային տնտեսության վերաբերյալ հետազոտությունները հայ 
տնտեսագիտական գրականության մեջ բավականաչափ սահմանափակ 
են և մեծ մասամբ կրում են տեսական բնույթ։ Այդպիսի հետազոտության 
նշանակալի օրինակ է Վլադիմիր Հարությունյանի աշխատությունը [4], 
որում մանրամասն քննարկման են դրված ՀՀ տնտեսության ստվերի 
ձևավորման և զարգացման հնարավոր պատճառները և տրված են առա-
ջարկություններ՝ ինչ մեթոդներով կրճատել ՀՀ տնտեսությունում ստվերը։ 
Ինչ վերաբերում է ՀՀ տնտեսության ստվերի շուրջ կատարված քանակա-
կական վերլուծություններին, դրանց նշանակալի օրինակներից են Բագ-
րատ Թունյանի [11], Հրանտ Միքայելյանի [12], Անդրանիկ Մանուկյանի 
[13] հետազոտությունները, որոնցում օգտագործվել են ԿՓՊ ձևաչափի 
տարբեր ձևափոխություններ։ 

Տնտեսության ստվերի գնահատման կառուցվածքային հավասարում-
ների մոդելավորման մեթոդներ հայ տնտեսագիտական գրականության 
մեջ սկսել են օգտագործվել բոլորովին վերջերս։ Կառուցվածքային հավա-
սարումների մոդելավորման (MIMIC) ձևաչափի կիրառմամբ ՀՀ ստվերա-
յին տնտսեության գնահատման օրինակ է Անահիտ Մկրտչյանի թեկնա-
ծուական ատենախոսությունը[14], որում հեղինակը, ի թիվս այլնի, նշյալ 
նպատակին ծառայեցվել է MIMIC անուղղակի գնահատման ձևաչափը: 
Տնտեսության ստվերի հայաստանյան դեպքի քննարկման նպատակով 
նոր՝ կառուցվածքային հավասարումների մոդելավորման մեթոդ օգտա-
գործելու համար արժանին մատուցելով հանդերձ, հարկ ենք համարում և 
նշել, որ աշխատության տեսական քննարկման հատվածում նշվել են ՀՀ 
տնտեսության ստվերի առաջացման/ծավալման մի շարք հավանակական 
պատճառներ, բայց ձևաչափում կիրառվել են սահմանափակ թվով փո-
փոխականներ՝ դուրս մնացածների թվում թողնելով փոփոխականներ, 
որոնց օգնությամբ կարելի կլիներ գնահատել երկրում կոռուպցիայի, 
օրենքի գերակայության, տնտեսական ազատության մակարդակի ազդե-
ցությունը տնտեսական ստվերի ձևավորման վրա: Միաժամանակ, չի 
հստակեցված, թե վիճակագրական ինչ չափանիշների հիման վրա է 
ձևաչափի՝ հետագա հաշվարկների համար օգտագործված ենթաարդյուն-
քին տրվել նախապատվություն, չի օգտագործվել գրականության մեջ SEM 
ձևաչափերի որակի գնահատման համար օգտագործվող չափանիշներից 
որևէ մեկը: 

MIMIC ձևաչափի օգնությամբ ՀՀ տնտեսության ստվերի գնահատ-
ման մեկ այլ օրինակ է Հայկ Դանիելյանի և Արա Ավետիսյանի հետազո-
տությունը[15], որում ևս քննարկվել են ՀՀ ստվերային տնտեսության ձևա-
վորման մի շարք պատճառներ: Հարկ ենք համարում նշել նշված աշխա-
տանքում մեր կողմից նկատված մեթոդական թերությունները. 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

133 

1) մի շարք տնտեսական և քաղաքատնտեսական բնութագրիչներ 
(երկրում կոռուպցիայի, տնտեսական ազատության մակարդակը և այլն) 
տեղ չեն գտել ո՛չ տեսական քննարկումներում, ո՛չ ձևաչափային հաշ-
վարկներում, որոնք ՀՀ տնտեսության ստվերի առաջացման և զարգաց-
ման մեջ տեսականորեն ունեցել են կարևոր ներդրում1,  

2) գրականության մեջ ստվերային տնտեսության ամենից հաճախ 
քննարկված ցուցիչներից մեկը՝ կանխիկ փողի ավելցուկային պահանջար-
կը, ձևաչափում արտացոլվել է M0 փողի ագրեգատի միջոցով, այնինչ այն 
իրենից ընդամենը ներկայացնում է ԿՓՊ, այլ ոչ դրա ավելցուկային պա-
հանջարկը։2 

MIMIC ձևաչափը: ՀՀ-ում ստվերային տնտեսությունը գնահատելու 
համար մենք օգտագործել ենք Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) 
ձևաչափը: MIMIC ձևաչափը կառուցվածքային հավասարումների մոդելա-
վորման (Structural Equation Modeling, SEM) ենթատեսակ է, որն ուսումնա-
սիրում է թաքնված (լատենտ) փոփոխականը, մի շարք գրանցելի փոփո-
խականների միջոցով՝ համեմատելով փոփոխականների՝ ձևաչափի կող-
մից ենթադրված կովարիացիոն տպածոն (մատրիցը) նույն փոփոխական-
ների՝ ձևաչափից դուրս նախապես հաշվարկված կովարիացիոն տպա-
ծոյի հետ։ Սկզբնապես, SEM ձևաչափը օգտագործվել է հոգեբանության և 
սոցիոլոգիական ոլորտի ուսումնասիրություններում: Հետագայում ձևա-
չափը, կրելով, որոշ մեթոդական փոփոխություններ, սկսել է նաև լայնո-
րեն կիրառվել տնտեսագիտական վերլուծություններում՝ տնտեության 
թաքնված երևույթների ուսումնասիրության նպատակով։ Ֆրեյի և Հանե-
մանի հետազոտությունը [16] առաջիններից էր, որում փորձ է արվել ուսում-
նասիրել տնտեսության ստվերը SEM մեթոդաբանության կիրառմամբ։ 

MIMIC ձևաչափը բաղկացած է երկու բաղադրյալ մասերից՝ կառուց-
վածքային հավասարումների ձևաչափ և հաշվարկային ձևաչափ։ Կա-
ռուցվածքային հավասարումների ձևաչափում, անհայտ փոփոխականը 
(մեր ձևաչափում՝ η-ն), որը ներկայացնում է ստվերային տնտեսությունը, 
որոշվում է արտաքին փոփոխականների համախմբով, որոնք տեսականորեն 
դիտարկվում են որպես տնտեսության ստվերի հնարավոր պատճառներ։ 

                                        
1 ՀՀ ստվերային տնտեսության համատեքստում կոռուպցիայի, օրենքի գերակայութ-

յան թողած ազդեցությունները մանրամասնորեն հետազոտված են Հրանտ Միքայելյանի 
աշխատությունում` Грант Микаелян, «Теневая экономика в Армении», Ереван, 2016 г. 

2  Մեր կողմից առաջարկված ձևաչափում կանխիկ փողի ավելցուկային պահան-
ջարկի ներգրավման համար օգտագործել է M0/M1 փողի միավորների հարաբերական 
ցուցանիշը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ձևաչափում ներկայանալի դարձնել կան-
խիկ փողի ավելցուկային պահանջարկը։ 
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η = γ x + ς (1)1, որտեղ՝ 
• x = (x1 , x2 ,…, xq) - ը (1xq) չափանի գրանցելի արտաքին 

փոփոխականների վեկտորն է, որոնք ենթադրաբար հանդիսանում են 
ստվերային տնտեսության (η) պատճառներ,  

• γ ′ = (γ1 , γ 2 ,..., γq ) – ը՝ (1xq) չափանի կառուցվածքային 
պարամետրերի վեկտորն է, որը նկարագրում է թաքնված և պատճառ 
փոփոխականների միջև կապը, 

• ς աղմուկի բաղադրիչը իր մեջ ներառում է գործոններ, որոնք 
դուրս են մնացել ձևաչափից (ենթադրվում է, որ ς-ն անկախ և միանման է 
բաշխված (i.i.d.)): 

Հաշվարկային ձևաչափում ստվերային տնտեսության ցուցիչ փոփո-
խականները ներկայացնող ներքին փոփոխականների համախումբը 
որոշվում է թաքնված փոփոխականի (η) ազդեցությամբ՝ 

y = λη + ε (2), որտեղ՝ 
• y = (y1 , y2 ,…, yp ) - ը (1× p) չափանի թաքնված փոփոխականով 

բացատրվող փոփոխականների վեկտորն է,  
• λ = (λ1 , λ2 ,..., λp ) - ը (1xp) չափանի կառուցվածքային 

պատամետրերի վեկտորն է, որը նկարագրում է թաքնված և ցուցիչ 
փոփոխականների միջև կապը, 

• ε աղմուկի բաղադրիչն իր մեջ ներառում է գործոններ, որոնք 
դուրս են մնացել ձևաչափից (ենթադրվում է, որ ε-ն անկախ և միանման է 
բաշխված (i.i.d.)): 

Տեղադրելով հավասարում (1)-ը հավասարում (2)-ի մեջ, ստանում ենք 
կրճատ տեսքի ձևաչափ, որը ֆունկցիա է դիտարկելի փոփոխականներից՝ 

y = λ(γ ′x + ς) + ε = Π′x + z, որտեղ՝ 
• Π = λγ  - ն կրճատ տեսքի գործակիցների տպածոն է,  
• z = λς + ε - ն կրճատ տեսքի աղմուկի բաղադրիչն է, որն ունի 

կրճատ տեսքի կովարիացիոն տպածո, որը ֆունկցիա է θ-ից՝ 
Σ(θ) = Cov(zz′) = ϕλλ′ + Θε, որտեղ՝ 

ϕ = E(ζ2) - ն և Θε = E(εε′) տարրերը համապատասխանաբար կառուցված-
քային հավասարումների ձևաչափի և հաշվարկային ձևաչափի 
աղմուկի բաղադրիչների կովարիացիոն ձուլածոներն են։ 

MIMIC ձևաչափը նվազագույնի է հասցնում ընտրանքի Σ կովա-
րիացիոն տպածոյի և ձևաչափի կողմից ենթադրված Σ(θ) կովարիացիոն 
տպածոյի միջև տարբերությունը։ Եթե ձևաչափի տեսքը (սպեցիֆիկա-
ցիան) լինի ճիշտ ընտրված և պարամետրերը լինեն նախապես հայտնի, 
                                        

1  Ձևաչափերը ներկայացված են Շնայդերի առաջարկած նշանակումներով: Տե՛ս 
Schneider, Friedrich. 2017. Estimating a Shadow Economy: Results, Methods, Problems, and 
Open Questions,.De Gruyter Open, Open Economics 2017/1 
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ընտրանքային Σ կովարիացիոն տպածոն կլինի նույնական ձևաչափի 
կողմից ենթադրված Σ(θ) կովարիացիոն տպածոյին։ Ձևաչափի կողմից 
ենթադրված կովարիացիոն տպածոյի և ընտրանքային կովարիացիոն 
տպածոյի միջև տարբերությունը նվազագույնի հասցնող ֆունկցիան կոչ-
վում է գնահատող ֆունկցիա (fitting function)` F(S, Σ*). այն չափում է, թե 
ինչքան են իրար մոտ ընտրանքային S կովարիացիոն տպածոն և ձևա-
չափի կողմից ենթադրված Σ* կովարիացիոն տպածոն: Գրականության 
մեջ որպես գնահատող ֆունկցիա ամենից հաճախ կիրառվում է առա-
վելագույն ճշմարտանմանության ֆունկցիան (FML)[1] ՝ 

FML = |Σ(θ)| + tr[SΣ-1(θ)] – log|S| - (n+k), որտեղ՝ 
• log| | օպերատորը հաշվում է Σ(θ) տպածոյի դետերմինանտի 

լոգարիթմական արժեքը, 
• Σ(θ) - ն ձևաչափի կողմից ենթադրված կովարիացիոն տպածոն է, 
• (p+q) – ն՝ դիտարկելի փոփոխականների թիվը: 
Գնահատված MIMIC գործակիցները մյուս փուլում տեղադրվում են 

կառուցվածքային հավասարումների ձևաչափում՝ թաքնված փոփոխա-
կանի արժեքը ժամանակի t պահին ստանալու համար՝ 

ῆt= ῠ1*x1t + ῠ2*x2t + … + ῠn*xnt, որտեղ 
• ῠ n - ը n-րդ պատճառ փոփոխականի գնահատված գործակիցն է, 
• xnt – ն՝ n-րդ պատճառ փոփոխականի արժեքը ժամանակի t պահին, 
• ῆt – ն՝ ստվերային տնտեսության գնահատված ցուցչային արժեքը 

ժամանակի t պահին: 
Ձևաչափի կառուցումը և հաշվարկները կատարվել են Stata վիճա-

կագրակական փաթեթով։ Ձևաչափում ներառված են ստվերային տնտե-
սության առաջացման և զարգացման այն հնարավոր պատճառները և 
ցուցիչները, որոնք տեսականորեն ներհատուկ են ՀՀ տնտեսությանը1։ 

Ձևաչափում՝ որպես ցուցչային փոփոխականներ, ներառվել են՝ կան-
խիկ փողի ավելցուկային պահանջարկը, հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ հա-
րաբերակցության աճը/նվազումը, աշխատուժի մասնակցության մակար-
դակը: 
  

                                        
1 Ձևաչափում ընտրանքի երկարությունը 79 է, ներառում է 2001Q1-2020Q4 ժամանա-

կահատվածում փոփոխականների աճի ցուցանիշները։ Օգտագործվել են եռամսյակային 
տվյալներ։ Այն ցուցիչներն ու պատճառները, որոնց մասին տվյալները ներկայացված են 
միայն տարեկան պարբերականությամբ, ժամանակային տարանջատումների մեթոդով 
փոխակերպվել են եռամսյակային տվյալների և ձևաչափում ներառվել եռամսյակային 
տվյալների տեսքով։ 
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Աղյուսակ 1 
MIMIC ձևաչափի արդյունքները՝ ըստ առանձին 

յուրահատկությունների 
 

MIMIC ձևաչափ 6-1-3 7-1-2 6-1-2 5-1-2 

Պատճառ փոփոխականներ     
Գործազրկության մակարդակ 0.07 - 0.06 -0.08 - 0.08 

Գնաճի մակարդակ  - 0.09 - 0.09 - 0.1 

Առևտրի ազատության 
մակարդակ 0.03 0.05 0.01  

Control of corruption (WGI) - 0.33***1 - 0.58 - 0.59*** - 0.59*** 

Rule of law (WGI) - 0.52*** - 0.29 - 0.32*** - 0.32*** 

Business freedom (HF) - 0.08 - 0.05 - 0.07 - 0.08 

Economic freedom (HF) - 0.30*** - 0.16   

Ցուցիչ փոփոխականներ     

M0ագրեգատ/M1 ագրեգատ 0.80*** 0.89*** 0.92*** 0.93*** 

Հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ - 0.98***    

Զբաղվածության մակարդակ -0.66*** - 0.61*** - 0.6*** - 0.59*** 

Վիճակագրական թեստեր     

Chi-square [p > chi2]2 
42.73 

[0.0000] 
13.42 

[0.0368] 
9.86 

[0.0793] 
5.25 

[0.2629] 

Դիտարկումների քանակ 79 79 79 79 

MIMIC ձևաչափում ստվերային տնտեսության պատճառների շարքում 
նշանակալի տեղ են զբաղեցնում պետական կառավարման մարմինների 
էֆեկտիվությունը և տնտեսական գործակալների՝ օրենքի հանդեպ վերա-
բերունքը գնահատող փոփոխականները, ինչպիսիք են՝ երկրում օրենքի 
գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, տնտեսական գործունեութ-
յան համար հավասար պայմաններ ապահովելու պետական մարմինների 
էֆեկտիվությունը բնութագրող ցուցանիշները։ Բացի նշվածներից, ձևա-
չափում՝ որպես պատճառ փոփոխականներ, ներառվել են՝ գնաճի, գոր-
ծազրկության, ինչպես նաև առևտրի ազատության մակարդակները։ 
                                        

1 *** p<0.01 , ** P<0.05, * p<0.1 
2 Ըստ Chi-քառակուսի ցուցանիշի՝ եթե p-արժեքը մեծ է 0.05-ից, ուրեմն ձևաչափը 

նշանակալի է։ 
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Համեմեմատական սկզբունքով ձևաչափի որակը բարձրացնելու հա-
մար մեր կողմից ընտրվել են մի քանի յուրահատկություններ՝ «6-1-31»,  
«7-1-2», «6-1-2», «5-1-2»: 

Ըստ Chi-քառակուսի ցուցանիշի՝ նշանակալի են ստացվել «6-1-2» և 
«5-1-2» յուրահատկություններով կազմված ձևաչափերը: Երկու ձևաչա-
փերում էլ նշանակալի են ստացվել երկրում կոռուպցիայի վերահսկման և 
օրենքի գերակայության մակարդակները ներկայացնող փոփոխական-
ները: Հետագա հաշվարկների համար նշանակալի ստացված երկու 
ձևաչափերից նախապատվությունը տրվել է «5-1-2» յուրահատկությանը՝ 
հաշվի առնելով Chi -քառակուսի ցուցանիշի առավել նշանակալի արդյուն-
քը: Միաժամանակ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ MIMIC ձևաչափով 
ստացված ցուցիչը իրենից ներկայացնում է հարաբերական ցուցանիշ: 
Տնտեսության ստվերի մեծությունը՝ որպես երկրի տնտեսության մեջ ունե-
ցած բաժին ստանալու համար, անհրաժեշտ է արտաքին որևէ ձևաչափով 
ստացված ստվերի մեծությունը MIMIC ցուցիչով ենթարկել տրամաչափ-
ման: Մեր հաշվարկներում օգտվել ենք Շնայդերի առաջարկած տրամա-
չափման մեթոդից [1]: Այնուհետև, հաշվարկվել է ՀՀ ստվերային տնտե-
սության դինամիկան՝ SEDt/t-k. 

SEDt/t-k = ῆt /ῆt-k
2
 , որտեղից՝ 

SEt (Ստվերային տնտեսության ծավալ) = SE t-k
3
 * ῆt /ῆt-k 

Օգտագործելով վերոնշյալ արդյունքները և «5-1-2» յուրահատկութ-
յամբ ձևաչափի վիճակագրորեն նշանակալի պատճառ փոփոխականների 
համապատասխան ժամանակաշրջանի արժեքային տվյալները՝ ստանում 
ենք ՀՀ ստվերային տնտեսության ծավալը 2001-2020 թթ. ժամանակա-
հատվածի համար․  
  

                                        
1 «6-1-3»-ը նշանակում է որ ձևաչափը ընդգրկում է 6 պատճառ փոփոխական, 1 

թաքնված փոփոխական և 3 ցուցիչ փոփոխական։ 
2 ῆt - ն ստվերային տնտեսությունը ներկայացնող MIMIC ցուցիչն է ժամանակի t պահին։ 
3 SE t-k - ն ստվերային տնտեսության ծավալի բացարձակ ցուցանիշն է t-k պահին, որն 

ստացվել է արտաքին ձևաչափով: Տվյալ դեպքում մենք որպես հիմքային ցուցանիշ ենք 
վերցրել ՀՀ ԱՎԿ-ի կողմից հրապարակված ցուցանիշը: Որպես հիմքային տարի է վերցվել 
2001 թ.-ը, որի համար ՀՀ ԱՎԿ-ն հրապարակել է ՀՀ ստվերային տնտեսության 30 % 
մակարդակ։ 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ ստվերային տնտեսության գնահատված ցուցչային արժեքի,  

ՀՀ ստվերային տնտեսության դինամիկայի և ՀՀ ստվերային 
տնտեսության ծավալային ցուցանիշները 2001-2020թթ. համար 

 

 
 
 
 

  

ῆt = ῠ1*x1t + ῠ2*x2t 

Տարի ῆt 

2001 0.5672415 
2002 0.5606773 
2003 0.4953745 
2004 0.5375519 
2005 0.5404367 
2006 0.5684539 
2007 0.5658815 
2008 0.5497219 
2009 0.6123396 
2010 0.6148171 
2011 0.5948339 
2012 0.5684035 
2013 0.5559022 
2014 0.5500729 
2015 0.5885367 
2016 0.5834881 
2017 0.5841350 
2018 0.5110143 
2019 0.4224998 
2020 0.4260237 

SEDt/t-k = ῆt /ῆt-k 

Տարի Տոկոս 

2002/2001 -1% 
2003/2002 -12% 
2004/2003 9% 
2005/2004 1% 
2006/2005 5% 
2007/2006 0% 
2008/2007 -3% 
2009/2008 11% 
2010/2009 0% 
2011/2010 -3% 
2012/2011 -4% 
2013/2012 -2% 
2014/2013 -1% 
2015/2014 7% 
2016/2015 -1% 
2017/2016 0% 
2018/2017 -13% 
2019/2018 -17% 
2020/2019 1% 

SEt = SE t-k * ῆt /ῆt-k 

Տարի Տոկոս 

2001 30% 
2002 29.7% 
2003 26.2% 
2004 28.4% 
2005 28.6% 
2006 30.1% 
2007 29.9% 
2008 29.1% 
2009 32.4% 
2010 32.5% 
2011 31.5% 
2012 30.1% 
2013 29.4% 
2014 29.1% 
2015 31.1% 
2016 30.9% 
2017 30.9% 
2018 27.0% 
2019 22.3% 
2020 22.5% 
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ОЦЕНКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

КАРЕН САРОЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 
 
В экономической литературе есть ряд примеров исследований, в 

которых, помимо других стран, обсуждается случай теневой экономики 
в Армении [1] и где в качестве индикаторов, объясняющих теневую эко-
номику и объяснимые теновой экономикой, взяты такие макрохарак-
теристики, которые являются общими для более чем сотен экономик. 
Для оценки теневой экономики Республики Армения мы рассмотрели 
такие показатели, которые как в зарубежной, так и в армянской литера-
туре широко рассматривались в качестве явлений объясняющих тене-
вую экономику и объснимые теновой экономикой. 

Ключевые слова: теневая экономика, модели, модель MIMIC, 
индикаторные и причинные перемены, избыточный спрос на наличные 
деньги. 

 
 

ESTIMATION OF THE SHADOW ECONOMY OF THE REPUBLIC OF 
ARMENIA WITH THE HELP OF STRUCTURAL EQUATION MODELING 

KAREN SAROYAN 
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There are a number of examples of studies in the economic literature 

where, among other countries, the Armenian case of shadow economy [1]  
has also been discussed and where the indicators which explain the shadow 
economy and those explained by it have taken macro-characteristics that are 
common to over one hundred economies.  To assess the shadow economy 
in Armenia, we have viewed such indicators, which have been broadly 
considered in both foreign and Armenian literature as phenomena explaining 
the shadow economy and explained by it.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

АРМИНЕ АГАДЖАНЯН, АКОП МАНУКЯН, ГЕОРГИЙ МЕЛКОНЯН 

Российско-армянский университет  

Данная статья рассматривает основные риски и негативные 
последствия для экономики, которые были вызваны коронавирус-
ной пандемией во всем мире. Также в исследовании рассмотрены 
основные механизмы и практики восстановления экономической 
активности и стабилизации ситуации, предпринятые правительст-
вом РА. Авторы приходят к выводу, что использованные програм-
мы не отличаются высокой эффективностью и результативностью, 
что только усугубляет текущую плачевную ситуацию. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, ВВП, налоговые 
поступления, экономическое развитие, социальная поддержка. 

 
Коронавирусная инфекция (2019n-CoV), которая распространилась 

в Китае в декабре 2019 года и в других странах за короткий период 
времени, была признана Всемирной организацией здравоохранения 
пандемией 11 марта 2020 года, поскольку географические границы 
инфекции охватывали большинство стран.  

Как оказалось, эта инфекция имеет тенденцию к быстрому рас-
пространению. В целях предотвращения распространения инфекции в 
Армении было объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля, которое впоследствии было продлено еще на месяц. В то же 
время, в соответствии с динамикой эпидемии, для предотвращения ее 
дальнейшего распространения применяется ряд ограничений, в том 
числе ограничения экономической деятельности.  

Распространение вируса также чревато серьезными экономи-
ческими последствиями как на международном, так и на местном 
уровне. По мнению всех авторитетных международных организаций, 
экономическое развитие стран для их восстановления будет более 
долговременным и пессимистичным, чем первоначальный сценарий: 
экономисты пересматривали свои прогнозы несколько раз в течение 
последнего года в худшую сторону [1]. Оценки экономического роста, 
падение мировых цен на сырьевые товары, особенно на нефть и 
металлы, гораздо более пессимистичны, чем в начале марта прошлого 
года. Основными рисками являются глубокая рецессия и медленное 
восстановление. Перспективы восстановления будут зависеть от 
распространения эпидемии, реакции общества, масштабов полити-
ческих действий и эффективности.Оценки международных организаций 
о возможных рисках развития мировой экономики и основных стран-
партнеров мира, наряду с экспертными оценками, использовались для 
оценки влияния внешних событий на экономику Армении. Также 
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оценивалось влияние внутренних ограничений, применяемых Прави-
тельством РА и их влияние на государственный бюджет. 

Влияние внешних событий оценивалось по следующим возможным 
направлениям: 

Возможные экспортные потери (в результате снижения мировых 
цен на металлы, неметаллические материалы и снижения внешнего 
спроса) 

 Потенциальные потери притока денежных средств (в связи 
с уменьшением денежных доходов работников в связи с сокращением 
экономического роста в России, девальвацией российского рубля, а 
также вследствие закрытия российских границ) 

 Возможные потери туризма (во избежание негативных по-
следствий распространения коронавируса за счет сокращения числа меж-
дународных туристов и откладывания различных мероприятий) [2], [3] 

 Негативные последствия для экономики Армении, связан-
ные с обесценением российского рубля (этот фактор не был учтен 
из-за отсутствия оценок по инфляции в России) 

 Положительное влияние сокращения импорта на ВВП  
Влияние внутренних ограничений на экономику Армении со стороны 

правительства в вопросе преодоления последствий коронавируса и 
возможные потери экономического роста Армении оценивались по 
следующим основным направлениям: 

• Кризис в промышленности, в основном, из-за сокращения 
производства, в том числе производства продуктов питания, напитков и 
электроснабжения (за исключением поставок электроэнергии населе-
нию). 

• Снижение количества услуг, в частности, за счет торговли, 
транспорта, проживания и питания, финансовой и страховой деятель-
ности, туризма, а также культурных, развлекательных и других услуг [4]. 

Влияние вышеупомянутых негативных факторов, вызванных новым 
коронавирусом, на государственный бюджет оценивалось по следую-
щим направлениям: 

• Снижение соотношения налоги / ВВП. Исторические данные 
показывают, что в условиях экономического спада налоговые поступле-
ния падают больше, чем ВВП, поэтому соотношение снижается.  

• С уменьшением номинального ВВП налоговые поступления 
уменьшатся. В 2020 году номинальный ВВП был ниже, чем ВВП 
государственного бюджета. Учитывая снижение соотношения налоги / 
ВВП, было зарегистрировано значительное сокращение налоговых 
поступлений в 2020 году. 

• Увеличение дефицита государственного бюджета и госу-
дарственного долга. В этом случае расходы, предусмотренные госу-
дарственным бюджетом, а также реализация дополнительных мер эко-
номической поддержки со стороны Правительства Республики Арме-
ния, потребуют дополнительного финансирования. В результате, дефи-
цит государственного бюджета увеличится, и будет необходимо при-
влечь необходимые финансовые средства за счет внутренних и внеш-
них источников [5]. 
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В результате нынешних ограничений в экономике Армении и рисков 
со стороны внешнего мира, а также влияния 150-миллиардного пакета 
поддержки, используемых правительством Армении для противодейст-
вия этим событиям, по оценкам Министерства финансов, проведенным 
летом прошлого года, реальный ВВП в 2020 году должен был упасть 
примерно на 2%. Но из-за продолжающейся пандемии и Второй Арцахской 
войны данный показатель в результате остановился на уровне -7.8 %. 

По этим же оценкам, в условиях экономического спада в 2020 году 
налоговые поступления должны были сократиться почти на 170 млрд. 
драмов. В результате, если сохранить уровень расходов неизменным и 
включить пакеты экономической помощи в размере 150 млрд. драмов, 
дефицит государственного бюджета увеличится до 5,0% ВВП, а для 
дополнительного финансирования государственного бюджета потре-
буется около 260 млрд. драмов [6]. 

В то же время следует иметь в виду, что программы, направленные 
на борьбу и ликвидацией коронавирусной инфекции (2019n-CoV), нейт-
рализующей последствия заболевания (в том числе экономические), 
были реализованы не только во время чрезвычайного положения, но и 
после его завершения. 

Постановлением правительства Республики Армения от 26 марта 
2020 года была утверждена комплексная программа мер по преодо-
лению экономических последствий коронавируса. Основными целями 
мероприятий, предусмотренных программой, являются: 

• оказывать помощь отдельным предприятиям в Армении по сек-
торам для снижения рисков, связанных с текущей ликвидностью при 
распространении коронавируса 

• Устойчивое и непрерывное экономическое развитие 
• Корректировка приоритетов капитальных вложений государст-

вом и активизация процесса реализации 
• Обнаружение и поддержка групп людей, потерявших работу из-

за коронавируса (включая тех, кто работает не по найму), для которых 
поиск работы может оказаться невозможным в ближайшем будущем 

• обеспечить социальное обеспечение социально уязвимых групп, 
поддержать их и обеспечить экономическую стабилизацию их семей 

• Оснащение системы здравоохранения для эффективной борьбы 
с коронавирусом 

• Повышение эффективности использования пищевых, фармацев-
тических, сырьевых, материальных и других необходимых резервов. 

• Утверждение плана финансирования мероприятий, предусмот-
ренных программой, в соответствии с ориентировочными размерами и 
источниками. 

Согласно программе, правительство Армении предоставило пакет 
социально-экономической помощи в размере 150 млрд. драмов по 
следующим основным направлениям: 

• 25 млрд. драмов на программы поддержки предприятий, направ-
ленные на решение текущих проблем с ликвидностью 

• 25 млрд. драмов - программы социальной помощи, 
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• 80 млрд. драмов - программы долгосрочного экономического 
развития, 

• 20 млрд. драмов для необходимого перераспределения резерв-
ных средств. 

Исходя из вышеизложенного, на заседании правительства от 23 
апреля 2020 года был одобрен проект закона об изменениях бюджета 
РА 2020 года. В проекте предлагается разрешить правительству Арме-
нии бороться с коронавирусной инфекцией, которая была признана 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года 
пандемией. Были внесены изменения в государственный бюджет 
Республики Армения на 2020 год с целью нейтрализации и ликвидации, 
предоставляя необходимые инструменты для борьбы с болезнью [7]. 

В рамках борьбы с последствиями пандемии правительство разра-
ботало ряд экономических и социальных мероприятий. Рассмотрим 
мероприятия экономического характера. 

Целью первого мероприятия является поддержка отдельных 
хозяйственников для смягчения рисков, связанных с текущей реали-
зуемостью. Для этого создается возможность временного доступа к 
финансовым средствам с целью приспособления к изменившимся 
экономическим условиям. Государственная поддержка осуществляется 
путем софинансирования, рефинансирования и субсидирования про-
центов целевых кредитов. 

Кредитные средства могут быть направлены на решение сле-
дующих текущих задач: 

• Выдача заработной платы в течение трех месяцев (но не более 
500 тысяч драмов в месяц на каждого сотрудника) 

• Выплата налогов и пошлин в течение трех месяцев 
• Приобретение сырья (не более 500 миллионов драмов) 
• Приобретение нового оборудования (не более 500 миллионов 

драмов) 
• Выплаты за коммунальные услуги (не более 5 миллионов дра-

мов за каждую услугу) 
• Импорт продовольствия и медикаментов (не более 500 миллио-

нов драмов) 
Максимальная сумма кредитов составляет 500 миллионов драмов, 

а рефинансирования – 250 миллионов драмов. Максимальный срок кре-
дитования составляет 24 месяца. Процентная ставка софинансирова-
ния в драмах составляет 12%, в валюте – 9%, а ставка рефинан-
сирования – 6%.  

Целью второго мероприятия является содействие предприятиям 
сельскохозяйственной сферы путем: 

• Софинансирования и частичного снижения расходов по линии 
процентов 

• Субсидирования с целью существенного снижения процентов по 
линии кредитов и лизинга  

Для юридических (кроме сельскохозяйственных кооперативов) и 
физических лиц ставка процента нулевая, а максимальная сумма 
кредита – 2.5 миллиарда драмов (в зависимости от рода деятельности). 
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Срок погашения кредитов – до 8 лет (в зависимости от рода деятель-
ности). Льготные режимы предусмотрены также для кооперативов, а 
также физических лиц, занимающихся свиноводством и птицеводством. 
Для физических лиц предусмотрены также микрокредиты в пределах 
одного миллиона драмов.  

Третье мероприятие разработано для малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в следующих сферах: 

• Обрабатывающая промышленность 
• Перевозки и складирование  
• Гостиничный бизнес и общественное питание  
• Туризм 
• Сфера услуг 
• Здравоохранение  
• Частные детские сады 
• Спортивные клубы и бассейны 
• Организация отдыха 
• Строительство 
Максимальные суммы кредитов составляют 500 миллионов дра-

мов, а максимальный срок погашения кредита – 36 месяца. Первые два 
года действует нулевая процентная ставка, а начиная с третьего года 
начинает действовать 12% ставка.  

Пятое мероприятие направлено на поддержку предпринимателей, 
которые сохранили фонд заработной платы вперед с первого января по 
первое апреля 2020 года. В этом случае, на основе расчетных показа-
телей выделяется единовременное пособие. 

Это основные мероприятия, направленные на содействие предпри-
нимательства. В дальнейшем принимались поправки, направленные на 
усовершенствование механизмов поддержки и расширение сфер 
деятельности.  

На наш взгляд, мероприятия правительства, направленные на 
поддержку бизнеса, носят косметический характер и способны лишь 
продлить агонию отечественного бизнеса, не решая самые главные 
проблемы, стоящую перед отечественными производителями: потеря 
рынков и падение цен.  

Как мы уже выше отметили, международные эксперты считают, что 
возможны экспортные потери в результате снижения мировых цен на 
металлы, неметаллические материалы и снижения внешнего спроса. 
Мероприятия правительства Армении никак не реагируют на эти проб-
лемы, видимо, предоставив решение этих задач самим предпринима-
телям. Однако, проблемы такого рода, без поддержки государства, 
даже в развитых странах неразрешимы.  

На наш взгляд, большая часть средств, направленных на борьбу с 
последствиями коронавируса, должны были быть сосредоточены в 
специальном фонде, который осуществлял бы закуп стратегических 
товаров, производимых в Армении. Это, в первую очередь, относится к 
продукции горнодобывающей отрасли. Практика мировых кризисов 
показывает, что после падения цен на металлы (в том числе на 
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цветные) наступает период резкого повышения спроса на подобную 
продукцию и, как следствие, роста цен. 

Подобная политика правительства позволила бы предприятиям 
металлургической отрасли Армении обеспечить хотя бы минимальную 
прибыль, регулярно выплачивать заработную плату своим сотрудникам 
и вовремя расплачиваться с поставщиками товаров и услуг.  

Для привлечения дополнительных средств фонд мог бы выпускать 
сертификаты (акции), предоставляя их физическим и юридическим ли-
цам. Таким образом, сформировалась бы структура на подобие акцио-
нерного общества.  

Предлагаемая модель обладает рядом неоспоримых преимуществ: 
• Производители смогут продолжать свою экономическую дея-

тельность, выплачивая заработную плату сотрудникам, и осуществляя 
свои обязательства перед государственным бюджетом 

• Не нарушатся кооперативные связи между предприятиями-
смежниками, что позволит малому и среднему бизнесу, в условиях 
кризиса, остаться на плаву 

• Будет обеспечен хотя бы минимальный уровень грузоперевозок, 
возникнет потребность дополнительных складских помещений  

Обобщая ситуацию, сложившуюся в Армении с распространением 
коронавируса, можно констатировать, что популистские действия 
правительства нанесли значительный урон экономике республики. К 
сожалению, и на сегодняшний день, действия правительства выглядят 
непредсказуемыми, что оставляет очень мало надежд на выход из 
экономического кризиса в предсказуемом будущем. 
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Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է տնտեսության վրա ամբողջ աշխար-
հում տարածված թագավարակային համաճարակի հիմնական ռիսկերը և 
բացասական ազդեցությունները: Ուսումնասիրությունը դիտարկում է 
նաև ՀՀ կառավարության կողմից ձեռնարկված տնտեսական գործու-
նեության վերականգնման և իրավիճակի կայունացման հիմնական կա-
ռուցակարգերն ու պրակտիկաները: Հեղինակները հանգում են այն եզ-
րակացության, որ իրականացված ծրագրերը չեն առանձնանում բարձր 
արդյունավետությամբ, ինչը միայն սրում է առկա ծանր իրավիճակը: 

Բանալի բառեր. թագավարակ, համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ), 
հարկային եկամուտներ, տնտեսական զարգացում, սոցիալական աջակ-
ցություն: 
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economy that have been caused by the coronavirus pandemic around the 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ,  
ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 

ՀՀ բուհերի համար առանցքային նշանակություն ունեն ակադե-
միական ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգի գործա-
ռումն ու շարունակական բարելավումը՝ բուհերի գործունեության ըն-
թացքում բացահայտված բազմաբնույթ ռիսկերը պատշաճ կերպով 
կառավարելու նպատակով։  

Բանալի բառեր. ռիսկերի կառավարում, ռիսկերի տեսակներ, 
ակադեմիական ռիսկեր, ռազմավարական կառավարում։ 
 
ՀՀ բուհերին՝ որպես տնտեսութան ճյուղերն սպասարկող առանցքա-

յին դերակատարների, առաջադրվել են նոր մարտահրավերներ, որոնք 
պայմանավորված են ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային հա-
րափոփոխ շուկաների պահանջներով, ներառյալ եվրոպական և եվրա-
սիական աշխատաշուկաների կարիքներով ու զարգացման միտումներով, 
Եվրոպական բարձրագույն կրթական ու հետազոտական տարածքներին 
ինտեգրման հնարավորություններով։ Բարձրագույն կրթության համա-
կարգը՝ որպես երկրի տնտեսության կարևոր ոլորտ, նույնպես ենթարկ-
վում է ռիսկերի ազդեցության: Նշված պայմաններում բուհերի համար 
ստեղծվել են առավել լայն համագործակցային կապեր տնտեսության և 
հասարակության սուբյեկտների հետ, որոնք նպաստել են ՀՀ բուհերի 
գործունեության բազմազանեցմանը ու շահակիցների ընդլայնմանը։ Թե՛ 
ազգային, թե՛ միջազգային շուկաներում մրցակցային առավելության 
ապահովման և մրցունակության պահպանման նկատառումներով բուհե-
րի համար գերխնդիր է դարձել իրենց արտաքին ու ներքին միջավայրա-
յին գործոնների շարունակական վերլուծությունների իրականացումը՝ 
միտված բուհերի գործունեության ու կատարողականի արդյունավետութ-
յան վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ռիսկերի բացահայտմանը ու 
կառավարմանը: Արտաքին միջավայրը գործոնների համախումբ է, որոնք 
ակտիվորեն ներազդում են կրթական շուկայի պայմանների և բուհերի 
գործունեության վրա: Ռիսկերի կառավարման կիրառումը բուհերում են-
թադրում է արտաքին և ներքին մարտահրավերների ու սպառնալիքների 
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պայմաններում մի շարք գործընթացների և գործողությունների իրակա-
նացում՝ ուղղված բուհի գործունեության կայունության պահպանմանը 
գլոբալացման պայմաններում։ 

Սույն հոդվածի նպատակն է բացահայտել և ներկայացնել ՀՀ բուհե-
րում ակադեմիական ռիսկերի տեսակները, որոնք ենթադրում են ռիսկերի 
կառավարման գործընթացների, կառուցակարգերի ու ընթացակարգերի 
բազմազանեցում։ ՀՀ բուհերի ակադեմիական ռիսկերի գործառակա-
նության վերաբերյալ դրույթները դուրս են բերվել ռիսկերի կառավարման 
ոլորտին առնչվող մասնագիտական գրականության և 2011-2021 թթ. ժա-
մանակահատվածում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ստացած ՀՀ 
տասնվեց պետական բուհերի կառավարման համակարգերի, ինքնավեր-
լուծությունների, փորձագիտական զեկույցների, ներքին իրավական 
փաստաթղթերի ու բուհերի գործունեության վերլուծության արդյունքում: 
Ակադեմիական ռիսկերի դասակարգման ուսումնասիրությունը կարող է 
օգտակար լինել ՀՀ բուհերի համար՝ ռիսկերի կառավարման գործընթաց-
ների արդյունավետության բարձրացման նկատառումներով։  

Կրթական ծառայությունների շուկան տնտեսության այլ ոլորտներից 
տարբերվում է հստակ տարբերվող մի շարք հատկանիշներով, որոնք 
դրսևորվում են կրթական ծառայությունների բովանդակությամբ, կրթա-
կան միջավայրի բաղադրիչների ու պայմանների առանձնահատկություն-
ներով, կրթական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդների ու ձևերի 
բազմազանությամբ, բուհերի աշխատակիցների՝ պրոֆեսորադասախո-
սական (այսուհետև՝ ՊԴ), ուսումնաօժանդակ ու վարչական կազմերի 
մասնագիտական կարողություններով և շահակիցների կազմով: Հաշվի 
առնելով այն, որ բուհերի՝ որպես կրթական ծառայություններ մատուցող 
դերակատարների գործունեությունը տարբերվում է տնտեսության այլ 
ոլորտներում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների գործու-
նեությունից՝ ռիսկերը, որոնց առերեսվում են բուհերը, ևս տարբերվում են 
մնացյալ կազմակերպությունների գործունեության շրջանակում առկա 
կամ հնարավոր ռիսկերից՝ բնորոշելով բուհերի ակադեմիական ռիսկերի 
համախումբը։  

Ակադեմիական ռիսկերի սահմանումն ու դասակարգումը բուհերի 
համար ունեն առանցքային նշանակություն, քանի որ բուհերին հնարավո-
րություն է ընձեռվում ցուցաբերելու համակարգային մոտեցում ռիսկերի 
կառավարմանը։ Ակադեմիական ռիսկը կրթական միջավայրում անորոշ 
ապագա իրադարձության տեղի ունենալու հավանականությունն է, որը 
կարող է հանգեցնել բուհի կանոնադրական նպատակների ձախողման, 
գործառույթների ապահովման խաթարման կամ հնարավոր կորուստնե-
րի վտանգին, ինչպես նաև կարող է խաթարել ներքին միջավայրի տար-
րերի նպատակային, գործառութային և կազմակերպչական կապերը։ 
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Ակադեմիական ռիսկերի հնարավոր բացասական հետևանքները կարող 
են ուժգնանալ բուհի կրթական միջավայրում առկա խոցելի խնդիրների՝ 
տեղեկության պակասի կամ ապատեղեկատվության, ոչ համապատաս-
խան կամ բացակայող ներքին գործընթացների, բուհի անձնակազմի ոչ 
պատշաճ գործունեության և այլ պատճառներով։ Ռիսկերի դասակար-
գումը ենթադրում է բազմաբնույթ ռիսկերի համակարգում` համաձայն 
որոշ հատկանիշների և չափանիշների, որոնք թույլ են տալիս միավորել 
ռիսկերի ենթահամակարգերն առավել ընդհանրական շրջանակներում։ 
«Ռիսկ» հասկացության բազմաչափությունը թույլ է տալիս այն դիտարկել 
տարբեր տեսանկյուններից, որը հանգեցնում է ռիսկերի դասակարգում-
ների բազմազանության և դրանց գնահատման տարբեր մոտեցումների: 

Բուհերի համատեքստում կարելի է տարբերակել ռիսկերի երկու հիմ-
նական տեսակ` 

• ռազմավարական, որոնք ենթադրում են ռիսկեր բուհի ինստի-
տուցիոնալ մակարդակում և վերաբերում են դրա առավել լայն համա-
տեքստին՝ բուհի գործողությունների արդյունքների, դրա արտաքին միջա-
վայրում առաջացող ռիսկերի ու ներքին միջավայրի գործոնների կառա-
վարման տեսանկյունից։ Ռազմավարական ռիսկերն առավելապես հան-
գեցնում են երկարաժամկետ հետևանքներին, որոնք կարող են պահան-
ջել ռիսկերի կառավարման գործընթացներ՝ ներառյալ քաղաքականութ-
յան փոփոխություններ, 

• գործառական, որոնք փոխկապակցված են բուհի տարբեր կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանումների գործողությունների հետ և կարող 
են ուղղակի ազդեցություն ունենալ բուհի ռազմավարության, կանոնադ-
րական գործունեության և գործառությունների ու պաշարների կառավար-
ման արդյունավետության վրա։ Ռիսկերի դասակարգման շրջանակնե-
րում առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում խառը տիպի 
ռիսկերը: Ռիսկերը հիմնականում դասակարգվում են համաձայն գործու-
նեության ոլորտի, որտեղ դրանք դրսևորվում են։ Ըստ տարաբնույթ չա-
փանիշների՝ կարելի է ներկայացնել ռիսկերի հետևյալ դասակարգումը [1], 
[2], [3], [5], [6], [9], [10], [11], [14]՝ 

• ըստ ծագման ոլորտի կամ ազդեցության միջավայրի՝ արտաքին, 
ներքին ռիսկեր. 

• ըստ բնույթի՝ բուհի կանոնադրական գործունեության համապա-
տասխանության, հիմնադրի կողմից վերահսկողության կամ գործու-
նեության անորոշության, սպեկուլյատիվ ռիսկեր. 

• ըստ արդյունքների՝ գործունեության արդյունքների, արտադրանքի 
և ծառայությունների որակի ռիսկեր. 

• ըստ ռիսկի մակարդակի՝ ռազմավարական, փոփոխությունների, 
նախագծային, գործառնական, ֆինանսական ռիսկեր. 
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• ըստ մասշտաբի՝ միջազգային, տարածաշրջանային, ազգային (պե-
տական) ռիսկեր. 

• ըստ առաջացման պատճառի՝ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ-
սուբյեկտիվ ռիսկեր. 

• ըստ ազդեցության տևողության՝ կարճատև, երկարատև ռիսկեր. 
• ըստ հետևանքների ծանրության աստիճանի՝ թույլատրելի, կրիտի-

կական, աղետալի ռիսկեր. 
• ըստ հնարավոր կորուստների բնույթի՝ կազմակերպչական, ֆի-

նանսական, հեղինակության, մարդկային ներուժին առնչվող, ինստիտու-
ցիոնալ գիտելիքի կորստի ռիսկեր. 

• ըստ կանխատեսելիության՝ կանխատեսելի, անկանխատեսելի 
ռիսկեր: 

Ներկայում ՀՀ մասնագիտական ոլորտում և գրականությունում բա-
ցակայում են «բուհերի ռիսկեր» կամ «ակադեմիական ռիսկեր» հասկա-
ցությունների սահմանումները և դասակարգման միասնական մոտեցում-
ները, ուստի ըստ ռիսկերի դասակարգման՝ սույն հոդվածում առաջարկ-
ված սահմանման հայալեզու մասնագիտական գրականության համար 
կարող է ներկայացնել տեսագործնական արժեք ու խթանել հասկացութ-
յան հետագա ուսումնասիրությունը և պարզաբանումները։  

Կրթական գործունեության թափանցիկության ապահովման, մրցու-
նակության պահպանման և մրցակցային առավելության ձեռքբերման 
նպատակներով՝ բուհերի ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը թե՛ ինս-
տիտուցիոնալ, թե՛ համակարգային մակարդակներում կարևորագույն 
նշանակություն ունի։ Տնտեսության տարբեր ճյուղերը սպասարկող բու-
հերն իրենց գործունեության ընթացքում բախվում են տարատեսակ ռիս-
կերի, որոնք պայմանավորված են բուհերի կազմակերպաիրավական 
ձևով, գործունեության ոլորտով ու տեսակով։ Կրթական ծառայություններ 
մատուցող բուհերի համատեքստում ռիսկ եզրույթը սահմանվում է որպես 
արտաքին և ներքին գործոնների ներազդեցությամբ բուհի կրթական մի-
ջավայրում կատարվող փոփոխություններ, որոնց պայմաններում կարող 
է անհնար դառնալ ապահովել բուհի գործունեության հիմնական նպա-
տակների և գործառույթնեի ապահովումը։  

Հարկ է նկատել, որ ռիսկերը, որոնց բախվում են բուհերը, մեծապես 
պայմանավորված են կրթական միջավայրի առանձնահատկություննե-
րով, ուստի ռիսկերը, որոնք առկա են կրթական միջավայրում, կարող են 
ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն գործել բուհերի գործունեության 
և կատարողականի արդյունավետության վրա։ Կրթական միջավայրի 
ռիսկերը գործունեության և կատարողականի արդյունավետության գնա-
հատման գործոններ են ենթադրում դրանում գործող տարատեսակ 
ուսումնական հաստատությունների՝ այդ թվում բուհերի համար։  
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Մասնագիտական գրականությունում առկա են բուհերի կամ ակադե-
միական ռիսկերի բազմաբնույթ դասակարգումներ։ Ներքին կամ գործա-
ռութային ակադեմիական ռիսկերը հետևյալն են՝ ժամանակացուցային, 
մարդկային ներուժին վերաբերող, ֆինանսական ռիսկեր [1]։ Ակադեմիա-
կան ռիսկերը կարելի է տարբերակել հետևյալ խմբերում [12]՝ ինստիտու-
ցիոնալ, կառավարման, հետազոտական գործունեության, կրթական գոր-
ծընթացի, բուհերի աշխատակիցների մասնագիտական աճի և պաշտո-
նուղու զարգացման, Էթիկական, քաղաքական, ուսանողներին առնչվող, 
մրցակցության, բուհի հեղինակությանը վերաբերող ռիսկեր: Բարձրա-
գույն կրթության համատեքստում հնարավոր է առանձնացնել բուհերի 
ռիսկերի հետևյալ դասակարգումը [4], [7], [8], [15], [16]` 

• ռազմավարական, որոնք ազդեցություն են ունենում բուհի ռազմա-
վարական նպատակների ու խնդիրների իրականացման արդյունավե-
տության նվազման վրա,  

• կանոնադրական գործունեությանն անհամապատասխանության՝ 
կապված պետական օրենսդրության, բուհի կանոնադրության, կանոնա-
կարգերի կամ քաղաքականության խախտումների դեպքերի հետ, որոնք 
կարող են հանգեցնել տուգանքների, տույժերի, դատավարությունների, 
պետական ֆինանսավորման կրճատման, ինչպես նաև բուհի սահմանած 
կանոնադրական նպատակների ու գործառույթների ապահովման նպա-
տակների ու գործառույթների արդյունավետության նվազմանը, 

• ֆինանսական՝ կապված ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինան-
սական պաշարների ոչ իրաչափ բաշխման հետ, ինչպես, օրինակ՝ ուսման 
վճարների բարձրացում, պետական ֆինանսավորման և/կամ պետական 
աջակցության ծրագրերի նվազում, հետազոտության ֆինանսավորման 
նվազում, անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառման թույլ մշակույթ, բյուջեի 
կրճատում, ներդրումների և նմանօրինակ այլ միջոցների ներգրավման 
սակավություն, 

• բուհի անվտանգության կամ իրավական պարտավորությունների, 
որոնք կապված են իրավական պատասխանատվության, վնասների, կո-
րուստների կամ նմանօրինակ այլ հետևանքների հետ, 

• մարդկային ներուժի կառավարման՝ կապված մարդկային կապի-
տալի զարգացմանն առնչվող ռիսկեր, որակյալ մարդկային ներուժի զար-
գացման գործընթացներում ներդրումների կատարման, մարդկային 
ներուժի հավաքագրման, պահպանման և մասնագիտական զարգացման, 
վարձատրությանն ու պարգևատրմանը, մասնագիտական գիտելիքների, 
հմտությունների և կարողությունների զարգացմանն առնչվող ռիսկեր, 

• գործառական, որոնք կապված են բուհի ամենօրյա գործընթացների, 
ծրագրերի, գործողությունների և գործառույթների, ինչպես նաև դրա 
պաշարների արդյունավետ և իրաչափ բաշխման ու օգտագործման հետ, 
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• հեղինակության, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 
ունենալ բուհի համբավի և հեղինակության վրա։ 

Ակադեմիական ռիսկերը կարելի է դասակարգել նաև համաձայն 
դրանց առաջացման պատճառի։ Այս չափանիշի համաձայն՝ կարելի է ա-
ռանձնացնել այն ռիսկերը, որոնք առաջացել են. 

• օբյեկտիվ պատճառներով, այսինքն` այնպիսի գործոնների ազդե-
ցությամբ, որոնք դուրս են բուհի կոլեգիալ մարմինների և ղեկավարութ-
յան վերահսկողության շրջանակից։ Նմանօրինակ ռիսկերը ներառում են, 
օրինակ, ֆինանսական ճգնաժամի, օրենսդրական փոփոխությունների, 
տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունների, մի շարք մասնագի-
տությունների գծով պահանջարկի կառուցվածքի փոփոխությունների և 
այլ նմանօրինակ գործոնների անկանխատեսելի ազդեցությունները, 

• սուբյեկտիվ պատճառներով, որոնք անմիջականորեն առնչվում են 
բուհի գործունեությանը և առաջացել են, որպես կանոն, պլանավորման 
(այդ թվում` ռազմավարական), կառավարման կամ աշխատակազմի գոր-
ծողությունների անարդյունավետության, կրթական գործընթացի թերի 
կազմակերպման ու ոչ արդյունավետ ծախսերի արդյունքում, 

• օբյեկտիվ-սուբյեկտիվ պատճառներով, որոնք բխում են բուհի հետ 
անմիջականորեն փոխկապակցված միջավայրերից և անուղղակիորեն 
ազդում են բուհի գործունեության վրա, ինչպես, օրինակ՝ բուհի ֆինանսա-
կան գործընկերների անվճարունակությունը և պարտավորությունները 
կատարելու անկարողությունը: Հաշվի առնելով այն, որ բուհն ի զորու չէ 
ազդել և վերահսկել նմանատիպ ռիսկերը՝ դրանք համարվում են օբյեկ-
տիվ։ Մյուս կողմից, նման ռիսկերի առաջացումը հաճախ բխում է բուհի 
ոչ թիրախային քաղաքականության իրականացման արդյունքում: 

Դիտարկելով բուհերի կամ ակադեմիական ռիսկերի տարատեսակ 
դասակարգումները և սույն հոդվածի շրջանակում իրականացված ուսում-
նասիրությունը՝ ներկայացվում է ՀՀ պետական բուհերի ակադեմիական 
ռիսկերի մեկ միասնական դասակարգում՝ հիմնված ակադեմիական ռիս-
կերի բնորոշ առանձնահատկությունների ու բնութագրերի վրա: Ըստ 
ծագման ոլորտի՝ ռիսկերը բաժանվում են. 

• արտաքին. որոնք ուղղակիորեն կապված են բուհի արտաքին մի-
ջավայրի հետ. ծագում են քաղաքական, տնտեսական, օրենսդրական, 
ժողովրդագրական և աշխարհագրական գործոնների ազդեցության ներ-
քո, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ բուհերի կանոնադրական 
գործառույթների և գործունեության շարունակականության ու կատարո-
ղականի արդյունավետության վրա (օրինակ՝ նոր հարկատեսակների 
սահմանում և կիրառում, հարկային արտոնությունների վերացում, պե-
տական բյուջեից հատկացումների կրճատում), 
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• ներքին. որոնք փոխկապակցված են բուհի և գործընկեր սուբյեկտ-
ների գործունեությանը: Ներքին ռիսկերի աղբյուրը բուհի ներքին միջա-
վայրն է, այսինքն՝ բուհերի ներքին միջավայրային գործոնները, որոնք 
կարող են բուհի համար դառնալ ռիսկեր: Ներքին ակադեմիական ռիսկե-
րից են կառավարչական որոշումներին առնչվող ռիսկերը, բուհի կազմա-
կերպչական գործունեության հետ փոխկապակցված ռիսկերը, բուհի ՊԴ 
կազմի ոչ պատշաճ որակավորումների, մասնագիտական գիտելիքների 
ու հմտությունների ոչ բավարար մակարդակը, կրթական գործընթացի՝ 
աշխատուշակայի արդի պահանջներին և պետական չափորոշիչներին 
անհամապատասխանությանն առնչվող ռիսկերը, կրթական միջավայրի 
թույլ զարգացած ենթակառուցվածքները։ 

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքներով ՀՀ պետական բուհերի 
կրթական միջավայրի ռիսկերը լինում են. 

բուհերի կրթական միջավայրի ներքին ռիսկեր՝ 
• ռազմավարական, որոնք ազդեցություն են ունենում բուհի ռազմա-

վարության մշակման ու հաստատման, առաքելության, կանոնադրական 
գործառույթների և ռազմավարական նպատակների իրականացման, 
խնդիրների լուծման և այլ ներքին գործընթացների վրա,  

• ֆիզիկական միջավայրի, որոնք ազդեցություն են ունենում բուհի 
կրթական միջավայրի՝ ֆիզիկական ակտիվների, պաշարների ու ենթա-
կառուցվածքների վրա, օրինակ՝ բուհի համապատասխան շենքային պայ-
մանների և անհրաժեշտ գույքային բազայի թարմացման ոչ լայն հնարա-
վորությունները, 

• բուհի կազմակերպական մշակույթին առնչվող մշակութային, մի-
ջանձնային բախումների, որոնք կապված են բուհի աշխատակիցների 
միջև միջանձնային կամ միջխմբային բախումների, ինստիտուցիոնալ ար-
ժեքներին և էթիկական վարվելակերպի կանոններին անհամապատաս-
խանությանն առնչվող ու նմանօրինակ այլ ռիսկերի հետ, 

• ֆինանսական, որոնք վերաբերում են բուհի ֆինանսական հոսքե-
րին, հաշվեկշռին, բյուջեին և նմանօրինակ այլ բաղադրիչներին: Այդպիսի 
ռիսկերի շարքում են նաև ֆինանսական տվյալների ու տեղեկության հա-
սանելիության և անհստակության, ֆինանսական կառավարման գործըն-
թացների գերկենտրոնացման և ֆինանսավորման անորոշության հետ 
կապված ռիսկերը: 

• բուհի ղեկավարության անգործության, որոնք առնչվում են բուհի 
ղեկավարության կամ անձնակազմի անգործությանը և պարտականութ-
յունների ոչ պատշաճ կատարմանը, 

• տեխնոլոգիական, որոնք կապված են բուհում տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և նորագույն սարքավորումների ներդրման ու կիրա-
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ռության, տվյալների շտեմարանների, ենթակառուցվածքների, տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների և տվյալների կառավարման մասին տեղե-
կատվությանն առնչվող ռիսկերի հետ,  

• տեղեկատվության կորստին առնչվող, որոնք սովորաբար կարող 
են իրականանալ տեղեկատվության ու տվյալների հավաքման, փոխանց-
ման, մշակման կամ ոչ պատշաճ կերպով օգտագործման արդյունքում, 
ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ գիտելիքներ ունեցող աշխատակազմի ար-
տահոսքի պատճառով, 

• կոռուպցիոն՝ կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծությունների ոչ թիրախա-
վորված իրականացումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված դասըն-
թացների, քարոզչությունների իրականացման ու հանդիպում-քննարկում-
ների սակավությունը և այդ գործընթացների անարդյունավետությունը 
կարող է հիմք հանդիսանալ կոռուպցիոն ռիսկերի ընդլայնման համար, 

• կրթության որակի ապահովման և բարելավման, օրինակ՝ արտա-
քին շահակիցների (գործատուներ, շրջանավարտներ) անհամաչափ ներ-
գրավվածությունը բուհի որակի ապահովման գործընթացներում, գործա-
տուների և շրջանավարտների շրջանում իրականացվող հարցումներից 
ստացվող հետադարձ կապի ոչ շարունակական ապահովումը, բուհի և 
գործատուների միջև սոցիալական գործընկերության ցուցանիշների տա-
տանումները, բուհում ակադեմիական ազատությունների և ակադեմիա-
կան բարեվարքության պահպանման մշակույթն ամրագրող կանոնակար-
գային մոտեցումների բացակայությունը կամ դրանց անարդյունավետ և 
ոչ հետևողական կիրառումը, 

• գիտակրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման, 
օրինակ՝ պետական ավարտական քննությունների և որակավորումների 
շնորհման գործընթացներում գործատուների մասնակցության ցածր ցու-
ցանիշները, մեթոդաբանական ռիսկեր, որոնք առնչվում են բուհի կրթա-
կան և գիտահետազոտական գործընթացներում կիրառվող մեթոդներին 
և եղանակներին, 

• փոփոխությունների, որոնք վերաբերում են բուհերի աշխատակազ-
մի կողմից նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների, սարքավորումների, 
մեթոդների ու փոփոխությունների հետ կապված՝ բուհի ղեկավարության և 
անձնակազմի կողմից ցուցաբերվող դիմադրությանը և խոչընդոտներին,  

• ուսանողական համակազմի՝ ուսանողների մասնագիտական 
որակներ ունենալու և ակտիվ հասարակական գործունեություն ծավալե-
լու, ուսանողների միջև մրցակցության, ուսանողների միջանձնային հա-
րաբերությունների խաթարման, հաղորդակցման ցածր հմտությունների 
հետ կապված ռիսկեր, 
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• ՊԴ կազմի՝ ՊԴ կազմի արհեստավարժության ցածր մակարդակը, 
անհատականության առանձնահատկությունները, վստահության բացա-
կայությունը, հոգեբանական և մանկավարժական աջակցության բացա-
կայությունը, աշխատակիցների առողջության և անվտանգության հետ 
կապված ռիսկերը, ՊԴ կազմի կրճատումը՝ պայմանավորված ուսանող-
ների թվի նվազման միտումով և ՊԴ կազմի մասնագիտական աճին վե-
րաբերող քաղաքականության ոչ արդյունավետ կիրառմամբ, 

• ներքին կանոնակարգերին համապատասխանության, որոնք առնչ-
վում են բուհի կանոնակարգերի և ընթացակարգերի խախտման հետևան-
քով առաջացած ռիսկերին, աշխատանքային հարաբերություններին վե-
րաբերող ռիսկեր: 

Բուհերի կրթական միջավայրի արտաքին ռիսկեր՝ 
• անհաղթահարելի ուժով պայմանավորված, որոնք կարող են ի 

հայտ գալ անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ (օրինակ՝ արտակարգ 
կամ ռազմական դրություն հայտարարելը, համաճարակները, բնական 
աղետները (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրաբխի ժայթքում)), 

• համբավի ու հեղինակության, որոնք վերաբերում են բուհի արտա-
քին ու ներքին շահակիցների՝ բուհի և դրա կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայությունների մասին պատկերացումների և ընկալումների հնարա-
վոր խեղաթյուրումներ, 

• կիբեր և գաղտնիության ապահովման, որոնք ենթադրում են կիբեր-
հանցագործություններ, ֆիշինգ կամ կիբեռ շորթումներ (տեղեկատվության 
ու տվյալների շորթում), տեղեկատվության անվտանգության ռիսկեր, 

• ֆիզիկական անվտանգության, որոնք կապված են ֆիզիկական 
հարձակումների, բռնության, խուլիգանության, ոտնձգության և բռնութ-
յան այլ դեպքերի հետ: 

Ըստ մասշտաբի՝ 
Միջազգային ակադեմիական ռիսկերը կապված են փոխկապակց-

ված կրթական ծառայությունների համաշխարհային շուկայի փոփոխութ-
յունների, կրթական գործընթացի, միջազգային համագործակցության ու 
տեխնոլոգիաների արագ փոփոխությունների և զարգացումների հետ։ 
Միջազգային ակադեմիական ռիսկերից կարելի է նշել բարձրագույն 
կրթության գործընթացում կատարվող փոփոխությունները, ՊԴ ու ուսա-
նողական համակազմերի շարժունության և փորձի փոխանակման ծրագ-
րերը, միջազգային կրթական ու աշխատուժի շուկաներում աճող մրցակ-
ցությունը և այլն:  

Տարածաշրջանային ակադեմիական ռիսկերը կարող են ներառել 
աշխարհագրական տվյալ շրջանում աշխատաշուկայում որոշակի մասնա-
գիտությունների գծով որակավորված շրջանավարտների պահանջարկի 
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բացասական շարժընթացը, տարածքային միավորի գործադիր ու օրենս-
դիր իշխանությունների հետ փոխգործակցության առանձնահատկութ-
յունները: Տարածաշրջանային ակադեմիական ռիսկերը փոխկապակց-
ված են այն բուհերի հետ, որոնք գործունեություն են իրականացնում պե-
տության վարչատարածքային բաժանման որոշակի միավորում կամ երկ-
րի տնտեսական որոշակի շրջաններում (որոշվում են՝ պետության վարչա-
տարածքային բաժանման միավորների ժողովրդագրական, աշխարհագ-
րական, տնտեսական առանձնահատկություններից ելնելով): 

Պետական ակադեմիական ռիսկերը ներառում են բարձրագույն 
կրթության բյուջետային ֆինանսավորման զգալի կրճատումները, բուհերի 
գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի անկատարութ-
յունն ու անհամապատասխանությունը, բուհերի հավատարմագրման և լի-
ցենզավորման ընթացքում բուհերին առաջադրվող պետական պահանջ-
ների խստացումն ու նմանօրինակ այլ գործոններ: Այս ռիսկերը փոխկա-
պակցված են պետության մակրոտնտեսական մակարդակում կրթության 
համակարգի փոփոխությունների հետ (պետական քաղաքականության 
փոփոխություն՝ ներառյալ օրենսդրական, հարկային և նմանօրինակ այլ 
փոփոխությունները): 

Ըստ առաջացման պատճառի՝ 
ՀՀ բուհերի ռիսկերն ապահովագրված չեն մի շարք պատճառներով: 

Նախևառաջ, ուսումնասիրված ռիսկերը չափազանց հազվադեպ են կրի-
տիկական կամ աղետալի: Այնուհետև, բուհերի ռիսկերի կամ ակադեմիա-
կան ռիսկերի կառավարման նպատակով ապահովագրական պայմա-
նագրեր կնքելու նախադեպեր առկա չեն ՀՀ բուհերի ո՛չ արտաքին, ո՛չ 
ներքին ընթացակարգերում, հետևաբար, դրանց առաջացման հավանա-
կանությունը կարող է գնահատվել միայն փորձով: Պետք է նշել նաև, որ 
բուհերը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ են, որոնց արդյու-
նավետությունը հնարավոր չէ գնահատել միայն տնտեսական ցուցանիշ-
ների օգնությամբ: Եվ քանի որ ներկայում ՀՀ բարձրագույն կրթության 
համատեքստում գոյություն չունեն ոչ տնտեսական ցուցանիշները տնտե-
սական ցուցանիշների վերածելու արդյունավետ մեթոդներ, բուհերի գոր-
ծունեության համար ռիսկային համարվող իրադարձությունների պատ-
ճառած վնասների գնահատումը շարունակում է մնալ դժվար կերպով ի-
րականացվող գործընթաց։  

Բուհերի զարգացման միտումները մեծապես որոշվում են արտաքին 
միջավայրի մակրո և մեզո գործոններով, որոնք առաջացնում են բարձ-
րագույն կրթության կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխություն-
ներ: Ուստի, այդ գործոնների ուսումնասիրությունը դառնում է անհրա-
ժեշտ նախապայման ներբուհական կառուցակարգերի ձևավորման հա-
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մար՝ բուհերին հնարավորություն տալով արդյունավետորեն կանխատե-
սելու ռիսկերը և գնահատելու միջավայրի գործոնների փոփոխականութ-
յունն ու ազդեցությունը բուհերի ռազմավարական կառավարման վրա: 
Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում նշյալ մեխանիզմնե-
րից կարող է լինել ռիսկերի կառավարման մեթոդների կիրառումը, որոնց 
ներդրումը բուհերին հնարավորություն կտա բարելավել վերջիններիս 
գործունեությունն անկայուն և հարափոխ արտաքին միջավայրում՝ սահ-
մանափակ պաշարների պայմաններում:  

Այսպիսով, հաշվի առնելով բուհերի՝ որպես շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպությունների գործունեության ոլորտը՝ բուհերն իրենց ռազմա-
վարական նպատակների իրականացմանն ուղղված գործընթացներում 
առերեսվում են առանձնահատուկ ռիսկերի: Վերջիններիս առանձնա-
հատկությունները պայմանավորված են կրթական և աշխատանքի շուկա-
ների պահանջներով, բուհերի ներքին և արտաքին միջավայրերի մշտա-
փոփոխ, սակայն փոխկապակցված գործոններով, պետական ու միջազ-
գային մակարդակներում սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների շարժըն-
թացներով և մի շարք այլ գործոններով: Ակադեմիական ռիսկերը, փո-
փոխվելով նշված հիմնական գործոնների ազդեցության ներքո, բուհերին 
առաջադրում են մի շարք մարտահրավերներ, որոնց հաղթահարումը կա-
րող է զգալիորեն բարձրացնել բուհերի ռազմավարական կառավարման 
արդյունավետությունը: Այս համատեքստում հարկ է հավելել, որ ՀՀ պե-
տական բուհերի գործունեության շրջանակները ենթադրում են որոշակի 
թույլատրելի ռիսկեր, մինչդեռ կրիտիկական և աղետալի ռիսկերը հանդի-
պում են հազվադեպ: Նշվածը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
պետությունը որոշակիորեն սահմանափակում է պետական բուհերի ան-
կախ տնտեսական գործունեության ծավալը և բովանդակությունը՝ դրա-
նով իսկ նվազեցնելով կորուստների ռիսկը: Մյուս կողմից՝ կրթական գոր-
ծունեության, ներառյալ ուսումնական գործունեության խիստ կարգավո-
րումները, բուհերի կրթական ծրագրերի պարտադիր լիցենզավորումը և 
հավատարմագրումը նպաստում են բուհական համատեքստում ռիսկերի 
ցածր մակարդակի ապահովմանը: ՀՀ պետական բուհերի համար զգա-
լիորեն մեծանում է ռիսկային իրավիճակների հավանականությունը, 
որոնք կապված են ֆինանսական պաշարների անբավարարության հետ, 
որն էլ հիմնականում խոչընդոտում է բուհերի ռազմավարական նպատակ-
ների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը: ՀՀ պետական բուհերը 
ստանձնում են լուրջ ֆինանսական պարտավորություններ վարձավճար-
ների և կոմունալ վճարների, կապի միջոցների օգտագործման, մարդկա-
յին ներուժի վարձատրության համար: 
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ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИХ РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РА 
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН, САМВЕЛ ОВАНИСЯН, СВЕТЛАНА КАРАПЕТЯН  

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 

Целью данной статьи являются выявление и представление типов 
академических рисков, предполагающих различные процессы, проце-
дуры и действия управления рисками в высших учебных заведениях 
Республики Армения. Для обеспечения прозрачности образовательной 
деятельности, поддержания конкурентоспособности и получения 
конкурентных преимуществ эффективное управление рисками в вузах 
имеет первостепенное значение как на институциональном, так и на 
системном уровнях. Вузы РА сталкиваются в своей деятельности с 
различными рисками, которые обусловленны различными организа-
ционно-правовыми характеристиками университетов, сферой и видами 
их деятельности. 

Ключевые слова: управление рисками, виды рисков, академи-
ческие риски, стратегическое управление. 

 
 
 
 

CHARACTERISTICS OF ACADEMIC RISKS IN THE CONTEXT OF 
STRATEGIC MANAGEMENT AT RA HEIs 

ROBERT KHACHATRYAN, SAMVEL HOVHANNISYAN,  
SVETLANA KARAPETYAN 

Brusov State University 

The purpose of this article is to identify and categorize the types of 
academic risks that imply a variety of risk management processes, 
procedures and actions at the HEIs of the Republic of Armenia. In order to 
ensure the transparency of educational activities, to maintain 
competitiveness, and to gain a competitive advantage, the effective risk 
management of HEIs is of paramount importance at both institutional and 
systemic levels. The RA HEIs encounter various risks during their activity, 
which are conditioned by different organizational and legal characteristics of 
the universities, the sphere and types of their activities. 

Keywords: risk management, types of risks, academic risks, strategic 
management. 

 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 13.05.2021  
Երաշխավորվել է տպագրության 21.05.2021  

 



 

161 

Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՀՏԴ 342․ 7 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականաց-

ման գործընթացում իր գործառութային առանձնահատկություննե-
րով պայմանավորված՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-
րանն աստիճանաբար ամրապնդում է իր տեղն ու դերը: Վերոգրյալի 
հաշվառմամբ սույն հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրությունն 
առավելապես ուղղված է Եվրոպական դատարանի՝ որպես միջազ-
գային սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող 
մարմնի բնութագրիչ հատկանիշների վերհանմանը: 

Բանալի բառեր. եվրոպական դատարան, սահմանադրակա-
նացման գործընթաց, միջազգային սահմանադրական արդարադա-
տություն: 

 
Եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականացման 

հայեցակարգը վերջին տարիներին սկսել է առավել մեծ հետաքրքրություն 
առաջացնել տեսաբանների շրջանում: Եվրոպական միության անդամ 
պետությունների նախաձեռնությամբ 2004 թ. Եվրոպական սահմանադ-
րության մասին միջազգային պայմանագրի (այլ կերպ` Եվրոպական սահ-
մանադրության) ընդունման անհաջող փորձից հետո գիտագործնական 
քննարկումներն այս առնչությամբ ընթանում էին երկու տարբեր տեսա-
կետներով։ Առաջինի կողմնակիցները գտնում էին, որ անհրաժեշտ է նե-
ղացնել և որոշակիորեն սահմանափակել վերպետական միջազգային 
կազմակերպության հավակնությունները, իսկ տեսաբանների մյուս մասը 
կողմ էր համընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատմանը՝ հար-
ցին առավել շրջահայաց մոտենալու պայմանով: Վերջիններիս միակ 
մտահոգությունն այն էր, որ կիրարկվող համակարգը գործնականում 
լիներ արդյունավետորեն կիրառելի:  

Քանի որ հետագայում ԵՄ անդամ պետություններին միասնական 
սահմանադրական կարգի հաստատման հարցում չհաջողվեց հասնել հա-
մաձայնության, Եվրոպական միության շրջանակներում եվրոպական 
իրավական համակարգի սահմանադրականացման հայեցակարգի 
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նկատմամբ հետաքրքրությունն սկսեց աստիճանաբար նվազել: Պատ-
ճառը մեկն էր` համընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատման 
համար անհրաժեշտ էր նոր ստեղծվող համակարգի հիմքում ունենալ ոչ 
թե եվրոպական իրավունքը, այլ սահմանադրական օրինականության 
առավել համապարփակ ու համընդհանուր աղբյուր: Այս փաստի գիտակ-
ցումը բեկում մտցրեց եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադ-
րականացման հայեցակարգի մեջ: Համընդհանուր սահմանադրական 
կարգի ձևավորման գործընթացում սկսեց նշանակալի դեր խաղալ Եվրո-
պայի խորհուրդը` Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 
(այսուհետև՝ Համաձայնագիր) և Մարդու իրավունքների եվրոպական դա-
տարանի (այսուհետև` Եվրոպական դատարան կամ Դատարան) շնորհիվ:  

Հատկապես Համաձայնագրին կից հմ․ 11 արձանագրության ուժի մեջ 
մտնելուց հետո Եվրոպական դատարանի` որպես եվրոպական հասարա-
կական կարգը վերահսկող մարմնի դերն առավել ամրապնդվեց մարդու 
իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության իրավասութ-
յամբ օժտված մարմինների շարքում: Համար 11 արձանագրությամբ Եվ-
րոպական դատարանը գործնականում հաստատվեց որպես արդյունավե-
տորեն գործող միջազգային արդարադատության համակարգ, որը երաշ-
խավորում է մարդու հիմնարար իրավունքները և ապահովում այդ իրա-
վունքների արդյունավետ դատական պաշտպանությունը: Այսպիսով, հա-
մընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատման և եվրոպական ի-
րավունքի սահմանադրականացման գործընթացի առանցքում սկսում է 
դիտարկվել Եվրոպական դատարանը: 

Նախքան Եվրոպական դատարանի` որպես միջազգային սահմանադ-
րական արդարադատություն իրականացնող մարմնի գործունեության 
ուսումնասիրությունը, հարկ է վեր հանել «սահմանադրականություն» եզրույ-
թի էությունն առավել հստակ պատկերացնելու համար Եվրոպական դատա-
րանի դերը եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականաց-
ման գործում: Իրավագետներից շատերը կարծում են, որ «սահմանադրա-
կանություն» եզրույթը բազմաշերտ ու բազմանիստ է, և այն որևէ կոնկրետ 
հատկանիշով բնութագրելն անհնարին է: Միաժամանակ, մասնագետ-տե-
սաբաններին պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի. 

• ովքեր սահմանադրականություն երևույթը կապում են բուն սահ-
մանադրության գոյության փաստի հետ և դրա միջոցով իրականացվող 
իրավակարգավորման հետ, 

• ովքեր սահմանադրականությունը դիտարկում են արժեբանական 
տեսանկյունից` որպես հասարակական համակեցության որոշակի մշա-
կույթի դրսևորում [1, էջեր 10-11]: 

Սույն աշխատության շրջանակներում «սահմանադրականություն» 
հասկացությունն օգտագործվում է վերը նշված երկրորդ իմաստով: Այլ 
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կերպ ասած` եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականա-
ցումը ոչ թե հանգում է որոշակի տարածաշրջանում ընդհանուր կիրա-
ռություն ու մեկնաբանություն ունեցող իրավական ակտի ճանաչմանն ու 
կիրառմանը, այլ այն սոցիալական համակարգի ձևավորմանը, որում 
իրականացվում է եվրոպական իրավական համակարգի արժեբանությունը: 

Եթե Եվրոպական դատարանի ձևավորման ու գուրծունեության 
սաղմնային փուլում Համաձայնագիրը ստորագրող պետությունների մեծ 
մասը մերժում էր Եվրոպական դատարանի պարտադիր իրավասությունը 
սահմանելու առաջարկները՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ 
ներպետական իրավական համակարգում մարդու իրավունքների պաշտ-
պանության գործուն կառուցակարգերը բացակայում էին կամ գործում էին 
ոչ բավարար արդյունավետությամբ և նման մեխանիզմի ձևավորման 
փորձը միջազգային մասշտաբով չէր կարող միանգամից արդյունավետո-
րեն իրագործելի լինել, ապա ընդամենը մի քանի տարի անց պետություն-
ներն իրենք գնահատեցին Եվրոպական դատարանի անհրաժեշտությու-
նը և արդյունավետությունը, ինչի վառ ապացույցն է Համաձայնագրին կից 
հմ․ 11 արձանագրությամբ դատարանի իրավասության շրջանակի և գոր-
ծիքակազմի լրացուցիչ հստակեցումը: Մասնավորապես, Արևմտյան Եվ-
րոպայի պետությունները հաջողությամբ ընդունեցին «նոր սահմանադ-
րականության» գաղափարախոսությունը, որի հիմքում ընկած էր իրա-
վունքների պաշտպանությունը [2, էջեր 219-221]: 

Եվրոպական դատարանը թե՛ իր գործառույթների բովանդակությամբ 
և թե՛ վճիռների անուղղակի ազդեցությամբ սկսում է աստիճանաբար ամ-
րապնդել իր դերը միջազգային սահմանադրական արդարադատության 
համատեքստում։ Ի հիմնավորումն այս տեսակետի՝ ուսումնասիրության 
շրջանակներում վեր են հանվել սահմանադրական արդարադատություն 
իրականացնող մարմինների բնութագրական հատկանիշները և դի-
տարկվել Եվրոպական դատարանի բնութագրիչների հետ առկա ընդհան-
րությունների տեսանկյունից։  

Տեսաբաններն առանձնացնում են երեք պայմաններ, որոնց միաժա-
մանակյա առկայության պարագայում է միայն սահմանադրական դատա-
րաններին հաջողվում լայն ազդեցություն տարածել իրենց իրավասության 
ներքո իրավական և քաղաքական միջավայրի նկատմամբ: Դրանք են` 

• օրենքը հեղինակավոր կերպով մեկնաբանելու իրավասություն, 
• կայուն ծանրաբեռնվածություն, 
• նախադեպաստեղծ գործունեություն [3, էջ 11]։ 
Եվրոպական դատարանի պարագայում ևս այս երեք գործոններն անհ-

րաժեշտ են ազգային իրավական համակարգերում Համաձայնագրի արդ-
յունավետ ներդնման և ամրապնդման համար հետևյալ հիմնավորումներով: 
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Համաձայնագրին կից հմ․ 11 արձանագրության համաձայն` Եվրոպա-
կան դատարանն օժտված է համաձայնագրային համակարգի բարեփո-
խման և համաձայնագրային դրույթների գերակայության ապահովման 
համար անհրաժեշտ բոլոր լիազորություններով: Եվրոպական դատա-
րանն օժտված է համաձայնագրային իրավունքների բովանդակությունը 
մեկնաբանելու բացառիկ լիազորությամբ՝ միաժամանակ վերահսկելով 
ազգային իրավական համակարգերում Համաձայնագրի կիրառումը: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական իրավունքի հետազոտողներից 
Դաննի Նիքոլը նշում է, որ հիմնադիր պետություններին նախնական 
շրջանում չէր հաջողվում կարգավորել իրենց տարաձայնությունները 
համաձայնագրային իրավունքների բովանդակության և շրջանակի վերա-
բերյալ [4, էջ 72]: Չկար միասնական մոտեցում նաև այն հարցի շուրջ, թե 
արդյոք Համաձայնագիրն արտահայտում է հիմնական իրավունքների 
ընդհանուր շրջանակը, որը կաշկանդում է պետություններին կոնկրետ ի-
րավունքի բովանդակությունը վեր հանելիս, թե Համաձայնագիրը նախա-
տեսում է մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների նվազա-
գույն շրջանակը և հանդիսանում է այն հիմքը, որի հիման վրա իրավունք-
ների բովանդակությունն առավել ընդլայնվում և զարգանում է: Թեև հիմ-
նադիր պետությունները միանշանակ կողմ չէին այս տարաձայնություննե-
րը կարգավորող և Համաձայնագրային դրույթները մեկնաբանող դատա-
կան ատյանի ձևավորմանը, այնուամենայնիվ հստակ էր նման ատյանի 
ձևավորման անհրաժեշտությունը: Այսօր արդեն գրեթե անհնարին է 
պատկերացնել Համաձայնագիրն առանց Եվրոպական դատարանի, ու 
սա միայն այն պատճառով, որ պետությունները ժամանակի ընթացքում 
աստիճանաբար եկել են այն ընդհանուր գիտակցությանը, որ անհրա-
ժեշտ է ամրապնդել իրենց վստահությունը Եվրոպական դատարանի` որ-
պես համաձայնագրային համակարգի կայունության երաշխավորի նկատ-
մամբ: Սրանով պետությունները որոշակի լիազորություններ են փոխան-
ցել Եվրոպական դատարանին` «լրացնելու» կամ «ձևակերպելու» Համա-
ձայնագրային իրավունքները միասնական գաղափարախոսության շրջա-
նակներում, ժամանակի ընթացքում այն դարձնելով առավել որոշակի ու 
հասանելի բոլոր անդամ պետությունների համար` անտեսելով պետութ-
յունների իրավական համակարգերի միջև առկա տարբերությունները: 

Եվրոպական դատարանի կայուն ծանրաբեռնվածության մասին է 
վկայում վերջինիս կողմից վարվող պաշտոնական վիճակագրությունը, 
համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում շուրջ 50000 գանգատ 
հանձնվում է դատարանի քննությանը [5]։ Ինչպես հաճախ նշում են մար-
դու իրավունքների միջազգային իրավունքի մասնագետները՝ Եվրոպա-
կան դատարանը դարձել է ինքն իր հաջողության զոհը և Եվրոպական 
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դատարանի զարգացման հեռանկարներում գործերի նման ծանրաբեռն-
վածությունը պակասեցնող մեխանիզմների մշակումն ու ներդնումը դառ-
նում է արդյունավետ գործունեության ապահովման հրամայականը [6]: 

Եվ վերջում, Եվրոպական դատարանն իր գործառույթների արդյունա-
վետ իրականացումը լավագույնս ապահովում է նախադիպային իրավուն-
քի ձևավորման ու զարգացման միջոցով: Նախադեպերի միջոցով Եվրո-
պական դատարանը փորձում է իրավակիրառ պրակտիկայում պարտա-
դիրության ուժ հաղորդել համաձայնագրային դրույթների վերաբերյալ իր 
իրավական մեկնաբանություններին` նպաստելով «իրավական որոշա-
կիության հաստատմանը և նախադիպային իրավունքի կանոնավոր զար-
գացմանը» [7, էջ 97]: Դատարանը ճանաչում և ուղղորդվում է իր նախա-
դեպերով և կարող է շեղվել դրանցից միայն այն դեպքում, երբ անհրա-
ժեշտ է շտկել իր կողմից ավելի վաղ թույլ տրված սխալը կամանհրաժեշ-
տություն է առաջացել ապահովել Համաձայնագրի մեկնաբանության փո-
փոխումը և համապատասխանեցումը հասարակության փոփոխություն-
ներին և ներկայիս պայմաններին [8]: Հարկ է ընդգծել, որ “Tyrer v. The 
United Kingdom” գործով վճռում Եվրոպական դատարանն առաջին ան-
գամ ձևակերպեց Համաձայնագրի` որպես «ապրող փաստաթղթի» գա-
ղափարախոսությունը, որը հետագայում տարածեց ողջ նախադիպային 
իրավունքիընկալման նկատմամբ [9]: Հենց այս գաղափարախոսության 
որդեգրման շնորհիվ է Եվրոպական դատարանին հաջողվել ժամանակի 
ընթացքում համապատասխանեցնել Համաձայնագրի տեքստը իրավա-
կան, սոցիալական, էթնիկական կամ գիտական զարգացումներին: 

Այսպիսով, Եվրոպական դատարանն օժտված է բոլոր գործառույթնե-
րով և ունի բավականաչափ անհրաժեշտ գործիքակազմ համաձայնա-
գրային համակարգի բարաշրջման զարգացման գործում իր գերակշիռ 
դերն ու ազդեցությունն ունենալու, ինչպես նաև եվրոպական իրավական 
համակարգի սահմանադրականացումն ապահովելու համար: 

Համար 11 արձանագրության ուժի մեջ մտնելուց և մշտական հիմունք-
ներով գործող դատարանի ձևավորումից հետո Եվրոպական դատարա-
նին ներկայացվող գանգատներով բարձրացվում են անդամ պետություն-
ներում մարդու իրավունքների տարաբնույթ խախտումները, որոնց 
քննության և իրավական գնահատականներ տալու համար Եվրոպական 
դատարանն ուսումնասիրում և վերլուծում է ներպետական իրավական 
կարգավորումները` հաճախ բացահայտելով նաև առկա հակասություննե-
րը: Դատարանը որոշում է, թե ինչպես է իրավական ակտերի կիրառման 
այս կամ այն պրակտիկան ազդում անձի իրավունքների իրականացման 
հնարավորության վրա և խախտում է արդյոք մարդու համաձայնագրային 
իրավունքները, թե ոչ: Դատարանը, ըստ անհրաժեշտության, պետություն-
ներին ուղղորդող բնույթի ցուցումներ է տալիս, թե ինչպես պետք է փոփո-
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խել օրենսդրությունը կամ իրավասու մարմինների գործելակերպը, որպես-
զի համաձայնագրային իրավունքներն առավելագույնս երաշխավորվեն: 
Պետությունները սովորաբար արձագանքում են Դատարանի այս ուղղոր-
դումներին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց և կատարման փուլ փո-
խանցվելուց հետո` կատարելով համապատասխան փոփոխություններ 
[10]։ Փոփոխելով օրենսդրությունը կամ պրակտիկան, դրանք համապա-
տասխանեցնելով Համաձայնագրի պահանջներին` պետությունները բոլոր 
անձանց հնարավորություն են ընձեռում օգտվել մարդու իրավունքների 
պաշտպանության համակարգի հետագա զարգացումից: Արդյունքում, դա-
տական մեկ ակտն այդկերպ կարող է ազդեցություն ունենալ տվյալ երկրի 
ողջ բնակչության վրա:  

Եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված վճիռների հիման 
վրա կատարված օրենսդրական փոփոխությունների օրինակներ են արհ-
միությանն անդամակցելու պարտավորության վերացումը Դանիայում, 
Ֆրանսիայում ժառանգման իրավունքի հավասար հնարավորության ճա-
նաչումն օրինական ամուսնության շրջանակում և օրինական ամուսնութ-
յունից դուրս ծնված երեխաների միջև, Միացյալ Թագավարությունում ֆի-
զիկական պատժի արգելքը պետական դպրոցներում, հեռախոսային խո-
սակցությունների գաղտնալսման օրենսդրական կարգավորումը Շվեյցա-
րիայում, մի շարք պետություններում վարույթների չափից դուրս երկար 
տևողության և ողջամիտ ժամկետի խախտման համար իրավական 
պաշտպանության միջոցների ամրագրումը [11, էջ 3]: 

Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն սահմանադրական դատարան-
ների մեծամասնության, Եվրոպական դատարանն իրավասու չէ անվավեր 
ճանաչել անձի իրավունքների խախտմանը հանգեցրած և Համաձայ-
նագրով երաշխավորվող իրավունքների բովանդակության ու էության 
հետ անհամատեղելի իրավական նորմերը կամ նորմերի կիրառման որո-
շակի պրակտիկան։ 

Դատարանի նման լիազորության բացակայությունը տեսաբանների 
մեծ մասը հիմք է ընդունում մերժելու համար դատարանի` որպես միջազ-
գային սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնի 
կարգավիճակը [12, էջեր 53-54]: Այս տեսակետի կողմնակիցները, մաս-
նավորապես, պնդում են, որ դատարանը չի կարող երբևէ օժտվել ներպե-
տական իրավական ակտերն անվավեր ճանաչելու լիազորությամբ, քանի 
որ դա հակասում է դատարանի գործունեության հիմքում ընկած սուբսի-
դիարության սկզբունքին: Ավելին, Համաձայնագրի իմպլեմենտացումը 
ներպետական իրավական համակարգում արդեն իսկ բավական է պե-
տության կողմից սեփական իրավական համակարգում իրավական ակ-
տերի ներդաշնակեցումը և համապատասխանեցումն ապահովելու հա-
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մար` անհրաժեշտության դեպքում անվավեր ճանաչելով Համաձայ-
նագրին և Եվրոպական դատարանի նախադիպային իրավունքին հակա-
սող իրավական դրույթները: 

Մեր համոզմամբ ոչ մի a priori պատճառ չկա մերժելու համար միջազ-
գային դատարանի «սահմանադրական» կարգավիճակը միայն այն 
պատճառով, որ վերջինս չունի անդամ պետության սահմանադրական 
կարգի նկատմամբ ուղղակի ներգործության ու արդյունավետ ազդեցութ-
յան կառուցակարգ: Ասվածը հիմնավորելու համար անհրաժեշտ է պա-
տասխանել հետևյալ հարցերին.  

• արդյոք Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետություններում 
Համաձայնագիրն իմպլեմենտացվում է նույն ձևով ու ծավալով, 

• արդյոք համաձայնագրային կառուցակարգի արդյունավետությունն 
ապահովվում է միայն անձի իրավունքը խախտող իրավական դրույթի մատ-
նանշմամբ, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա այդ խախտման վերացմանն ուղղված մի-
ջամտությունը հանգեցնում է սուբսիդիարության սկզբունքի խախտման, 

• արդյոք Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցությունը գնա-
հատելիս պետք է հաշվի առնել նաև յուրաքանչյուր դեպքում պետության 
սահմանադրական կարգի նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի ներգոր-
ծելու հնարավորությունը: 

Համեմատելով ներպետական իրավունքի նկատմամբ Համաձայ-
նագրի դրույթների և Եվրոպական դատարանի նախադիպային իրավուն-
քի ազդեցության վերաբերյալ սահմանադրական դրույթները` կարող ենք 
վեր հանել Եվրոպական դատարանի վճիռների տեղն ու դերը ներպետա-
կան իրավական համակարգում: Այսպես, ելնելով ներպետական իրա-
վունքի համակարգում Համաձայնագրի կիրարկման աստիճանից` պե-
տությունները կարելի է դասակարգել հետևյալ երեք խմբում. 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագիրն իմպլեմենտացված է 
սահմանադրական մակարդակում, 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագիրն իմպլեմենտացված է 
օրենսդրական մակարդակում, 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագրին վերագրվում է որևէ 
միջանկյալ` այսպես կոչված վերօրենսդրական կամ քվազի-սահմանադ-
րական կարգավիճակ: 

Քննարկենք այս երեք խումբ պետություններից յուրաքանչյուրից մի 
քանի օրինակներ: Ալբանիայի իրավական համակարգում, ի համեմա-
տություն պետության կողմից վավերացված այլ միջազգային պայմանա-
գրերի, Համաձայնագրի գերակա դերի վերաբերյալ առկա է հատուկ մո-
տեցում: Մասնավորապես, Ալբանիայի սահմանադրության 17-րդ հոդ-
վածի համաձայն` Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների և 
ազատությունների սահմանափակումները չպետք է խաթարեն այդ իրա-
վունքների և ազատությունների բուն էությունը և ոչ մի պարագայում չեն 
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կարող գերազանցել Համաձայնագրով նախատեսվող սահմանափակում-
ների չափը և ծավալը: Փաստացի, Ալբանիայի սահմանադրությամբ հիմ-
նական իրավունքների սահմանափակումների նախատեսման առնչութ-
յամբ Համաձայնագիրը և սահմանադրությունը դիտարկվում են որպես 
հավասար իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր: 

Վերը նշված դասակարգման համատեքստում երկրորդ խումբ պե-
տությունների շարքին են դասվում Գերմանիան և Իտալիան: Այս պետութ-
յունների իրավական համակարգերում մարդու իրավունքների վերաբեր-
յալ միջազգային իրավական փաստաթղթերը` այդ թվում և Համաձայնա-
գիրը, ունեն օրենքին հավասար իրավական ուժ, ինչը բխում է սահմա-
նադրական դատարանների որոշումներից: Հատկանշական է, որ ֆորմալ 
առումով Համաձայնագրի տեղն ու դերը ներպետական իրավունքի հա-
մակարգում բնութագրող սահմանադրական դրույթները հաճախ մասնա-
վորեցվում և հստակեցվում են սահմանադրական դատարանների որո-
շումներում: Օրինակ՝ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանի մի 
շարք որոշումներում նշվում է, որ Գերմանիայի իրավական համակարգում 
Համաձայնագիրը պետք է դիտարկել որպես դաշնային օրենքներին հա-
վասարազոր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտ: Սահմանադրա-
կան դատարանի համոզմամբ ներպետական դատարանները պետք է 
Համաձայնագրային դրույթները դիտարկեն որպես ներպետական իրա-
վական համակարգի բաղկացուցիչ մաս և կիրառեն այն նույն կերպ, ինչ-
պես դաշնային օրենքները մեկ տարբերությամբ միայն, որ Համաձայ-
նագրային դրույթները պետք է ընկալվեն որպես մարդու իրավունքների 
էությունը բացահայտող ուղենիշային մեթոդաբանական մեկնաբանութ-
յուններ: Համաձայնագրային դրույթները և Եվրոպական դատարանի 
նախադիպային իրավունքը մեկնաբանողական նշանակություն ունեն 
Գերմանիայի սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների 
բովանդակության բացահայտման և վերջիններիս պաշտպանության 
հանրային-իրավական կառուցակարգերի վերհանման համար: 

Նույն կերպ Խորվաթիայի սահամանադրական դատարանի որոշումնե-
րում է բացահայտվում Համաձայնագրի քվազի-սահմանադրական կարգա-
վիճակը: Խորվաթիայի սահմանադրական դատարանը մարդու իրավունք-
ների վերաբերյալ պետության կողմից վավերացված բոլոր միջազգային 
պայմանագրերի, ներառյալ Համաձայնագրի համար իրավական ակտերի 
աստիճանակարգության մեջ նախատեսում է հատուկ կարգավիճակ: Խոր-
վաթիայի սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի մարտի 24-ի հմ․ 
U-I/1583/2010 որոշմամբ մասնավորապես նշվել է, որ թեև Համաձայնագիրը 
չունի նույն իրավական ուժն ինչ սահմանադրությունը, և օրենսդրության աս-
տիճանակարգության մեջ բոլոր միջազգային պայմանագրերն իրավական 
ուժով ստորադասվում են սահմանադրությանը, այնուամենայնիվ մարդու ի-
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րավունքների և հիմնական ազատությունների երաշխավորման տեսանկյու-
նից Համաձայնագրի դերը հավասարեցվում է սահմանդրությանը` պայմա-
նավորված այն հանգամանքով, որ ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ 
Համաձայնագրի դրույթներն ուղղորդիչ նշանակություն են ունենում ներպե-
տական օրենքների իրավականությունը գնահատելիս: 

Իրավական համակարգում Համաձայնագրի տեղի ու դերի վերաբեր-
յալ առավել համակարգային ու ամբողջական եզրահանգումներ կատա-
րելու համար թերևս անհրաժեշտ է հարցը դիտարկել ոչ միայն ստատիկ` 
այն է, թե ինչ է նախատեսվում կոնկրետ պետության սահմանադրութ-
յամբ, այլ նաև դինամիկ տեսնակյունից` գործնականում ինչպես են կի-
րառվում համաձայնագրային դրույթները և ինչ ազդեցություն են ունենում 
իրավական համակարգի ձևավորման և զարգացման վրա: Անվիճարկելի 
դատողություն է, որ պետության կողմից համաձայնագրային համակարգի 
հնարավորին համապարփակ և ամբողջական ներդնումը գործնականում 
վկայում է ներպետական իրավունքում համաձայնագրային դրույթների և 
նախադիպային իրավունքի առավել արդյունավետ կիրարկման մասին: 
Եվ հակառակը, եթե Համաձայնագիրն ազգային օրենսդրության մեջ նե-
րառելու գործուն կառուցակարգեր առկա չեն, ապա Եվրոպական դատա-
րանի կարողությունը` անուղղակիորեն ազդելու պետության օրենսդրութ-
յան և պրակտիկայի զարգացման ընթացքի վրա խիստ նվազում է` ի հա-
մեմատություն ազգային սահմանադրական դատարանների: Այնուամե-
նայնիվ, անկախ այդ տարբերություններից, ներպետական իրավական 
համակարգում Համաձայնագրի ներդնման միջոցով Համաձայնագիրն 
սկսում է գործել որպես «ստվերային սահմանադրություն»:  

Անդրադառնալով մեր կողմից առաջադրված երկրորդ հարցին՝ այն է` 
արդյոք Համաձայնագրային կառուցակարգի արդյունավետությունն 
ապահովվում է միայն անձի իրավունքը խախտող իրավական դրույթի 
մատնանշմամբ, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա այդ խախտման վերացմանը մի-
ջամտությունը հանգեցնում է արդյոք սուբսիդիարության սկզբունքի 
խախտման, հարկ է կրկին ուսումնասրել միջազգային փորձը: Բոլոր այն 
պետություններում, որտեղ գործում են սահմանադրական արդարադա-
տություն իրականացնող մարմիններ, Եվրոպական դատարանը հանդես 
է գալիս, որպես իրավունքների ազգային պաշտպանության միջոցները 
լրացնող միջոց: Ավելին, որոշ պետություններում, ինչպես օրինակ՝ Գեր-
մանիայում, Իռլանդիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում Եվրոպական դա-
տարանի վճիռներով արձանագրված խախտումներն անմիջապես փո-
խանցվում են սահմանադրական դատարաններին, որպեսզի վերջիններս 
վերհանեն վճռով արձանագրված խախտման աղբյուրները, դիտարկեն 
դրանք ներպետական իրավական կարգավորումների լույսի ներքո և որ-
պես խախտման առաջացման պատճառ օրենսդրական թերի կամ 
Համաձայնագրին անհամապատասխան կարգավորումները որակելու 
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պարագայում անվավեր ճանաչեն խնդրո առարկա իրավադրույթը: Ավե-
լին, Չեխիայում, Հունգարիայում, Լեհաստանում և Սլովակիայում սահմա-
նադրական դատարաններն իրենց որոշումների պատշաճ պատճառաբա-
նության համար հաճախ վկայակոչում են Համաձայնագիրը և Եվրոպա-
կան դատարանի նախադիպային իրավունքը` հիմք ընդունելով այն հան-
գամանքը, որ իրավունքների պաշտպանության համաձայնագրային 
կառուցակարգի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է ոչ 
միայն մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրումը և պաշտ-
պանության բավարար երաշխիքների նախատեսումը, այլ նաև կանխար-
գելիչ գործառույթը` ներպտական իրավունքի զարգացումը Եվրոպական 
դատարանի նախադիպային իրավունքին համահունչ: Ինչ վերաբերում է 
սուբսիդիարության սկզբունքի ենթադրյալ խախտմանը, հարկ է նշել 
հետևյալը. 2010 թվականին Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված Ին-
տերլակենի հռչակագրով սահմանված սուբսիդիարության սկզբունքն ա-
ռավելապես վերաբերում է անհատական գանգատների հիման վրա գոր-
ծերը քննելիս Եվրոպական դատարանի դատազորությանը [13]: Մասնա-
վորապես, ինչպես դատարանը նշել է իր նախադիպային որոշումներից 
շատերում, մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական 
կառուցակարգի առանձնահատկությունը մարդու իրավունքների պաշտ-
պանության ազգային կառուցակարգերի նկատմամբ վերջիններիս սուբ-
սիդիարությունն է: Այս սկզբունքի իմաստով նախապատվությունը տրվում 
է իրավունքների պաշտպանության ներպետական կառուցակարգի գոր-
ծունեությանը, իսկ մարդու խախտված իրավունքների վերականգնման 
հարցի քննությունը Եվրոպական դատարանի իրավասությանը հանձնելը 
պետք է համարվի իրավունքի պաշտպանության վերջին միջոց [14]: 
Այսինքն, սուբսիդիարության սկզբունքն առավելապես վերաբերում է 
իրավունքի խախտման ճանաչմանն ու արձանագրմանը և չի սահմանա-
փակում Եվրոպական դատարանին իրավունքի խախտումն արձանագ-
րող իրավադրույթների մատնանշումից հետո գնահատական տալ դրույթի 
Համաձայնագրին հակասող ճանաչելու վերաբերյալ: 

Նախքան Եվրոպական դատարանի` որպես միջազգային սահմա-
նադրական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատման սահման-
ների պարզաբանումը հարկ է վեր հանել առհասարակ սահմանադրական 
դատարանների վճիռների ազդեցության գնահատման չափանիշները, 
ինչը հիմք կհանդիսանա համեմատության մեջ դիտարկելու համար երկու 
ատյանների դատական ակտերը: Սահմանադրական արդարադատութ-
յան միջազգային փորձի և սահմանադրական համակարգերի զարգաց-
ման միտումների ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ սկսած XX դա-
րասկզբից` ձևավորվել են օբյեկտիվ նախադրյալներ սահմանադրական 
արդարադատության որակապես նոր համակարգի անցում կատարելու 
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համար: Դրանք առաջին հերթին վերաբերում են հասարակական հարա-
բերությունների որակական ակտիվ վերափոխումներին, ինչի լույսի ներքո 
օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականութ-
յան ապահովման խնդիրը դադարել է սահմանադրական դատարանի 
համար միայն կամ առավելապես մարդու իրավունքների պաշտպանութ-
յան խնդիր լինելուց [15, էջ 44]: Հետևապես, եթե որոշ դեպքերում միջազ-
գային դատական ատյանների, ինչպես օրինակ Եվրոպական դատարա-
նի դեպքում, դատարանի գործունեության ազդեցության և արդյունավե-
տության գնահատման ցուցիչ կարող է հանդիսանալ վերջինիս կողմից 
քննության առնված գործերի կամ մուտքագրված դիմումների թիվը, ապա 
սահմանադրական դատարանների գործունեության ազդեցության գնա-
հատման հիմնական չափանիշը հասարակական գործընթացների վրա 
նրանց իրավական ազդեցությունն է, որն ուղղված է սահմանադրական 
հավասարակշռության պահպանմանն ու հասարակության կայուն և դի-
նամիկ առաջընթացին: Համանմանությամբ, Եվրոպական դատարանի 
դեպքում ևս վերջինիս գործունեության ազդեցության գնահատատման 
հիմնական չափանիշը ներպետական իրավունքի համակարգի զարգաց-
ման վրա համաձայնագրային համակարգի ներգործությունն է: Հետաբար, 
խախտում արձանագրող վճռի հրապարակման հետ մեկտեղ խախտման 
համար հիմք հանդիսացած իրավադրույթը Համաձայնագրին հակասող 
ճանաչելով` Եվրոպական դատարանն անուղղակի ազեցություն կարող է 
ունենալ տվյալ պետության սահմանադրական կարգի և օրենսդրության 
կատարելագործման վրա: Ասվածն առավել կարևորվում է հատկապես այն 
պետությունների դեպքում, որոնք Եվրոպական դատարանի վճիռների կա-
տարման առնչությամբ չեն դրսևորում պատշաճ հետևողականություն, որի 
արդյունքում նմանատիպ խախտումները կրում են շարունակական բնույթ: 

Այսպիսով, ինչպես սահմանադրությունն առանց սահմանադրական 
դատարանի lex imperfecta ակտ է և միայն սահմանադրական դատարա-
նի շնորհիվ է դառնում lex perfecta, [16, էջ 12] այնպես էլ Համաձայնագիրը 
Եվրոպական դատարանի ու Դատարանի մեկնաբանությունների շնորհիվ 
է դառնում lex perfecta: Մեր համոզմամբ, Եվրոպական դատարանը` որ-
պես մարդու իրավունքների համաձայնագրային համակարգի պաշտպա-
նության միջոց իր գործառույթներով և, որ ամենակարևորն է, ներպետա-
կան իրավական համակարգում եվրոպական չափանիշների ներդրումն 
ապահովելու բացառիկ հնարավորությամբ գործում է որպես միջազգային 
սահմանադրական դատարան: ժամանակին զուգընթաց, պետություն-
ների կողմից Եվրոպական դատարանի նկատմամբ վստահության ամ-
րապնդման պայմաններում դատարանը միջազգային դատական ատյա-
նից վերածվել է միջազգային սահմանադրական արդարադատության 
անդրազգային համակարգի` ուղղորդող նշանակություն ունենալով ներ-
պետական իրավական համակարգերի զարգացման և իրավակիրառ 
պրակտիկայի բարեփոխման համար:  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

В процессе конституционализации европейской правовой системы, 
благодаря своим функциональным особенностям, Европейский суд по 
правам человекапостепенно укрепляет своё место и роль. Учитывая 
вышеизложенное, в рамках данной статьи, исследование преимущест-
венно направлено к выявлению характеризующих качеств Европейс-
кого суда, как органа, осуществляющего международное конституцион-
ное правосудие. 

Ключевые слова. Европейский Суд, конституционный процесс, 
международная конституционная юстиция. 
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Due to its functional features, the European Court of Human Rights is 
gradually strengthening its place and role in the process of constitutio-
nalization of the European legal system. Taking into account the above, the 
study in the framework of this article is mainly aimed at revealing the 
characteristics of the European Court as an international constitutional 
justice body. 
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ՀՏԴ 342.7 

ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ 
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՄԵՂՔԸ 

ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան  

Հոդվածը նվիրված է վնասի հատուցման սահմանադրական 
իրավունքի գործողության պայմանների ներկայացմանը։ Հետազոտ-
վել է նաև հանրային-իշխանական լիազորությունների իրականաց-
ման ընթացքում ի հայտ եկած վնասը պատճառած իրավունքի սուբ-
յեկտի հարցը, որի պարզաբանումն այդ գործում ունի զգալի կարևո-
րություն։ 

Նշվածի լույսի ներքո՝ քննարկման հատուկ առարկա է դարձել 
պաշտոնատար անձի մեղքի նշանակությունը, ում կողմից անմիջա-
պես իշխանական լիազորությունների իրականացումը հանգեցրել է 
վնասի պատճառմանը։ Այս նպատակով հոդվածում ներկայացվել է 
նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապա-
տասխան պրակտիկան, որի հաշվառմամբ էլ կատարվել են քննարկ-
վող իրավական հարցի վերաբերյալ եզրահանգումները։  

Բանալի բառեր․ վնաս, պատասխանատվություն, հանրային 
իշխանություն, պաշտոնատար անձ, մեղք, թերացում, հիմնական ի-
րավունքներ։ 

  
ՀՀ սահմանադրության 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ jուրա-

քանչյուր ոք ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրավաչափ գործողություններով կամ 
անգործությամբ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև իրավաչափ 
վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման իրավունք: Վնասի 
հատուցման պայմանները և կարգը սահմանվում են օրենքով [1]: 

Սահմանադրությամբ հատուկ նախատեսվում է, որ անձն իրավունք 
ունի պահանջելու հատուցել պետական կամ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) ու պաշտոնատար անձանց ոչ իրա-
վաչափ արարքների (օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև իրավա-
չափ վարչարարության) հետևանքով իրեն պատճառված վնասը. այս ի-
րավունքը դասվում է մարդու հիմնական իրավունքների շարքին։ 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` հիմնական 
իրավունքների միակ հասցեատերը հանրային իշխանությունն է, հետևա-
բար մասնավոր անձինք նույնիսկ բացառության կարգով հիմնական իրա-
վունքների հասցեատեր լինել չեն կարող [2, էջ 10]: 

Վնասի հատուցման իրավունքը, այսպիսով, հանդիսանում է մարդու 
հիմնական իրավունքներից մեկը, ինչը նշանակում է, որ այդ իրավունքի 
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հասցեատերը հանդիսանում է հանրային իշխանությունը՝ պետությունը և 
համայնքը։ Ելնելով նշվածից՝ օրենսդրությամբ արդեն նախատեսվում է, որ 
պետական կամ ՏԻՄ-երի ու պաշտոնատար անձանց պատճառած վնասը 
հատուցում են համապատասխանաբար պետությունը և համայնքը (ընդ-
հանրական կերպով այսուհետև՝ նաև հանրային-իրավական միավորում)։  

Ընդհանուր կանոնի համաձայն՝ իրավական պատասխանատվության 
ծագման պայմաններից մեկը հանդիսանում է վնասը պատճառած սուբ-
յեկտի մոտ մեղքի առկայությունը։ Միաժամանակ, իշխանական բնույթի 
ցանկացած գործունեություն անմիջապես իրականացվում է համապա-
տասխան իրավասությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց կողմից։  

Սահամանդրությունն իր հերթին ուղղակիորեն չի անդրադառնում 
պատճառված վնասի դիմաց հանրային իշխանության սահմանադրա-
կան-իրավական պատասխանատվության ծագման հարցում որևէ սուբ-
յեկտի մեղքի ունեցած նշանակությանը։ 

Հաշվի առնելով նշվածը և իշխանության ակտով վնասը պատճառելու 
դեպքին վերաբերող առանձնահատկությունները՝ հոդվածում քննարկվել 
են վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքի գործողության 
հարցում այն պաշտոնատար անձանց մեղքի, այսինքն՝ սեփական վար-
քագծի և դրանց հետևանքների նկատմամաբ ունեցած հոգեբանական վե-
րաբերմունքի (դրսևորման ձևն էական չէ), նշանակությունը, ում գործո-
ղությունները կամ անգործությունը հանգեցրել են անձի իրավունքների 
խախտմանը, և որի հետևանքով պատճառվել է վնաս։ Հաջորդիվ փորձ է 
արվել հիշյալ սահմանադրական իրավունքի գործողության պայմանների 
վերաբերյալ գալ որոշակի ամփոփ եզրահանգումների։ 

Վնասի հատուցման հարցում հանրային իշխանության պաշտոնա-
տար անձի մեղքի ունեցած դերը քննարկելու համար՝ առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է եզրահանգման գալ այն խնդրի շուրջ, թե ձևական-իրավա-
կան առումով ով է հանդիսանում վնասը պատճառած սուբյեկտը։  

Հանրային իշխանության մարմինների և պաշտոնատար անձանց 
գործունեության հետևանքով ի հայտ եկած վնասը պատճառած սուբյեկ-
տի հարցին կարելի է մոտենալ հետևյալ ուղղություններով․  

1. քանզի վնասը փաստացի ի հայտ է եկել որոշակի պաշտոնատար 
անձի (անձանց) գործողությունների կամ դրսևորած անգործության արդ-
յունքում, ապա վնասը պատճառողը հենց վերջինս է։ 

Այս ընկալման պարագայում, պաշտոնատար անձի կողմից պատ-
ճառված վնասը հատուցելիս հանրային-իրավական միավորումը ընդամե-
նը հանդես է գալիս որպես նրա փոխարեն պատասխանատվություն կրող 
սուբյեկտ, այլ կերպ՝ վնասի հատուցման պարտականությունը դրվում է 
այն չպատճառած սուբյեկտի վրա։ 

Վնասի հատուցումն այն չպատճառած սուբյեկտի վրա դնելու կառու-
ցակարգի կիրարկման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն այն է, 
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որ վնասը պատճառած անձը պետք է ինքը ենթակա լինի իրավական պա-
տասխանատվության, որպեսզի այն հաջորդիվ փոխադրվի այլ սուբյեկտի 
վրա։ Այս առումով տեղին են զուգահեռներն աշխատողի պատճառած 
վնասի դիմաց գործատուի քաղաքացիաիրավական պատասխանատ-
վության սահմանման հետ [3, էջ 21]: 

Հենց այս իրավիճակում էլ առանցքային է դառնում պաշտոնատար 
անձի մեղքի առկայության հարցը, քանի որ վնասի հատուցման իրավա-
հարաբերությունների ծագման չորս հանրահայտ նախապայմաններից 
մեկը, ինչպես նշվեց, վնասը պատճառած անձի մոտ մեղքի առկայությունն է։  

Եթե ելնում ենք, որ վնասը պատճառել է պաշտոնատար անձը, ապա 
վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքի գործողության նախա-
պայման է նրա մեղքը։ Եթե ոչ իրավաչափ իշխանական ակտով անձին 
պատճառվել է վնաս, սակայն այդ հարցում համապատասխան պաշտո-
նատար անձի մեղքը առկա չէ, ապա տուժողը չի կարող ակնկալել իրեն 
պատճառված վնասի հատուցում և նման պահանջ ներկայացնել հանրա-
յին-իրավական միավորմանը։ 

Այս կառուցակարգում հանրային-իրավական միավորումը հանդես է 
գալիս որպես պաշտոնատար անձի կողմից իրեն վերապահված լիազո-
րությունները իրականացնելիս պատճառած վնասի հատուցման երաշ-
խավորը։ Հանրային-իրավական միավորմանը նման կարգավիճակ տալը 
միտված է ապահովելու վնասի հատուցման պահանջի փաստացի բավա-
րարումը, քանի որ տիրապետելով նշանակալից նյութական միջոցների՝ 
այն ցանկացած պարագայում պատասխանատվության առավել հուսալի 
սուբյեկտ է։ 

Քննարկվող դեպքում (ինչպես և ընդհանուր դելիկտի պարագայում է) 
գործում է վնաս պատճառելու հարցում պաշտոնատար անձի մեղավո-
րության կանխավարկածը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Օրի-
նակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, հմ․ ՎԴ/1761/05/14 վարչական գործով 
կայացված իր որոշմամբ քննարկելով վարչարարությամբ պատճառված 
վնասի հատուցման պայամանները, արտահայտել է հետևյալ միտքը․  
«ելնելով վարչարարություն իրականացնող անձի գործառույթների բնույ-
թից՝ վերջինիս կողմից իրականացված իշխանական գործողության արդ-
յունքում անձին պատճառված վնասի հատուցման դեպքում վարչարա-
րություն իրականացրած անձի մեղքը ենթադրվում է:» [4]: 

Ամեն դեպքում, սա ընդամենն ապացուցողական կանխավարկած է 
(որոշակի ենթադրություն, որով առաջնորդվում է դատարանը կամ այլ 
իրավակիրառ), որը գործի քննության ընթացքում կարող է և հերքվել։ 

2. Այժմ անդրադառնանք վնասը պատճառած սուբյեկտի հարցի վե-
րաբերյալ հնարավոր երկրորդ ընկալմանը։ 
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Հաշվի առնելով, որ պետությունը և համայնքը գործում են (իրավա-
բանական նշանակություն ունեցող գործունեությունը իրականանցնում 
են) իրենց մարմինների և պաշտոնատար անձանց միջոցով, ապա վեր-
ջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը վերագրելի են հան-
րային-իրավական միավորմանը և հետևաբար համարվում են հանրային-
իրավական միավորման արարքները։ 

Հանրային-իրավական միավորումը կազմակերպություն է, որն իր 
գործունեությունն (առաջին հերթին՝ իշխանական) իրականացնում է սե-
փական ապարատի միջոցով։ Այդ ապարատն իր հերթին կազմված է հենց 
համապատասխան մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից։ Հանրա-
յին-իրավական միավորումը անձանց հետ ինչպես իշխանական, այնպես 
էլ մասնավոր բնույթի իրավահարաբերությունների մեջ մտնում է, դրանց 
շրջանակներում գործում է իր մարմինների և պաշտոնատար անձանց մի-
ջոցով։ 

Այսպիսով, պետական և ՏԻՄ-երը ու պաշտոնատար անձինք, իրա-
կանացնելով իրենց հանրային-իրավական գործառույթները, հանդես են 
գալիս բացառապես հանրային-իրավական միավորման անունից, և հետ-
ևաբար վնասը, որը պատճառվել է այդ ընթացքում, պատճառվել է ինքնին 
հանրային-իրավական միավորման կողմից [5, ст. 109]։ 

Գտնում ենք, որ իշխանության ակտով վնասը պատճառած սուբյեկտը 
հենց հանրային-իրավական միավորումն է, ով և կրում է իրավական պա-
տասխանատվությունը՝ տրամադրելով արդարացի հատուցում։  

Ճիշտ է, հանրային-իրավական միավորումն իր իշխանական գործա-
ռույթները փաստացի իրականացնում է սեփական մարմինների և պաշ-
տոնատար անձանց միջոցով, սակայն իրենց վերապահված արտաքին 
ներգործություն ունեցող իշխանական լիազորություններն իրականացնե-
լիս նրանց կատարած արարքները իրավական առումով պետք է դիտվեն 
որպես կատարված հենց հանրային-իրավական միավորման կողմից։ Հա-
կառակ պարագայում, առհասարակ կասկածի տակ կդրվի հանրային-
իրավական միավորման՝ որպես իրավունքի սուբյեկտի, գործելու կարո-
ղությունը։ 

Օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 27-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գործերը միանձնյա քննելիս դատավորը 
գործում է որպես դատարան, իսկ նույն օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի համաձայն՝ վճիռը կայացվում է Հայաստանի Հանրապետության 
անունից [6]։  

Նշվածից հետևում է, որ արդարադատություն իրականացնելիս դա-
տավորը՝ պաշտոնատար անձը, գործում է որպես դատարան, որը պետա-
կան ապարատի մաս է, իսկ արդարադատության ակտը կայացվում է Հա-
յաստանի Հանրապետության անունից, այսինքն՝ վերջին հաշվով որպես 
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այդ ակտն ընդունող պետք է դիտարկել հենց Հայաստանի Հանրապե-
տությանը։ 

Եթե վնասը պատճառողը հանրային-իրավական միավորումն է, ապա 
վնասի հատուցման իրավունքի ծագման համար կարող է նշանակություն 
ունենալ միայն այդ սուբյեկտի մոտ մեղքի առկայության հարցը, որը պետք 
է արդեն բացահայտել՝ հաշվի առնելով նրա իրավական բնույթի առանձ-
նահատկությունները։ 

Վնաս պատճառելու հարցում հանրային-իրավական միավորման 
մեղավորության գնահատումը անհրաժեշտ է իրականացնել անձանց 
նկատմամբ նրա ունեցած պարտականությունների պատշաճ կատարումը 
ձախողելու հանգամանքի լույսի ներքո։ Առանձին պետական կամ հա-
մայնքային ծառայողների մեղավորության վրա շեշտադրում կատարելու 
փոխարեն՝ պետք է պարզել, թե արդյոք համակարգը թերացել է անձանց 
նկատմամբ իր ունեցած պարտականությունները կատարելու, նրանց 
իրավունքները երաշխավորելու հարցում։  

Եթե իրավական բնույթ ունեցող, արտաքին ներգործությամբ օժտված 
իշխանության ակտը կայացվել է վերաբերելի իրավանորմերի խախտ-
մաբ, ոչ իրավաչափ է, ապա դա արդեն իսկ վկայում է, որ համակարգը 
թերացել է իր գործառույթները իրականացնելիս, ձախողել է իր պարտա-
կանությունների պատշաճ կատարումը, ինչում էլ հենց արտահայտվում է 
հանրային-իրավական միավորման մեղքը։  

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է պետութ-
յան պարտականությունները հիմնական իրավունքների նկատմամբ՝ նա-
խատեսելով այդ պարտականությունների երկու դրսևորում։ Ըստ այդ նոր-
մի՝ հանրային իշխանությունը պարտավոր է մի կողմից «հարգել» իսկ 
մյուս կողմից՝ «պաշտպանել» հիմնական իրավունքները և ազատություն-
ները։ Դրանով սահմանադրությունն ամրագրում է հիմնական իրավունք-
ներից բխող՝ պետության նեգատիվ և պոզիտիվ պարտականությունները 
[7, էջ 26]: 

Իրավական պետությունում հանրային-իրավական միավորման կող-
մից օրենքի խախտումը, անձանց հիմնական իրավունքները չերաշխավո-
րելը պետք է բացառված լինեն, իսկ բոլոր դեպքերում, երբ վերջինս դա չի 
կարողանում ապահովել, պետք է փաստել, որ համակարգը ձախողել է իր 
պարտականության պատշաճ կատարումը, ինչի համար էլ պետք է պա-
տասխան տա։  

Այս պարագայում առանձին վերցրած պաշտոնատար անձի կողմից 
գիտակցելը, որ նա գործում է օրենքի խախտմամբ կամ, ասենք, ցանկա-
նալն անձանց համար առաջացնել անբարենպաստ հետևանքներ կրում 
են երկրորդական բնույթ․  ավելին, երբ հանրային-իշխանական գործու-
նեության իրականացման մեջ ներգրավված են միևնույն շղթայի մասը 
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կազմող մի քանի օղակներ, ապա առանձին մեղավորներին որոշակիաց-
նելը գործնականում բարդ խնդիր է, որոշ դեպքերում անիրագործելի։ 

Հանրային-իրավական միավորումը կաշկանդված է անձի հիմնական 
իրավունքներով և ազատություններով, իսկ եթե թույլ է տալիս դրանց 
խախտում, ապա պետք է արձանագրել, որ իր գործունեությունն իրակա-
նացնելիս վերջինս թերացել է և հետևաբար պետք է կրի իրավական պա-
տասխանատվություն՝ այդ թվում պատճառված վնասը հատուցելու տեսքով։ 

Այս կապակցությամբ, ցանկանում ենք նաև վկայակոչել Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետև՝ ՄԻԵԴ) կողմից մի քա-
նի գործերով արտահայտած դիրքորոշումն առ այն, որ անձի համաձայ-
նագրային (կոնվենցիոն) իրավունքի խախտման համար Բարձր պայմա-
նավորվող կողմի պատասխանատվությունը ծագում է այն դեպքում, երբ 
դա հետևանք է ներպետական մակարդակում անձանց համաձայնա-
գրային իրավունքները երաշխավորելու իր պարտականությունը չկատա-
րելուն [8, § 26]: 

Այսպիսով, ՄԻԵԴ-ը որպես պետության պատասխանատվության 
հիմք սահմանում է նրա կողմից անձի համաձայնագրային իրավունքները 
երաշխավորելու իր պարտականության չկատարումը։ Ինչպես վերը ար-
դեն նշեցինք, հանրային-իրավական միավորումն այդ կապակցությամբ 
ունի նեգատիվ և պոզիտիվ պարտականություններ, որոնք համապա-
տասխանաբար արտահայտվում են սեփական վարքագծով անձի հիմնա-
կան իրավունքների խախտումներից զերծ մնալու և դրանք երրորդ ան-
ձանց ոտնձգություններից պաշտպանելու մեջ։  

Ակնհայտ է, որ առանձին վերցրած պաշտոնատար անձի (որոշ ան-
ձանց) մեղավոր վարքագծի առկայությունը կամ բացակայությունը չէ, որ 
պետք է կանխորոշի հանրային-իրավական միավորման կողմից անձանց 
իրավունքները երաշխավորելու իր պարտականության կատարումը կամ 
դրա ձախողումը։ Եթե հանրային-իրավական միավորումը չի գործել իրա-
վաչափ կերպով, այսինքն՝ արդյունքում խախտել է անձի իրավունքը, 
ապա արդեն իսկ թերացել է իր պարտականությունների կատարումն 
ապահովելու հարցում և պետք է կրի պատասխանատվություն։  

Օրինակ՝ դատարանում գործի տևական քննության արդյունքում ան-
ձը հայտնվում է երկարատև անորոշության մեջ, այդ կապակցությամբ 
զգում է լարվածություն, իր գործի լուծման ձգձգմամբ պայմանավորված 
ունենում է բացասական ապրումներ, ինչը հիմք է հանդիսանում նրան ոչ 
նյութական վնաս պատճառելու փաստը հաստատելու համար։  

Այս պարագայում պետությունը չի կարող վկայակոչել, որ գործը 
քննող դատավորը մեղավոր չէ, չափազանց ծանրաբեռնված էր և իրենից 
անկախ պատճառներով չի կարողացել ավարտել գործի քննությունն ու 
կայացնել դատական ակտ ողջամիտ ժամկետում։ Պետությունը փաստա-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2021  
 

  

180 

ցի չի երաշխավորել անձի արդար դատաքննության իրավունքը, համա-
կարգն այդ անձի հանդեպ իր պարտականությունների կատարման հար-
ցում ձախողվել է, թույլ տվել թերացում, որը պետք է բացառված լիներ, և 
ուրեմն անհրաժեշտաբար դրա դիմաց պետք է կրի իրավական պատաս-
խանատվություն։ 

Հիմք ընդունելով վերը հիշատակվածը՝ նշենք, որ հանրային-իրավա-
կան միավորման գործունեության արդյունքում պատճառված վնասի հա-
տուցման նախապայմաններ պետք է հանդիսանան հակաիրավական 
գործունեությունը և վնասի՝ դրա հետևանքով ի հայտ գալը։  

Հանրային-իրավական միավորման հակաիրավական գործունեութ-
յունն ինքնին հիմք է տալիս պնդելու, որ վերջինս թերացել, վրիպել է, քանզի 
ձևական առումով նրա կողմից ոչ իրավաչափ գործելը պետք է բացառվեր։  

Հանրային-իրավական միավորման թերացման գաղափարն իր մեջ 
կլանում է նրա առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից մեղավոր վար-
քագծի դրսևորման դեպքը, սակայն ունի առավել լայն բովանդակություն 
և հանրային-իրավական միավորման պատասխանատվության վերաբեր-
յալ ավելի համապարփակ ու արդարացի մոտեցում է ենթադրում։ 

Նույն տրամաբանությունն է, գտնում ենք, դրված «Մարդու իրավունք-
ների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրո-
պական համաձայնագրին կից 7-րդ արձանագրության 3-րդ հոդվածի 
հիմքում, որը սահմանում է անձի կողմից փոխհատուցում ստանալու իրա-
վունքը սխալ դատապարտման դեպքում։  

Հիշյալ հոդվածի համաձայն՝ եթե որևէ անձ վերջնական դատավճռով 
մեղավոր է ճանաչվել քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ, և 
եթե հետագայում նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռը չեղյալ է հայ-
տարարվել, կամ նա ներման է ենթարկվել այն հիմքով, որ նոր կամ նոր 
բացահայտված որևէ փաստ համոզիչ կերպով ապացուցում է դատական 
սխալի առկայությունը, ապա նման դատապարտման հետևանքով պա-
տիժ կրած անձը փոխհատուցում է ստանում տվյալ պետության օրենքին 
կամ պրակտիկային համապատասխան, եթե չի ապացուցվում, որ ժամա-
նակին այդ փաստը չբացահայտելը լիովին կամ մասամբ կախված չի եղել 
տվյալ անձից [9]: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության մասին» եվրոպական համաձայնագրին կից հմ․ 7 արձանագ-
րության բացատրական զեկույցում նշված է, որ ներկայացված հոդվածը 
կիրառելի է, երբ նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքը հաստատապես 
ցույց է տալիս դատական սխալի առկայությունը, այն է՝ դատավարության 
ընթացքում տեղ գտած էական թերացումը, որը հանգեցրել դատապարտ-
ված անձի համար ծանր հետևանքների։ Բացատրական զեկույցում ար-
ձանագրվել է նաև, որ փոխհատուցում չի կարող շնորհվել, եթե անհայտ 
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մնացած հանգամանքի ժամանակին չբացահայտվելը մասամբ կամ ամ-
բողջությամբ կախված է եղել դատապարտված անձից [10, paara 23]:  

Այս պարագայում փոխհատուցում ստանալու հիմքը դատական 
սխալն է։ Դատական սխալն արդեն միշտ պետության թերացման արդ-
յունք է, իսկ դատավարության ընթացքում պետության անունից հանդես 
եկող պաշտոնատար անձանց (դատախազ, դատավոր և այլն) մոտ մեղքի 
բացակայությունն այն ժխտող հանգամանք համարվել չի կարող։ Էական 
է միայն այն, որ այդ պաշտոնատար անձինք, իրենց վստահված գործա-
ռույթների պատշաճ իրականացումը, կամա թե ակամա, ձախողել են։ 

Ուշադրության է արժանի այն, որ անձը չունի փոխհատուցման իրա-
վունք, եթե համապատասխան հանգամանքի ժամանակին բացահայտ-
վելը մասամբ կամ ամբողջությամբ կախված էր իրենից։ Սա ընդգծում է 
այն հանգամանքը, որ եթե իրականում ոչ թե համակարգն է թերացել, այլ 
դատական սխալը տեղ գտնելուն իր վարքագծով նպաստել է դատա-
պարտվածը, ապա վերջինս փոխհատուցում պահանջել չի կարող: 

 Ամփոփելով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ եթե հանրային-իրավական 
միավորումն իր գործունեությունն իրականացնելիս զերծ չի մնացել իրա-
վախախտումներից, ապա ստացվում է, որ ձախողել է իր պարտականութ-
յունների կատարումը, թերացել է անձանց իրավունքները երաշխավորելու 
հարցում։ Հանրայն-իրավական միավորման թերացման մեջ էլ արտա-
հայտվում է նրա մեղավորությունը։  

Միաժամանակ, պետությունը և համայնքը կարող են խուսափել պա-
տասխանատվությունից, երբ կհիմնավորեն, որ վնասի պատճառումը 
պայմանավորված չէ իրենց կողմից թույլ տրված սխալով։ Նման պարա-
գայում վերջիններիս կողմից անձանց իրավունքները երաշխավորելու 
պարտականության խախտման հանգամանքը չի արձանագրվի։ 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА И ВИНА 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

АРМАН ГРИГОРЯН 
Европейский университет 

Статья посвящена представлению условий действия конститу-
ционного права на возмещение ущерба Был исследован также вопрос 
о субъекте права касаемо причинителя вреда, понесенного в ходе 
исполнения публично-властных полномочий, пояснение каторого имеет 
важную роль в этом деле. 

В свете вышеуказанного, частным предметом обсуждения стало 
значение вины должностного лица непосредственно исполнившего 
властные полномочия, привлекшее к причинению вреда. Для этой цели 
в статье также представлена соответсвующая практика Европейского 
суда по правам человека, с учетом которой и были сделаны выводы 
относительно указанного правового вопроса. 

Ключевые слава: вред, ответственность, публичная власть, 
должностное лицо, вина, оплошность, основные права. 

 
 
 

CONSTITUTIONAL RIGHT TO COMPENSATION FOR DAMAGE AND 
THE GUILT OF THE PUBLIC AGENT 

ARMAN GRIGORYAN 
European University 

The article is devoted to the presentation of the conditions necessary for 
the operation of the constitutional right to compensation for damage. The 
issue of the subject causing damage in the execution of public authority has 
also been examined, the clarification of which plays an important role in this 
case. 

In light of the above, the particular subject matter has been the relevance 
of the official’s guilt, straightforwardly implementing public authority. For that 
purpose, the article also contains the relevant practice of the European Court 
of Human Rights, which is taken into consideration while making conclusions 
concerning the mentioned legal issue.  

Keywords: damage, responsibility, public authority, official, guilt, 
mistake, basic rights. 
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THE PROBLEMS OF IDENTITY TRANSFORMATION IN THE 
PROCESS OF POLITICAL MODERNIZATION 
MARIAM MARGARYAN, LUSINE NIKOGHOSYAN  

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The article substantiates the theory of political modernization as a 
general model for managing global and glocal political processes. 
Proceeding from the logic of S. Huntington’s “the third wave” of 
democratization, the authors of the article have systematically observed 
the mechanical dichotomy of “traditional-modern” values, the vectorial 
nature (only liberalization) and the “westernization” of the process of 
building a “modern society”, which led to ontological transformations. 
According to the authors, the crises of political development caused by 
the latter can only be overcome by a civilized dimension of political 
modernization. Political modernization is defined as a development 
process, the institutional changes of which are viable if they consolidate 
political institutions and build citizens’ political consciousness. At the 
same time, there is a justified opinion that with the help of new 
information and communication technologies, the “soft power” as a 
player in the management of ethnic policy, develops texts and agendas 
of political development full of inaccuracies, creates various scenarios 
of tolerance. According to the authors, tolerance, as an instrument of 
“soft power” should not be perceived as a concession and ensuring the 
formal viability of political power by the mechanical rejection of ethno-
national identity. It is proposed to carry out political management using 
a scientific and analytical paradigm, which allows us to consider 
the convergence of national, political and civic identities in the 
three-dimensionality of past-present-future as a condition for 
normal modernization of the society. 

Keywords: political modernization, democratic transition, 
civilizational dimension, national identity, ethnic identity, soft power, 
smart power, tolerance, political-civil identity, scientific-analytical 
paradigm. 

 
The Evolution of the Value System of Political Modernization 
Due to intentional or situational changes, the process of political 

modernization ensures the qualitative development of democratic institutions 
of the political system. As part of the wave of democratization [1, p. 68-75], 
all the states were modernized, with the difference that the qualitative nature 
and results of the changes taking place were very different for their political 
system [2, p. 94-95]. It should be noted that is with these considerations that 
the process of political modernization has socio-ethno cultural value 
orientations. Taking as a starting point the principles developed by K. Marx, 
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M. Weber, A. Tokfili, V. Pareto and T. Parsons, the theorists of political 
development and modernization in 1950 conventionally divided societies into 
traditional and modern ones. The ideologist of modernization Sh. 
Eisenstaedt considered the transition to a modern society a linear process of 
change, which by its revolutionary nature was established in the 17-19 
centuries in Western Europe, North America and spread to South America, 
Asia and Africa in the 19-20 centuries [3, p. 13-14]. It was the integrity of 
these complex changes that prompted a revision of the “modernization” 
concept, valuing the dichotomy of the traditional and modern embodiment 
of varied changes in the development that have taken place in newly 
independent countries since 1950. Already in 1950, due to the collapse of 
the European colonial empires, the independent countries of Asia, Africa and 
Latin America were offered a strictly linear program of liberal-democratic 
transition from liberalism to modernity, where the United States and Western 
Europe were presented as countries that were constantly innovating on the 
characteristics of modernity [6, p. 112].  

Overall, presenting modernization as a special value-oriented direction 
of institutional development, the theorists of that time (J. Almond, D. Powell, 
L. Pai, S. Huntington, etc.) were convinced that the result is registered in this 
process due to the development of capitalism, national economy and 
technology in the society. The process of decolonization started with this 
theoretical generalization, according to which nations could self-liberate 
independently, and in the context of independence, self-modernize and self-
realize based on the western example. As a result, the mechanical 
“westernization” became the main feature of the first stage of the 
modernization theory [4, p. 202-203]. The operation of such modernization 
in African-Latin American countries has shown that in reality the clash of 
traditional social structures and mentality leads to the corruption of power 
relations, arbitrariness of bureaucracy, increased poverty of the population 
and consequently leads to alienation and marginalization. Based on the 
obtained results, the theorists of political modernization in 1970-80 
concluded that the processes of modernization are conditioned by ethnic and 
social-cultural factors (anthropological type, national identity, the degree of 
acceptance of universal norms, the goal of political development). In fact, the 
modernization could be carried out only under conditions of the natural 
modernization of the political essence of the value system of the national 
identity of the social strata and in the conditions of continuous development 
of political, civil identity. 

Meanwhile, the changes made for the mentioned goals as a vector, by 
constantly monitoring the ascending and irreversible liberal process, have 
pushed out the civilizational aspect and the issue of the social price of 
modernization [8, page ]. Back in the mid of 1970, the shortcomings of the 
modernization vector model were revealed. As a result, the principles of 
modernization were severely criticized, especially in the context of tradition-
modernity dualism [8, page 7]. In this context, S. Huntington having an 
institutional approach as a starting point developed a concept according to 
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which the modernization on one hand was determined by the degree of 
participation of civil competition and by the degree of institutionalization 
and the purpose of participation on the other hand [2, p. 29]. Indeed, as the 
Latin American-African experience of political development shows, the 
military coups were preceded by a long struggle to establish political stability 
by restoring the constitutional order, as the countries were immersed in the 
crises of political development (distribution, mobility, participation, identity, 
legitimacy).  

However, given the overthrow of the dictator A. Salazar (1889-1970) 
regime during the Carnation Revolution in Portugal and the beginning of the 
“third wave” of democratization by S.Huntington the policy of change strategy 
aimed at building a “modern society” in Latin America and Africa in 1970s 
and 1980s has been criticized and amended. 

First, the appropriateness of changing the vector (liberalization) was put 
under question, then the format of “westernization”, since the combination of 
traditional and modern institutions in countries with different civilizational 
dimensions (Turkey, Egypt, India) leads to different results. Based on all this, 
the political modernization was defined as a development process 
capable of introducing institutional innovations, by mobilizing the 
national resources and by socializing the citizens. As such, it seeks to 
achieve national unity, agreement (of pact) and consolidation by overcoming 
social and ethnic differences, establishing new rules of the game, and 
creating new institutions responsible for the modernization of the political 
system. With these considerations, a civilized approach to modernization 
was adopted, emphasizing its paramount importance in the development of 
ethno-national phenomena, as it radically changes the operating conditions 
of a nation or ethnic group. 

“Soft power” as a Player in the Management of Ethnic Politics 
Guided by the principle that democracy is a vector liberal process in the 

course of political modernization, the post-Soviet political elites 
institutionalized the state power without taking into account the problems of 
the African-Latin American democratic transition. This led to the emergence 
of political development crises (identity, distribution, participation, legitimacy) 
and poor quality democracy in those countries. In this respect, L.Diamond 
made a remarkable observation: “the democracy in post-communist 
countries is a superficial phenomenon with bad governance ... The elections 
become a competition between corrupted and clientele parties. There are 
parliaments and local self-government bodies that do not represent an 
agenda of public interest. There are constitutions that do not provide 
constitutionality “. In fact, in the process of political modernization, the ethnic 
politics with the value of elite public relations, as well as conditioned by the 
application of principles of liberal-nationalist ideology, became the basis for 
the use of hard or soft power. The experience of political modernization of 
African, Latin American and post-Soviet countries proves that ethnic policy 
is of paramount importance, especially from the point of view of 
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democratization of the state institution and development of an international 
image.  

In order to understand the nature and essence of the strategy of the 
state’s national policy, first it is necessary to study what ideological principles 
it is based on. Gathering the problems of implementing various (soft, hard) 
strategies used in the process of political modernization in Africa, Latin 
America and post-Soviet countries, today it is necessary to accept that to 
smooth out the differences between tolerance, coexistence and soft 
assimilation, game mechanisms of hybrid implementation of ideologies 
were put at the core of this. Summarizing the existing experience, it should 
be admitted that despite various ethno-political strategies and 
hybridization of ideologies, the use of its pure (soft, hard) forms in this 
process is obvious. In this context, especially with the development of new 
information and communication technologies, the choice of communication 
content used by soft or hard power plays a key role, due to the tendency to 
create a consolidated communicative space of interethnic relations. The 
modernization policymakers continue to work diligently to destroy or 
undermine the integrity of ethnic space. At the first glance, the space seems 
to have lost its role of defending the sovereignty. It is obvious that the 
communication transmitted by the representatives of the “soft power” in 
different parts of the world crosses the border of any country, as modernity 
flows as a fast-flowing river (flooded river) destroying all border checkpoints 
[8]. Liquid modernity is a metaphor for postmodernity. That is, if the society 
in the times of modern was gradually changing its former “stable” format, 
then modernity, by its turbulent nature provides many opportunities for 
change, assuming a personalized perception of reality. Accepting as a 
starting point the fact that the changes are aimed at allegorical perceptions 
of reality, Z. Baumann, justified the need to quickly transform the reality 
through an individual by the development of flexible communication. In fact, 
Z. Baumann tries to generalize the humanity by individualizing the society 
[9]. With a view of implementing that approach, new information and 
communication technologies and various scenarios of political turbulence 
began to be used actively. Moreover, along with the growth of ethnic 
diversity, competition and interethnic subcultures at global and glocal levels, 
any state faces the dangers and challenges threatening its identity. Naturally, 
in this process the interests of ethnic majorities and minorities, natives 
(autochthonous) and newcomer ethnic groups can be manipulated by “soft 
power” for the sake of power, resources and self-affirmation. In that case, the 
political authorities of developing countries still cannot use the game logic of 
globalization opportunities to respond to challenges through the 
development of interethnic communication. Meanwhile, the trends in the 
development of national, political and civil identity, ethnic coexistence are 
determined by the intensity of their domination. Within the context of 
postmodernity it is important to distinguish between the following types of 
interethnic relations - the first is constructive and symmetric, which 
implies that the ethnos “They” (unknown, alien) and its typical culture is 
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perceptible, understandable and acceptable. The second type, which is 
destructive and asymmetric, where the ethnos “They” (unknown, alien) is not 
perceptible, understandable and acceptable. Given that ethnos is never 
static and as a living organism, it is in a movement assuming dynamic 
equilibrium, it can be stated that it is conditioned by an impulse being outside 
that system; it has its own degree of stability. The latter is not determined by 
the size of the population; it is determined by the qualitative characteristics 
of communication links. This makes the ethnos stable, that is, capable of 
transforming and creating external and internal communication links in 
accordance with the challenges. In fact, ethnos as a living organism is 
coordinated by traditions formed through the period of time, by geographical 
and anthropological features. It is based on the latter that ethnos due to the 
members, which transmit various communicative connections, accept and 
divide the world into ours -”We” and strangers- “They”. Due to the content 
of communications, ethnos develops mechanisms of confrontation and 
cooperation with others.  

Based on the values of “We” and “They” the nature of interethnic 
communications becomes dominant in the consciousness of ethnic groups 
in the three-dimensionality of past-present-future. The process of this ethnic 
communication proves that current postmodern world is a world of interethnic 
communications, migration and unfinished ethno genesis. “We” and “They” 
opposition becomes a tool of ethnic mobilization in the context of a certain 
value of interethnic communication, the ideological basis of which is a hybrid 
ideology dominated by the national identity and values. Primordialists in 
politics proceed from the conclusion that every nation, anthropologically and 
culturally homogeneous, has its own cradle, its historically owned land, on 
the territory of which it must self-determine creating a mono-ethnic state. This 
provision coordinates the following main value components of ethno-national 
vitality - territorial, linguistic, religious and self-determination. 

This summarizes the indisputable assertion in ethno-politics that there is 
an inseparable uniting connection between the land and the ethnos. This 
approach sums up the statement about the need for compatibility of 
territorial and political borders with the ethnic ones. Certain ethnic 
territories with their cultural-linguistic and other peculiarities are declared 
vital for a certain ethno-national unit. The political problems caused by 
language differences are one of the most difficult ones. It was W. Altermatt’s 
valid point that ethnic cleansing first occurs in the brain, that is, at the level 
of symbols and language [10]. That is why the state implements a special 
language policy, develops special laws on language. At the same time, the 
behavior of authorities and other political actors is developed based on ethno 
politics, which is realized through “hard” or “soft” forces. It is obvious, that in 
postmodern period the “soft power”, which is responsible for the principles of 
tolerance and citizenship, has become an alternative to the force of ethno-
nationalism. In this sense, the principles of tolerance were actively 
disseminated on November 16, 1995, in Declaration 5.61 of the General 
Conference of UNESCO. Within the framework of this document, the role of 
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both - the state and the civil society was highlighted in perceiving the cultural 
diversity, forms of self-realization, expression of a person’s individuality and 
public coexistence. However, the principle of tolerance /as well as the 
freedom associated with it/ is not a policy against identity, but the means of 
generating respect towards coexistence and the existence of another. 
However, this should not become a source of manipulation, just as after the 
1994 Bishkek ceasefire between Karabakh, Armenia and Azerbaijan the 
OSCE Minsk Group ignored the security of the Republic of Artsakh /as an 
unrecognized state/ as a result of its policy of equality and neutrality. This 
was evident during the April 2016 aggression, and especially during the 44-
day war of 2020, and the tragic consequences that followed. In our opinion, 
by displaying and promoting such tolerance, the authorities first expected to 
discover in this way the possibilities of changing the identity of the conflicting 
parties in game logic and then reduce the growing conflicting values of 
postmodernism to a glocal level by manipulating the conflicting social and 
civilizational dividing lines. In this context, the conflict with constantly 
changing social values due to the expansion of social differentiation, the 
increase in the diversity of subcultures and the intensification of 
communication between cultures deepens even more, which leads to an 
identity crisis. For this reason as well, the document in the context of 
“unrecognized states” and “color revolutions” in post-Soviet space has been 
and is still criticized. The main challenges of the 21st century are not to view 
the soft power as a player in normal modernization, but to make the identity 
crisis playful. Saying the identity here, we mean the individual's acceptance 
of ethnic, national, political, civic values as a condition for self-realization of 
his “Self”. Soft power based on stereotypes in society uses tools to create a 
positive (as well as negative) image of ethnic cultures. Thus, tolerance 
implies not only acceptance of cultural diversity, respect for self-expression, 
but also ensuring security, which allows us to replace the culture of war with 
a culture of cooperation. Tolerance as a soft power tool should not be seen 
as a concession to ensure the viability of political power through mechanical 
denial of identity. However, summing up the activities of the “soft power” in 
the newly independent post-Soviet countries, it can be stated that tolerance 
is deliberately exploited, presenting it as a means of eliminating or 
neutralizing the aggressive expressions of identity in multiethnic society or in 
glocal spaces. This circumstance allowed the “soft power” to misinterpret the 
tolerance by becoming a participant in “color revolutions”. Meanwhile, the 
experience of democratic transition shows that ethno-political strategy 
developed on the basis of tolerance, which will be aimed at resolving the 
ethnic conflicts, may differ in its tactical results. First is the ethno-political 
demarcation that is applicable in case when there is no conflict based on the 
historical memory in interethnic relations. This is a realistic tactic, if there is 
an environment of relatively ethnic tolerance and the existing problems are 
resolved within the framework of constitutional norms. The second option is 
that public perceptions are virtualized and illusory that tolerance will solve all 
problems. Such a policy leads to the situation when the authorities do not 
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control the violation of the rights of national minorities, do not solve the 
problems of natives. In these conditions the tension arises, which either 
escalates into an armed conflict, or it is manipulated or archived. The third 
option - the development of civic identity requires the creation of a culture of 
cooperation. Since the multiple communication technologies (Facebook, 
Viber, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) on one hand and the format of civic 
modern participation (through Facebook, YouTube comments, online 
publications, video blogs) on the other hand caused the need to dispute the 
effectiveness of existing communication mechanisms, are the politicians able 
to provide the “public space” where the person becomes a citizen and is able 
to form a political offer and demand. In “information-knowledge-artificial 
intelligence” society, the “soft power” can no longer be viewed in the context 
of purely international relations. According to J. Nye, the “soft power” should 
be viewed as an integral part of the leaders and the ruling elite of the state, 
being a “smart power” that ensures the internal political stability pursuing the 
aim of modernization of the state identity in the system of modern 
international relations [12]. From this point of view, Nye distinguishes the 
following skills that determine the effectiveness of the “soft power” - 1) 
emotional balance, 2) foresight and 3) feedback-based communication [13]. 
Given the need for convergence of the above three skills, it should be noted 
that it is only through them that the elites in the political era, realizing the 
imperatives of natural normalization, develop institutional sub-systems of 
national, political and civic identity. Considering these factors, it is 
necessary to exercise political governance through a scientific and 
analytical paradigm, which allows the natural modernization in the 
three-dimensionality of past-present-future. 
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ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում քաղաքական արդիականացման տեսությունը հիմնավոր-
ված է որպես գլոբալ և գլոկալ քաղաքական գործընթացների կառավար-
ման ընդհանուր ձևաչափ: Ելակետ ընդունելով Ս. Հանթինգթոնի ժողովր-
դավարացման «երրորդ ալիքի» տրամաբանությունը` հոդվածի հեղինակ-
ները համակարգված դիտարկել են «ավանդական-արդիական» արժեք-
ների մեխանիկական դիխոտոմիան, «ժամանակակից հասարակութ-
յուն» կառուցելու գործընթացի վեկտորայնությունը (միայն ազատականա-
ցում) և «արևմտականացումը (westernization)», որոնք հանգեցրել են գո-
յաբանական այլակերպումների: Վերջիններով պայմանավորված` քաղա-
քական զարգացման ճգնաժամերը, ըստ հեղինակների, կարելի է հաղթա-
հարել միայն քաղաքական արդիականացման քաղաքակրթական չափ-
մամբ: Սահմանված է քաղաքական արդիականացումը որպես զար-
գացման գործընթաց, որի իրականացրած ինստիտուցիոնալ փոփո-
խությունները կենսունակ են, եթե մոբիլիզացնելով ռեսուրսները հա-
մախմբում և հարատև սոցիալականացնում են քաղաքացիներին։ Միև-
նույն ժամանակ հիմնավորված է կարծիք, որ օգտագործելով տեղեկատ-
վահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաները «փափուկ ուժը» որպես 
էթնիկական քաղաքականության կառավարման դերակատար մշակ-
վում է անորուշություններով հագեցած քաղաքական զարգացման տեքս-
տեր և օրակարգեր, ստեղծվում է տոլերանտության տարբեր սցենարներ: 
Հեղինակների կարծիքով, որպես «փափուկ ուժի» գործիք տոլերանտութ-
յունը չի կարելի ընկալել որպես զիջում և էթնոազգային ինքնության մե-
խանիկական մերժման գնով քաղաքական իշխանության ձևական կեն-
սունակության ապահովում: Առաջարկվում է քաղաքական կառավարում 
իրականացնել գիտավերլուծական հարացույցի (պարադիգմայի) օգ-
նությամբ որը հնարավորություն է տալիս անցյալ-ներկա-ապագա 
եռաչափության մեջ դիտարկելու ազգային, քաղաքական և քաղաքա-
ցիական ինքնությունների կոնվերգենցիան որպես հասարակության 
բնականոն արդիականացման պայման:  

 Բանալի բառեր. քաղաքական արդիականացում, ժողովրդավարա-
կան անցում, քաղաքակրթական չափում, ազգային ինքնություն, էթնիկ 
ինքնություն, փափուկ ուժ, խելացի ուժ, տոլերանտություն, քաղաքական 
և քաղաքացիական ինքնություն, գիտավերլուծական հարացույց:  
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МАРИАМ МАРГАРЯН, ЛУСИНЕ НИКОГОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
В статье обосновывается теория политической модернизации как 

общая модель управления глобальными и глокальными политическими 
процессами. Исходя из логики “третьей волны” демократизации С. 
Хантингтона, авторы статьи систематически изучили механическую 
дихотомию “традиционных-современных” ценностей, векториальный 
характер (только либерализация) и “вестернизацию” процесса 
построения “современного общества”, что привело к онтологическим 
трансформациям. По мнению авторов, кризисы политического разви-
тия, вызванные последним, могут быть преодолены только цивилизо-
ванным измерением политической модернизации. Политическая 
модернизация определяется как процесс развития, институциональные 
изменения которого жизнеспособны, если они укрепляют политические 
институты и формируют политическое сознание граждан. В то же время 
существует обоснованное мнение, что с помощью новых информа-
ционно-коммуникационных технологий “мягкая сила”, как игрок в 
управлении этнической политикой, разрабатывает тексты и повестки 
политического развития, полные неточностей, создает различные 
сценарии толерантности. По мнению авторов, толерантность, как 
инструмент “мягкой силы”, не должна восприниматься как уступка и 
обеспечение формальной жизнеспособности политической власти 
путем механического отказа от этнонациональной идентичности. 
Предлагается осуществлять политическое управление с использова-
нием научно-аналитической парадигмы, позволяющей рассматривать 
конвергенцию национальной, политической и гражданской идентич-
ностей в трехмерности прошлое-настоящее-будущее как условие 
нормальной модернизации общества. 

Ключевые слова: политическая модернизация, демократический 
переход, цивилизационное измерение, национальная идентичность, 
этническая идентичность, мягкая сила, умная сила, толерантность, 
политико-гражданская идентичность, научно-аналитическая парадигма. 
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ON SEVERAL INSTITUTIONAL ASPECTS OF PRE-

REVOLUTIONARY DEMOCRATIZATION PROCESS IN POST-
SOVIET STATES (CASES OF ARMENIA AND UKRAINE) 

TIGRAN MUGHNETSYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The paper aims to examine the institutional environment in post-
soviet states before and after the revolutionary processes that triggered 
democratization, particularly in Armenia and Ukraine. The particular 
institutions that were examined are the following: the electoral system, 
the form of governance. The paper outlines the constitutional 
manipulations in both countries, that set the ground for the political and 
institutional crisis. The paper also describes the common features that 
preceded political and civic action.  

Keywords: institutional environment, post-Soviet states, Armenia, 
Ukraine, revolution, electoral system. 
 

After the collapse of the USSR, the Soviet republics along with the socio-
political issues inherited Soviet institutions. Institutions are the key concept 
of this paper, in order to understand the notion of institutions I will apply to 
Douglas North’s broad definition which is “Institutions are the rules of the 
game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that 
shape human interaction. In consequence they structure incentives in human 
exchange, whether political, social, or economic. Institutional change shapes 
the way societies evolve through time and hence is the key to understanding 
historical change” [1]. In some cases, for Soviet republics publicly declared 
aim of democratization has stagnated in the transitional stage. This process 
was described as follows “in some countries democratic consolidation is 
already completed, democratic institutions and procedures are rooted, in 
other countries same institutions and procedures are combined with non-
democratic, authoritarian ones, in others democratic procedures are used as 
facades to cover new brands of autocratic regimes” [2]. 

Michael McFaul, describing the transition of a post-communist country 
from the “ancient regime” to a democratic one, outlines opposing non-
cooperative relations of their actors. McFaul pictures three scenarios of 
democratization of communist regimes, which are also applicable to the 
modern political processes and movements in the post-Soviet dimension. 
The first one is when “the mode of transition that most frequently produced 
democracy was an imbalance of power in favor of the democratic challengers 
to the ancien regime․ Revolutionary movements from below—not elites from 
above—toppled communist regimes and created new democratic 
institutions. A second mode of transition is when the distribution of power 
favors the rulers of the ancien regime, a configuration that results in 
autocracy. In a third mode of regime change, when the distribution of power 
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was more equally divided, the range of outcomes in the post-communist 
world has been wider than liberal democracy. These strategic situations have 
produced pacted transitions leading to partial democracy, or protracted and 
oftentimes violent confrontations leading to either partial democracy or partial 
dictatorship” [3]. The latter is a regime that many nowadays describe as 
hybrid. This can be projected onto the whole course of Armenia’s and 
Ukraine’s history. In spite of the fact, that the process of independence and 
communist regime toppling in Armenia from grassroots, its democratization 
was very slow and proceeded towards democracy with little steps, and finally 
found it in hybrid state. While at the same time has gone through various 
regime changes and fluctuations. The aforementioned is concisely illustrated 
in McFaul’s chart which refers to the period of gaining independence [4, p. 
220]. Attempting to foresee the democratic achievements of the Post-Soviet 
states Karl Terry Lynn and Philippe Schmitter stress the importance of 
“defining borders” [5] in the process of democratization. In other words, 
similar Soviet-designed institutions have been immanently transforming 
under various internal and geopolitical impulses they received, that shaped 
institutions and institutional environment of the post-Soviet states uniquely. 
Arguably, the democratic achievements of Ukraine in the mid-2000s 
compared to Armenia, are the fruit of having peaceful borders, appealing 
geopolitical situation in the frame of global economic development. However, 
currently it is true to say that both countries find themselves in a state of 
partial democracy, but are making a strong bid for sustainable democracy. 
Though it is important, to note that while Ukraine has rich experience in that 
sphere, it is a very unfamiliar situation for Armenia.  

In and of itself, both the Ukrainian Maidan and Armenian Velvet 
Revolution within a frame of neo-institutional paradigm should be considered 
as a critical juncture, the results and desirable outcome of which should set 
path dependency for the future developments of the institutional 
environment. The modification and democratic consolidation of legal-political 
institutions are imperative for preventing a democratic downturn. To mitigate 
the rigour there is a need to clarify that path dependency is not a completely 
deterministic destiny rather “path dependence has to mean, if it is to mean 
anything, that once a country or region has started down a track, the costs 
of reversal are very high. There will be other choice points, but the 
entrenchments of certain institutional arrangements obstruct an easy 
reversal of the initial choice. Perhaps the better metaphor is a tree, rather 
than a path. From the same trunk, there are many different branches and 
smaller branches. Although it is possible to turn around or to clamber from 
one to the other – and essential if the chosen branch dies – the branch on 
which a climber begins is the one she tends to follow” [6].  

Thus, in the context of democratization both the Maidan and Velvet 
Revolution became catalyzers, the articulated demands of which had to 
shape the upcoming institutional characteristics.  

While speaking about institutions in an abstract way there is also a need 
to specify the scope of observing institutions. Both Ukraine’s and Armenia’s 
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electoral institutions are significant in the public discourse. In two countries 
the constitution guarantees that “people shall exercise their power through 
free elections, referenda” [7] and “expression of the will of the people is 
exercised through elections, referendum and other forms of direct 
democracy” [8] as in every liberal democracy. However, in semi-democratic 
regimes elections are considered as a periodically held, formal procedure, 
the aim of which is to satisfy the political demands of the internal and external 
actors of incumbent regimes. “The distinction between electoral democracy 
and electoral authoritarianism builds upon the common affirmation that 
democracy requires elections, but not just any kind of elections” [9]. This 
interim state is, on one hand, the result of the lack of capacity for the regime 
to seize the authoritarian power, on the other hand, potency of pro-
democratic powers not to allow democratic regress. In this situation, 
elections carry out a very important function by redistributing the political 
power, values and resources. This type of regimes in professional literature 
is called electoralistic. In the context of electoral institution, the purpose of 
revolutions is to eliminate the electoralism, increase the value of elections 
and overcome the legitimacy crisis.  

Before assessing and analyzing the impact of the electoral system of 
Armenia and Ukraine, it is important to evaluate the similarities and 
differences, causal relations of the political systems of Armenia and Ukraine, 
their elements, the political culture, as well as proper revolutions.  

With the constitutional changes of 2015, Armenia transferred from a 
mixed system of governance into a parliamentary system. The constitutional 
changes in public discourse were accompanied by the apology that 
“parliamentarism is the main highway to democratization. [10] Nonetheless, 
according to an opposing opinion, which was stated in the OSCE/ODIHR 
report suggesting that “the amendments were designed for the incumbent 
President and ruling party to retain power” [11], the time has shown, the 
advocates of that suggestion were not completely wrong. For more 
illustrative demonstration it is proper to apply Zaznaev’s modified index [12] 
based on Krouwel’s model [13]. As a result, from the indexation of 10 
variables: a) presidential elections; b) holder of executive power; c) 
appointment of prime minister; d) appointment of other members of 
government; e) forming of new government; f) resolution of no confidence; 
g) legislative initiative; h) president veto; i) parliament dissolution; j) 
compatibility of deputy mandate for the political system of Armenia in 2005 
and 2015 years of constitutional changes, we get the following. In 2005 both 
parliamentary and presidential indexes equaled 5, which means that we have 
here a balance of parliamentary and presidential power typical for mixed 
systems. In 2015 with the constitutional changes, the presidential index 
plunges to 1.5 while the parliamentary index logically rises to 8.5. These 
numbers clearly illustrate the shift of power to the parliament and its dominant 
role in today’s political system of Armenia. 

The instance of Ukraine is quite peculiar. In Ukraine the constitutional 
changes were made for resolving ad hoc political issues. The 2004 
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constututional changes that were aimed at limiting the presidential power and 
its handover to the parliament were deemed unconstitutional since several 
procedural misconducts were made during their approval. And then a 
decision was made to adapt all the legal acts to the 1996 constitution [14] ․ 
In the special opinions of two of Ukraine’s Constitutional Court’s members it 
is stated that the Constitutional Court only assumed the right to assess the 
2004 constitutional amendments, but had no right to change the system of 
government [15] [16].  

This curious case, that implied the cancellation of six years’ operating 
constitutional rule and the extension of president Yanukovich’s power. This 
statement finds place in Venice Commission’s report: “It also considers 
highly unusual that far-reaching constitutional amendments, including the 
change of the political system of the country - from a parliamentary system 
to a parliamentary-presidential one - are declared unconstitutional by a 
decision of the Constitutional Court after a period of 6 years” [17]. 

During the political crisis of 2014, the 2010’s decision was revised and 
Ukraine returned to the constitution of 2004 [18]. In this way an attempt was 
made to retrieve president Yanukovich’s jurisdiction, which he had seized in 
2010. 

Without going through the details and evaluating the tug of war of power, 
it is important to measure the current index of the governmental system. By 
the application of the same model, we get 6.5 for the presidential index, and 
consequently 3.5 for the parliamentary index. This indicates that in spite of 
the fact that neither the president nor the parliament are dominant, the 
president has bigger influence in a relatively balanced system. 

It is crucial to note that while according to the Freedom House’s reports 
Armenia belonged to the partially free category, Ukraine after the Orange 
Revolution has steadily advanced into the list of free countries since 2006 
[19]. Even though the 2010 presidential elections “met most OSCE 
commitments and other international standards for democratic elections and 
consolidated progress achieved since 2004. The process was transparent 
and offered voters a genuine choice between candidates representing 
diverse political views”, and the only exemption was regarded “existing 
election law,… ,constitutes a step backward compared to previous 
legislation” [20], in 2011 [21] Freedom House indicated regress of freedoms 
and returned Ukraine to the category of partially free countries, where it still 
is. It is interesting that though one year after the 2004-2005 Orange 
Revolution Ukraine managed to considerably increase its democratic 
standarts, after the Euromaidan democratic process either stagnated or 
advanced very slowly. This comes as a result of various factors, the most 
remarkable of which would be the external dimension, Crimea, Donetsk-
Lugansk issues, as well as the electoral system. 

Considering the two proper revolutions there is a need to distinguish 
some superficial and fundamental causes and their supporting factors. In 
case of the Velvet Revolution, it was president Serzh Sarkisisan’s breach of 
promise of not bidding Prime Minister’s position, and in the case of Maidan, 
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it was Viktor Yanukovich’s refusal to sign the promised and long-anticipated 
Association Agreement with the EU. In fact the two revolutions are the result 
of the alienation of the public from the public power and deep political 
deprivation, the bases of which were the political speculations of the 
constitution. This, nonetheless, does not imply that constitutional 
manipulations completely and solely determined the revolutions. But 
generalizing, we can state that revolutions become possible when political 
deprivations, predetermined by the dysfunctionality of institutions such as the 
electoral institution, parliament, etc., are accompanied by the existence of 
effective formats of materialization and formalization of the deprivation.  

Attempting to evaluate the presence and the level of comparability of 
such formats in Ukraine and Armenia it is worth noting that those formats 
derive from the extent of the civil society’s development and civic 
engagement.  

For a proper substantialization we will adhere to S. Msryan’s and D. 
Manukyan’s quantitative research on civic engagement’s degree in EU 
Eastern Partnership countries [22]․  

In that article, civic engagement is divided into three categories: electoral 
turnout, engagement in protest activities and engagement via civic 
organizations, which are divided into factors: vote in elections: local level and 
vote in elections: national level for electoral turnout; active/inactive 
membership: labor union, active/inactive membership: political party, 
active/inactive membership: environmental organization, active/inactive 
membership: humanitarian or charitable organization, active/inactive 
membership: consumer organization, active/inactive membership: self-help 
group, mutual aid group for engagement via civic organizations and political 
action recently done: signing a petition, political action recently done: joining 
in boycotts, political action recently done: attending peaceful demonstrations, 
political action recently done: joining strikes, political action recently done: 
any other act of protest for engagement in protest activities. By measuring 
all the components Msryan and Manukyan conclude that the civic 
engagement level is equal in Armenia and Ukraine with a score of 1.019 and 
1.024 out of 1.5 respectively. For comparison, third-placed Georgia scored 
0.97. There are mainly identical numbers in the electoral turnout, more or 
less comparable in protest activities and entirely different for engagement via 
civic organizations: Armenia’s indicators in that variable are low, while 
Ukraine’s are high. By summing up, we can reaffirm that the forms and 
formats of consolidating exist in the Armenian and Ukrainian institutional 
environment to a relatively high extent [23, p. 94].  
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ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՆՉ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՈՐՈՇ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՑԻՈՆԱԼ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ինստիտուտցիոնալ միջավայրը հեղա-
փոխությունից առաջ և հետո Հայաստանում և Ուկրաինայում, որոնք հան-
գեցրել են ժողովրդավարացման գործընթացների։ Մասնավորապես դի-
տարկվում են կառավարման, ընտրական համակարգերը, քաղաքացիա-
կան ներգրավվածությունը։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում նաև 
սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք հանգեցրել են քաղաքա-
կան ճգնաժամերի։ 

Բանալի բառեր. ինստիտուցիոնալ միջավայր, հետխորհրդային 
երկրներ, Հայաստան, Ուկրաինա, ընտրական համակարգ։ 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ (ПРИМЕР АРМЕНИИ И УКРАИНЫ) 
ТИГРАН МУГНЕЦЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
В статье исследуется институциональная среда до и после рево-

люций в Армении и в Украине, с которых начался процесс демократи-
зации. В частности, рассматриваются избирательные системы, форма 
правления и степень гражданской вовлеченности. В работе также 
задета тема конституциональных изменений, которые стали причиной 
институционального и политического кризиса. 

Ключевые слова: институциональная среда, постсоветские страны, 
Армения, Украина, избирательная система. 
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ՀՏԴ 329 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՄԱՆԵ ԱԹԻԿՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Հոդվածում դիտարկված է հանրային քաղաքականության ինս-

տիտուցիոնալ արդիականացման հրամայականները: Հիմնվելով 
այն թեզի վրա, որ հանրային քաղաքականությունն արժեքային բազ-
մաչափ երևույթ է և ենթադրում է ավանդական և արդիական ար-
ժեքների ներդաշնակում, հեղինակը դիտարկել է «լավ կառավար-
ման» սկզբունքերի մեխանիկական ներդրումը հանրային քաղաքա-
կանություն: Այդ համատեքստում, ներկայացված է «ոչ լավ կառավա-
րում» շրջանառվող հասկացությունը: Հեղինակն անհրաժեշտ է հա-
մարում ՀՀ-ում «թավշյա հեղափոխություն»-ից հետո ընդարձակել 
հանրային քաղաքականության ինստիտուցիոնալ հիմքերը՝ պետութ-
յուն-կուսակցություններ-հասարակություն արդյունավետ խոսույթ 
(դիսկուրս) վարելու նկատառումներով: 

Բանալի բառեր. հանրային քաղաքականություն, «թավշյա հե-
ղափոխություն», արդիականացում, ժողովրդավարական անցում, 
կուսակցություն, «լավ կառավարում», «ոչ լավ կառավարում»: 

 
 «Թավշյա հեղափոխություն»-ից հետո, Հայաստանի Հանրապետութ-

յունում հանրային քաղաքականության մշակման և իրականացման հան-
դեպ հետաքրքրությունը մեծացել է: Ակնհայտ է, որ հանրային քաղաքակա-
նության ուսումնասիրությունը ժողովրդավարական անցման գործընթա-
ցում գտնվող ՀՀ-ում դարձել է հրամայական: «Առաջին սերնդի» ժողովրդա-
վարների կատարած գծային ազատական բարեփոխումների արդյունքում 
քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի (բաշխման, մասնակցության, 
շարժունակության, ինքնության, օրինականության) հաղթահարման հա-
մար անհրաժեշտ է վերլուծել հանրային քաղաքականության արժեքաբա-
նությունը [1, էջ 101-102]: Ավելին, կառավարման խորհրդարանական հա-
մակարգի անցումից հետո կարևոր է հստակեցնել կուսակցությունների և 
կուսակցական լիդերների պատասխանատվության մակարդակը՝ հանրա-
յին քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացում:  

Մասնագիտական գրականության մեջ առկա են «հանրային քաղա-
քականություն» հասկացության մի շարք մեկնաբանություններ: Վերջինիս 
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բազմակողմանի բացատրության համար ակադեմիական և փորձագի-
տական գրականության մեջ օգտագործվում և նույնակերպ թարգմանվում 
են «politics» և «policy» հասկացությունները, որոնք իմաստային առումով 
տարբեր նշանակություններ ունեն: Եթե առաջինը ենթադրում է անհատ-
ների, խմբերի, գործարարության, կառավարության և այլ միավորումների 
կողմից «գործողությունների պլան», «պայքար իշխանության համար», 
ապա երկրորդը՝ պետական կառավարման մարմինների իրավական 
փաստաթղթերում ամրագրված, օրինական, համապատասխան ընթա-
ցակարգերով ընդունված և պաշտոնապես ձևակերպված որոշումներ են  
[2, p. 9-11]: Հետևաբար, «հանրային քաղաքականությունը» հանրային 
շահերի ներդաշնակեցում է, այլ ոչ թե պայքար իշխանության համար, 
հենց սրանով է այն տարբերվում կուսակցական քաղաքականությունից: 
Այն ենթադրում է կառավարության ներկայացուցիչների, ՏԻՄ-երի, հասա-
րակական կազմակերպությունների անդամների, փորձագետների, ան-
կախ հետազոտողների արդյունավետ համագործակցություն [3, p. 5-11]: 
Ավելին, այդ համագործակցությունն ուղղված պետք է լինի սոցիալական 
այն խնդիրների լուծմանը, որոնք ապահովում են ժողովրդավարության 
որակ, սոցիալական խոսույթ, հանրային անվտանգություն և ռազմա-
վարական ապագա: 

Սկսած 1970-ականներից, նկատի ունենալով Հռոմեական ակումբի 
կողմից կարևորված էկոլոգիական հիմնախնդիրները, «կանաչների շար-
ժումը», ինչպես նաև նոր հանրային քաղաքականության (new public 
policy) սկզբունքները «հանրային քաղաքականություն» հայեցակարգը 
տարբեր դիտանկյուններից սկսեցին ուսումնասիրել՝ որպես ժողովրդա-
վարության որակի ինստիտուցիոնալ հիմնավորման գործոն: Եթե ԱՄՆ-ում 
հետազոտողները շեշտադրեցին պետական կառավարումը և դրա արդ-
յունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, ապա եվրոպացիները 
կարևորեցին ինտեգրման գործընթացները: Հանրային քաղաքականութ-
յան եվրոպական դպրոցի ներկայացուցիչ Դ. Կապանոն և նրա թիմն ըն-
դունելով քաղաքական հետազոտությունների ամերիկյան ավանդույթնե-
րը՝ շեշտադրեցին «politics» և «policy» հասկացությունների ամերիկյան 
տարանջատման պայմանականությունը, քանի որ քաղաքական որոշման 
ընդունմամբ քաղաքական պայքարը չի դադարում, այլ վերափոխվում է և 
ստանում ընդունված որոշման իրականացումը վերահսկելու և մշտադի-
տարկում իրականացնելու գործառույթ: Դ. Կապանոն սահմանում է պե-
տական քաղաքականությունը՝ որպես «կոլեկտիվ խնդիրները լուծելու մի-
ջոց»՝ հետազոտողների ուշադրությունը կենտրոնացնելով իշխանությու-
նից դեպի սոցիալական նշանակություն ունեցող հանրային խնդիրների 
լուծման վրա [4, p. 1-12]:  
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Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ հանրային քաղաքականությունը չորս 
տարրերի համադրություն է. ա) սկզբունքներ՝ հանրային գործերը կառա-
վարելու ընդհանուր պատկերացում, բ) նպատակներ՝ որոշակի խնդրի 
հետ կապված հատուկ առաջնահերթություններ, գ) հատուկ միջոցներ՝ 
որոշումներ, գործիքակազմ, դ) ընթացիկ գործողություններ՝ պաշտոն-
յաների վարքագիծ, որոնք կոչված են իրականացնել ընդունված որոշում-
ները [5, p. 213]: 

Հանրային քաղաքականության վերաբերյալ գիտական գրականութ-
յան մեջ առկա տարաբնույթ սահմանումներից, մեզ համար աշխատան-
քային տարբերակ է ամերիկացի Դ. Անդերսոնի մոտեցումը, «Հանրային 
քաղաքականությունը վարում են պետական պաշտոնյաները և իշխա-
նությունները՝ ազդելով զգալի թվով մարդկանց վրա», այսինքն՝ պետա-
կան մարմինների գերակա գործառույթ է պետական քաղաքականություն 
մշակելու, ընդունելու և իրականացնելու գործընթացը [6, c. 11-34]: 

Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ հան-
րային քաղաքականությունը քաղաքական համակարգի բոլոր ինստի-
տուտների կանոնակարգված աշխատանքի պետական վերահսկման յու-
րահատուկ ձև և միջոց է, որի նպատակը կառավարության խնդիրների, գոր-
ծողությունների, ռազմավարական ծրագրերի իրականացումն է՝ ուղղված 
հանրային շահերի պաշտպանությանը: 

Այս մոտեցման շրջանակներում պետական քաղաքականության հիմ-
նական առանցքն է՝ սոցիալական սպասելիքների և սոցիալական պա-
տասխանատվության վրա հիմնված հանրային քաղաքականությունը: Աս-
վածը հիմնավորենք ներկայացնելով սոցիալական փիլիսոփա Յ. Հաբեր-
մասի կարծիքն առ այն, որ սոցիալական կյանքը որպես հանրային ոլորտ 
«…կարելի է քննարկել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցեր, որտեղ կարծիքների տարբերությունները կարող են կարգավորվել 
բանական փաստարկներով, այլ ոչ թե դոգմաների և սովորույթների հի-
ման վրա» [7, p. 631]: Յ. Հաբերմասը հանրային քաղաքականությունը 
մեկնաբանում է ինչպես նեղ, այնպես էլ լայն իմաստով: Նեղ իմաստով 
դիտարկում է հանրային տարածքը՝ որպես սոցիալական կյանքի ոլորտ, 
որում ձևավորվում է հասարակական կարծիքը: Լայն իմաստով, հանրա-
յին քաղաքականությունն ընկալվում է որպես «պետական - մասնավոր», 
«ընդհանուր - մասնավոր» տարածությունների համագործակցություն՝ 
ուղղված կյանքի որակի բարձրացմանը: Հետևաբար, արդի պետությունը 
համագործակցության և բանակցություններ վարելու իր կարողունակութ-
յամբ պետք է ձևավորի հասարակական կարծիքի լեգիտիմացման գոր-
ծընթաց: Ավելին, հասարակական կարծիքը որպես ժողովրդավարացման 
աղբյուր՝ հանրային շահերի արտիկուլյացիայի և մասնակցության միջո-
ցով հետամուտ է լինում հանրային քաղաքականության իրականացման: 
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Այս սոցիալական միջավայրում էլ կառավարող վերնախավը և խորհրդա-
րանում առկա ընդդիմությունը օգտագործելով ինստիտուցիոնալ տարա-
ծությունը հանդես է գալիս որպես ժողովրդավարական արժեքների կի-
րառման պատասխանատու: Քաղաքական որոշումների ընդունման գոր-
ծընթացին մասնակցելու նկատառումներով, ծավալվում է հանրային 
խոսույթ՝ իրականացնելով քաղաքականություն՝ ուղղված ինչպես քաղա-
քական, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը: Այս 
համատեքստում որոշիչ է հանրային ոլորտի առանձնահատկությունը` որ-
պես սոցիալական ինտեգրման միջավայր, սոցիալական համերաշխութ-
յան ձև և գործողությունների հնարավոր սոցիալական միջոցառումների 
քննարկման տիրույթ: Միաժամանակ, հանրային ոլորտն անհրաժեշտ է 
ներկայացնել նաև որպես ռացիոնալ քննարկման տարածք` հիմնվելով 
կուսակցությունների թափանցիկ գործունեության վրա: Հանրային ոլորտը 
վերլուծելու խոչընդոտներից մեկը հանրային և մասնավոր ոլորտների 
իրավասությունների տարբերակումն է: Այս երկվությունը (դիխոտոմիան) 
հասկանալու մի քանի եղանակ կա. 

 1) «Հանրային» ասելով հասկանում ենք այն գործողությունները կամ 
լիազորությունները, որոնք ինչ-որ կերպ կապված են պետության և հասա-
րակության հետ, իսկ «մասնավորը» վերաբերվում է առանձին անհատնե-
րի գործունեությանը:  

2) «Հանրայինը» առանձնանում է որպես «բաց» և «հանրության հա-
մար մատչելի», այսինքն՝ տեղեկատվություն, որը կարող է ստանալ մարդ-
կանց մեծամասնությունը, իսկ «մասնավորը», գաղտնի է պահվում հասա-
րակությունից և հասանելի է սահմանափակ թվով մարդկանց: Ինչ վերա-
բերում է քաղաքականությանը որպես հանրային երևույթի, ապա այն 
բարձրացնում է մի կողմից՝ պետական իշխանության, իսկ մյուս կողմից՝ 
քաղաքացիների անձնական կյանքի «հրապարակայնության» խնդիրը 
[8, p. 36]:  

Հաբերմասյան հանրային քաղաքականության հիմքում ընկած է ար-
դարությունը և ճշմարտությունը: Հաբերմասը արդարության սկզբունքը 
բնութագրում է որպես «universal (U) (համընդհանուր)» խոսույթի էթիկա, 
իսկ ճշմարտության մասին գրում է. «Փաստարկն ապահովում է բոլոր 
կողմերի ազատ և հավասար մասնակցությունը ճշմարտության համատեղ 
որոնմանը, որտեղ բացի փաստարկի ուժից ոչ մեկին ոչինչ չի պարտա-
դրվում»: «Լավագույն փաստարկի ուժը» նրա աշխատանքի հիմնական 
նախապայմանն է: Արդարությունն ու ճշմարտությունն անխուսափելի են, 
եթե պահպանվում են խոսույթի էթիկայի հինգ պահանջները. 

• համընդհանրության պահանջ - քննարկման մասնակիցներից ոչ 
ոք չպետք է դուրս մղվի խոսույթից, 
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• ինքնավարության պահանջ - խոսույթի գործընթացում յուրա-
քանչյուր ոք պետք է ունենա հավասար հնարավորություն ներկայացնելու 
և քննադատելու արդարության պահանջները, 

• վստահված դերը հավուր պատշաճի կատարելու պահանջ - 
մասնակիցները պետք է կարողանան համակերպվել այլ մարդկանց ար-
դարության պատկերացումներին, 

• ուժի չեզոքության պահանջ - մասնակիցների միջև առկա ուժային 
տարբերությունները պետք է չեզոքացվեն, որպեսզի տարաձայնություն-
ները չազդեն համաձայնության ձեռքբերման վրա, 

• թափանցիկության պահանջ - մասնակիցները պետք է բացա-
հայտ արտահայտեն իրենց նպատակները, մտադրությունները և զերծ 
մնան ռազմավարական գործողություններից [9, p. 122]: 

Նշված սկզբունքներից ակնհայտ է, որ պետությունը գերակա դեր ու-
նի հանրային քաղաքականության իրականացման գործընթացում: Սա-
կայն, հանրային քաղաքականությունը քաղաքական հարաբերություննե-
րի այն ոլորտն է, որի մեջ քաղաքական ինստիտուտները և քաղաքացիա-
կան հասարակությունը համագործակցում են հարաբերական անկա-
խության և թափանցիկության պայմաններում: 

Արդի տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների պայմաննե-
րում աճել է հանրային քաղաքականության իրականացման դերակա-
տարների պատասխանատվության մակարդակը: Արդյունքում, հանրային 
քաղաքականության տարբեր դերակատարներ են ծագում իրենց շահե-
րով, հասարակական-քաղաքական կողմնորոշումների և արտահայտման 
ձևերի մեջ: Վերոշարադրյալը մեզ հնարավորություն է տալիս փաստել. 
արդի հայ հասարակությունում տեղի ունեցող համակարգային փոփո-
խությունների շնորհիվ անհրաժեշտություն է առաջացել արդիականացնել 
հանրային քաղաքականության իրականացման մեթոդները: Առանձնա-
հատուկ նշանակություն ունի սոցիալական հետադարձ կապի կառուցա-
կարգերը, որը թույլ է տալիս ուժային և կառավարչական կառույցներին 
ըստ այդմ արձագանքել և գնահատել սոցիալ-քաղաքական գործընթաց-
ների զարգացման միտումները և փոփոխություններ կատարել կառավար-
չական որոշումների ընդունման գործընթացում: Այս համատեքստում, 
հանրային քաղաքականությունը իր մրցունակությամբ ապահովում է պե-
տության հիմնական գործառույթների արդյունավետ իրականացումը` քա-
ղաքացիական հասարակության կառույցների հետ մշտական հետադարձ 
կապի ներդաշնակ իրականացմամբ: Նմանօրինակ քաղաքականության 
իրականացման համար արդյունավետ է կիրառել Գ. Ալմոնդի և Ս. Վեբերի 
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կողմից մշակված «մասնակցային քաղաքական մշակույթ» հայեցա-
կարգը: Կարևորելով քաղաքական կյանքին քաղաքացիների մասնակ-
ցության աստիճանը, «այն նաև ներառում է քաղաքացիների աջակցութ-
յունը որոշակի քաղաքական կուսակցությանը կամ թեկնածուին, տեղա-
կան պաշտոնյաների հետ համագործակցությունը, իշխանություններին 
ուղղված գրավոր դիմումների ընթացքի մասնակցությունը, բողոքի ակ-
ցիաները և ցույցերը» [10, с. 122–134]: 

Քաղաքական մասնակցության էության այս մեկնաբանությունը զու-
գակցելով ներկայում ՀՀ-ում ընթացող քաղաքական գործընթացների ա-
ռանձնահատկություններին, կարող ենք փաստել, որ հանրային քաղաքա-
կանությանը քաղաքացիների ներգրավվածության էական դրսևորումնե-
րից մեկը քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական միավո-
րումների գործունեության մասնակցությունն է: Այս համատեքստում, ՀՀ 
հանրային քաղաքականության ինստիտուցիոնալ արդիականացման 
հրամայականն է քաղաքական կուսակցությունների և կուսակցական լի-
դերի դերի կարևորումը: Կուսակցական համակարգը, լինելով հասարա-
կության քաղաքական համակարգի առանցքային գործոն, գերակա ազ-
դեցություն ունի հասարակության ամբողջ քաղաքական կյանքի վրա, 
չնայած նրան, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն գործում է իր ծրագրերի 
և կանոնադրության շրջանակներում և յուրաքանչյուրը պայքարում է իշ-
խանության ձեռքբերման համար: ՀՀ կուսակցական համակարգի գործու-
նեության արդիականացման կարևորագույն գործընթացը հանրային քա-
ղաքականության արդյունավետության բարձրացումն է: Հետևաբար, 
հանրային քաղաքականությունը պարտավոր է իր արդյունքի կառավար-
ման կառուցակարգերով տարբեր մակարդակներում հասարակության 
համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների 
շուրջ համաձայնություն ապահովել [11, с. 136–163]: Հանրային քաղաքա-
կանության արդիականացումը պատմականորեն ձևավորված ինստի-
տուտների (շահային ու ճնշման խմբերի, կառույցների ու միությունների) և 
հանրային համակեցություն ապահովող, բարդ ու բազմաշերտ գործըն-
թաց է: Սոցիալ-քաղաքական համակարգերի փոխակերպումներով ու 
ինքնակարգավորմամբ պայմանավորված՝ այն իր բարդ կառուցվածքով 
հիմնված է քաղաքացիական համաձայնության, սոցիալական երկխո-
սության, սերունդների համերաշխության սկզբունքների վրա՝ ապահովե-
լով ժողովրդավարության որակի և արդյունքի կառավարման ինստիտու-
ցիոնալացում: Որպես հանրային իշխանությունների կողմից ընտրված 
գործողությունների կամ հակագործողությունների ամբողջություն՝ հան-
րային քաղաքականության իրականացումը կապված է ինստիտուցիոնալ 
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կառույցների էվոլյուցիայի, ավանդական սոցիալական հաստատություն-
ների արդիականացման, նոր հանրային քաղաքականության իրականաց-
ման և բնականոն արդիականացման հետ: Որպեսզի կանխվեն շիթային 
զարգացումները և հասարակության հեղափոխականացումը մշակված 
նոր հանրային քաղաքականությունը ենթադրում է. որոշակի շահեր, 
նպատակներ և արդյունավետ համագործակցություն այդ նպատակներին 
հասնելու համար [12, p. 6-14]: 

 Հանրային քաղաքականության արդյունավետ գործառնումը ենթադ-
րում է սոցիալ-քաղաքական ինստիտուտների բարեշրջում, ինչը գործող 
ինստիտուցիոնալ կարգի բնականոն արդիականացման և ինստիտուցիո-
նալիզացման նոր հրամայականների գործընթաց է: Ինստիտուցիոնալի-
զացման նմանօրինակ մոտեցման հետևանքով նվազեցին հանրային գոր-
ծունեության շիթային ձևերը և շարժումները՝ պայմանավորված կուսակ-
ցության ինստիտուտի գործառման տիրույթ հանրային քաղաքականութ-
յան նորմավորված ընդգրկմամբ: Այդ առումով ուշագրավ է XX դարի  
50-60-ական թվականներին, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի նո-
րանկախացած երկրների հանրային քաղաքականության մեջ տեղի ունե-
ցած արմատական փոփոխությունները, որտեղ առավել քան որոշակիաց-
վեց կուսակցական լիդերների տեղն ու դերը [13, p. 15-21 ]: 

Անցումային հասարակությունների ժողովրդավարացման գործըն-
թացն ունի շարժման տարբեր հետագծեր: Բավական է համեմատել, օրի-
նակ, տեղի ունեցող արմատական փոփոխությունները հանրային և պե-
տական ինստիտուտների, քաղաքացիական հասարակության կայաց-
ման, ժողովրդավարական համախմբման սկզբունքների և, ընդհանրա-
պես, «լավ կառավարման» հաստատման ուղղությամբ կենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայում, Միջին Ասիայում, Հարավային Կովկասում (մաս-
նավորապես, Հայաստանում), ինչպես նաև Ռուսաստանում [14, էջ 126]: 

Արդեն 1995-96 թվականներին հանրագումարելով կենտրոնական 
Աֆրիկայի երկրների քաղաքական արդիականացման փորձը և կուսակ-
ցական լիդերների գործունեությունը՝ Համաշխարհային բանկը ի լրումն 
նոր հանրային կառավարման (new public policy) մշակեց լավ կառավար-
ման 9 սկզբունքները` մասնակցություն (participation), իրավունքի գե-
րակայություն (rule of law), թափանցիկություն (transparency), արձա-
գանքողականություն (responsiveness), կողմնորոշվածություն դեպի 
համաձայնություն (consensus orientation), հավասարություն և ներգ-
րավվածություն (equity and inclusiveness), արդյունավետություն և 
օպերատիվություն (effectiveness and efficiency), հաշվետվողակա-
նություն (accountability), ռազմավարական տեսլական (strategic 
Vision) [15, p. 1-22]: Նշված սկզբունքների շրջանակներում էլ, նորանկա-
խացած երկրների կուսակցական լիդերները նորովի սկսեցին դիտարկել 
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հանրային քաղաքականության արդիականացման հրամայականները: 
Այդ նկատառումներով էլ 2019թ. «լավ կառավարման» սկզբունքներում 
ավելացրեցին ևս երեքը՝ էթիկական վարքագիծ (Ethical conduct), նորա-
րարություն և բաց փոփոխություններ (Innovation and Opennes to 
Change, ֆինանսական կառավարում (Sound Financial Management)  

[1, էջ 306-307]: Վերջինիս հաջողության գրավականը կառավարող 
ընտրանու բաց հավաքագրումն է, ազգային, պետական և հանրային շա-
հերի, ինչպես նաև համագործակցության մշակույթի զարգացումը: 

Չնայած ՄԱԿ-ի և Համաշխարհային բանկի կողմից պետությունների 
սոցիալ-քաղաքական զարգացման գործում «լավ կառավարման» հատ-
կացված կարևորությանը՝ այնուամենայնիվ գոյություն ունեն պետություն-
ներ, որոնք ոչ միայն չեն որդեգրում «լավ կառավարման» ձևաչափի իրա-
կանացումը, ավելին՝ քննադատում են նրա արդյունավետությունը: «Լավ 
կառավարման» հայեցակարգի քննադատները նշում են, կառավարումը 
վերաբերում է որոշումների կայացմանը, առաջնահերթություններին և 
կառավարության գործելաոճին [16, p. 5-9]: Ըստ Մերիլի Գրինդլի և Բրա-
յան Լևիի՝ Պետական կառավարումը, օրենքի գերակայությունը և քաղա-
քացիների առջև հաշվետվողականությունը դարձել է անարդյունավետ»  
[17, p. 10]:  

Այնուամենայնիվ, երբ մենք մանրազնին ուսումնասիրում ենք կառա-
վարման բարելավման հետ կապված դժվարությունները, նկատում ենք, 
որ կառավարումը բնականոն զարգացման հիմնական մարտահրավերն 
է: «Lավ կառավարման» օրակարգի թերահավատները տարբեր բնույթի 
հարցեր են բարձրացնում: Օրինակ՝ «Արդյո՞ք անհրաժեշտ է լավ կառա-
վարում»: Իրականում, մի շարք երկրներ բավականին արագ զարգացել 
են՝ չնայած իրենց կառավարման առանձնահատկություններին կամ պաշ-
տոնական ինստիտուտների բացակայությանը: Կոռուպցիան կարծես թե 
չի դանդաղեցրել Բանգլադեշի զարգացումը, և ոչ էլ նիոլիբերալիստական 
սկզբունքների բացակայությունը չի կանգնեցրել Չինաստանի տնտեսա-
կան աճը: 

«Լավ կառավարման» փոխարեն, Մ. Գրինդլն առաջարկել է «բավա-
կանաչափ լավ կառավարում»՝ կառավարության գործունեության և քա-
ղաքացիական ներգրավվածության նվազագույն աստիճան՝ որպես զար-
գացման համար բավարար պայման [18, p. 525-526]: Չնայած շատ գոր-
ծոններ նպաստավոր են կամ կապված են զարգացման հետ, մի քանիսը 
պետք է դիտարկվեն որպես զարգացման նախադրյալներ, ասում է Մ. Գ-
րինդլը: «Բավականին լավ» մոտեցմամբ՝ կառավարությունները ձգտում 
են խթանել զարգացումը [19, p. 553-574]: 
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Այդ համատեքստում ուշագրավ է Դ. Աջեմօղլու մոտեցումը, որ Ինս-
տիտուտները և օրենքի գերակայությունը հսկայական նշանակություն 
ունեն տնտեսական զարգացման համար [20, 1369-1401]: Չնայած ինս-
տիտուցիոնալ վատ որակին՝ զարգացման աճի դեպքեր լինում են անկա-
յուն, կառավարությունն էլ կարող է զարգացման լուրջ շրջադարձեր առա-
ջացնել, ինչպես Զիմբաբվեն և Վենեսուելան: 

«Լավ կառավարման» քննադատներից ոմանք այն կարծիքին են, որ 
զարգացող երկրները չեն կարող ապահովել պահանջվող չափանիշներին՝ 
չունենալով անհրաժեշտ պաշարներ, ինստիտուցիոնալ կարողություն, 
քաղաքական աջակցություն և կամք: Ըստ այս մոտեցման՝ երկրները 
պետք է բարեփոխումներ իրականացնելու համար բարենպաստ պայման-
ներ ստեղծեն: Համաձայն Սթիվեն Կրասների՝ «արաբական գարնան» 
շրջանակներում Գազայում և Եգիպտոսում տեղի ունեցած ժողովրդավա-
րական գործընթացներն ապակայունացրեցին երկրները [21, p. 4-11]: Մեր 
կարծիքով, նման դեպքերը կարելի է բացատրել արագ անցման հետ: Աս-
վածը հիմնավորենք Մ. Գրինդլի հետևյալ եզրակացմամբ. «Լավ կառա-
վարման օրակարգին նվիրվածությունը նշանակում է պաշարներ, որոնք 
ուղղված են այդ դժվար նպատակին հասնելու համար, սակայն արդյո՞ք 
այդ պաշարներն ավելի լավ կարող են կենտրոնանալ զարգացման այլ 
ոլորտների վրա» [22, p. 29-31]: Այլ կերպ ասած, չափազանց շատ պա-
հանջներ են ներկայացվում «առաջին սերնդի» ժողովրդավար կառավա-
րություններին:  

Մեր կարծիքով, նմանօրինակ մոտեցումն էլ հնարավորություն է տա-
լիս հանրային քաղաքականության ինստիտուցիոնալ արդիականացումը 
դիտարկել որպես ՀՀ-ի քաղաքական համակարգի փոփոխությունների 
կառավարման գործընթաց: Ամփոփելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ այս 
գործընթացի համար հատկանշական պետք է լինի կուսակցական լիդեր-
ների, օրենսդիր մարմնի, շահային խմբերի և այլ քաղաքական խմբերի 
կողմից հանրային քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու պա-
տասխանատվությունը: Համոզված ենք, որ դա ինստիտուցիոնալ առու-
մով հնարավորություն կստեղծի իշխանություններին հաշվի առնել հասա-
րակական կարծիքը, իսկ բնակչությանը կշահագրգռի ցուցաբերել քաղա-
քացիական նախաձեռնություն և ազդել վարչաքաղաքական որոշումների 
կայացման գործընթացների վրա: 
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ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

МАНЕ АТИКЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

В статье рассмотрены императивы институциональной модерни-
зации публичной политики. Основываясь на тезисе о том, что публич-
ная политика является многомерным ценностным феноменом и пред-
полагает гармонизацию традиционных и современных ценностей, автор 
рассмотрела механическое внедрение принципов "хорошего управле-
ния" в публичную политику. В этом контексте представлено используе-
мое в обороте понятие «нехорошее управление». Автор считает необ-
ходимым расширить институциональную основу публичной политики в 
РА после «бархатной революции» с целью ведения эффективного 
дискурса государство-партии-общество. 

Ключевые слова: публичная политика, «бархатная революция», 
модернизация, демократический переход, партия, «хорошее управ-
ление», «нехорошее управление». 
 
 
 

 
IMPERATIVES OF INSTITUTIONAL MODERNIZATION OF PUBLIC 

POLICY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
MANE ATIKYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article discusses the imperatives of institutional modernization of 
public policy. Based on the thesis that public policy is a multidimensional- 
value phenomenon and involves the harmonization of traditional and modern 
values, the author has observed the mechanical implementation of the 
principles of "good governance" in public policy. The notion of "bad 
governance" is introduced in this context. The author considers it necessary 
to expand the institutional foundations of public policy after the "Velvet 
Revolution" in Armenia in order to conduct an effective State-Party-Society 
discourse. 

Keywords: public policy, "Velvet Revolution", modernization, democratic 
transition, party, "good governance", "bad governance". 
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

УДК 316.6 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В  

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

НВАРД МЕЛКОНЯН, ЭЛИНА АСРИЯН 
Ереванский государственный университет 

Слово «кризис» в 2020 году является одним из самых попу-
лярных в поисковых системах, разговорах обывателей, СМИ и 
социальных сетях. В настоящее время в научной литературе по 
коммуникациям и связям с общественностью существует несколько 
типологий кризисов. Исследования, проведенные Институтом 
управления кризисами (Institute for Crisis Management) показывают, 
что лишь в 14% случаев бизнес-кризисы непредсказуемы и неожи-
данны, в остальных 86% организация в той или иной мере заранее 
информирована о них. Коммуникации в кризисных ситуациях - 
отрасль PR, которая призвана защищать человека, компанию или 
организацию, сталкивающуюся с общественным вызовом своей 
репутации. Для исследования кризисных коммуникаций в Армении 
были проведены серии фокусированных интервью среди экспертов 
в области PR, результаты которых приведены в статье. 

Ключевые слова: кризис, коммуникации, связи с обществен-
ностью, управление, организация. 

 
Всеобъемлющее слово «кризис» в 2020 году является одним из 

самых популярных в поисковых системах, разговорах обывателей, СМИ 
и социальных сетях.  

Понятие «кризис (греч. krisis – решение, приговор, решительный 
исход) в «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова опреде-
ляется как «резкий, крутой перелом в чем-нибудь; обусловленное 
противоречиями в развитии общества расстройство экономической 
жизни или же как затруднительное, тяжелое положение [5].  

Словарь современных понятий и терминов дает определение 
кризису как «затруднительному, тяжелому положению, острому недос-
татку, нехватке чего-либо; болезненному, переходному периоду; рез-
кому, крутому перелому» [1]. В литературе по антикризисному управ-
лению кризис определяется как «крайнее обострение противоречий в 
социально-экономической системе (организации), угрожающее её жиз-
нестойкости в окружающей среде» [2]. Кризис - это лишь предельное 
обострение деструктивных процессов в деятельности индивидуума или 
команды, вызванное скрытой или явной стагнацией (деградацией) или 
чрезмерным ростом (прогрессом), и он может затронуть практически 
любую составляющую жизнедеятельности организации» [8]. 
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По мнению экспертов, кризисы различаются как по своим причинам 
и последствиям, так и по своей сути и содержанию. Необходимость в 
многоуровневой классификации кризисов связана с дифференциацией 
причин, форм протекания, возможностей прогнозирования и предот-
вращения, средств и способов управления ими. 

В настоящее время в научной литературе по коммуникациям и 
связям с общественностью существует несколько типологий кризисов. 
Один из самых известных в мире специалистов по «паблик рилейшнз», 
президент IPRA (Международная ассоциация связей с обществен-
ностью) 1982 года, британский ученый Сэм Блэк представил следую-
щую классификацию: 1. «Известное неизвестное» (ИН). Кризис, с 
которым потенциально может столкнуться организация в силу своей 
деятельности; 2. «Неизвестное неизвестное» (НН) - катастрофы, 
аварии, стихийные бедствия, которые невозможно спрогнозировать [3].  

В условиях любого кризиса ключевым является фактор времени. 
Длительные, затяжные кризисы, как правило, проходят болезненно и 
сложно. Часто долгосрочность кризиса кроется в проблемах управ-
ления и неадекватной и неэффективной оценке сущности и характера 
ситуации, осознании его причин и прогноза возможных последствий. С 
другой стороны, адекватная оценка длительности кризиса может 
позволить подготовиться к различным сценариям их протекания и 
разработать основательную программу действий, чтобы более 
целенаправленно и точечно нейтрализовать опасные для организации 
последствия.  

Типологизацию кризисов по динамике их протекания и длитель-
ности развития представили авторы «американской библии PR» книги 
«Effective Public Relations» («Эффективные связи с общественностью») 
Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум. Они выделяют следующие возможные 
сценарии развития кризисов: «1. Неожиданные кризисы (чрезвычайные 
происшествия) - наиболее опасный вид кризисов, так как из-за его 
внезапности и неожиданности у организаций остается мало времени 
для исследования и планирования; 2. Развивающиеся кризисы - дают 
больше времени для изучения и планирования, но вступают в разруши-
тельную стадию внезапно, и важно предпринять шаги до этого момента. 
3. Устойчивые, непрерывные кризисы - длятся месяцами и даже годами, 
часто поддерживаются находящимися вне контроля службы связей с 
общественностью слухами, толками или предположениями, высказы-
ваемые в средствах масс-медиа и передающихся устно» [4]. 

Исследования, проведенные Институтом управления кризисами 
(Institute for Crisis Management) показывают, что лишь в 14% случаев 
бизнес-кризисы непредсказуемы и неожиданны, в остальных 86% орга-
низация в той или иной мере заранее бывает информирована о них [13]. 

Распространение коронавирусной пандемии по миру, введение 
властями различных стран жестких ограничительных мер, локдаун, 
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самоизоляция граждан приводят к серьезному затяжному и мало-
предсказуемому кризису. Практически непредсказуемому, не только 
потому, что пока невозможно прогнозировать сроки его окончания и 
возможности реабилитации, но и с точки зрения того, насколько сильно 
и глубоко коронавирус поменял мир. Глобальная пандемия негативно 
сказалась на жизни в целом, средствах к существованию и здоровье 
представителей разных стран. Таким образом, пандемию 2020 года 
можно определить как неожиданный, длительный и устойчивый кризис, 
который обусловил глобальный экономический спад во всем мире. 

В мире до сих пор пытаются дать оценку тех существенных изменений, 
которые наметились, в принципе, в столь короткие сроки в поведении 
потребителей, их ценностях, представлениях и ожиданиях от брендов.  

В условиях подобной неопределенности многие компании оказа-
лись попросту не готовы к происходящим изменениям. Сегодня потре-
бители резко меняют свои предпочтения, и хотя потребление само по 
себе не остановилось, но под влиянием разных контекстов и потреб-
ностей изменились различные его аспекты. По мнению Радеки Рой [6], 
в первую очередь, это характеризуется следующими изменениями: 

• Новыми ситуациями потребления - люди ограничены каранти-
ном, строгой изоляцией и необходимостью оставаться дома – силами, 
которые диктуют новые условия для всего. Это особенно повлияло на 
приготовление пищи и питание в целом, благосостояние и здоровье, 
гигиену и работу по дому, развлечения и шоппинг;  

• Новыми эмоциональными потребностями: сейчас потребители 
ставят в приоритет безопасность и возвращение уверенности, удобство, 
бдительность и проактивность, антикризисные меры, эмпатию и под-
держку; 

• Усилением вовлеченности в бренды: люди смотрят на бренды 
более осознанно. Они оценивают бренды по их реакции на кризис, 
поведению и лидерству во время этой беспрецедентной ситуации, в том 
числе по той роли, которую они играют, оказывая поддержку и де-
монстрируя искреннюю эмпатию. Это означает, что восприятие и 
оценка брендов могут основываться на новых трактовках и пересмат-
риваться согласно новым приоритетам [6].  

 Именно поэтому многие компании начали задумываться о важ-
ности коммуникаций, в том числе антикризисных, о работе по снижению 
репутационных рисков. Этот поворот демонстрирует безусловную 
пользу для глобальной коммуникационной отрасли, ставя перед ней 
новые задачи и открывая широкие возможности для развития, выдвигая 
новые требования к компетенциям специалистов по коммуникациям.  

Коммуникации в кризисных ситуациях - отрасль PR, которая приз-
вана защищать человека, компанию или организацию, сталкивающуюся 
с общественным вызовом своей репутации [9]. 
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Кризисные коммуникации – это деятельность, направленная на 
установление результативных взаимодействий между организацией и 
ее общественностью до, во время и после негативных воздействий с 
целью поддержания устойчивой репутации организации и минимизации 
репутационных рисков [15]. Кризисные коммуникации направлены на 
повышение осведомленности о конкретном типе угрозы, ее масштабах, 
последствиях и конкретном поведении, которое следует принять для 
уменьшения угрозы [10]. Исследователь в области коммуникации, 
автор ситуационной теории кризисных коммуникаций (SCCT) Тимоти 
Кумбс определяет кризис как «восприятие непредсказуемого события, 
которое угрожает важным ожиданиям заинтересованных сторон и 
может серьезно повлиять на эффективность организации и привести к 
негативным результатам», а коммуникацию в кризисной ситуации - как 
«сбор, обработку и распространение информации, необходимой для 
решения проблем» [11]. Согласно его ситуационной теории кризисных 
коммуникаций (SCCT), кризис в первую наносит урон репутации орга-
низации. Оценивая степень риска, первым делом следует понимать, с 
каким кризисом мы имеем дело, принимать во внимание «кризисную 
историю» [12] самой организации и оценивать ситуацию с репутацией 
на данный момент – момент кризиса.  

Цель и метод исследования: Цель данного исследования выявить 
особенности корпоративных PR-коммуникаций в Армении в ситуации 
глобальной пандемии и, исходя из этого, исследовать необходимые в 
новой ситуации компетенции PR-специалистов. Для достижения данной 
цели необходимо ответить на следующие вопросы: каким образом 
реагируют организации в Армении на вызовы пандемии и экономи-
ческого кризиса? Осознают ли необходимость кризисных коммуникаций 
и активного задействования антикризисных PR-инструментов? Или же 
для них предпочтительней залечь на дно и тихо переждать бурю, 
молчать и никак не реагировать на репутационные риски, экономя 
финансовые и человеческие ресурсы, пытаясь преодолеть ситуацию с 
минимальными потерями ресурсов?1  

2020 год, по крайней мере, его первый семестр поставил собствен-
ников бизнеса в Армении перед жизненным выбором: быть или не быть, 
еще и сопроводив эту шекспировскую дилемму некоторыми кон-
текстуальными ремарками: быть или не быть PR-коммуникациям в 
бизнесе, т.е. окончательно отказаться от услуг PR-специалистов или 
признать приоритетность коммуникаций с обществом?  

                                        
1 Две противоположныe стратегии реагирования организаций на кризис приведены 

по аналогии с теорией стресса Г.Селье, согласно которой указывается, что «с какой бы 
трудностью не столкнулся организм (в данном контексте организацию можно 
рассматривать как функциональную систему, функционирующий организм), с ней 
можно справиться с помощью двух основных типов биологических реакций: активной, 
или борьбы, и пассивной, или бегства из трудности, или готовности терпеть ее». 
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Ответы на вопрос будут ли востребованы специалисты по комму-
никациям в период кризиса, будет ли рост спроса на их услуги – очень 
противоречивы, в некоторых случаях эксперты высказывают полярно 
противоположные мнения. Мы предполагаем, что чаша весов «быть», 
то есть переоценка значения и роли PR-специалистов в карантинном 
мире, все же перевесит, и по нашим прогнозам тенденция к росту 
спроса уже наметилась1, чему способствуют некоторые ситуационные 
факторы, которые были выявлены в процессе исследования - 
экспертного опроса: серии фокусированных интервью с главами 
отделов по коммуникациям разных корпораций, PR – специалистами – 
представителями коммуникационных агенств и преподавателями 
предметов коммуникационного цикла различных вузов РА. 
Исследование охватывало промежуток с апреля по июнь 2020 года, в 
целом было проведено 22 интервью с экспертами, проживающими на 
территории Армении и имелющими опыт работы в отрасли 5 и более 
лет. При анализе интервью были выявлены особенности организации 
PR-коммуникаций в Армении в условиях кризиса, а так же некоторые 
тенденции в профессиональной деятельности PR- специалистов и 
выдвигаемых работодателями требованиях к ним.  

Результаты исследования: 
 Компании в Армении в основном резко сократили, а то и вообще 

нивелировали затраты на маркетинговые и рекламные услуги. В 
условиях резкого спада потребительского спроса и снижения 
покупательской способности это стало просто бессмысленным (в 
частности это касается сфер ритейл-торговли и услуг, предполагающих 
непосредственное общение с клиентами). Тем не менее, в условиях 
локдауна бизнес не может себе позволить совсем уйти в тень, молчать 
и не напоминать о себе. Поэтому, как и предполагалось, некоторая 
часть маркетингового бюджета компаний была перенаправлена на PR 
для поддержания репутации бренда и ведения определенного диалога 
с аудиторией. И до тех пор, пока бренды не восстановят производство 
на полную мощность, а потребители не будут снова в состоянии 
покупать, специалисты по коммуникациям будут продолжать 
обеспечивать «конфетно-букетный период» их общения, заботу об 
общественности и внимание к ее потребностям.  

                                        
1 В подтверждение приведем результаты исследования популярного международ-

ного издания Business Insider, согласно которому, специализированные международные 
PR- агентства извлекли неожиданную выгоду из пандемии коронавируса. Пока кризис 
выкашивал целые сектора экономики, крупнейшие PR-агентства наблюдали возросший 
спрос на свои услуги. Клиенты обращались к специалистам, чтобы те помогли им 
сориентироваться и пережить трудные времена. Sean Czarnecki, How the coronavirus will 
reshape the public relations industry, Business Insider, Crisis PR business surges following 
coronavirus outbreak.  
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 В ситуации, когда в корне изменились рынки, бизнес-модели и 
принципы, когда меняется отношение к организациям, товарам и 
услугам, стремительно меняются запросы, приоритеты, требования и 
ожидания потребителей, для многих компаний, попытка действовать в 
подобных условиях – это то же, что пробираться вслепую сквозь темный 
лес. В этой ситуации значительно возросло осознание значимости 
обратной связи с целевыми аудиториями, важно изучать ее новые 
запросы, чтобы откликаться на ее потребности. В этих условиях за-
метно возросла роль исследований общественного мнения, со-
циального восприятия и изменения поведения аудитории, на основе 
которых можно будет разрабатывать новые сценарии реагирования, 
поскольку прежние уже не актуальны. 

 В разгар кризиса изолированная общественность находится в 
состоянии неконтролируемой тревоги и страха, в результате, став 
сензитивной к воздействиям внешней среды, что в условиях постоян-
ного социального воздействия и информационного шума, требует 
деликатного, сдержанного, эмпатичного, этического и заботливого 
взаимодействия. Аудитория ожидает обоснования любого решения 
организации: будь то временное прекращение деятельности органи-
зации, частичное сокращение ставок или запуск нового, радикально 
отличающегося направления, поскольку от этого может напрямую 
зависеть изменение ее образа жизни. И поэтому в организациях 
возросла роль этических коммуникаций и потребность в них: бренды в 
ответе за тех, кого приручили, и это наиболее актуально для тех 
компаний, которые на рынке вели агрессивную, захватническую 
позицию. Для многих организаций локдаун стал оптимальным и даже 
лучшим временем для налаживания диалога «бизнес-обществен-
ность», подчеркнем - диалога, с тщательным стимулированием и 
отслеживанием обратной связи. При этом общественности могут быть 
интересны также проблемы бренда и спорные моменты, она может 
давать эмоциональные отклики. Компания, взявшая инициативу 
коммуникаций в свои руки, может взять под контроль и саму ситуацию.  

 Необходимость оперативного реагирования. Конечно, понятно, 
что каждый кризис уникален и имеет свои особенности, однако необхо-
дим единый концептуальный подход к реагированию с бек-сценариями 
и расчётом возможных рисков и ключевых решений. Вообще на данном 
этапе был более прагматичным отказ от долгосрочных стратегий в 
пользу грамотного оперативного реагирования на вызовы постоянно 
меняющейся ситуации, при условии, что упомянутая грамотность 
обеспечивается проводимыми исследованиями. Время - решающий 
фактор. PR коммуникации – это череда принимаемых решений, в 
данный исторический момент – оперативно принимаемых, ибо, если 
необходимое решение по коммуникационному взаимодействию не 
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принимается вовремя, то в будущем будет просто невозможно вернуть 
нужный для этого момент. Бизнесу, пока он просто борется за свое 
выживание, стараясь выйти их кризиса с наименьшими потерями, 
необходимы специалисты, не только умеющие принимать решения, 
следить за их выполнением, но и нести ответственность за каждое из 
них. Золотое правило, действующее во время кризиса: оперативно – не 
значит в спешке, а значит – своевременно! В этой ситуации опять 
подчеркнем значимость исследований, в данной случае – мониторинге 
ситуации, что позволит держать ее под контролем.  

 В период карантинной изоляции, когда аудитория значительно 
лабильней и восприимчивей к героическим сагам – самое время для 
продвижения личного бренда руководителя. Обеспечение публикации 
от первого лица, сторителинг, персонифицированное общение и непо-
средственность востребованы как никогда: бренды, которые основаны 
на личностном бренде, выглядят убедительнее и ответственней. 
Сегодня общественности нужны новые герои, поэтому у специалистов 
по коммуникациям много задач в деле построения личного бренда и 
имиджа руководителей. И с этой точки зрения кризис проявляет две 
основные составляющие: с одной стороны, это удар - по репутации, 
собственности, финансам, однако, с другой – потенциальная возмож-
ность персонального брендинга.  

  В условиях кризиса и «многозадачности» ситуации бренды 
выдвигают новые требования к специалистам по коммуникации, вклю-
чающим сегодня не только профессиональные знания и опыт, но и 
некоторые другие компетенции, которые мы можем выразить в фор-
муле 4 К: креативность, коммуникативность, коллаборация, критичес-
кое мышление 1 , наиболее необходимые для преодоления вызовов 
локдауна и обеспечения жизнестойкости компании. То есть изменяются 
требования к психограмме и профессиограмме специалиста, еще раз 
подтверждая тот факт, что только определенные компетенции личности 
специалиста могут привести к желаемому и прогнозируемому конеч-
ному результату. По итогам экспертных оценок, проведенного нами 
анализа, для эффективности PR-специалистам необходимы такие ка-
чества, как исполнительность, инициативность, ответственность, уме-
ние находить нестандартные решения, умение работать в условиях 
коллаборации в условиях кризиса. Но самое важное качество – это 
умение нестандартно мыслить. В бизнесе, особенно при кризисе, 
большую пользу приносят именно нестандартные идеи, креативность. 
Далее, это коммуникативность, умение понимать потребности и мотивы 
людей и подстраиваться под них в процессе общения, умение встать на 

                                        
1 4К: компетенции будущего, https://worldsellers.ru/4k-kompetencii-budushhego/ 
 

https://worldsellers.ru/4k-kompetencii-budushhego/


Հոգեբանություն 
 

  

221 

позицию человека, с которым требуется наладить контакт что характе-
ризует способность децентрированного мышления. Сфера менедж-
мента отличается требованиями к таким личностным особенностям, как 
презентационные навыки, умение работать в команде, организован-
ность, способность оперативно выполнять задания - качества, прису-
щие экстравертам.  

Таблица  
Компетенции PR-специалиста 

Личностные 
характеристики Умения Навыки 

1. коммуникабельность 
2. креативность, 
3. исполнительность, 
4. инициативность, 
5. ответственность, 
6. эмпатичность, 
7. аналитическое и кри-
тическое мышление. 
 

1. умение находить 
нестандартные решения,  

2. умение работать в 
условиях кооперации, 

3. умение понимать 
потребности и мотивы 
людей и подстраиваться 
под них в процессе 
общения. 

4. умение встать на 
позицию человека, с 
которым требуется 
наладить контакт. 

1. навыки работы 
с цифровыми 
площадками, 
цифровыми 
инструментами. 
2. презентацион-

ные навыки. 

 
 Во время кризиса бренды, помимо своей экономической дея-

тельности, должны также строить доверительные отношения с аудито-
риями – государством, клиентами, партнёрами, СМИ, сотрудниками. 
Сейчас конкуренция отходит на второй план: прежние конкуренты, во 
время кризиса становятся союзниками, выступающими за защиту прав 
и поднимающие проблемы своей сферы, вместе пытающиеся найти 
решения и открывать новые возможности. Здесь очень важна роль 
специалистов по коммуникациям, всегда открытым к сотрудничеству - 
коллаборации. Сегодня необходимо работать по всем направлениям, 
вовлекая в процесс коммуникации государство, партнеров, экспертов 
области, лидеров мнений, инфлюэнсеров, конкурентов, команду.  

 От специалистов по коммуникациям бизнес ожидает нивелиро-
вания возможных рисков от внутренней аудитории, которая в период 
карантина находится в состоянии неопределенности и неуверенности в 
собственном будущем. В условиях неопределенности молчание орга-
низации и равнодушие все более усугубляют чувство нестабильности, 
создавая пропасть между компанией и её внутренней аудиторией, 
разрушая командный дух. Проигнорировав внутреннюю аудиторию, 
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первый удар по репутации можно получить именно от неё. Команда 
должна быть постоянно информирована о деятельности организации и 
чувствовать ее заботу.  

 Цифровизация, развитие информационных технологий, необхо-
димость перехода бизнеса в виртуальный формат, поставила перед 
специалистами по коммуникациям Армении задачу постоянного обнов-
ления и актуализации PR-инструментов и технологий. Локдаун спрово-
цировал огромное количество digital-сервисов, однако не все компании 
оказались к этому технологически готовы. Очевидный вызов для спе-
циалистов по связям собщественностью — социальные сети, здесь 
возникает необходимость в качественных и современных технологи-
ческих платформах для интерактивной работы в сети. Особое 
внимание в условиях кризиса необходимо уделять фактчекингу, медиа-
грамотности, переосмыслению контента сайтов и аккаунтов в социаль-
ных сетях. Специалисты по коммуникациям, которые одними из первых 
отреагировали на ситуацию, начали искать новые, более эффективные 
пути, инструменты и форматы взаимодействия с аудиторией.  

Анализ результатов экспертного опроса показал, что специалисты 
по PR осознают спектр изменений, темпы и интенсивность трансфор-
маций как функций коммуникаций, так и самой профессии и компетен-
ций специалистов, обусловленные современным глобальным кризи-
сом. Экперты рассматривают роль и значение кризисных коммуникаций 
в условиях пандемии - по определению, неожиданного, длительного и 
устойчивого кризиса, как оптимальной возможности формирования и 
поддержания имиджа, обеспечения репутационной жизнеспособности 
организаций в период локдауна. Здесь важно отметить не только репу-
тацию организаций и брендов, но также и имидж самой профессии и 
профессионалов, которые в эпоху короновируса, доказали корпора-
циям и брендам свою значимость. 

Необходимость изменений компетенций специалистов эксперты 
обосновывают еще и тем фактом, что к концу 2020 в предверии 2021 
года стали прогнозироваться новые вызовы для бренд-коммуникаций, 
а именно вторая, третья волна нового штамма коронавируса, ответст-
венность и этика коммуникации возможностей вакцинации, необходи-
мость эффективного и этичного выхода из локдауна.  

 
 

  



Հոգեբանություն 
 

  

223 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ  
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория анализа хозяйственной 

деятельности: Финансы и статистика, М., 2007 г., стр. 227 с 
2. Баринов В.А., Антикризисное управление: Учебное пособие. 

М., 2007г., стр. 120.  
3. Блэк С., Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990 г., стр.42. 
4. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М., Паблик рилейшнз. 

Теория и практика (8-е) М., 2003 г., стр.430-431 
5. Ожегов С.И., Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений, М., 2015г. 
6. Рой Р., Роль культуры в глобальном кризисе: как идентичность 

и ценности формируют поведение, The Ipsos Views papers are produced 
by the Ipsos Knowledge Centre, 2020 г., стр. 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-
07/role-of-culture-in-global-crisis-2020_ru.0.pdf 

7. Селье Г., Стресс без дистресса. - Москва: Прогресс, 1979. - 124 с. 
8. Чернозатонский А.Ю., Успешное управление кризисом. // PR 

в России. 1999. № 6. стр.15 
9. Barrera Andria, "When Public Scrutiny Requires Crisis 

Communications". Gutenberg Communications. Retrieved 28, 2014. 
10. Bundy J.; Pfarrer M. D.; Short C. E.; Coombs W. T., "Crises and 

crisis management: Integration, interpretation, and research development". 
Journal of Management. 43 (6), 2017. 

11. Coombs W. T., Protecting organization reputations during a crisis: 
The development and application of situational crisis communication theory. 
Corporate Reputation Review, 10, 2007, p. 1-14. 

12. Coombs W. T., Impact of past crises on current crisis 
communications: Insights from situational crisis communication theory. 
Journal of Business Communication, 41, 2004, р. 265-289. 

13.  Schwarz А.; Seeger M.; Claudia Auer, The Handbook of 
International Crisis Communication Research Chichester, UK ; Malden, MA: 
John Wiley & Sons, 2016. 

14. Sean Czarnecki, How the coronavirus will reshape the public 
relations industry, Business Insider, Crisis PR business surges following 
coronavirus outbreak - Business Insider, 08.04.2020.  

15. Smith J. L., A public relations practitioner’s Guide to Crisis 
Communications. Georgia State University, 2007. 
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=co
mmunication_theses.  
  

http://www.knidka.info/ozhegov-sergey-ivanovich/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-07/role-of-culture-in-global-crisis-2020_ru.0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-07/role-of-culture-in-global-crisis-2020_ru.0.pdf
http://gutenbergpr.com/blog/?p=1170
http://gutenbergpr.com/blog/?p=1170
http://www.palgrave-journals.com/crr/journal/v10/n3/abs/1550049a.html
http://www.palgrave-journals.com/crr/journal/v10/n3/abs/1550049a.html
http://www.palgrave-journals.com/crr/journal/v10/n3/abs/1550049a.html
http://job.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/3/265
http://job.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/3/265
http://job.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/3/265
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASchwarz%2C+Andreas%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASeeger%2C+Matthew+W.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAuer%2C+Claudia%2C&qt=hot_author
https://www.businessinsider.com/how-the-coronavirus-will-reshape-the-public-relations-industry-2020-4
https://www.businessinsider.com/how-the-coronavirus-will-reshape-the-public-relations-industry-2020-4
https://www.businessinsider.com/crisis-pr-business-surges-following-coronavirus-outbreak-2020-4
https://www.businessinsider.com/crisis-pr-business-surges-following-coronavirus-outbreak-2020-4
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=communication_theses
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=communication_theses


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2021 
 

 

224 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 

Ճգնաժամ հասկացությունը 2020-ին ամենափնտրվողն է փնտրողա-
կան համակարգերում, ամենաշատ հիշատակվողը ԶԼՄ-ում և սոցիալա-
կան ցանցերում: Հաղորդակցությանը և հասարակայնության հետ կապե-
րի ուսումնասիրմանը նվիրված գրականության մեջ նկարագրվում են 
ճգնաժամերի մի քանի տեսակներ: Ճգնաժամերի կառավարման ինստի-
տուտի կողմից արված հետազոտությունները մատնացույց են անում, որ 
միայն 14% դեպքերում բիզնես ճգնաժամերն անկանխատեսելի են, մնա-
ցած՝ 86% դեպքերում կազմակերպությունը նախապես տեղեկացված է լի-
նում դրանց մասին: Ճգնաժամային իրավիճակներում հաղորդակցությու-
նը PR (հասարակայնության հետ կապերի) ճյուղ է, որը միտված է պաշտ-
պանել անձի կամ կազմակերպության վարկանիշը բարդ իրավիճակնե-
րում: Հայաստանում իրականացվող ճգնաժամային հաղորդակցությունը 
ուսումնասիրելու նպատակով՝ անցկացվել են ֆոկուսացված փորձագի-
տական հարցումներ, որոնց արդյունքները ներկայացված են հոդվածում:  

Բանալի բառեր․ ճգնաժամ, հաղորդակցություն, հասարակայնութ-
յան հետ կապեր, կառավարում, կազմակերպություն: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ГАЙК АВАГИМЯН1, ЗАРУИ ГРИГОРЯН1, МАДЛЕН МИКАЕЛЯН1, 2 
1Ванадзорский государственный университет 
2Академия государственного управления Республики Армения 

 
Недавний опыт перехода обучения в онлайн режиме в связи с 

COVID 19 показал, что школа столкнулась с немалыми проблемами 
как организационного характера, так и учебно-воспитательного. 
Дистанционное обучение стало испытанием для учителей. Возраст 
учителей, недостаточный уровень технической грамотности, от-
сутствие навыков использования цифровых инструментов, 
отсутствие скоростной интернет связи, ноутбуков отрицательно 
сказались как на качестве преподавания, так и на нервно-психи-
ческом состоянии учителей. Особенно остро эти нарушения со 
здоровьем проявляются у учителей со слабой нервной системой, а 
также у тех, кто имеет низкий уровень адаптивности, стрессо-
устойчивости, эмоционально неустойчив и имеет высокий уровень 
тревожности.  

Ключевые слова: адаптация, адаптивность, пандемия, про-
фессиональное выгорание, стресс. 
 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила все кон-
тиненты. Все население мира оказалось в ситуации неопределенности 
и страха. Новости о росте числа заболевших, о рекордном количестве 
погибших с одной стороны, и отсутствие конкретной информации о 
причинах, лечении и последствиях на протяжении нескольких месяцев 
с другой, удерживало людей в паническом состоянии. Существенно 
изменилось мировосприятие человека, отношение к себе и к окружаю-
щим, произошла переоценка жизненно важных ценностей. Изменилась 
также психика людей: они стали более настороженными, агрессивными, 
озлобленными, нервными, испуганными, депрессивными. Принуди-
тельная изоляция и самоизоляция, избегание всяческих контактов, 
общение с людьми на расстоянии, постоянное протирание рук и 
ношение масок не могло не сказаться на поведении и психике человека. 
Усугубились проблемы связанные с психическим здоровьем людей. На 
фоне страха, одиночества и бесперспективного будущего увеличилось 
число психических расстройств. И, несмотря на то, что Свенья 
Фласпелер, немецкая писательница и философ, рассматривает панде-
мию как «перезапуск», возможность подумать о жизни, о счастье, тем 
не менее не каждый смог преодолеть эту стрессовую ситуацию [5]. 
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«Жертвами» пандемии стали взрослые и дети, люди разных 
профессий, люди с ограниченными возможностями. Пострадали также 
все субъекты системы образования. 

Переход от традиционной системы обучения к новой с использо-
ванием новейших технологий приводит к эмоциональным перегрузкам, 
к истощению организма, нарушению психического равновесия, так как 
организм не способен быстро адаптироваться. Адаптация требует 
перестройки психики, это - приспособление к изменяющимся внешним 
и внутренним условиям. 

В научной литературе под социально-психологической адаптацией 
понимают процесс активного приспособления индивида к изменив-
шейся среде с помощью различных социальных средств [3]. 

Потребность в адаптации у человека возникает особенно в стрес-
совых условиях и зависит от биологических, социальных и психологи-
ческих факторов. Т. Шибутани, трактуя адаптацию как форму защитного 
приспособления человека к социальным требованиям, как выход из 
стрессовой ситуации, как овладение новыми социальными ролями, как 
преодоление напряжения, высказывает мнение о том, что адаптация – 
есть совокупность приспособительных реакций, в основе которых лежит 
активное освоение среды, ее изменение и создание необходимых усло-
вий для успешной деятельности [2]. 

Способность быстро адаптироваться зависит от индивидуальных 
личностных качеств человека, типа нервной системы, интеллекта, 
профессии. 

Профессия педагога относится к системе «человек-человек» и 
внедрение инновационных технологий в связи с COVID-19 вносит 
изменения в эту систему, которая предстает уже как «человек-техника-
человек». Непосредственные отношения становятся опосредованны-
ми, что предполагает пересмотр требований к учителю, предъявляе-
мых к его личности, знаниям, умениям и навыкам, а также способ-
ностям, которые предусмотрены в профессиограмме учителя.  

Работа через экран привела к возникновению проблем со зрением, 
повысилась утомляемость из-за перегруженной работы через ZOOM, 
Viber, Facebook, Google Classroom и т.п. 

Неблагоприятные внешние условия, а также повышенные требо-
вания со стороны министерства образования страны отрицательно 
сказались на психоэмоциональном и физическом состоянии многих учи-
телей. К профессиональному стрессу учителей, связанному с характе-
ром работы, прибавился стресс в связи с коронавирусом и дистанцион-
ным обучением. Все это привело к эмоциональным, физическим, когни-
тивным перегрузкам и стало причиной профессионального выгорания 
учителей. 

В современной научно-методической литературе немало работ, 
посвященных проблеме профессионального выгорания, психологичес-
кой безопасности личности в образовательной системе, социально-
психологической адаптации личности в экстремальных условиях работы. 
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Можно выделить две основные теоретические структуры синдрома 
профессионального выгорания: первая представляет выгорание как 
синдром, состоящий из нескольких симптомов разной степени выра-
женности; вторая представляет выгорание как процесс, а индивида - 
находящимся на одной из его стадий. 

В 1970-х годах американскими исследователями К. Маслач и С. 
Джексон была представлена многофакторная теория выгорания. Они 
пытались найти в явлении эмоционального выгорания структуры, 
которые бы позволили более глубоко изучить данный феномен и 
качественно диагностировать его наличие у специалистов. Сама К. 
Маслач дает также и свое определение эмоционального выгорания: 
«выгорание — длительный ответ (реакция) работника на хронические 
межличностные стрессоры на работе». Также, авторы выделяют три 
основные ядерные структуры выгорания: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 
К.Маслач разработала подход к эмоциональному выгоранию как к 
психологическому синдрому, представленному тремя симптомами: 
эмоциональное истощение (emotional exhaustion), деперсонализация 
(depersonalization) и редукция профессиональных достижений (reduced 
personal accomplishment). (International. Christina Maslach «A 
Multidimensional Theory of Burnout», «Theories of Organizational Stress», 
Cary L.Cooper, Oxford University press, 2000) [4]. 

Синдром «выгорания» более ярко проявляется в том случае, когда 
коммуникация специалиста насыщена эмоциональностью и требует 
коммуникативной компетентности и глубоких знаний. Вероятность 
возникновения данного синдрома увеличивает число деструктивных 
контактов. Следовательно, «выгорание» коррелирует со степенью 
интенсивности и качеством тех контактов, которые данный специалист 
имел в ходе рабочей деятельности. (Рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Трёхмерная модель синдрома «выгорания»: синдром 

«выгорания» на рабочем местe 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Целью статьи является проведение исследования для опреде-
ления уровня профессионального выгорания и социально-психологи-
ческой адаптации учителей в условиях пандемии. 

Достижение поставленной цели требовало решения следующих 
задач: 

1. исследование причины профессионального выгорания у 
учителей, 

2. изучение влияния инновационных технологий на степень прояв-
ления выгорания у учителей в условиях пандемии, 

3. определения связи профессионального выгорания с уровнем 
социально-психологической адаптации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что до настоя-
щего времени в Армении не проводились подобного рода исследования 
в условиях пандемии, направленные на изучение профессионального 
выгорания в системе «учитель-технология». Нет конкретных данных о 
том, как сказывается использование технологий на физическом и 
психическом здоровье человека, который длительное время поль-
зуется технологиями. 

В качестве основных методов были использованы тесты и опрос-
ники. В работе использовались следующие методики: методика «Диаг-
ностика профессионального «выгорания» К. Маслач, С. Джексон», 
модификация теста социально-психологической адаптации К.Роджерса 
и Р. Даймонда. Кроме того, в работе использовался метод ранговой 
корреляции Ч. Спирмена. В исследовании приняли участие 240 
учителей Лорийского региона Республики Армения. 

Научная значимость работы в том, что данное исследование 
выявляет причины снижения профессионального выгорания учителей. 
Значимость работы также в том, что будут раскрыты и обоснованы 
положительные и отрицательные аспекты инновационных технологий и 
их влияние на эффективность работы и психоэмоциональное состоя-
ние учителя в условиях пандемии.  

Прикладная значимость в том, что результаты исследования 
позволят в дальнейшем разработать батарею методик, которая даст 
возможность диагностировать и оценить степень профессионального 
выгорания учителей, выявить особенности социально-психологической 
адаптации личности, а также разработать свод методических рекомен-
даций по сохранению физического и психического здоровья учителей. 
Данная работа позволит также осуществить подбор и расстановку 
кадров учителей с учетом не только профессиональных знаний и 
квалификации, но и возраста, пола, стажа работы. 

Результаты теста социально-психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда представлены в Рис. 1. 
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Рис. 1. Интегральные показатели теста социально-
психологической адаптации учителей 

Как видно, по всем результатам получены высокие показатели. 
Шкала адаптации (66,2%) указывает на большую приспособленность 
человека к новым условиями взаимодействия человека с окружающим 
миром. Шкала «самопринятие» (78%) указывает на положительную 
самооценку личностных качеств, удовлетворенность собой. Шкала 
«принятие» других (68,5%) свидетельствует о терпимости к людям, к их 
слабостям и недостаткам. Шкала «эмоциональная комфортность» 
(63,2%) характеризует состояние эмоциональной уравновешенности, 
удовлетворенности окружающей действительностью. Шкала интер-
нальности (73,4%) определяет предрасположенность индивида к опре-
делённой форме локуса контроля. Человек с интернальным локус 
контролем ответственность за события, происходящие в его жизни 
принимает в большей мере на себя и результаты деятельности 
объясняет своим поведением, характером, способностями. Шкала 
«стремление к доминированию» (53,1%) указывает на стремление 
влиять на других, отстаивать свои позиции. Шкала «эскапизм» (63,3%) 
указывает на уход от проблем. 

Данные исследования, полученные в ходе тестирования учителей 
в период карантина, когда Армения перешла на дистанционное 
обучение, на первый взгляд вызывают подозрение. Предполагалось, 
что все показатели социально-психологической адаптации будут 
низкими, так как многие учителя не владели навыками работы с 
техникой и не обладали знаниями технических новшеств. Однако не 
следует забывать о важной этнической особенности армян. Иссле-
дование проводилось среди представителей той нации, которая на 
протяжении веков регулярно подвергалась давлению и насилию со 
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стороны османских сил. В результате у них сформировалась адаптив-
ность, как свойство личности быстро адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях. Как известно, адаптационные возможности 
человека могут снижаться или усиливаться. Борьба за выживание, за 
территорию, независимость привела к усилению их адаптивных воз-
можностей. Именно адаптивность помогает им преодолевать стрес-
совые ситуации, сохранять психическое здоровье.  

На основе результатов опросника «Диагностика профессиональ-
ного «выгорания» были проанализированы следующие показатели: 
психоэмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных 
достижений и представить их в Таблице.  

Таблица 1 
Показатели профессионального выгорания учителей 

Показатели 
профессионального 

«выгорания» 

Результаты показателей 
Крайне 
низкие 

Низкие 
значения 

Средние 
значения 

Высокие 
значения 

Крайне 
высокие 

психоэмоциональное 
истощение 68 90 63 19 0 

деперсонализация 115 96 29 0 0 

редукция личных 
достижений 78 134 17 11 0 

психическое 
выгорание 47 142 39 12 0 

 
Как видно, индекс психического выгорания у учителей не высок, но 

следует обратить внимание на показатели выше среднего. У 33% 
наблюдается психоэмоциональное истощение, у 12% деперсонали-
зация, у 11% редукция личных достижений.  

Показатели психоэмоционального истощения, что свидетельствует 
об исчерпании эмоциональных, физических, энергетических ресурсов. 
Психоэмоциональное истощение проявляется в хроническом эмоцио-
нальном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отно-
шению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности. 

Деперсонализация свидетельствует об уменьшении количества 
контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпи-
мости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим 
людям. 

Показатели по редукции личных достижений свидетельствуют о 
снижении чувства компетентности в своей работе, недовольстве с 
собой, уменьшении ценности своей деятельности, негативном самовос-
приятии в профессиональной сфере.  

Важно отметить, что психическое выгорание зависит от возраста, 
пола и стажа работы учителей. Среди респондентов больше всего были 
подвержены учителя женского пола в возрасте от 35-50 лет со стажем 
работы от 15 до 30 лет.  
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Таблица 2 
Зависимость психического выгорания от возраста, пола и  

стажа работы 
 

Пол Возраст Стаж 
Жен. Мужс. 20-34 35-50 51 + До 5 

лет 5-15 15-30 30+ 

96,9% 3, 1% 24,5% 51% 23% 20,4% 27,5% 35,7% 16,4% 
 

Как видно из таблицы 2, психическое выгорание является актуаль-
ной проблемой для женщин. Как правило, независимо от пандемии, от 
политического и экономического состояния страны, женщины намного 
больше страдают синдромом эмоционального и профессионального 
выгорания. Этот факт объясняется их эмоциональностью, повышенной 
восприимчивостью к стрессам, бытовыми проблемами и проблемами с 
воспитанием детей в семье. Однако высокий процент (96,9%) психичес-
кого выгорания у представителей женского пола связан именно с панде-
мией, с работой двойной нагрузкой в «ненормированном» режиме.  

Далее при помощи полученных результатов по методикам «Диаг-
ностика профессионального «выгорания» и теста социально-психоло-
гической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда, был выполнен корре-
ляционный анализ, центральной задачей которого было установить 
статистически достоверные связи между показателями социально-пси-
хологической адаптацией учителей и профессиональным выгоранием. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа показателей социально-
психологической адаптации и профессионального выгорания 

 
Показатели социально-

психологической адаптации 
Профессиональное 

выгорание 

Адаптация -0, 407 
Самопринятие -0,332 
Принятие других -0,413 
Эмоциональная комфортность -0,422 
Интернальность -0,545 
Стремление к доминированию -0,238 
Эскапизм 0,241 

На основании вышеизложенных данных можно констатировать, что 
между профессиональным выгоранием и социально-психологической 
адаптацией установлена отрицательная корреляционная связь, за 
исключением эскапизма. 
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Между эскапизмом и профессиональным выгоранием существует 
слабая положительная связь. Чтօ касается связи эскапизма с профес-
сиональным выгоранием, то ее можно объяснить следующим образом: 
эскапизм рассматривается как попытка сбежать от проблем, от стрес-
совых ситуаций, в результате чего организм не истощается, не возни-
кают когнитивные нарушения, проблемы с физическим и психическим 
здоровьем. В данном случае эскапизм помогает «убегать» от стрессо-
генных факторов. Однако, если он приобретает патологическую форму, 
то его следует рассматривать как бегство от реальности. Человек ста-
новится пассивным, не предпринимает никаких попыток изменить что-
либо, становится слабым, безвольным. Люди с эскапистским сознанием 
в патологической форме не способны также адаптироваться к новым 
условиям. 

Из вышеизложенных результатов можно заключить, что профес-
сиональное выгорание зависит от нескольких факторов: 

1. социально-психологической адаптации. Повысив способность 
человека быстро адаптироваться к социальной среде, принять измене-
ния в обществе, усвоить новые социальные нормы и ценности, а также 
преобразования в системе образования, можно предотвратить вероят-
ность возникновения профессионального выгорания, 

2. пола, возраста и стажа работы учителей, 
3. национально-этнических особенностей. 
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆ1, ԶԱՐՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ1, ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ1, 2 

1Վանաձորի պետական համալսարան, 
2Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Վերջերս COVID 19-ով պայմանավորված առցանց ուսուցման անցնե-
լու փորձը ցույց տվեց, որ դպրոցը բախվել է ինչպես կազմակերպչական, 
այնպես էլ ուսումնա-դաստիարակչական բնույթի բազմաթիվ դժվարութ-
յունների: Հեռավար ուսուցումը փորձություն է դարձել ուսուցիչների հա-
մար: Ուսուցիչների տարիքը, տեխնիկական գրագիտության անբավարար 
մակարդակը, թվային գործիքներ օգտագործելու հմտությունների բացա-
կայությունը, գերարագ համացանցային կապի, նոութբուքերի բացակա-
յությունն ազդել է ինչպես դասավանդման որակի, այնպես էլ ուսուցիչների 
նյարդա-հոգեկան վիճակի վրա: Այդ առողջական խնդիրներն առավել 
սուր են դրսևորվում թույլ նյարդային համակարգ ունեցող ուսուցիչների 
մոտ, ինչպես նաև այն ուսուցիչների մոտ, ովքեր ունեն հարմարվողակա-
նության, սթրեսակայունության ցածր մակարդակ, հուզականորեն անկա-
յուն են և ունեն տագնապայնության բարձր մակարդակ:  

Բանալի բառեր. հարմարում, հարմարվողականություն, համավա-
րակ, մասնագիտական այրում, սթրես:  

 
 

 
RESEARCH RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL BURN OUT WITH 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF TEACHERS IN TIMES OF 
PANDEMIC 

HAYK AVAGIMYAN1, ZARUHI GRIGORYAN1, MADLEN MIKAYELYAN1, 2 
1Vanadzor State University 
2Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The recent experience of the transition to online education in connection 
with COVID – 19 showed that the school faced considerable organizational 
and educational problems. Distance learning has become a challenge for 
teachers. The age of the teachers, the insufficient level of technical literacy, 
the lack of skills in using digital tools, the lack of high-speed Internet 
connection and laptops negatively affected both the quality of teaching and 
the mental state of teachers. 

These health disorders are especially acute in teachers with a weak 
nervous system, as well as in those who have a low level of adaptability, 
stress resistance, emotional instability and have a high level of anxiety. 

Keywords: adaptation, adaptability, pandemic, professional burn, stress. 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 26.02.2021 
Երաշխավորվել է տպագրության 16.04.2021   
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ՀՏԴ 159.9  

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՊԵՐՑԵՊՑԻԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ1, 2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Վանաձորի պետական համալսարան 

Ուսումնասիրել ենք ղեկավարի՝ կառավարման ոճի և միջանձ-
նային հարաբերություններում մարդկանց նկատմամբ վերաբերմուն-
քի (ենթակաների ընկալմամբ) միջև փոխադարձ կապը, ինչպես նաև 
կառավարման ոճի և ղեկավարի հետ փոխհարաբերություններից 
ենթակաների բավարարվածության մակարդակի միջև փոխադարձ 
կապը: Հոդվածում ներկայացվում է իրականացված հետազոտութ-
յան արդյունքում ստացված տվյալների որակական և քանակական 
վերլուծությունը:  

Բանալի բառեր. միջանձնային պերցեպցիա, միջանձնային 
փոխհարաբերություններ, կառավարման ոճ:  

 
Ղեկավար-աշխատակից համակարգում միջանձնային փոխհարաբե-

րությունների ուսումնասիրումը ժամանակակից կառավարման հոգեբա-
նության ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է: Այս հարցի ուսումնա-
սիրումը էական նշանակություն ունի այնպիսի կիրառական խնդիրներ լու-
ծելիս, ինչպիսիք են․ աշխատակիցների հարմարվողականությունը, մո-
տիվացիայի և հավատարմության մակարդակի բարձրացումը, արդյունա-
վետ կառավարումը, կազմակերպչական մշակույթի զարգացումը և նորա-
րարությունների ներդրումը: Փաստացիորեն կազմակերպչական հոգեբա-
նության ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել առանց ղեկավարի և աշխատա-
կիցների փոխազդեցության վերլուծության [6, с. 139]: 

Կառավարչական խնդիրների լայն շրջանակում հատուկ արդիակա-
նություն և նշանակություն են ձեռք բերում կազմակերպությունների ղեկա-
վարման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները, այդ թվում՝ ղեկավարի և 
աշխատակիցների փոխհարաբերությունների խնդիրը: Հիմնվելով մարդ-
կանց՝ միմյանց ընկալելու առանձնահատկությունների իմացության վրա, 
ընդհանուր առմամբ, և աշխատակիցների կողմից ղեկավարի ընկալման 
մասին իմացության վրա, մասնավորապես, հեռանկարային կառավարիչը 
ի վիճակի կլինի ընտրել աշխատակիցների հետ շփման օպտիմալ ձևեր և 
նրանց վրա ազդելու մեթոդներ: Գործնական շփման ընթացքում տեղի է 
ունենում տեղեկատվության փոխանակում, ընթանում է գործընկերների 
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փոխազդեցության գործընթաց և վարքի կարգավորում, ինչը հանդիսա-
նում է կոլեկտիվ գործունեության անբաժանելի նախադրյալը: 

Գ․ Անդրեևան ընդգծում է, որ հատուկ հետաքրքրություն է ներկայաց-
նում աշխատակիցների կողմից ղեկավարի ընկալման խնդիրը և միջանձ-
նային պերցեպցիայի հակառակ ուղղությունը, ինչպես նաև նման ընկալ-
ման ճշգրտության աստիճանը [2, с. 88]: 

Ե․ Պ․ Շևելյովան նշում է, որ հիմնախնդրի նշանակալի ասպեկտ են 
աշխատակիցների կողմից ղեկավարի ընկալման փուլերը և նրանց ժա-
մանակային բնութագրերը: Առանձին փուլերի տևողությունը գլխավորա-
պես պայմանավորված է այն տեղեկատվության «չափաբաժնով», որը 
ստանում է պերցեպիենտը ղեկավարի մասին: Այդ «չափաբաժինն» իր 
հերթին պայմանավորված է կառավարման այն մակարդակով, որում 
շփվում են ընկալման օբյեկտը և սուբյեկտը: Այդ գործընթացի արդյունքի 
վրա էական ազդեցություն են թողնում ղեկավարի արտաքինի տարրերը 
(բնական տվյալները, հագուստը), դիմախաղը, մարմնաշարժումները, 
խոսքը [7, с. 63]: 

Ընկալման բաղադրատարրերից (ինդիկատորներից) մեկը, որը հա-
ճախ հանդես է գալիս որպես այդ գործընթացի վերջնական ցուցանիշ, ղե-
կավարի մասին աշխատակիցների գնահատող դատողություններն են: Բո-
լոր տեսակի գնահատականների վրա նշանակալիորեն ազդում է ղեկավա-
րի կարգավիճակը․ կարգավիճակի բարձրացմանը զուգահեռ նվազում է 
ինչպես աշխատակիցների կողմից ղեկավարի միջին խմբային գնահատա-
կանների բացարձակ մեծությունը, այնպես էլ նրա ինքնագնահատումները: 
Քանի որ, որքան բարձր պաշտոն է զբաղեցնում ղեկավարը, այնքան ավելի 
շատ են աշխատակիցների անձնական անհաջողությունները (աշխատա-
վարձից դժգոհությունը, սոցիալ-կենցաղային պայմաններից անբավարա-
րությունը և այլն) և աշխատանքից դժվարությունները (պլանի չկատարելը, 
կադրերի հոսելիությունը և այլն) վերագրում նրա անձին:  

«Սոցիալական պերցեպցիա» հասկացությունն առաջին անգամ օգ-
տագործել է Ջ. Բրուները 1947 թ․ ընկալման վերաբերյալ այսպես կոչված 
«նոր հայացքի» ձևավորման ժամանակ: Սկզբում սոցիալական պերցեպ-
ցիա ասելով հասկանում էին պերցեպտիվ գործընթացների սոցիալական 
պատճառականությունը: Ավելի ուշ սոցիալական հոգեբանններն այդ 
հասկացությանը որոշակիորեն այլ իմաստ հաղորդեցին․ սոցիալական 
պերցեպցիա ասելով սկսեցին հասկանալ այսպես կոչված սոցիալական 
օբյեկտների ընկալման գործընթացը, որոնց տակ նկատի էին առնվում այլ 
մարդիկ, սոցիալական խմբեր, սոցիալական մեծ հանրույթներ [2, с. 78]: 

Կառավարչական գործունեության մեջ պերցեպտիվ գործընթացները 
ունեն իրնեց յուրահատկությունը․ 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2021 
 

 

236 

1. Այստեղ ընկալումն անխզելիորեն կապված է մնացած բոլոր ճա-
նաչողական գործընթացների հետ, առաջին հերթին՝ հիշողության և 
մտածողության հետ: 

2. Ընկալումն ամբողջապես կախված է կառավարման սուբյեկտի 
գիտելիքներից և անցյալի փորձից, մասնագիտական հետաքրքրություն-
ներից, հոգեկան վիճակներից, համոզմունքներից և աշխարհայացքից, 
հետևաբար, այստեղ ընկալմանը բնորոշ է ապերցեպտիվ բնույթը, այ-
սինքն՝ այն կախված է կառավարման սուբյեկտների անցյալի փորձից, 
մասնագիտական գործունեության ընդհանուր բովանդակությունից և ան-
հատական առանձնահատկություններից: 

3․ Ղեկավարի, այսինքն՝ կառավարման սուբյեկտի գործունեության 
մեջ ամենից հաճախ տեսադաշտում են հայտնվում սուբյեկտներ՝ անձնա-
վորություններ իրենց ողջ բազմազանությամբ, իրենց հատկությունների, 
վիճակների և համոզմունքների հակասություններով: 

Սոցիալական պերցեպցիան ընդունված է դասակարգել տեսակների. 
անհատական պերցեպցիա (մարդու ընկալումը մարդու կողմից), խմբի ըն-
կալումը մարդու կողմից, մարդու ինքնընկալումը խմբի ներսում, միջանձ-
նային խմբային ընկալում: 

Սոցիալական պերցեպցիան բաժանվում է նաև հորիզոնական և ուղղա-
հայաց տեսակների, այդ պատճառով, համապատասխանաբար, տարբե-
րում են պերցեպցիայի սուբորդինացիոն և կոորդինացիոն ճյուղեր [3, с. 47]: 

Միջանձնային ընկալման գործընթացը ցանկացած համատեղ, այդ 
թվում և կառավարչական գործունեության անհրաժեշտ պայման է: Ապա-
ցուցված է, որ բավականին բարդ կախվածություն կա սոցիալական պեր-
ցեպցիայի ճշգրտության, տարբերակվածության և խմբային գործունեութ-
յան արդյունավետության միջև, ինչպես նաև վերը նշված պարամետրերի 
և կառավարչական գործունեության հաջողության միջև: Պերցեպցիայի 
ցածր ճշգրտությունը և ոչ լիարժեք լինելը, այնպես, ինչպես շատ բարձրը՝ 
ուղեկցվում են գործունեության պակաս հաջողությամբ:  

Կազմակերպությունում անձի զբաղեցրած դիրքին համապատաս-
խան ձևավորվող պատկերը տվյալ անձից ունեցած սպասելիքների ամ-
բողջությունն է: Սպասելիքների համապատասխանության դեպքում ձևա-
վորվում է դրական կամ բացասական հուզական վերաբերմունք: Այլ ան-
ձից ունեցած սպասելիքները հաճախ թույլ չեն տալիս անձին ընկալել իր 
իրական անձնային հատկություններով: Այս երևույթն ավելի հաճախ ար-
տահայտվում է ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններում: Ղեկա-
վարի դերից ունեցած սպասելիքները պայմանավորում են ենթակաների 
վարքը և հուզական վերաբերմունքը: Ղեկավարից ունեցած սպասելիք-
ներն արտահայտվում են այնպիսի բաղադրիչներում, ինչպիսիք են՝ սեռը, 
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տարիքը, գիտելիքները, իմիջը, հուզական կայունությունը պատվիրակելու 
հմտությունը և այլն [1, էջ 121-122]: 

Սոցիալական պերցեպցիայի գործընթացի վրա, ինչպես նաև արդյու-
նավետության հետ դրանց կապերի բնույթի վրա ազդում է նրա կարգա-
վիճակի մարգինալ առանձնահատկությունը: Ընդ որում՝ տարբերում են 
ղեկավարների երկու խումբ․դեպի կազմակերպության բարձրադիր մա-
կարդակի պահանջները կողմնորոշված և դեպի ղեկավարվող խումբը 
(աշխատակիցները) կողմնորոշված: Երկրորդ տեսակը բնութագրվում է 
պերցեպցիայի բարձր ճշգրտությամբ և գործունեության արդյունավե-
տության վրա նրա ավելի ուժեղ ազդեցությամբ: Տարբերում են ղեկավարի 
կողմից ենթակաների ընկալման հետևյալ հիմնական առանձնահատ-
կությունները [5, с. 233]. 

1. ենթակայի մասին ընդհանուր տպավորության տեղափոխումը նրա 
առանձին բնութագրերի գնահատման վրա («գեներալիզացման էֆեկտ»), 

2. այն ենթակաների գնահատականների բարձրացում, որոնք աջակ-
ցում են ղեկավարին, 

3. այն ենթակաների գնահատականների բարձրացում, որոնք ղեկա-
վարի կարծիքին նման կարծիքներ են արտահայտում, 

4. ղեկավարն արգելափակում է այն անձանցից ստացվող տեղեկատ-
վությունը, որն իր կողմից բացասական գնահատական է ստանում: 

Վերը նշվածի հետ կապված՝ առաջանում է ևս մեկ կարևոր հարց․ 
ղեկավարի համարժեք ընկալումն իր կողմից ղեկավարվող խմբի կողմից: 
Այն հատկապես կարևոր է արդյունավետ ղեկավարման համար, քանի որ 
հենց այն բանից, թե որքանով է ղեկավարը «ընդունված» խմբի (կազմա-
կերպության) կողմից, որոշի կերպով կախված է նաև համատեղ գործու-
նեության արդյունավետությունը:  

Կարծում ենք, որ ղեկավար-աշխատակիցներ համակարգում միջանձ-
նային պերցեպցիայի գործընթացի վրա լուրջ ազդեցություն կարող է թող-
նել ղեկավարի կողմից կիրառվող հիմնական կառավարման ոճը, քանի 
որ կառավարումը հանդիսանում է աշխատակիցների վրա ազդեցության 
տեսակներից մեկը:  

Ըստ Ռուսալինովայի (1980)՝ կառավարման ոճը ղեկավարի և կոլեկ-
տիվի փոխազդեցության կայուն դրսևորվող առանձնահատկություններ 
են, որոնք ձևավորվում են կառավարման ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ 
սուբյեկտիվ պայմանների, ղեկավարի անձնային առանձնահատկություն-
ների ազդեցության տակ: 

Ա. Լ. Ժուրավլյովը և Վ. Ֆ. Ռուբախինը (1976) կառավարման ոճ ասե-
լով նկատի էին ունենում կոլեկտիվի վրա ղեկավարի ազդեցության հնար-
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ների, մեթոդների, եղանակների ամբողջական, հարաբերականորեն կա-
յուն համակարգի անհատական-տիպոլոգիական առանձնահատկություն-
ները՝ նպատակ ունենալով արդյունավետ և որակով իրականացնել կա-
ռավարչական գործառույթները: 

Գոյություն ունի կառավարման ոճերի մի քանի դասակարգում, բայց 
առավել տարածված է Կ․ Լևինի առաջադրած դասակարգումը: Համա-
ձայն այդ դասակարգման՝ առանձնացվում են ավտոկրատ, ժողովրդա-
վար և ազատական (լիբերալ) ոճեր, որոնք տարբերվում են ըստ ղեկա-
վարի մոտ կառավարման գործառույթների կենտրոնացվածության և ըստ 
որոշումների կայացման ժամանակ ղեկավարի և կոլեկտիվի անդամների 
մասնակցության: 

Ավտոկրատ ոճը ենթադրում է կոշտ ղեկավարում՝ հրամաններ, կար-
գադրություններ, որոնք աշխատակիցներից պահանջում են աներկբա 
իրականացում: Հետևելով այս ոճին՝ ղեկավարը որոշում է խմբի ողջ գոր-
ծունեությունը, սահմանում է բոլոր տեխնիկական հնարները և գործողութ-
յունները: 

Այս ոճին հատուկ է գործունեության նպատակների հատուկ սահմա-
նումը, կարգադրություններ տալու աշխույժ ձևը, անհանդուրժողականութ-
յունն այն ամենի նկատմամբ, ինչը չի համապատասխանում ղեկավարի 
կարծիքին: Այսպիսի ղեկավարի կոլեկտիվի անդամները մշտապես 
գտնվում են անորոշության վիճակում՝ կապված իրենց հետագա անելիք-
ների հետ, գիտեն միայն իրենց մասնավոր անելիքները: 

Աշխատակիցների միջև կապերը ղեկավարի կողմից հասցվում են 
նվազագույնի այնպես, որ դրանք իրականացվեն միայն իր միջնորդութ-
յամբ կամ իր հսկողությամբ: Անհրաժետության դեպքում ղեկավարը ենթա-
կաներին բաժանում է խմբերի՝ հաշվի չառնելով նրանց կարծիքը: Գովա-
սանքի կամ քննադատության հարցում հիմնվում է միայն իր կարծիքի վրա: 

Ըստ Կ․ Լևինի՝ կառավարման ավտոկրատ ոճն անդեմություն և օտա-
րություն է, բայց ոչ բացահայտ թշնամանք:  

Քանի որ ըստ Ա․ Լ․ Ժուրավլյովի՝ կառավարման ոճը միաժամանակ 
ներառում է երեք տարբեր աստիճանի արտահայտվածության բաղադրիչ. 
դիրեկտիվություն, կոլեգիալություն և ամենաթողություն, երեք ծայրահեղ 
տիպերից բացի հեղինակն առանձնացնում է նաև միջանկյալ տիպեր․ դի-
րեկտիվ-կոլեգիալ, դիրեկտիվ-բարձիթողի, բարձիթողի-կոլեգիալ, իսկ 
տարբեր բաղադրիչների հավասարության դեպքում՝ միջանկյալ և խառը: 
Բացի այդ, ըստ բաղադրիչների արտահայտվածության աստիճանի՝ 
դրանցից յուրաքանչյուրը բաժանվում է չարտահայտվածի, օպերատիվի և 
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արտահայտվածի: Կառավարման ստորին մակարդակում առավել տա-
րածված է խառը տիպը, միջին և բարձր մակարդակում՝ դիրեկտիվ և բար-
ձիթողի [4, էջ 211]: 

Մեր կողմից իրականացվել է փորձարարական հետազոտություն, որի 
նպատակն էր բացահայտել ղեկավարի՝ կառավարման ոճի և միջանձնա-
յին հարաբերություններում մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքի (են-
թակաների ընկալմամբ) միջև փոխադարձ կապը, ինչպես նաև կառա-
վարման ոճի և ղեկավարի հետ փոխհարաբերություններից ենթակաների 
բավարարվածության մակարդակի միջև փոխադարձ կապը:  

Փորձրարարական հետազոտության նախնական փուլում մեր կողմից 
առաջադրվեցին հետևյալ վարկածները՝ 

• ղեկավարի կառավարման ոճը փոխադարձ կապի մեջ է գտնվում 
ենթակաների կողմից ղեկավարի միջանձնային ընկալման հետ, 

• ղեկավարի կառավարման ոճը փոխադարձ կապի մեջ է գտնվում 
նրա հետ փոխհարաբերութուններից ենթակաների բավարարվածության 
մակարդակի հետ:  

Փորձարարական հետազոտության ընթացքում մեր կողմից հետազոտ-
վել են 51 մասնակից՝ 18-55 տարեկան, 1-25 տարի աշխատանքային փորձով: 
Հետազոտության ընթացքում ենթակաների կողմից գնահատված ղեկա-
վարներից 24-ը եղել են կանայք, 27-ը՝ տղամարդիկ (30-60 տարեկան):  

Կիրառվել են հետևյալ հարցարանները․ 
• Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանը, որը բաղկա-

ցած է ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ 27 բնութագրերից, որոն-
ցից յուրաքանչյուրի դրսևորումները ներկայացված են 5 տարբերակով: 
Հետազոտվողներին առաջարկվում է ընտրել այդ դրսևորումներից մեկը 
կամ մի քանիսը:  

• Տ. Լիրիի «Միջանձնային հարաբերությունների ախտորոշում» 
հարցարանը: Այս հարցարանի օգնությամբ բացահայտվում է մարդկանց 
նկատմամբ վերաբերմունքի գերակշռող տեսակը՝ ինքնագնահատման և 
փոխադարձ գնահատման ժամանակ: Հարցարանը բաղկացած է 128 
գնահատող դատողություններից և ուսումնասիորում է հարաբերություն-
ների 8 տեսակ: 

• Աշխատանքից բավարարվածության մակարդակի ախտորոշման 
հարցարան (Job Satisfaction Survey, JSS), որը մշակվել է Սպեկտորի կող-
մից: Այն գնահատում է անհատի աֆֆեկտիվ ռեակցիան աշխատանքի և 
նրա առանձին ասպեկտների նկատմամբ: Հարցարանը չափում է աշխա-
տանքի 9 ասպեկտներից բավարարվածության մակարդակը: Մեր կողմից 
կիրառվել է միայն «Անմիջական ղեկավարից բավարարվածության մա-
կարդակի» սանդղակը: 
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Ա․Լ․ Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանի արդյունքները 
ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում․ 

Աղյուսակ 1 
«Կառավարման ոճը» հարցարանի արդյունքները 

Ազատական (բարձիթողի) 1 (1.9%) 
Կոլեգիալ (ժողովրդավարական) 27 (52.9%) 
Դիրեկտիվ (ավտորիտար) 6 (11.7%) 
Ազատական-կոլեգիալ 1 (1.9%) 
Կոլեգիալ-դիրեկտիվ 4 (7.8%) 
Խառը 12 (23.5%) 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, մասնակիցներից 27-ի գնահատական-
ների համաձայն ղեկավարն ուներ կառավարման կոլեգիալ ոճ, որի պա-
րագայում աշխատակիցների խումբն այս կամ այն չափով մասնակցում է 
գործունեության կազմակերպմանը: Ղեկավարը խմբի անդամներին թույլ 
է տալիս մասնակցել նրա գործունեության բովանդակության որոշումնե-
րին, զարգացնում է ենթակաների միջև փոխհարաբերությունները՝ ձգտե-
լով նվազեցնել ներխմբային լարվածությունը, ստեղծում է ընկերական և 
գործնական համագործակցության մթնոլորտ:  

Մասնակիցներից 6-ը իրենց ղեկավարների ոճը գնահատել են որպես 
դիրեկտիվ (ավտորիտար): Կառավարման այս ոճը ենթադրում է կոշտ ղե-
կավարում՝ հրամաններ, կարգադրություններ, որոնք աշխատակիցներից 
պահանջում են աներկբա կատարում: Հետևելով այս ոճին՝ ղեկավարը որո-
շում է խմբի ողջ գործունեությունը, սահմանում է բոլոր տեխնիկական 
հնարները և գործողությունները: Այս ոճին հատուկ է գործունեության նպա-
տակների հատուկ սահմանումը, կարգադրություններ տալու աշխույժ ձևը, 
անհանդուրժողականությունն այն ամենի նկատմամբ, ինչը չի համապա-
տասխանում ղեկավարի կարծիքին: Այսպիսի ղեկավարի կոլեկտիվի ան-
դամները մշտապես գտնվում են անորոշության վիճակում՝ կապված իրենց 
հետագա անելինքների հետ, գիտեն միայն իրենց մասնավոր անելիքնե-
րը:Աշխատակիցների միջև կապերը ղեկավարի կողմից հասցվում են նվա-
զագույնի այնպես, որ դրանք իրականացվեն միայն իր միջնորդությամբ 
կամ իր հսկողությամբ: Անհրաժետության դեպքում ղեկավարը ենթականե-
րին բաժանում է խմբերի՝ հաշվի չառնելով նրանց կարծիքը: Գովասանքի 
կամ քննադատության հարցում հիմնվում է միայն իր կարծիքի վրա: 

Հետազոտության մասնակիցներից միայն 1-ի ղեկավարն է գնահատ-
վել որպես ազատական ոճ ունեցող: Ազատական ոճի դեպքում ղեկավարը 
միջամտում, մասնակցում է խմբի գործունեության կազմակերպմանը 
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միայն այն դեպքում, երբ վերջինիս անդամները դիմում են իրեն, ընդ ո-
րում, նրա միջամտությունը իրագործվում է խորհրդի կամ բացատրութ-
յունների ձևով: Խմբի անդամներին լիակատար ազատություն է տրվում 
սեփական որոշումներ ընդունելու հարցում: Այս ոճով առաջնորդվող ղե-
կավարները հազվադեպ են նկատողություններ անում:  

Հետազոտության մնացած մասնակիցների գնահատականների հա-
մաձայն ղեկավարներց 1-ի կառավարման ոճը ազատական-կոլեգիալ էր, 
4-ինը կոլեգիալ-դիրեկտիվ, և 12 ղեկավարի մոտ կառավարման ոճը եղել 
է խառը տիպի:  

Տ․ Լիրիի «Միջանձնային հարաբերությունների ախտորոշում» հար-
ցարանի արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում․  

Աղյուսակ 2  
Տ․ Լիրիի հարցարանի ցուցանիշները 

Շրջապատողների 
նկատմամբ 

վերաբերմունքի 
տիպեր 

Ցուցանիշների արդյունքներ 

Ցածր 
Չափավոր 
(ադապտիվ 

վարք) 

Բարձր 
(էքստրեմալ 

վարք) 

Ծայրահեղ 
բարձր 

(պաթոլոգիայի 
հասնող) 

Ավտորիտար 1 6 20 24 
Եսասեր 0 23 16 12 
Նախահարձակ 
(Ագրեսիվ) 

3 29 16 3 

Կասկածամիտ 17 19 13 2 
Ենթարկվող 21 24 5 1 
Կախյալ 7 28 12 4 
Ընկերասեր 4 16 23 8 
Ալտրուիստ 9 19 17 12 

 

Ինչպես տեսնում ենք, ըստ հետազոտվողների գնահատականների, 
նրանց ղեկավարներից 86 %- ի մոտ միջինից բարձր ցուցանիշներ են 
գրանցվել «Ավտորիտար» սանդղակում, 55 %- ի մոտ միջինից բարձր ցուցա-
նիշներ են գրանցվել «Եսասեր» սանդղակում, 61 %- ի մոտ միջինից բարձր 
ցուցանիշներ են գրանցվել «Ընկերասեր» սանդղակում և 57 %- ի մոտ միջի-
նից բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել «Ալտրուիստ» սանդղակում:  

Շրջապատողների նկատմամբ ավտորիտար վերաբերմունքի էքստ-
րեմալ բարձր ցուցանիշի դեպքում ղեկավարը բնորոշվում է որպես բռնա-
պետական, իշխող բնավորության տեր, ուժեղ անձ, ով լիդեր է հանդիսա-
նում խմբային գործունեության բոլոր տեսակներում: Բոլորին ղեկավարում 
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է, սովորեցնում է, ամեն ինչում ձգտում է հիմնվել սեփական կարծիքի 
վրա, չի կարողանում ընդունել այլոց խորհուրդները: Շրջապատողները 
նկատում են այդ իշխանությունը, բայց ընդունում են այն: Նույն սանդղակի 
բարձր ցուցանիշի դեպքում անձը բնորոշվում է որպես դոմինանտ, աշ-
խույժ, կոմպետենտ, ավտորիտար առաջնորդ, ով հաջողակ է գործերում, 
սիրում է խորհուրդներ տալ, իր նկատմամբ հարգանք է պահանջում:  

«Եսասեր» սանդղակում ծայրահեղ բարձր ցուցանիշի դեպքում անձը 
ձգտում է լինել բոլորից բարձր, բայց, միևնույն ժամանակ, բոլորից հեռու, 
ինքնասիրահարված է, հաշվենկատ, անկախ: Նա դժվարությունները 
թողնում է ուրիշների վրա, գլուխգովան է, ինքնագոհ, գոռոզամիտ: Նույն 
սանդղակում բարձր ցուցանիշի պարագայում անձը բնութագրվում է բնա-
վորության եսասիրական գծերով, ունի դեպի իր անձը ուղղվածություն, 
ձգտում է մրցակցության: 

«Ըկերասեր» սանդղակում ծայրահեղ բարձր և բարձր ցուցանիշի պա-
րագայում անձն ընկերասեր և սիրալիր է բոլորի նկատմամբ, ձգտում է 
բավարարել բոլորի պահանջները, բոլորի համար «լավը լինել»՝ անկախ 
իրավիճակից, ձգտում է խմբային նպատակներին, նրա մոտ զարգացած 
են արտամղման և ճնշման հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմ-
ները, հուզականորեն լաբիլ է (բնավորության հիստերոյիդ տիպ):  

«Ալտրուիստ» սանդղակի ծայրահեղ բարձր և բարձր ցուցանիշների 
դեպքում անձը դրսևորում է հիպերպատասխանատվություն, մշտապես 
զոհաբերում է սեփական շահերը, ձգտում է օգնել և ապրումակցել բոլո-
րին, իր օգնության մեջ կպչուն է և չափազանց ակտիվ է շրջապատողների 
նկատմամբ, իր վրա պատասխանատվություն է վերցնում ուրիշների փո-
խարեն (թեև սա կարող է միայն արտաքին «դիմակ» լինել, որի տակ 
թաքնված է հակադիր տիպի անձնավորություն):  

Աշխատանքից բավարարվածության մակարդակի ախտորոշման (Job 
Satisfaction Survey, JSS) հարցարանի արդյունքներից պարզվեց, որ հետա-
զոտության մասնակիցներից 39-ը (76.4%) բավարարված են ղեկավարի 
հետ հարաբերություններից:  

Փորձարարական տվյալների վերլուծության հաջորդ փուլում իրակա-
նացրել ենք կիրառված երեք մեթոդիկաների արդյունքների միջև կոռելա-
ցիոն վերլուծություն, որի արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում։  
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Աղյուսակ 3 
Կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները 

Միջանձնային 
հարաբերություններում 
մարդկանց նկատմամբ 

վերաբերմունքը 

Կառավարման ոճը 

Ազատական Կոլեգիալ Դիրեկտիվ 

Ավտորիտար -0.641*** 0.233 0.054 
Եսասեր -0.091 -0.380** 0.419** 

Ագրեսիվ -0.236 -0.281* 0.420** 

Կասկածամիտ 0.332* -0.708*** 0.624*** 

Ենթարկվող 0.318* 0.123 -0.411** 

Կախյալ 0.565*** -0.124 -0.234 
Ընկերասեր 0.010 0.438** -0.659*** 

Ալտրուիստ -0.025 0.478*** -0.634*** 

Դոմինանտ (ինտեգրալ) -0.721*** 0.299 -0.074 
Ընկերասեր (ինտեգրալ) 0.105 0.557*** -0.762*** 

Ղեկավարի հետ 
հարաբերություններից 
բավարարվածության 
մակարդակը 

-0.448*** 0.709*** -0.559*** 

 

*- p<0.05 
**-p<0.01 
***- p<0.001 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 3-ում բերված տվյալներից, հավաստի կո-

ռելյացիոն կապեր են հայտնաբերվել ազատական կառավարման ոճի և 
կասկածամիտ (r=0.332, p<0.05), ենթարկվող(r=0.318, p<0.05 ), կախյալ 
(r=0.565, p<0.001 ) բնութագրերի միջև: Ինչպես նաև հավաստի բացա-
սական կոռելյացիոն կապեր են բացահայտվել ազատական կառավար-
ման ոճի և ավտորիտար (r=-0.641, p<0.001 ), դոմինանտ (r=-0.721, 
p<0.001) բնութագրերի միջև: Ազատական կառավարման ոճի և ղեկավա-
րի հետ հարաբերություններից բավարարվածության սանդղակի միջև 
բացահայտվել է հավաստի բացասական կոռելյացիոն կապ (r=-0.448, 
p<0.001): Այսինքն՝ որքան ղեկավարի կառավարման ոճում ավելի է գե-
րակշռում ազատական ոճը, այնքան ենթակաների ընկալմամբ նրանք 
բնորոշվում են որպես կասկածամիտ, ենթարկվող, կախյալ և այնքան 
ավելի քիչ են ընկալում որպես ավտորիտար և դոմինանտ: Ինչպես նաև 
հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ որքան ավելի 
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գերակշիռ է ազատական կառավարման ոճը, այնքան ավելի ցածր է ղե-
կավարի հետ ունեցած հարաբերություններից ենթակաների բավարար-
վածության մակարդակը: 

Դրական կոռելյացիոն կապ է առկա կոլեգիալ կառավարման ոճի և 
ընկերասիրության միջև (r=0.438**, p<0.01 ), ընդ որում՝ առավել բարձր 
կոռելյացիոն կապ է գրանցվել ընկերասիրության ինտեգրալ գործոնի և 
կոլեգիալ ոճի միջև (r=0.557, p<0.001): Դրական կապ է գրանցվել նաև 
կոլեգիալ ոճի և ալտրուիզմի միջև (r=0.478, p<0.001): Հավաստի բացա-
սական կոռելյացիոն կապ է բացահայտվել կառավարման կոլեգիալ ոճի 
և եսասիրության (r=-0.380, p<0.01), ագրեսիվության(r=-0.281, p<0.05 ) 
և կասկածամտության (r=-0.708, p<0.001) միջև: Դրական կոռելյացիոն 
կապ է բացահայտվել կառավարման կոլեգիալ ոճի և ղեկավարի հետ ու-
նեցած հարաբերություններից ենթակայի բավարարվածության մակար-
դակի միջև (r=0.709, p<0.001 ): Այսինքն՝ որքան ավելի արտահայտված 
է կառավարման կոլեգիալ ոճը, այնքան ավելի գոհ են ենթակաները ղե-
կավարի վերաբերմունքից:  

Փորձարարական տվյալների վիճակագրական վերլուծության արդ-
յունքում հավաստի դրական կապ է բացահայտվել կառավարման դիրեկ-
տիվ ոճի և եսասիրության (r=0.419, p<0.01), ագրեսիվության (r=0.420, 
p<0.01) և կասկածամտության (r=0.624, p<0.001) միջև: Բացասական կո-
ռելյացիոն կապ է բացահայտվել կառավարման դիրեկտիվ ոճի և ենթարկ-
վող (r=-0.411, p<0.01 ), ընկերասեր (r=-0.659, p<0.001), ալտրուիստ  
(r=-0.634, p<0.001) բնութագրերի միջև: Հավաստի բացասական կոռել-
յացիոն կապ է գրանցվել նաև դիրեկտիվ ոճի և ընկերասիրության ինտեգ-
րալ ցուցանիշի միջև՝ r=-0.762, p<0.001: Համահարաբերակցային վերլու-
ծության արդյունքում բացասական կոռելյացիոն կապ գրանցվեց նաև դի-
րեկտիվ կառավարման ոճի և ղեկավարի վերաբերմունքից ենթակայի բա-
վարարվածության միջև՝ r=-0.559, p<0.001:  

Փորձարարական հետազոտության տվյալների համաձայն՝ ղեկա-
վարների մեծ մասին ենթակաները վերագրել էին ավտորիտարություն (86 
%), թեև ղեկավարներից միայն 6-ի (11.7%) մոտ էր գերակշռում կառավար-
ման դիրեկտիվ (ավտորիտար) ոճը: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ 
անկախ ղեկավարի կառավարման ոճից՝ ենթակաների մեծ մասը նրանց 
ընկալում են որպես իշխող, լիդերի հատկանիշներով օժտված անձի: Դա 
է պատճառը, որ հավաստի կոռելյացիոն կապ չարձանագվեց դիրեկտիվ 
կառավարման ոճի և ենթակաների նկատմամբ ավտորիտար վերաբեր-
մունքի միջև: Հավանաբար սրա պատճառը միջանձնային պերցեպցիա-
յում հաճախ դրսևորվող կարծրատիպերի արդյունքն է, որի պարագայում 
անձն ընկալվում է ըստ իր պատկանելության, կարգավիճակի: Ղեկավարը, 
ունենալով ենթականերից ավելի բարձր կարգավիճակ, ենթակաների մեծ 
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մասի կողմից ընկալվում է որպես ավտորիտար, իշխող անձնավորություն՝ 
անգամ եթե գործնական հարաբերություններում դրսևորում է կոլեգիալ 
կառավարման ոճը:  

Կատարված հետազոտության արդյունքում կարելի է կատարել հետև-
յալ եզրակացությունները. 

• հիմնվելով մարդկանց միմյանց ընկալելու առանձնահատկություն-
ների իմացության վրա՝ ընդհանուր առմամբ, և աշխատակիցների կողմից 
ղեկավարի ընկալման մասին իմացության վրա, մասնավորապես, հեռան-
կարային կառավարիչը ի վիճակի կլինի ընտրել աշխատակիցների հետ 
շփման օպտիմալ ձևեր և նրանց վրա ազդելու մեթոդներ, 

• ղեկավար-աշխատակից փոխհարաբերությունների համակարգում 
ենթակաների կողմից ղեկավարի միջանձնային ընկալման վրա ազդում է 
ղեկավարի կողմից որդեգրված կառավարման ոճը,  

• ղեկավարի կառավարման ոճն ազդում է նրա հետ ունեցած փոխհա-
րաբերություններից ենթակաների բավարարվածության մակարդակի վրա: 
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПОДЧИНЕННЫХ 

МАДЛЕН МИКАЕЛЯН1, 2 

1Академия государственного управления Республики Армения 
2Ванадзорский государственный университет 

Мы исследовали взаимосвязь стиля управления руководителя и 
отношения к окружающим людям в межличностных взаимоотношениях 
(как это воспринимают подчиненные), а также взаимосвязь стиля 
управления руководителя и уровня удовлетворенности подчиненных 
взаимоотношениями с руководителем. В статье представляется 
качественный и количественный анализ данных, которые были 
получены в результате исследования.  

Ключевые слова: межличностная перцепция, межличностные 
взаимоотношения, стиль управления.  

 
 
 
 
 

INTERPERSONAL PERCEPTION IN THE SYSTEM OF RELATIONSHIP 
OF THE LEADER AND SUBORDINATES 

MADLEN MIKAYELYAN1, 2 

1Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
2Vanadzor State University 

We have studied the interconnection between the manager’s 
leadership style and the attitudes towards people (as subordinates perceive 
it) in interpersonal relationships as well as the interconnection between the 
manager’s leadership style and the level of subordinates’ satisfaction in the 
relationship with the manager. 

The article presents the qualitative and quantitative analysis of the data 
obtained as a result of the conducted research.  

Keywords: interpersonal perception, interpersonal relationships, 
management style. 
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ՀՏԴ 159.9 

ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՈՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՂԻ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն 
 
Հաշվի առնելով այն, որ քրեական գործով վարույթի իրականաց-

ման ընթացքի օբյեկտիվության և բազմակողմանիության վրա էապես 
ազդող գործոն է արդյունավետ հարցաքննությունների ապահովումը, 
որի առանցքային կողմերից մեկը բարոյագիտական առանձնահատ-
կությունների դիտարկումն է՝ սույն հոդվածում ներկայացվում են արդ-
յունավետ հարցաքննության կազմակերպմանը նպաստող բարոյագի-
տական առանձնահատկությունները՝ որպես դրանց ապահովման հիմ-
նական երաշխիք ներկայացնելով հարցաքննողի անձին ուղղված պա-
հանջները: 

Բանալի բառեր. հարցաքննություն, բարոյագիտական առանձ-
նահատկություններ, հարցաքննողի փսիխոգրամմա: 

 
Հարցաքննությունը քննչական գործողություն է, որի իրականացման 

անհրաժեշտությունը քննչական պրակտիկայում առաջանում է բավականին 
հաճախ և ի տարբերություն այլ քննչական գործողությունների՝ իրականաց-
վում է հարուցված գրեթե բոլոր քրեական գործերով, հաճախ նախապատ-
րաստում համապատասխան հիմքեր հետագա քննչական գործողություն-
ների կատարման համար և հանդիսանում կարևոր նշանակություն ունեցող 
նախնական, իսկ երբեմն նաև հիմնական ապացուցողական բազան [1]: 

Հարցաքննության գրագետ ընթացքի ապահովմանն ուղղված համա-
պատասխան իրավանորմերը սահմանվում են միջազգային և ներպետա-
կան համապատասխան օրենդրությամբ, ուստի սույն հոդվածում ներկա-
յացվում են հարցաքննության և հարցաքննողի էթիկայի հոգեբանական 
հիմնախնդիրները: Նախևառաջ կարևոր է շեշտել, որ հարցաքննության 
բարոյագիտական առանձնահատկությունները սերտորեն փոխկապակց-
ված են հարցաքննողի՝ որպես մասնագետի անձնային որակների և մաս-
նագիտական կարողությունների հետ, քանի որ հարցաքննությունը են-
թադրում է անձ-անձ փոխհարաբերություն, և որքան էլ դրա ընթացքը նոր-
մավորվում է օրենսդրության շրջանակներում, միևնույնն է, հանդիսանա-
լով մարդկային փոխհարաբերության ձև՝ ենթադրում է որոշակի սուբյեկ-
տիվություն և որպեսզի այն չվերածվի կամայականության, խիստ դիտար-
կելի են մի շարք հոգեբանական գործոններ, որոնք հանդիսանում են հար-
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ցաքննության բարոյական նորմավորման նախադրյալներ՝ միևնույն ժա-
մանակ հանդիսանալով իրավանորմերի պահպանման կարևոր հիմքերից 
մեկը: Իհարկե, տարբեր տարիքի, դատավարական կարգավիճակի և այլ 
առանձնահատկություններով պայմանավորված հարցաքննությունների 
դեպքում հարցաքննողից պահանջվում են տարբեր մոտեցումներ և աշ-
խատելաոճ, սակայն հարցաքննության գնահատման շրջանակներում 
անժխտելի փաստ է, որ այն կարող է արդյունավետ լինել բացառապես 
այն դեպքերում, երբ հարցաքննողի կրթական մակարդակը, գործնական 
հմտությունները և անձնային որակները բավարարում են մասնագիտա-
կան բարոյագիտության պահանջներին, այլապես վերջինիս աշխատան-
քը ոչ միայն կարող է լինել անարդյունավետ կամ կրել ձևական բնույթ, 
այլև բացասաբար անդրադառնալ ողջ քրեական վարույթի իրականաց-
ման ընթացքի վրա: Խոսքն առավելապես վերաբերում է այն դեպքերին, 
երբ հարցաքննվողի անձնային առանձնահատկություններով կամ քննվող 
գործի յուրահատկություններով պայմանավորված՝ պահանջվում են հա-
տուկ գիտելիքներ, ուրույն գործելաոճ և յուրօրինակ ռազմավարություն: 

Հաշվի առնելով այն, որ հարցաքննություն իրականացնելու իրավա-
սությունն օրենքով սահմանված կարգով ենթադրում է նաև համապա-
տասխան կրթական մակարդակի առկայություն՝ հարցաքննողի անձին 
ներկայացվող պահանջների շրջանակներում ստորև անդրադարձ է կա-
տարվում միայն հարցաքննողի անձնային առանձնահատկությունների և 
գործնական հմտությունների հիմնախնդիրներին: Անձնային առանձնա-
հատկությունների տեսաանկյունից ուշագրավ է, որ քննիչի աշխատանքա-
յին գործունեությունն առհասարակ դիտարկելի է համապատասխան 
պրոֆեսիոգրամմայի (մասնագիտության սոցիալ-տնտեսական, արտադ-
րական, տեխնիկական, հոգեբանական և այլ առանձնահատկությունների 
ամբողջություն) և դրանից բխող փսիխոգրամմայի (տվյալ աշխատանքա-
յին գործունեության հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ որակնե-
րի առանձնացում և նկարագրում) շրջանակներում [3]: 

Կարևոր է նշել, որ պրոֆեսիոգրամման կոնկրետ մասնագիտության 
առանձնահատկությունների բնութագիրն է, որը բացահայտում է մասնագի-
տական աշխատանքի և մասնագետին ներկայացվող պահանջների յուրա-
հատկությունները, փսիխոգրամման կոնկրետ մասնագիտության համար 
անհրաժեշտ անձի հոգեբանական հատկանիշների համակցությունն է, որը 
հնարավորություն է տալիս կազմել մասնագետի իդեալական կերպարը [2]: 

Հաշվի առնելով այն, որ քննիչի փսիխոգրամման կազմող հատկութ-
յուններն անմիջականորեն հանդիսանում են նաև արդյունավետ հար-
ցաքննության իրականացման նախադրյալ՝ առանձնահատուկ կարևոր է 
նշել, որ այդ հատկությունների շրջանակներում դիտարկելի են և΄ հար-
ցաքննողի բարոյական կերպարը՝ արժեհամակարգի դրսևորումներով, և΄ 
այնպիսի անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ (այդ 
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թվում՝ իմացական ոլորտի), ինչպիսիք են ինտելեկտի ընդհանուր զար-
գացվածությունը, ուշադրության կայունությունը, տեղափոխելիությունը, 
երկարատև հիշողությունը, հուզակամային կայունությունը, ինքնուրույ-
նությունը, սկզբունքայնությունը, զգուշավորությունը, վճռականությունը, 
ինքնատիրապետումը, հաստատակամությունը, նախաձեռնողականութ-
յունը և այլն: Այստեղ, թերևս, արդարացիորեն կարող է հարց ծագել. վե-
րոնշյալ անձնային առանձնահատկություններն արդյո՞ք ենթակա են զար-
գացման, թե դիտարկելի են միայն որպես այնպիսի որակներ, որոնցով 
քննիչը պետք է օժտված լինի ի սկզբանե: Եթե հարցին անդրադառնանք 
այն տեսանկյունից, որ քննիչի աշխատանքային գործունեությունը և, մաս-
նավորապես, արդյունավետ հարցաքննություն վարելու կարողությունը 
ենթադրում է աշխատանքային փորձառությամբ մշակվող արդյունավետ 
գործելաոճի համակարգ, ապա հաստատապես կարելի է նշել, որ քննիչն 
ինքն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կերտում է իր մաս-
նագիտական կերպարը, ուստի բազմաթիվ որակներ գուցե և նախկինում 
անհրաժեշտության բացակայության պայմաններում արտահայված չլի-
նեն և սկսեն դրսևորվել որպես աշխատանքային գործունեության ընթաց-
քում առաջացող մարտահրավերների պատասխան, սակայն այդ պարա-
գայում առկա է սեփական հայեցողությամբ գործելու և սեփական սխալ-
ներն ամրապնդելու բավականին բարձ ռիսկայնություն, որն առավելա-
պես դրսևորվում է այն դեպքերում, երբ մասնագետի մոտ բացակայում է 
սովորելու ցանկությունը, և հատկապես արմատավորվում է որոշակի աշ-
խատանքային փորձ ձեռք բերելու ընթացքում, երբ մասնագետը թյուրի-
մացաբար կարծում է, որ եթե ինքը որոշակի տարիների աշխատանքային 
փորձառություն ունի, ուստի դա ավելի քան բավարար է իր գործի գիտակը 
համարվելու համար: Մասնագիտական էթիկայի տեսանկյունից այսօրի-
նակ, կարելի է ասել «ինքնագոհ» մոտեցումը կարող է հանգեցնել մի շարք 
բացթողումների, հաճախ նույնիսկ կոպիտ սխալների: Օրինակ՝ եթե քննիչը 
գիտի, որ հարցաքննության արդյունավետության համար կարևոր են իր 
այնպիսի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները, ինչ-
պիսիք են՝ հաստատակամությունը, վճռականությունը և սկզբունքայնութ-
յունը, սակայն դրանք չեն հանդիսանում նրան բնութագրող ներքին կա-
յուն որակներ, ինքնաբավության արդյունք, այլ պարզապես դրսևորվում 
են որպես վերջինիս «ուժը» ի ցույց դնելու ցանկություն, ապա հարցաքն-
նության առանցքային որակումներից մեկը դառնում է քննիչի ավտորի-
տար (բռնապետական) և մեղադրական գործելաոճը, որը ոչ միայն կարող 
է խոչընդոտ հանդիսանալ արդյունավետ հաղորդակցման հաստատման 
առումով, այլև առհասարակ հանգեցնել հարցաքննվողի կողմից իրողութ-
յունները հայտնելու պատրաստակամության իսպառ բացակայությանը, 
ինչի արդյունքում քննիչի անզորության զգացումը փոխակերպվում է իր 
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ազդեցիկությունն ընդգծելու առավել մեծ միտումով և հանգեցնում նախա-
հարձակ (ագրեսիվ) դրսևորումների: Իհարկե, տեղին է շեշտադրել, որ 
որոշ դեպքերում, օրինակ՝ նախկինում ազատարկման դատապարտված 
անձանց հարցաքննության ընթացքում առավել քան կարևոր է հարցաքն-
նողի սկզբունքային և հաստատակամ լինելը, հոգեբանական ներազդե-
ցության ենթակա չլինելը և սեփական շահի շրջանակներում հարցաքննո-
ղին մոլորեցնելու հակված անձին «զինաթափել» կարողանալը, սակայն 
եթե հարցաքննողի ազդեցիկությունը ոչ թե ինքնաբավության և գրագետ 
ռազմավարություն ընտրելու կարողության ամբողջություն է, այլ հար-
ցաքննվողին վախեցնելու միտում՝ հավանական տարբեր դրսևորումնե-
րով, ապա հարցաքննությունը ոչ միայն հնարավոր չէ դիտարկել բարոյա-
գիտության պարզագույն նորմերի շրջանակներում, այլև իրավիճակի վե-
րահսկողությունն առավել դժվար պահպանելու հետևանքով բավականին 
բարձր է և՛ բախումային իրավիճակի, և՛ հենց քննիչի համար առավել 
բարդ հետագա իրադրությունների առաջացման հավանականությունը, 
քանի որ նման դեպքերում հարցաննվողները հաճախ նպատակաուղղ-
ված կերպով ստեղծում են իրավիճակներ հենց քննիչի սխալվելու և գործի 
ընթացքը բոլորովին այլ ուղղությամբ շեղելու համար (ինչպես, օրինակ՝ իր 
իսկ կողմից կատարած հանցանքից խուսափելու նկատառումներից ելնե-
լով՝ քննիչի կողմից հոգեբանական ճնշման, բռնության կամ սպառնալիքի 
պայմաններում տեղեկություններ ձեռք բերելու համար բողոք ներկայաց-
նելու բավականին տարածված միտումը): 

Արդյունավետ հարցաքննության իրականացման համար նախադրյալ 
հանդիսացող գործնական հմտությունների շրջանակներում առավելապես 
դիտարկելի են քննիչի հաղորդակցման հմտությունները (այդ թվում վստա-
հության մթնոլորտ ստեղծելու կարողությունը, խոսքի հասկանալիությունը, 
արտահայտչականությունը, բովանդակալիությունը և ներգործունությունը, 
լսելու ունակությունը, խոսքի ընթացքում առաջացող դադարները ճիշտ օգ-
տագործելու ունակությունը և այլն), անհրաժեշտ տեղեկություններն արագ 
և որակյալ արձանագրելու ունակությունը, դիտողականությունը, ըստ հար-
ցաքննվողի անձնային առանձնահատկությունների և քննվող գործի յուրա-
հատկությունների առավել գործուն ռազմավարություն ընտրելու և իրագոր-
ծելու կարողությունը, որոնք ենթակա են ուսուցանման, և քննիչի համապա-
տասխան մոտիվացիայի և գործնականում դրանք կիրառելու պայմաննե-
րում կապահովեն հարցաքննության որակի բարձրացում: 

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով հարցաքննության բարոյա-
գիտական առանձնահատկությունների և հարցաքննության իրականաց-
ման տակտիկական հնարքների անմիջական փոխկապակցվածությունը՝ 
գլխավորապես տեղին է նշել, որ քննիչը՝ որպես հարցաքննություն իրա-
կանացնող սուբյեկտ, պատասխանատվություն է կրում հարցաքննության 
ողջ գործընթացի համար և ուղղակիորեն կամ ոչ միջնորդավորված կեր-
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պով արտացոլում է իր աշխարհահայացքը, արժեհամակարգը և մտածո-
ղության ոճը, և թեպետ քննիչի աշխատանքի խիստ ծանրաբեռնվածութ-
յան և սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու մշտական անհրաժեշ-
տության պայմաններում, իհարկե, բավականին բարդ խնդիր է միաժա-
մանակյա քննվող տարբեր գործերի դեպքում տարբեր տարիքային խմբե-
րի պատկանող և դատավարական տարբեր կարգավիճակներ ունեցող 
անձանց հարցաքննությունները վարել բացարձակ գրագետ, սակայն հո-
գեբանական համապատասխան պատրաստվածության, ինքնավերլու-
ծության հմտությունների և սեփական աշխատանքային գործունեության 
և դրա արդյունքների նկատմամբ խիստ պատասխանատու մոտեցման 
պայմաններում մասնագիտական բարոյագիտության պահպանումը որ-
պես առանձին հիմնախնդիր տարբեր իրավիճակներում արտահայտվելու 
և քննարկման ենթարկվելու հնարավորինս քիչ պատճառներ և առիթներ 
կունենա, իսկ դրա պահապանումը կհանդիսանա ոչ թե պարզապես հա-
մապատասխան նորմերը ձևականորեն պահպանելու ցանկության և հա-
վանական խնդիրներից խուսափելու հետևանք, այլ և համապատասխան 
փսիխոգրամմայով սահմանված՝ քննիչի անձնային որակների համակ-
ցությամբ օժտված լինելու և պատշաճ պատրաստվածության տրամաբա-
նական արտահայտման ձև: Ելնելով վերոգրյալից, հաշվի առնելով քննիչ-
ների մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրաց-
ման նպատակով նոր մեթոդների մշակման և ներդրման արդիականութ-
յունը՝ ներկայում խիստ այժմեական է քննիչների մասնագիտական պատ-
րաստվածության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականա-
ցումը ինչպես համապատասխան փսիխոգրամմայի կազմման և դրա հա-
մաձայն քննիչների թեկնածուների անձնային որակների համապատաս-
խանելիության հոգեբանական գնահատման, այնպես էլ այդ հատկութ-
յունների զարգացմանն ուղղված համապատասխան հոգեբանական վե-
րապատրաստումների իրականացման ուղղությամբ: 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СЛЕДСТВИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЛИЧНОСТИ 

ДОПРАШИВАЮЩЕГО 
АНИ ВАРДАНЯН 

Национальная академия наук Республики Армения, Международный научно-
образовательный центр 

Принимая во внимание тот факт, что на объективность и 
всесторонность при производстве уголовных дел существенным 
фактором является проведение эффективных допросов, одной из 
основных сторон которого является учет этических аспектов, в данной 
статье представляются этические особенности, способствующие 
организации эффективного допроса, как основная гарантия их 
выполнения, представляя требование к личности допрашиваюшего. 

Ключевые слова: допрос, этические особенности, психограмма 
допрашивающего. 

 
 
 
 
 
 

ETHICAL CONSIDERATIONS DURING PRELIMINARY INVESTIGATION 
AND THE REQUIREMENTS FOR TO AN INTERROGATOR 
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Taking into consideration the fact that ensuring effective interrogations 

is an important factor that influences the objectivity and versatility of criminal 
proceedings, one of the key aspects of which is the observation of ethical 
features, this article presents the ethical considerations that contribute to the 
organization of the effective interrogation, presenting the requirements for 
the interrogator as the main guarantee of their provision.  

Keywords: interrogation, ethical considerations, psychogram of the 
interrogator.  
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ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ 
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է անձի ինտելեկտի և հուզական 
ինտելեկտի հարաբերակցությունը. ի՞նչ նմանություններ և տարբե-
րություններ են առկա, ինչպիսի՞ն է ժառանգականության դերը, 
դրանց զարգացման անհրաժեշտությունը կառավարիչների համար:  

Բանալի բառեր․ ինտելեկտ, հուզական ինտելեկտ, ժառանգա-
կանություն, կառավարիչ, գործունեություն։ 

 
Կարևոր չէ ինչքան բան գիտեք, կարևոր է որքանով 

անտարբեր չեք Ձեր իմացածի նկատմամբ: 
Թեոդոր Ռուզվելտ 

 
Արդիականությունը: Ժամանակակից պայմաններում կառավարիչը 

իր մասնագիտական գործունեության մեջ բախվում է բազմաթիվ խնդիր-
ների, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է թե՛ ինտելեկտի, թե՛ հուզական 
ինտելեկտի առկայությունը: Դրանց միջոցով է նա հարմարվում սոցիալա-
կան միջավայրին, հաղթահարում դժվարությունները, կարողանում է 
հաստատել միջանձնային հարաբերություններ, ունենալ անձնային աճ: 
Թերևս անժխտելի է դրանց դերը ժամանակակից կառավարչի կենսագոր-
ծունեության համար, սակայն ինչպիսի՞ն է դրանց հարաբերակցությունը, 
որքա՞ն է ժառանգականության դերը թե՛ ինտելեկտի, թե՛ հուզական ինտե-
լեկտի զարգացման գործում, դեռևս բավարար ուսումնասիրված չեն: 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է անձի ինտելեկտի և հուզական ինտե-
լեկտի հարաբերակցությունը. ի՞նչ նմանություններ և տարբերություններ 
են առկա, ինչպիսի՞ն է ժառանգականության դերը, դրանց զարգացման 
անհրաժեշտությունը կառավարիչների համար: Նմանատիպ վերլուծութ-
յան համար անդրադարձել ենք Մ.Ա. Խոլոդնայայի, Վ.Շտեռնի, Ժ.Պիա-
ժեի, Ջ.Հոքինսի, Դ.Գոուլմանի. Յու. Բ.Գիպպենրեյտերի և այլոց աշխա-
տություններին: 

Կարծում ենք, չենք սխալվի, եթե ասենք, որ ինտելեկտը և հուզական 
ինտելեկտն անձի խաղն է իր ռացիոնալ և իռացիոնալ մասնիկների հետ: 
Հետաքրքրական է, որ որքան էլ ինտելեկտը միշտ եղել է և շարունակում 
է մնալ գիտնականների ուսումնասիրության կենտրոնում, այնուամենայ-
նիվ չունի համընդհանուր սահմանում: 
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Ինտելեկտի ձևաչափի բացահայտման առաջին փորձերը կատարվել 
են գեշտալտ հոգեբանների կողմից, ովքեր ինտելեկտի էությունը մեկնա-
բանում էին որպես գիտակցության ֆենոմենալ դաշտի խնդիրների կազ-
մակերպում: Նման մոտեցման նախադրյալներն առաջ քաշեց Վ. Քյոլերը 
(Քյոլեր, 1980): Կենդանիների մոտ որպես ինտելեկտուալ վարքի չափա-
նիշ նա դիտարկում էր կառուցվածքային ազդեցությունները: Արդյունքում 
պարզ դարձավ, որ խնդրի լուծման ի հայտ գալը կապված է ընկալման 
դաշտի նոր կառուցվածք ձեռք բերելու հետ, որտեղ համախմբվում են 
խնդրահարույց իրավիճակի տարրերի հարաբերակցությունները, որոնք 
կարևոր են տվյալ խնդրի լուծման համար: Լուծումն ինքնին առաջանում է 
շատ հանկարծակի՝ նախնական իրավիճակի գրեթե ակնթարթային վե-
րակազմավորման արդյունքում (այս երևույթը հետագայում ստացավ ին-
սայթ անվանումը) [1]: 

Ավելի ուշ, գեշտալտ հոգեբանության տեսության մեջ հատուկ ուշադ-
րության արժանացան Կ.Դունկերի ուսումնասիրությունները, որտեղ նա 
խնդրի լուծումը ներկայացնում էր այն տեսանկյունից, թե ինչպես է փոխ-
վում անձի գիտակցության բովանդակությունն այն պահին, երբ նա 
գտնվում է խնդրի լուծման գործընթացում: Այստեղ նույնպես ի հայտ է գա-
լիս ինսայթը՝ որպես ինտելեկտի բնութագրիչ: Ըստ Դունկերի՝ ամենախո-
րը տարբերությունը մարդկանց միջև այն է, ինչ մենք անվանում ենք մտա-
վոր շնորհալիություն՝ թե ինչ արագությամբ և հեշտությամբ է անձը կարո-
ղանում վերակազմավորել մտավոր պատկերները [1]: 

Դիտարկենք մեկ այլ մոտեցում: Որոշ գիտնականներ, խոսելով ինտե-
լեկտի մասին, որպես ունակության, առաջին հերթին հիմք են ընդունում 
դրա հարմարվողականության նշանակությունը մարդկանց համար: Օրի-
նակ Վ. Շտեռնը ենթադրում էր,որ ինտելեկտը նոր կենսական պայման-
ներին հարմարվելու որոշակի ունակություն է [2]: 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, զարգացած ինտելեկտը, ըստ Ժ. Պիա-
ժեի, դրսևորվում է ունիվերսալ հարմարվողականության մեջ, երբ անհա-
տը միջավայրի հետ գտնվում է «հավասարակշռության» մեջ [3]: 

Հեղափոխական տեսություններից առանձնացնենք Ջ. Հոքինսի տե-
սությունը, ըստ որի ինտելեկտի հիմքը «հիշողություն-կանխատեսում» հա-
մակարգն է: Այն ամենը, ինչ մենք տեսել, լսել, զգացել ենք, պահպանվում 
է մեր հիշողության մեջ: Եվ գլխուղեղը օգտագործում է մեր հիշողությունն 
ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու համար: Ըստ Հոքինսի՝ 
ինտելեկտի հիմնական խնդիրն ապագայի վերաբերյալ անդադար կան-
խատեսումներ անելն է [4]: 

Ուսումնասիրելով տարբեր մոտեցումներ՝ կարելի է ասել, որ ինտելեկ-
տն առնչվում է հարմարվողականության կենսաբանական տեսություննե-
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րի և ճանաչողության ընդհանուր հասկացությունների հետ: Միևնույն ժա-
մանակ ինտելեկտը լուծում է ևս մեկ կարևոր խնդիր՝ կանխատեսում է ա-
պագան: Չէ՞ որ մեր գլխուղեղն ահռելի հիշողության ծավալ է օգտագոր-
ծում, որպեսզի ստեղծի աշխարհի ձևաչափը: 

Մինչ ինտելեկտի չափմանն անդրադառնալը, փորձենք հասկանալ, 
որոնք են ինտելեկտի կառուցվածքային բաղադրիչները: Տարբեր հեղի-
նակներ, ինչպիսիք են Հ.՝ Այզենկը, Հ. Հարդները, Ռ. Կետտելը, Ռ. 
Ստերնբերգը, Չ.Սպիրմենը և Ա.Մ. Մատյուշկինն առանձնացրել են ինտե-
լեկտի կառուցվածքի տարբեր բաղադրիչներ: Առանձնացնենք դրանցից 
մի քանիսը: 

Ըստ Հ. Այզենկի՝ ինտելեկտի ձևաչափը իր մեջ ներառում է այնպիսի 
տարրեր, ինչպիսիք են՝ 

• ինտելեկտուալ գործընթացների արագություն, 
• համառություն, 
• սխալները ստուգելու հակում [5]։ 
Ռ. Ստերնբերգի դասակարգումն առանձնացնում է մտավոր գործըն-

թացների երեք տեսակ՝ 
• վերբալ ինտելեկտ, որն իր մեջ ներառում է բառապաշարը, Էրուդի-

ցիան, կարդացածը հասկանալու ունակությունը, 
• խնդիրները լուծելու կարողությունը, 
• պրակտիկ ինտելեկտ՝ որպես նպատակներին հասնելու միջոց:  
Իսկ, ըստ Է. Փ. Թորենսի, ինտելեկտի մոդուլի տարրերն են՝ 
• տարածական պատկերացումները, 
• ինդուկտիվ դատողությունները, 
• հաշվելու ունակությունը, 
• հիշողությունը, 
• ընկալման արագությունը, 
• խոսքի սահունությունը [5], [6]։ 
Ինչ վերաբերում է Ա. Մ. Մատյուշկինի ստեղծագործական շնորհա-

լիության բաղադրիչներին՝ դրանք են՝ 
• ճանաչողական մոտիվացիայի գերիշխող դերը, 
• հետազոտական ստեղծագործական ակտիվությունը, ինչը դրսևոր-

վում է նորը հայտնաբերելու և խնդիրները լուծելու գործում, 
• յուրօրինակ լուծումներ գտնելու հնարավորություն, 
• կանխատեսման և սպասման հնարավորություն, 
• իդեալական ստանդարտներ ստեղծելու կարողություն, որոնք 

ապահովում են բարձր էսթետիկ, բարոյական և ինտելեկտուալ գնահա-
տականներ [7]: 
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Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ ինտելեկտի մոտեցումները նույնքան 
հակասական են, որքան չափելիությունը: Կարծում ենք, չենք սխալվի, եթե 
ասենք, որ թեստավորումը, որպես ինտելեկտը չափելու մեթոդ, արդյունա-
վետ չէ: Պատկերացնենք անհավանական իրավիճակ. եթե փորձեինք 
թեստավորման մեթոդով չափել Պուշկինի կամ Մոցարտի ինտելեկտը, 
ի՞նչպիսի արդյունք կստանայինք: Նրանք հանճարներ էին, բայց անգամ 
դպրոցում շատ վատ առաջադիմություն ունեին: Եթե անձը շատ լավ 
կարողանում է հաշվել, դա դեռ չի նշանակում, որ նրա ինտելետի ցուցա-
նիշը բարձր է: Դիտարկենք ևս մեկ օրինակ ավելի համոզիչ լինելու հա-
մար: Սավանտի համախտանիշ ունեցող մարդիկ ունեն բացարձակ հիշո-
ղություն, նրանք կարող են կրկնել մեկ անգամ լսած տեքստի մի քանի էջ, 
կարող են ասել շաբաթվա ինչ օր է, օրինակ 3000 թվականի հունիսի 8-ը: 
Նրանք կարող են անցնել IQ-ի թեստերը գերազանց, բայց արդյոք դա 
կնշանակի՞, որ նրանց ինտելեկտը բարձր է: Կարծում ենք՝ ոչ: 

Անդրադառնանք ինտելեկտի ժառանգման հիմնահարցին: 
Ըստ ինտելեկտի ժառանգականության տեսության ժամանակակից 

ձևակերպման ինտելեկտի գործակիցների 80%-ը պետք է վերագրել 
մարդկանց միջև գենետիկ տարբերություններին: 

Ս. Ջենքսը, 1972 թվականին ուսումնասիրելով հիմնական հետազո-
տությունները, եկավ այն եզրակացության, որ ինտելեկտի կոռելյացիանե-
րի միջին ցուցանիշը երեխաների և իրենց կենսաբանական ծնողների 
հետ կազմում է 0,55: Ինչ վերաբերում է որդեգրված երեխաներին, ապա 
այդ ցուցանիշը իջնում է 0,28-ի: Ապացուցված է, որ երեխաները, ում կեն-
սաբանական ծնողներն ունեն ցածր ինտելեկտ, հայտնվելով բարենպաստ 
միջավայրում, ունենում են ավելի բարձր ինտելեկտ, քան կանխատեսվում 
էր՝ ըստ ծնողների IQ-ի: Սակայն, միևնույն ժամանակ, որդեգրող ընտա-
նիքների միանման բարենպաստ միջավայրում, որդեգրված երեխաների 
ինտելեկտի ցուցիչները մեծապես կախված են կենսաբանական ծնողների 
ինտելեկտից [8]։ 

Այսպիսով, կարող ենք ասել վերը նշվածից, որ ինտելեկտի անհատա-
կան տարբերություններն ու առանձնահատկությունները ժառանգական 
են: Բազում հետազոտությունները երկվորյակների, որդեգրված երեխա-
ների և նրանց ծնողների միջև, ցույց են տալիս 50% ժառանգականության 
ցուցանիշ: Հետաքրքրական է նաև հոգեգենետիկների ներկայացրած ին-
տելեկտի ժառանգականության տոկոսային աճը՝ ըստ տարիքի: Այսինքն՝ 
նորածնային տարիքում ինտելեկտի ժառանգականության ցուցանիշը 20% 
է, մանկության և դեռահասության շրջանում 40%, հասուն տարիքում՝ 60%, 
իսկ ավելի մեծ տարիքում՝ 80% [9]: 

Սակայն, եկեք խոստովանենք, որ որքան էլ ինտելեկտի ժառանգա-
կանության տոկոսայնությունը բարձր է, այնուամենայիվ այն բացարձակ 
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չէ, ինչպես, օրինակ արյան կարգը: Եվ հետաքրքրական կլիներ ուսումնա-
սիրել միջավայրի գործոնը ինտելեկտի զարգացման գործում: Սակայն, 
որքան դժվար է գտնել այն գեները, որոնք մասնակցում են ինտելեկտի 
զարգացմանը, էլ ավելի դժվար է հետևել միջավայրի ազդեցությանը: Դժ-
վար է ասել, ինչ կլինի ապագայում, բայց փաստ է, որ եթե միջավայրի 
պայմանները հավասարեցվեն, ապա ժառանգականությունը կաճի: 

Ի՞սկ ինչ է հուզական ինտելեկտը: Հուզական ինտելեկտն անձի՝ սե-
փական, ինչպես նաև դիմացինի հույզերը, մոտիվացիան, մտադրություն-
ները հասկանալու, կառավարելու և կարեկցելու ունակությունն է: 

Ինչպես ինտելեկտի, այնպես էլ հուզական ինտելեկտի մոտեցումները 
համընդհանուր չեն: Նեյրոկենսաբանության ոլորտում տվյալների առա-
տությունը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես են գլխուղեղի 
այն կենտրոնները, որոնք պատասխանատու են հույզերի համար, ստի-
պում մեզ բարկանալ կամ լաց լինել: Կամ ինչպես են գլխուղեղի ամենա-
խորհրդավոր հատվածները, որոնք հրահրում են պատերազմների կամ 
սեր են արթնացնում, ուղղորդում էներգիան դեպի բարին կամ չարը: Այն 
բացահայտում է հույզերի բուռն դրևորման և թուլացման կառուցակար-
գերը, ինչպես նաև ցույց տալիս, թե ինչպես դուրս գալ կոլեկտիվ 
հուզական ճգնաժամից [10]: 

Սկսենք սոցիոկենսաբանների ուսումնասիրություններից: Նրանք 
կարծում են, որ ճգնաժամային պահերին սիրտը իշխում է ուղեղին, այդ 
իսկ պատճառով էլ հույզերի դերն այդքան կարևոր է դարձել էվոլյուցիայի 
ընթացքում: Երբ մենք հայտնվում ենք բարդ իրավիճակում կամ կանգնում 
ենք շատ կարևոր որոշման առաջ, միայն ինտելեկտը, առանց հույզերի, չի 
կարող օգնել մեզ, որպեսզի դուրս գանք դժվար իրավիճակից [10]: 

1988 թ. Ռուվեն Բար-ոնը (Reuven Bar-On) առաջին անգամ կիրառեց 
սոցիալ-հուզական հասկացությունը. նա ենթադրում էր, որ այն բաղկա-
ցած է ինչպես խորն անձնային, այնպես էլ միջանձնային ունակություննե-
րից ու հմտություններից, որոնց միասնությունը որոշում է անձի վարքը: 
Բարոնն առաջինն էր, ով ներկայացրեց EQ – emotional quotinent տերմինը` 
հուզականության գործակից, որը համանման էր IQ – ին` ինտելեկտի գոր-
ծակցին: Ռուվեն Բար-ոնի ձևաչափը հուզական ինտելեկտ հայեցակարգի 
վերաբերյալ տալիս է բավականին լայն մեկնաբանություն: Նա հուզական 
ինտելեկտը սահմանում է որպես բոլոր ոչ կոգնիտիվ ունակությունները, 
հմտություններն ու գիտելիքները, որոնք թույլ են տալիս մարդուն հաջո-
ղությամբ գործ ունենալ և հաղթահարել կյանքի տարբեր իրավիճակներ 
[14]: Բարոնն առանձնացրել է կոմպետենտության 5 ոլորտ, որոնք կարելի 
է նույնացնել հուզական ինտելեկտի 5 բաղկացուցիչների հետ` ինքնաճա-
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նաչում, միջանձնային հմտություններ, հարմարվողականության ունա-
կություն, սթրեսային իրավիճակների կառավարում և գերակշռող տրա-
մադրություն: Բաղկացուցիչներից յուրաքանչյուրն էլ իր հերթին կազմված 
է ենթահամակարգերից, որոնց հիման վրա Բար-ոնը մշակել է հուզական 
ինտելեկտի չափման հարցաթերթիկ EQ-i (Emotional Quotient Inventory): 

Համաձայն 1997 թվականի կատարելագործված ձևաչափի՝ հուզա-
կան ինտելեկտը ներառում է հետևյալ մտավոր ունակությունեերը` 

• հույզերը ճշգրիտ ընկալելու, գնահատելու և արտահայտելու ունա-
կություն` մի շարք միմյանց հետ կապված հմտություններ, ինչպիսիք են 
հույզերի ընկալումը, այսինքն՝ դրանց առկայությունը նկատելը, հույզերի 
նույնականացումը, դրանց համարժեք արտահայտումը, իրական հույզերի 
տարբերակումը և դրանց նմանակումը (իմիտացիան), 

• հույզեր առաջացնելու ունակություն՝ մտածողության արդյունավե-
տությունը բարձրացնելու նպատակով: Այն իր մեջ ներառում է ուշադրութ-
յունը կարևոր իրադարձություննրի վրա սևեռելու նպատակով հույզերի կի-
րառումը, հույզերի առաջացումը, որոնք կնպաստեն խնդիրների լուծմանը 
(օրինակ՝ լավ տրամադրությունը կիրառել ստեղծագործական մտքերի 
ստեղծման համար), կիրառել տրամադրության տատանումները որպես 
խնդիրը տարբեր տեսանկյուններից վերլուծելու համար, 

• հույզերը ընկալելու և հասկանալու կարողություն` հուզական ճա-
նաչողություն: Այն իրենից ենթադրում է հույզերի միջև կապերի ընկա-
լումը, մի հույզից անցումը մյուսին և հույզերի պատճառները, 

• հույզերի գիտակցված կարգավորման ունակություն, հուզական և 
ինտելեկտուալ զարգացման աճ, այսինքն՝ հույզերի կառավարման կարո-
ղություն, բացասական հույզերի ինտենսիվության նվազեցում, խնդիր-
ների լուծումն առանց հույզերի ճնշման: Այն նպաստում է անձնային աճին 
և միջանձնային փոխհարաբերությունների լավացմանը [11]։ 

Մեր օրերում «հուզական ինտելեկտ» հասկացությունը լայնորեն կի-
րառվում է կիրառական հետազոտություններում (ինժեներային հոգեբա-
նություն, զարգացման հոգեբանություն, հոգեբուժություն, վարքային 
տնտեսագիտություն և այլն): Օրինակ՝ հաստատված է, որ անձինք, ովքեր 
տառապում են դեպրեսիայով ունեն ցածր հուզական ինտելեկտ [12] իսկ 
այն ուսուցիչները, ովքեր ունեն ցածր հուզական ինտելեկտ ավելի շատ են 
հակված հուզական այրման [13]: Այնուամենայնիվ հուզական ինտելեկտի 
փոխկապակցվածությունը գլխուղեղի և ժառանգականության հետ, 
սկսում են ուսումնասիրվել մեր օրերում: 

Հուզական ինտելեկտի և ժառանգականության փոխկապակցվա-
ծության ժամանակակից հետազոտությունների վերլուծությունը վկայում է, 
որ չկան բավակաչափ հետազոտութրուններ, որոնք ուղղված են հուզա-
կան ինտելեկտի մոլեկուլային-գենետիկական ֆոնի ուսումնասիրությանը: 
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Չնայած այն հարցադրումը, թե որքանով է բնածին անձի՝ հույզերը ճանա-
չելու ունակությունը նոր չէ, այդ մասին դեռ խոսում էր Չ. Դարվինը [14]: 

Մի շարք աշխատանքներում խնդիր է առաջադրվում, որ հուզական 
ինտելեկտը բարդ և համապարփակ ֆենոմեն է, որը հավանաբար ձևա-
վորվում է բարդ գենոտիպ-միջավայր փոխազդեցության միջոցով: Ֆ. 
Վերնոն և նրա աշխատակիցներն եկան այն եզրահանգման, որ հուզա-
կան ինտելեկտը, հավաբար, ժառանգաբար փոխանցվում է այն նույն 
կառուցակարգով, որով փոխանցվում են այլ անձնային որակներ [15]: 

Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ հուզական ինտելեկտը հուզական 
տեղեկույթի վերամշակման ունակությունն է, որը թույլ է տալիս ճանաչել 
դիմացինի և սեփական հույզերը, կարողանում է արտահայտել հույզերը, 
կառավարել և հարմարվողականացնել դրանք, ինչի արդյունքում անձը 
կարողանում է ավելի արդյունավետ լուծել կենսական խնդիրենրը: Կար-
ծում ենք, չենք սխալվի, եթե ասենք, որ հուզական ինտելեկտի կարևոր 
մաս է կազմում նաև արագ արձագանքելու ունակությունը: Մեզնից շատե-
րը վիրավորանքները կամ տհաճ հույզերը «կուլ տալու» սովորություն ու-
նեն, սակայն բարձր հուզական ինտելեկտը, կարծում են, իրենից ենթադ-
րում է նաև արագ արձագանք այն ամենին, ինչը դուր չի գալիս անձին, 
քանի որ, որպես կանոն այն ինչ դուր է գալիս մարդն արագ արձագան-
քում է: Այդ կերպ անձը, ով ունի բարձր հուզական ինտելեկտ, կարողա-
նում է նաև հոգ տանել իր ներքին պաշարների մասին՝ վատ հույզերը ներ-
սում չկուտակելով, այլ դրանց մասին խոսելու միջոցով: 

Կան կարծիքներ, որ հուզական ինտելեկտն ավելի կարևոր գործոն է 
անձի հաջողակ լինելու համար, քան IQ (ինտելեկտի գործակից), քանի որ 
ենթադրվում է, որ անձն, ով ունի բարձր հուզական ինտելեկտ տիրապե-
տում է ինքնակարգավորման կառուցակարգերին: Դիտարկենք հաջողակ 
մարդու ամենավառ օրինակը՝ Սթիվ Ջոբս: Մարդ, ով վաճառում էր ոչ թե 
պարզապես տեխնիկա, այլ այն հույզերը, որը տալիս էր այդ տեխնիկան 
մարդկանց: Նա շատ լավ հասկանում էր մարդկային պահանջները և գի-
տեր ինչպես ուղղորդել հույզերն իրեն անհրաժեշտ ուղղությամբ: 

Հաջողակ լինելու համար միայն IQ բավարար չէ: Սակայն պետք չէ 
հակադրել ինտելետն ու հուզական ինտելեկտը: Միտքը չպետք է գերիշխի 
հույզերին կամ հակառակը, անհրաժեշտ է դրանց համադրությունը տար-
բեր գործընթացներ իրականացնելիս: 

Առանձնացնում են հուզական ինտելեկտի չորս բաղկացուցիչ` 
• ինքնաճանաչում, 
• ինքնակառավարում, 
• կարեկցանք, 
• հարաբերություններ կառուցելու ունակություն [16]։ 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1 /2021 
 

 

260 

Եթե առանձին վերլուծենք այս որակները, ապա կհասկանանք, թե 
ինչքան կարևոր դեր ունի հուզական ինտելեկտը յուրաքանչյուրիս կյան-
քում: Բարձր EQ (հուզական ինտելեկտի գործակից) ունեցող անձը կարո-
ղանում է շատ արագ գտնել խնդիրը, հասկանալ պատճառը և կառուցո-
ղական լուծման տարբերակներ գտնել: Միշտ հաճելի է շփվել նման մար-
դու հետ, քանի որ նա օբյեկտիվ է գնահատում իր կարողությունները, ինք-
նաբավ է և չի ձգտում բախումների: 

Հետևաբար կարող ենք ասել, որ այն անձը, ով գործում է առաջնորդ-
վելով արտաքին ազդակներով՝ տեղ չթողնելով դատողություններին, ունի 
թույլ ինքնակառավարում և մեծապես նրա վարքը կախված է իրավիճա-
կից, ապա նրա հուզական ինտելեկտը ցածր է: 

Այն, որ ինտելեկտուալ զարգացվածությունը մեծմասամբ գենետիկո-
րեն կանխորոշված է, կասկած չի առաջացնում. բազմաթիվ հետազո-
տություններ ցույց են տվել, որ IQ տարիքի հետ չի փոխվում, այլ մնում է 
նույնը: Սակայն, ինչ վերաբերում է EQ –ին, ապա այս հարցում դեռ 
համաձայնություն (կոնսենսուս) չկա: Ընդունված է համարել, որ անձի ան-
հատականության 50% կախված է գենետիկայից, ինչը նշանակում է, որ 
հուզական ինտելեկտի արմատներն էլ են ինչ-որ չափով գալիս գեներից: 
Հետաքրքրական է, որ տարիքի հետ հուզական ինտելեկտի մակարդակը 
կարող է աճել: Բացի այդ, անձի անհատականության մյուս 50% ձևավոր-
վում է կյանքի փորձից: Հետևաբար, կարող ենք ենթադրել, որ հուզական 
ինտելեկտը պետք է զարգացնենք ինքներս: 

Հուզական ինտելեկտի զարգացումը կարևոր է, իհարկե, բոլոր ոլոր-
տի մարդկանց համար անկախ պաշտոնից, սական առավել նշանակալի 
է կառավարրչների համար: Արդյուանվետ կառավարչի հիմնական խնդի-
րը հուզական լիդերության հասնելն է, ինչը սկսում է սեփական հույզերի 
կառավարումից և դրական էներգիա ամբողջ կազմակերպությանը փո-
խանցելուց: 

Դեռևս 20 տարի առաջ Դանիել Գոուլմանն սկսեց ուսումնասիրել հա-
ջողակ լիդերության գաղտնիքները: Եվ, որպեսզի հասկանար, թե անձի 
որ որակներն են առանցքային, նա անցկացրեց ավելի քան 188 կազմա-
կերպությունների և նրանց ամենահաջողակ լիդերների վերլուծություն: 
Առանձնացվել էր անձնային որակների երեք հիմնական խմբեր՝ 

• տեխնիկական ունակություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, գործա-
րարության պլանավորումը, հաշվապահությունը և այլն, 

• ճանաչողական հմտություններ՝ վերլուծական մտածողություն, 
• հուզական՝ մարդկանց հետ աշխատելու ունակություն և արդյունա-

վետ փոփոխություններ մտցնելու [21]: 
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Վերլուծության արդյունքներն ապշեցուցիչ էին: Ըստ նշանակության՝ 
հուզական կարողությունները երկու անգամ գերազանցում էին IQ-ն: Ավե-
լին, վերլուծությունը ցույց տվեց, որ որքան բարձր է անձի պաշտոնը, այն-
քան ավելի կարևոր են հուզական հմտությունները հաջողության հասնելու 
համար: Հետագայում բազում հետազոտություններ անցկացվեցին այս 
թեմայով և առանձնացվեցին հուզական կարողությունների հինգ հիմնա-
կան բաղկացուցիչներ՝ 

• ինքնաճանաչում - սեփական հույզերը, տրամադրությունը, ստի-
մուլը, ինչպես նաև դրանց ազդեցությունը շրջապատի վրա, ճանաչելու և 
հասկանալու ունակություն: Անձիք, ովքեր ունեն զարգացած ինքնաճանա-
չում շատ լավ գիտեն՝ երբ են գտնվում սթրեսային իրավիճակում, և խու-
սափում են նման իրավիճակում ստրատեգիկ որոշումներ կայացնել, 

• ինքնակարգավորում - բացասական լիցքերը կառավարելու, ակն-
թարթային դատողություններ անելուց հրաժարվելու, չկշռադատված գոր-
ծողություններից խուսափելու կարողություն: Այս ունակությունը պետք է 
դիտարկել որպես անձի ամբողջականության մի մաս, քանի որ այն անձը, 
ով ունի լավ զարգացած ինքնակարգավորում, վախ չունի անորոշությա-
նից և փոփոխություններից: Ինքնակարգավորումն անփոխարինելի որակ 
է հաջողության հասնելու համար, քանի որ այն ստեղծում է վստահության 
մթնոլորտ, որտեղ հեշտությամբ են փոփոխություններն ընդունվում, ինչը 
բարձրացնում է մրցունակությունը, 

• ինքնամոտիվացիա - ինտենսիվ աշխատելու ունակություն ոչ 
միայն հանուն գումարի կամ բարձր պաշտոնի: Մարդիկ, ովքեր ինքնամո-
տիվացված են ձգտում են հասնել ավելիին իրենց համար, քանի որ այն, 
ինչ անում են իրենց հաճույք է պատճառում, 

• այլ մարդկանց հույզերը հասկանալը - այս հմտությունն ավելի կար-
ևոր է դառնում մեր օրերում, քանի որ օրեցօր աճում է թիմային նախագծերի 
թիվը, որոնք պահանջում են լիդերության նոր մոտեցում, որը հիմված է 
փոխըմբռնման, այլ ոչ թե հրամաններ տալու վրա: Բացի այդ նման մարդիկ 
հեշտությամբ աշխատում են միջազգային շուկայում՝ չիմանալով տվյալ ազ-
գի սովորույթները հեշտությամբ հասկանում են դիմացինի հույզերը, 

• սոցիալական հմտություններ - աշխատանքային շղթաներ ստեղ-
ծելու և տարբեր մարդկանց հետ լեզու գտնելու ունակություն: Նման մարդ-
կանց հնարավոր չէ չնկատել, նրանք միշտ առաջնորդում են թիմին: Բացի 
այդ, նրանք շատ լավ կարողանում են համոզել՝ հստակ հասկանալով, երբ 
կարելի է «խաղալ» հույզերի, երբ տրամաբանության հետ: 

Այսպիսով, անժխտելի է հուզական ինտելեկտի կարևորությունը կա-
ռավարչական գործունեության մեջ: Եթե կառավարիչը կարողանում է 
ոգեշնչել իր թիմին, վարակել նրանց իր լավատեսությամբ, չի անտեսում 
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նրանց հույզերը և բախումները հարթում է կառուցողական ճանապար-
հով, ապա նրա արդյունավետությունն ու արդյունքները երկար սպասեց-
նել չեն տա: Հենց այդ ճանապարհով են ստեղծվում վստայությունն ու հա-
վատն առաջնորդի նկատմամբ: 

IQ և EQ մշտական հակամարտության մեջ ավելի ու ավելի հաճախ 
սկսում է հաղթել հուզական ինտելեկտը: Հարցաշարժերը, որոնք պար-
զում են ղեկավարի հաջողության գրավականը, ցույց են տալիս, որ հաջո-
ղության 80% կախված է հենց հուզական ինտելեկտից և միայն 20% ին-
տելեկտից: Սակայն սա չի նշանակում, որ պետք է շեշտը դնել միայն հու-
զական ինտելեկտի վրա՝ մոռանալով ինտելեկտի մասին, որը ևս շատ 
կարևոր բաղկացուցիչ է յուրաքանչյուրիս կյանքում: 

Հուզական ինտելեկտի հարաբերակցության աղյուսակ (աղյուսակը 
ներկայացնում ենք հետևյալ տեսքով, քանի որ հեղինակները մենք ենք)։ 

 
Գծապատկեր 1. Հուզական ինտելեկտի և ինտելեկտի 

կառուցվածքները 

Գծապատկեր 2. Ժառանգականության գործոնը հուզական 
ինտելեկտի և ինտելեկտի դեպքում 

 

Հուզական ինտելեկտի 
կառուցվածք 

• Ինքնաճանաչում
• Ինքնակառավարում
• Կարեկցանք
• Հարաբերություներ 
կառուցելու ունակություն

Ինտելեկտի կառուցվածք

• Խնդիրներ լուծելու 
կարողություն

•Ինդուկտիվ դատողություններ
• Հիշողություն
• Հաշվելու հմտություն
• Ընկալելու արագություն

Ժառանգակա-
նություն

10-20%

80%
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Հուզական ինտելեկտի դերը 
կառավարչական գործունեության 

մեջ 

Ինտելեկտի դերը 
կառավարչական 

գործունեության մեջ 
• Հուզական ունակություններ՝ 

մարդկանց հետ աշխատելու, 
կոնտակտ հաստատելու 
ունակություն 

• Տեխնիկական 
ունակություններ 

• Ճանաչողական-վերլուծական 
հմտություններ 

Գծապատկեր 3. Հուզական ինտելեկտի և ինտելեկտի դերը 
կառավարչական գործունեության մեջ 

 
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ թե՛ ինտելեկտը, թե՛ հուզա-

կան ինտելեկտը, չունենալով համընդհանուր սահմանում, այնուամենայ-
նիվ ունեն որոշակի կառուցվածք: Ինտելեկտը գործ ունի մտքերի և դա-
տողությունների հետ, իսկ հուզական ինտելեկտը՝ հույզերի: Ինչ վերաբե-
րում է ժառանգականությանը, ըստ մինչ այժմ կատարած հետազոտութ-
յունների, կարող ենք ասել, որ ինտելեկտի ժառանագականության ցուցա-
նիշը շոշափելիորեն բարձր է հուզական ինտելեկտի համեմատ: Հուզա-
կան ինտելեկտի զարգացման գործում մեծ դեր ունի անձի կյանքի փորձը 
և այն զարգացնելու սեփական ջանքերը: Կառավարչական գործունութ-
յան մեջ, կարծում ենք, որ հուզական ինտելեկտի զարգացվածության մա-
կարդակն ավելի կարևոր է, քան ինտելեկտը: Քանի, որ այն կառավարիչը, 
ով ունի ինտելեկտի զարգացվածության բարձր ցուցանիշ դեռ չի նշանա-
կում, որ կարող է իր թիմի աշխատանքն արդյունավետ կառավարել, իսկ 
մեր օրերում ավելի և ավելի ակտուալ են դառնում թիմային աշխատանք-
ները, որտեղ թիմի յուրաքանչյուր անդամ կարող է ինքնադրսևորվել: 
Հետևաբար, եթե հուզական ինտելեկտի դեպքում կարևոր է կյանքի փոր-
ձը, ապա պետք է զարգացնել հուզական ինտելեկտը կառավարիչների 
արդյունավետ գործունեության համար՝ հիմք ընդունելով ինտելեկտը: 
Պետք չէ մոռանալ ինտելեկտի մասին, քանի որ հուզական ինտելեկտն 
առանց ինտելեկտի չի կարող լինել ամբողջական: 
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АНИ ГУКАСЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье исследуется взаимосвязь интеллекта и эмоционального 
интеллекта личности; в чем сходства и различия, какова роль 
наследственности? И необходимость их развития для менеджеров.  
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УДК 159.9  
ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ И РОССИИ 
САТЕНИК ГРИГОРЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
Управление организацией достаточно сложная задача, и для 

этого руководителю необходимо обладать определенными лич-
ностно-психологическими качествами. Качества руководителя ока-
зывают прямое влияние на развитие организации и эффектив-
ность деятельности всего коллектива в целом. Личностно-психо-
логические качества руководителя считаются совершенно необ-
ходимыми для всех руководителей организации в разных странах, 
но в каждой стране одно качество является первостепенным для 
успешного управления. В статье анализируются значение лич-
ностно - психологических качеств руководителя, работы опреде-
ленных авторов, что позволило выявить сходство и различия в 
подходах авторов. Анализируются также результаты экспертного 
опроса, целью которого является выявление представлений 
руководителей о выделенных качествах. Затем личностно – психо-
логические качества руководителя в разных странах представ-
лены в виде гистограммы. 

Ключевые слова: руководитель, психологические качества, 
организация, экспертный опросник диаграмм, страны. 

 
Для успешной управленческой деятельности руководителя в орга-

низации нужно обладать соответствующими личностно – психологичес-
кими качествами, понимание значений этих качеств, а также обладание 
этими качествами руководителю позволит более тонко вести свою руко-
водящую деятельность, что положительно повлияет на психологичес-
кий климат в коллективе и в целом в организации. Перечень этих психо-
логических качеств анализируется в различных психологических рабо-
тах, но мы в данной статье будем анализировать труды таких авторов 
как: Л. Р. Кричевский, В. М. Шепель, В. В. Вересов, Ли Якокки, В. А. 
Розанова, М. Вудкок, Д. Френсис, А. В. Карпов, О. А. Бабенко и т. д. В 
ходе нашего теоретического анализа мы выделили следующие лич-
ностно-психологические качества руководителя: доминантность, эмо-
циональная уравновешенность и стрессоустойчивость, уверенность в 
себе, креативность, предприимчивость и стремление к достижению, 
ответственность и надежность в выполнении задания, независимость и 
общительность, значение которых рассмотрим отдельно. 

Доминантность, в переводе с английского означает «господство», 
«преобладание», «влияние», но наиболее подходящим в данном 
случае, это влияние, поскольку здесь речь идет о доминантности - 
стремлении руководителя влиять на своих подчиненных [4]. По мнению 
Н. Н. Вересова, влияние руководителя, основанное на средствах фор-
мально-организационного характера, должно подпитываться влиянием 
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неформальным, поскольку неформальное влияние дает нужный эф-
фект тогда, когда находит внутренний отклик, без позитивной ответной 
реакции стремление руководителя доминировать будет выглядеть как 
примитивная претензия на власть [2, c. 24-31]. Те, кто занимают 
должности советников по таким вопросам, как обучение, планирование, 
изучение работы, подбор персонала и выполняющие другие кадровые 
функции, это те руководители, которым нужны навыки высокой влия-
тельности [3]. Как пишет Карпов А. В. в работе Р. Стогдилла, отобраны 
упоминаемые в различных исследованиях личностные черты, предоп-
ределяющие эффективность руководителя -это доминантность, эмо-
циональная уравновешенность, уверенность в себе, стремление к дос-
тижениям, стрессустойчивость, креативность, ответственность, пред-
приимчивость, независимость, надежность в выполнении заданий, 
коммуникабельность. Преобладание, господство, влияние это доми-
нантность. Черта личности, которая способна оказывать влияние на 
других людей и их подчинять своей воле [5, c. 532-535]. 

Таким образом, доминантность - это преобладание, господство, 
влияние, но наиболее подходящим в данном случае, это влияние, 
поскольку речь идет о доминантности руководителя стремление ока-
зывать влияние на других людей и подчинять их своей воле, т.е. это 
умение влиять на своих подчиненных. 

Следующая черта личности руководителя это эмоциональная 
уравновешенность и стрессоустойчивость. 

Руководителю необходимо контролировать над своими эмоцио-
нальными проявлениями, независимо от личного расположения и 
настроения. Эмоциональная уравновешенность тесно соседствует со 
стрессоустойчивостью личности. Стресс как напряжение, мобили-
зующее, активизирующее усилия по достижению важных для человека 
жизненных целей [4, с. 295]. Ученый В.М. Шепель под стрессоустой-
чивостью понимает физическую тренированность, умение переклю-
чаться и управлять своими эмоциями, самовнушаемость [8]. Руково-
дителю необходимо контролировать свои эмоции, ведь неконтроли-
руемые эмоции даже если они положительные, могут неблагоприятно 
влиять на психологическую атмосферу в коллективе [2, с. 24-31]. В 
психологии растолкован механизм происхождений отраженных сос-
тояний, когда состояние, развивающееся у одного из членов группы, в 
особенности у ее лидера, вызывает у других членов группы как осоз-
нанно, так и неосознанно: другими словами эмоциональное состояние 
передается, если оно не стабильно [5, с. 532-535].  

Таким образом, стрессоустойчивость- умение переключаться и 
управлять своими эмоциями т. к. психологический стресс неизбежен 
для руководителя, и поэтому нужно контролировать эмоции для поло-
жительного эффекта работы. Эмоциональная стабильность важна для 
обеспечения надежной индивидуальной деятельности руководителя. 
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Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд стрессоустой-
чивость, эмоциональная уравновешенность являются важными лич-
ностно - психологическими качествами руководителя. Так как быть 
руководителем это уже большая обязанность и без стресса не обой-
тись, приходя на работу, с утра, руководитель уже в умеренно стрес-
совом состоянии, он должен себя контролировать. Давая задания 
своим подчиненным, находится в стрессовом состоянии, так как 
обеспокоен тем насколько качественно будет выполнена та или иная 
работа, и, безусловно, руководитель должен контролировать свои 
эмоции: даже в самых сложных ситуациях должен быть эмоционально 
уравновешенным.  

Для руководителя важное качество также является уверенность в 
себе. В сложной ситуации на такого руководителя можно положиться, 
который и поддержит и защитит, как бы будет защитным щитом и 
прикроет своих подчиненных, а также обеспечит психологический ком-
форт и повысит мотивацию к выполнению задания. [4]. Состояние руко-
водителя подчиненные достаточно хорошо чувствуют, поэтому, как бы 
ни складывались обстоятельства, следует держать себя спокойно и 
уверенно, хотя бы внешне [2, с. 24-31]. Положительное влияние уверен-
ности в себе на управленческую деятельность оказывает по двум 
основным направлениям. Первое является стабилизатором собствен-
ных усилий индивидуальной деятельности руководителя, вкладывая ей 
своеобразную стержень, которая препятствует внешними возмущаю-
щими воздействиями, второе, нужно контролировать себя, так как 
подчиненные, если руководитель негативен, чувствуют [5, c. 532-535]. 

Таким образом, на уверенного в себе руководителя можно поло-
житься: он и поддержит, и защитит, как бы будет защитным щитом и 
прикроет своих подчиненных. Обеспечит психологический комфорт и 
повысит мотивацию к выполнению задания. 

Мы считаем, что это важное качество так как, руководитель, 
который хочет управлять в организации, должен быть сильной 
личностью и, следовательно, обладать качеством уверенности в себе. 
Разные ситуации бывают в организации, поэтому руководитель не 
должен проявлять свою слабость, так как это отразится на подчиненных 
и на работе в целом.  

 Еще одна черта личности - это креативность. Если дословно пе-
ревод с английского, креативность- это творческость. Гораздо более 
звучно будет выглядеть другой перевод — это способность к творчес-
кому решению задач [4, с. 25-35]. Как пишет Вересов Н. Н, в управ-
ленческой деятельности креативность рассматривается с точки зрения 
способности руководителя видеть элементы новизны творчества в 
деятельности подчиненных и поддерживать их [2, с. 24-31]. Ли Якокки 
считает, что руководитель должен быть творческим – т. е мыслить 
шире, должен быть готов изменить образ своих действий [6]. Твор-
ческое решение проблем (креативность) требует наличия особых 
навыков. Творческий подход необходим, когда имеющимся решениям 
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не хватает эффективности и силы [3]. Нестандартный способ интеллек-
туальной деятельности, а также сочетание высокой способности к 
порождению оригинальных идей есть креативность [5, с. 532-535]. 
Эффективное руководство готово видеть элементы новизны и твор-
чества своих работников, а также для поддержки их инициатив [1]. 

Таким образом, креативность — это творческое решение задачи, 
она нужна руководителю с точки зрения способности видеть элементы 
новизны, творчества в деятельности подчиненных и поддерживать, т. е. 
мыслить шире, и когда имеющимся решениям не хватает эффектив-
ности и силы, необходим творческий подход и усовершенствование 
совершенно новых решений и идей для решения задачи. Креатив-
ность, пожалуй, самое необходимое личностно-психологическое ка-
чество руководителя.  

Следующие две черты руководителя предприимчивость и стрем-
ление к достижению. В стремлении к достижению отражена фунда-
ментальная человеческая потребность в достижении цели [4]. Как 
пишет Н.Н. Вересов, исследования показывают, что руководители, 
обладающие данными качествами, имеют ряд особенностей. Первое, 
руководители предпочитают ситуации, где можно брать на себя 
ответственность в решении данной проблемы. Второе, не склонны 
подвергать себя большому риску и ставят перед собой умеренные 
цели, стараясь, чтобы риск был предсказуем и просчитан [2, с.24-31]. 
Эти два качества тесно взаимосвязаны, так как находятся в причинно-
следственных отношениях. Будучи причиной и фактором предприим-
чивости, стремление к достижениям как личным, так и профессио-
нальным, основывается на одной из основополагающей потребности, 
мотивации достижения [5, с. 532-535]. 

Таким образом, в стремлении к достижению отражена фундамен-
тальная человеческая потребность в достижении цели, позволяет руко-
водителю брать на себя ответственность в решении данной проблемы.  

На наш взгляд, руководитель должен и обязан օбладать данными 
чертами. Стремление к достижению помогает в решении сложных 
задач, следовательно, руководитель не должен останавливаться на 
полпути и должен достичь поставленной цели. 

Ответственность и надежность в выполнении задания для 
руководителя очень важные качества. В повседневной жизни дефицит 
этих человеческих качеств постоянно ощущается, пожиная плоды мно-
голетней удручающей безответственности наших руководителей раз-
ных рангов и в экологии, и в экономике, и в морали. Было время, когда 
в России ответственность и надежность были визитными карточками 
предпринимателей [4]. Как отмечает Розанова В. ответственность, 
имеет отношение к выполнению обязательств, т.е. договор или обе-
щание, которые требуют от принявшего их безусловного выполнения. 
Для руководителя быть ответственным является за настоящее, и за 
будущее, за выполнение своих обязанностей и прогнозирование 
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последствий собственных действий [7, с. 249-257]. Надежность руково-
дителя — это умение «держать слово», чтобы добиться таких резуль-
татов деятельности, нужно ее строить так, чтобы обеспечить осу-
ществление принятых на себя обязательств, управленческая деятель-
ность без этого невозможна. Ответственность воспринимается как 
субъективно предпочитаемое явление, и тогда говорится о своеобраз-
ной потребности в ответственности. Ответственность тесно связана с 
мотивацией достижения и высоким развитием потребности в самоде-
терминации своего поведения, поэтому позиция руководителя в управ-
ленческой деятельности требует высокой степени развития этих по-
требностей, что и делает указанные личностные качества профес-
сионально значимыми [5, с. 532-535]. Руководитель должен понять си-
туацию, и нести ответственность за принятое решение, и быть ответст-
венным и надежным человеком, потому что он является примером для 
своих подчиненных [1]. 

 Таким образом, руководителю нужно оставаться независимым и 
решение должен принимать сам руководитель, брать ответственность 
за выполнение задания. Ответственность, имеет отношение к выпол-
нению обязательств, т.е. договор или обещание, которые требуют от 
принявшего их безусловного выполнения. Надежность руководителя 
умение «держать слово», который обеспечит реализацию принятых на 
себя обязательств: руководитель должен понять ситуацию и нести 
ответственность за принятое решение, а также быть надежным чело-
веком. 

 Ответственность, надежность в выполнении задания, на наш 
взгляд, безусловно, важная черта личности руководителя, прежде всего 
руководитель, должен ответственно относиться к своим обязанностям, 
нести ответственность за выполнение своей работы, следовательно, 
руководитель должен быть надежным человеком. 

 Независимость также является важным личностно-психологичес-
ким качеством руководителя. 

 Руководитель, какие бы советы ни получал от окружающих людей, 
и какими бы хорошими они ни были консультантами, в итоге он должен 
принимать решение сам. Главным фактором является то, чтобы у ру-
ководителя была своя точка зрения на возникающие проблемы, свое 
профессиональное и человеческое лицо и чтобы он поддерживал это 
свойство в подчиненных [4, с. 25-35]. Для руководителя готовность 
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них - 
есть независимость [2, с. 24-31]. Появляются различные точки зрения в 
процессе управления, поэтому независимые, (неудобные) руководи-
тели, в начале могут трудно приниматься коллективом и вступать в 
конфликты с вышестоящими инстанциями, но в итоге они добиваются, 
гораздо больших результатов [5, с. 532-535]. Независимость руководи-
теля является важной чертой, обеспечивая успех его действий в 
различных сферах жизни организации. Какие бы советы ни получал от 
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окружающих людей, он принимает окончательное решение, всегда 
оставаясь самим собой [1]. 

 Исходя из вышесказанного, при принятии ответственных решений 
обеспечивает руководителю успешность действий в различных сферах 
жизни социальной организации, важной личностной чертой руководи-
теля, является независимость. В процессе управления неизбежно 
возникают разные точки зрения, именно независимые руководители мо-
гут вначале трудно приниматься коллективом и вступать в конфликты с 
вышестоящими инстанциями. Но в конечном итоге именно они 
добиваются больших результатов. 

 Следующее важное качество руководителя - общительность. 
 В деятельности руководителя нет особой необходимости доказы-

вать, сколь важна она, если учесть, что по данным некоторых авторов 
(McCaIl, 1976), руководитель затрачивает на общение (в виде речевой 
коммуникации) более трех четвертеи своего рабочего времени [4, с. 25-
35]. Коммуникабельность - умение быстро устанавливать контакт с 
людьми [8]. Коммуникабельность не является врожденным качеством, 
его можно развивать. Развитие коммуникативных навыков важнейшая 
часть самосовершенствования и саморазвития руководителя [2, с. 24-31]. 
Ли Якокки считает, что руководитель должен быть коммуникабельным - 
говорить правду, быть предельно честным [6]. Без общительности никак 
нельзя, так как руководство подчиненными начинается с общения [1]. 

 Таким образом, руководитель на общительность затрачивает 
более трех четвертей своего рабочего времени и без общительности 
невозможно такое важнейшее качество, как умение строить отношения 
с людьми. Общительность - потребность к установлению широких 
социальных контактов, а также способность, состоящая в умении 
строить межличностные отношения, без общительности никак нельзя, 
так как руководство подчиненными начинается с общения. 

 Независимость, общительность. Общение это, прежде всего то, 
что мы делаем, обращаясь к кому -то по какому- то вопросу, а уж для 
руководителя это необходимое и важное качество, для того чтобы 
уметь, правильно строить межличностные отношения со своими 
подчиненными и не только, но и с коллегами и со своими партнерами 
по делу. Коммуникативные личностно-психологические отношения 
руководителя важны для правильной управленческой деятельности, а 
независимость важна для принятия самостоятельных решений.  

 Таким образом, если сравнить мнение авторов то Кричевский Р. Л., 
Вудкок М., Френсис, Карпов А. В. в работе Р. Стогдилла, Бабенко О. А 
схожи во мнении. Подробно рассмотрев определение выделенных 
нами из конкретных работ авторов, личностно-психологических качеств 
руководителя, видно, что каждый автор дал свое определение каждому 
понятию, по-своему видит личностно-психологическое качества руково-
дителя. 

Из выделенных личностно-психологических качеств руководителя 
мы составили экспертный опросник для проведения экспертного опроса. 
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Экспертный опрос является методом сбора информации, основанный 
на мнениях о каких-либо явлениях или процессах группы компетентных 
специалистов, называемых экспертами [9]. Экспертный опросник сос-
тавлен на двух языках, армянском и русском, для проведения опроса в 
организациях России, Армении и Грузии. Для экспертного опросника мы 
выделили 17 личностно-психологических качеств, которые оценива-
ются по баллам по важности максимальный 5, минимальный 1. Целью 
экспертного опроса, указать какие личностно - психологические ка-
чества являются первостепенными в организации данной страны для 
руководителя (оцененные качества разные, а сам портрет руководи-
теля не меняется). В экспертном опросе приняли участие 10 экспертов 
(руководители), из различных организаций, Армении, России и Грузии. 
В России опрос был проведен в разных учреждениях (организациях) 
таких как: ФГУП П России, Совкомбанк, Е Э Комиссия, и т д, где средний 
стаж работы больше 10 лет. В Армении таких организациях как: 
Haypost, Министерство ОП РА, Министерство СХ РА, и т д. где средний 
стаж работы более 10 лет, так же в Грузии состоялась встреча с 
руководителем организации Гагра Плюс и провели опрос среди 
подразделений различных руководителей данной организации, где 
средний стаж работы также составил более 10 лет. В целом было 
опрошено 30 руководителей. После опроса, мы анализировали резуль-
таты, где видно в организации какой страны какие личностно-пси-
хологические качества руководителя являются первостепенными. Для 
начала проанализируем данные Армении, Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Личностно-психологические качества руководителя, 
Армении 

Из гистограммы видно, что первостепенными личностно-психологи-
ческими качествами руководителя являются ответственность, стремле-
ние к достижению, креативность, предприимчивость / инициативность, 
надежность в выполнении задания, интеллект набрали 5 баллов, т.е. 
руководители очень ответственно относятся к своим обязанностям, 
предприимчивы, и креативны. Доминантность - 3 балла, руководители 
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здесь более лояльны и дружелюбны и не напоминают о том, что он 
главный. Уверенность в себе, стрессоустойчивость также набрали 5 
баллов, что говорит о том, что руководитель все-таки в любой ситуации 
должен оставаться уверенным в себе, брать инициативу в свои руки, 
должен контролировать свои эмоции и быть максимально стрессоус-
тойчивым. Если уж ответственность на первом месте то и, следова-
тельно, надежность в выполнении задания также набрала 5 балов: 
важно, чтобы руководитель был достаточно интеллектуально развит, 
что и говорит об оценке в 5 баллов. Остальные качества набрали 4 
балла, эмоциональная уравновешенность, независимость, общитель-
ность, активность, амбициозность, гибкость, чувство юмора. 

Рассмотрим данные России, Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Личностно-психологические качества руководителя, 
Россия 

 Из гистограммы видно, что по пятибалльной шкале, первое место 
занимают эмоциональная уравновешенность, стремление к достиже-
нию, ответственность, общительность. Как мы видим, интеллект 
является важным личностно-психологическим качеством для руково-
дителя, также стремление к достижению, что характерно для многона-
циональной России, где много различных организаций и здесь руково-
дитель стремится достичь поставленной цели и поэтому ответственно 
относится к работе. Уверенность в себе, стрессоустойчивость, надеж-
ность в выполнении задания, общительность, - все эти качества также 
набрали 5 баллов, что говорит об их важности для успешной управ-
ленческой деятельности: как видно из рисунка, остальные личностно-
психологические качества руководителя набрали 4 и 3 балла. 

Ниже приведены данные Грузии, Рис. 3. 
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Рис. 3. Личностно-психологические качества руководителя, 
Грузия 

Здесь были опрошены руководители одной организации из разных 
подразделений, личностно- психологические качества руководителя 
набрали 5 и 4 балла, главными качествами руководителя считаются 
ответственность и уверенность в себе. 

 

 
Рис. 4. Личностно-психологические качества руководителя, 

(n=30) 
Из общей гистограммы мы видим, что из личностно-психологи-

ческих качеств ответственность и уверенность в себе, считаются 
самыми главными качествами руководителя, следовательно, неважно 
ты руководитель какой страны, важно ответственно относиться к своей 
работе. В любой организации в независимости, какая сфера деятель-
ности, руководитель должен быть уверенным в себе. Стрессоустой-
чивость, стремление к достижению, интеллект также являются важ-
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ными качествами. Следовательно, руководитель должен быть интел-
лектуально развит, быть стрессоустойчивым, уметь контролировать себя 
в любой ситуации, а также ставить цели и достигать их. Доминирование 
набрало 4 балла, т.е доминировать над своими подчиненными не так 
важно для эффективной управленческой деятельности. 

Обобщая результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований, можно сказать, что должность руководителя - это достаточно 
нелегкая и кропотливая работа. Поэтому для эффективной управлен-
ческой деятельности руководителю организации в независимости от 
страны и сферы деятельности, необходимо обладать определенными 
личностно-психологическими качествами, наличие качеств позволяют 
руководителю выстраивать эффективную коммуникацию между своими 
подчиненными, а также между собой и сотрудниками, и это положи-
тельно влияет на эффективность работы в организации в целом. 
Первостепенными личностно-психологическими качествами современ-
ного руководителя считаются ответственность, уверенность в себе, 
стрессоустойчивость, стремление к достижению.  
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Կազմակերպության կառավարումը բավականին բարդ խնդիր է, և դրա 
համար Ղեկավարը պետք է ունենա որոշակի անձնական-հոգեբանական 
հատկություններ: Ղեկավարի որակներն ուղղակի ազդեցություն են ունենում 
կազմակերպության զարգացման և ամբողջ կոլեկտիվի գործունեության 
արդյունավետության վրա։ Ղեկավարի անձնային-հոգեբանական որակնե-
րը համարվում են միանգամայն անհրաժեշտ տարբեր երկրների բոլոր ղե-
կավարների համար, բայց յուրաքանչյուր երկրում մեկ որակ առաջնային է։ 
Հոդվածում վերլուծվում է ղեկավարի անձնային-հոգեբանական հատկանիշ-
ների, որոշակի հեղինակների աշխատանքի նշանակությունը, որը թույլ է 
տվել բացահայտել հեղինակների մոտեցումների նմանություններն ու տար-
բերությունները: Վերլուծվում են նաև փորձագիտական հարցաթերթիկի 
արդյունքները, որի նպատակն էր բացահայտել ղեկավարների պատկերա-
ցումները առանձնացված որակների մասին։ Այնուհետև ներկայացված են 
տարբեր երկրներում ղեկավարի հատկությունները հիստոգրամի տեսքով: 

Բանալի բառեր․  ղեկավար, հոգեբանական որակներ, կազմակեր-
պություն, գծապատկերների փորձագիտական հարցաթերթիկ, երկրներ։ 

 
 

THE IMPORTANCE OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES 
OF A MANAGER IN ORGANIZATIONS OF DIFFERENT COUNTRIES 
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Managing an organization is quite a complex task, and for this purpose 
the Manager must have certain personal and psychological qualities. The 
qualities of a Manager have a direct impact on the development of the 
organization and the effectiveness of the entire team as a whole. Personal and 
psychological qualities of a leader are considered absolutely necessary for all 
leaders of different countries, but in each country one quality is paramount. 
The article analyzes the significance of personal and psychological qualities of 
the Manager, the work of certain authors, which allowed us to identify 
similarities and differences in the approaches of the authors. The results of the 
survey are also analyzed, the purpose of which was to identify managers' 
perceptions of the selected qualities. Then a histogram is written, where the 
quality of the Manager in different countries is displayed. 

Keyword: manager, psychological, expert qualities, organization, 
histogram, questionnaire, countries. 
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УДК 159.98 
ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ (НА ПРИМЕРЕ РА) 
СВЕТЛАНА БАГДАСАРЯН 1, АРМАН АВЕТЯН 2 

1Академия государственного управления Республики Армения  
2Российско-армянский университет  

Низкий уровень эффективности работы публичных служащих 
различных групп органов государственного управления РА по сей 
день продолжает оставаться одной из важнейших проблем госу-
дарственного управления, поскольку он оказывает непосредствен-
ное влияние на качество предоставляемых услуг гражданам. В 
статье представлены результаты предварительного исследования, 
преследующего цель выявить взаимодоговоренность между 
эффективностью работы и мотивацией. 

Исходя из результатов исследования, были предложены пути 
урегулирования проблемы. 

Ключевые слова. государственный менеджеризм, моти-
вация, публичная служба, вопросник, эффективность работы. 

 
Еще со времен образования иерархических систем органов госу-

дарственного управления государственным управляющим интересовал 
вопрос эффективности деятельности публичных служащих. Однако об 
этом в своих работах (напр. “Изучение администрации”) впервые заго-
ворил проф. В. Вильсон (28-й президент США). Став губернатором 
штата Нью-Джерси, Вильсон решил в первую очередь реформировать 
администрацию штата. Он создал такую модель администрирования, 
которая включала в себе как элементы профессиональной государст-
венной службы, так и бизнес среды. В результате этого администра-
тивная служба была отделена от политической элиты, которая очень 
часто менялась по результатам демократических выборов. Кроме 
этого, Вильсон сформулировал главную задачу органов государствен-
ного управления-компетентное приведение в жизнь решений той 
группы политических лидеров, которая победила на выборах [1].  

Взгляды и идеи уже президента Вильсона распространились и по 
ту сторону океана. Благодаря реформам У. Черчилля, М. Тэтчер, Ш. Де 
Голля и многих других лидеров государствам Европы удалось прео-
долеть возникшие кризисные ситуации. Некоторыми элементами кон-
цепции и воспользовался Л. Куан Ю при создании системы общест-
венной службы Сингапура.  

Уже в начале XXI века были предложены новые концепции, раскры-
вающие суть публичной службы.  

Концепция “нового государственного менеджмента” предполагает 
использовать в деятельности государственных органов и государствен-
ных учреждений основные бизнес-технологии, т. е. применить реинжи-
ниринг в государственном управлении, организационную кибернетику, 
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сетевое управление и т. д [2]. Данная концепция позволяет применить 
в государственном управлении, например, технологию PPBS (Planning 
Programming Budgeting System), которая предусматривает вместо 
государственных учреждений финансирование определенных прог-
рамм, предложенных ими. Таким образом, внимание ставится не на зат-
раты государственных учреждений, а на результаты их деятельности 
(например, финансирование целевых программ в разных отраслях 
экономики, социальной сфере и т. д.). В сфере государственного адми-
нистрирования концепция использует технологию сервисного адми-
нистрирования, т. е. акцентирует внимание государственных учрежде-
ний и в целом органов государственной власти на повышение качества 
предоставляемых услуг обществу. Для этого в первую очередь созда-
ются и используется концепция “одного окна”, которая подразумевает 
предоставление всей совокупности общественных услуг с одного места, 
включая подачу заявления, выдачу результатов решения исполнитель-
ного и других органов государственного управления.  

А теория “активизирующего государства” предполагает использо-
вание децентрализованных государственных структур, повышение 
ответственности государственных органов перед населением, концент-
рированность государства на удовлетворение потребностей общества. 
В рамках данной концепции государство передает решение некоторых 
малых проблем обществу, таким образом, внушая доверие к государст-
венным органам. А сами государственные органы могут акцентировать 
внимание на стратегические государственные проблемы (националь-
ная безопасность, развитие человеческого капитала и др.).  

Однако отрицательной стороной вышеизложенных изменений стал 
рост числа контрольных функций. После всемирного экономического 
кризиса, когда всем государствам нужно было сократить общественные 
расходы, выяснилось, что государственный менеджеризм за счет 
общества создал и содержал систему государственных учреждений, 
которые очень часто дублировали друг друга. А количество учрежде-
ний, выполняющих контрольные функции, ежегодно увеличивалось. 
Такая система была готова бессмысленно и непрерывно увеличивать 
общественные расходы, нанося этим серьезный ущерб репутации 
государства и публичной службы.  

Кроме этого, менеджерский подход превращает гражданина в прос-
того потребителя государственных услуг и не предусматривает его 
влияние на управление этими процессами (противоречит принципам 
демократии). А публичная служба в такой системе превращается в один 
из инструментов оказания услуг государством и лишается обществен-
ных ценностей.  

Американский ученый Б. Г. Питерс отмечает, что в XXI веке “новое 
государственное управление” – это не идеология развития государст-
венного управления, а лишь набор конкретных технологий [3]. В этом 
свете была разработана новая концепция “Good governance”. Данная 
концепция еще полностью не использована ни в каком государстве, 
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однако использование многих элементов дало положительный резуль-
тат, например в Ирландии, Дании и в других государствах Европы. 
Главная идея концепции – переход от клиентоориентированного под-
хода в публичной службе к обеспечиванию государством равномерного 
и устойчивого развития всех отраслей общественной жизни. Сущест-
вующая сложная горизонтально-вертикальная организационная струк-
тура органов государственного управления постепенно должна усту-
пать свое место более простой горизонтальной структуре, где тесно 
сотрудничают государственные и общественные институты. Концепция 
включает в себя несколько ключевых принципов: 

• сотрудничество и совместная работа граждан и власти 
(Participatory), 

• признание верховенства права (Rule of Law), 
• прозрачность власти и ее решений (Transparency), 
• отзывчивость реагирования, оперативность (Responsiveness), 
• ориентация на консенсус (Consensus Oriented), 
• равенство и отсутствие дискриминации (Equity and Inclusiveness), 
• результативность, эффективность и экономичность (Effectiveness 

and Efficiency), 
• подотчетность власти гражданам (Accountability) [4]. 
Реализация каждого из этих принципов предусматривает целый 

ряд мероприятий, которые в конечном итоге образуют новую филосо-
фию и культуру публичной службы.  

Система публичной службы РА была создана в конце прошлого 
века, в которой не замечается единого подхода к службе. До сих пор в 
этой системе реформы проводились по трем направлениям – струк-
турно-функциональные изменения в системе государственного управ-
ления, внедрение и совершенствование гражданской службы и совер-
шенстование системы финансового управления [5]. Следует отметить, 
что основные реформы были осуществлены в начале 2000-х годов, 
когда ГНКО, ведомства, комитеты и другие органы были включены в 
системы управления министерств. В последующих этапах система пре-
терпела множество изменений, которые в основном были обусловлены 
изменениями Конституции или международными обязательствами 
государства. Следует отметить, что проводимые реформы всегда обхо-
дили вопрос эффективности деятельности публичных служащих, в то 
время как по разным оценкам (ООН, Всемирный Банк и др.), она нахо-
дилась на низком уровне. На данный момент количество публичных 
служащих в РА составляет около 250 тыс. чел. (25% от общего числа 
занятых в государстве). Согласно данным Статистического комитета 
РА, номинальная зарплата в государственном секторе в 2019 году 
составила 161 669 драмов, в то время, как в частном секторе – 193 244 
драмов [6]. Такая разница, конечно же, в долгосрочном аспекте повли-
яла на отток высокоспециализированных кадров в частный сектор.  
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Для подчеркивания важности и необходимости выявления взаимо-
зависимости между эффективностью работы и социально-психологи-
ческими установками мотивации в органах государственного управле-
ния РА, нами было проведено предварительное исследование среди 60 
публичных служащих, работающих в разных группах органов государст-
венного управления. Методики исследования – составленный нами 
опросник, определяющий “Уровень эффективности работы публичных 
служащих” и опросник “Диагностика социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере” О. Ф. Потемкина 
[7]. Согласно поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические основы публичной службы, 
2. Изучить уровень эффективности работы публичных служащих 

разных групп, 
3. Предварительным исследованием вывести связь между уров-

нем эффективности работы и социально-психологическими установ-
ками мотивации. 

По результатам опросника, определяющего уровень эффектив-
ности деятельности публичных служащих, были получены следующие 
данные (см. гр. 1): 

  

 
Рис. 1. Уровень эффективности деятельности общественных 

служащих, в процентах. 
 
Согласно представленным результатам, эффективность 37% 

респондентов была оценена как высокая, 50% - средняя, а 13% - низкая, 
что является хорошим результатом в нынешней ситуации. 

Получается, что публичные служащие, в основном, имеют низкую 
эффективность в своей рабочей деятельности, нет тех мотиваций, 
которые стали бы опорой для решения поставленных перед ними задач 
и плавного выполнения функций. 

А в подобных условиях в коллективе неизбежна неблагоприятная 
социально-психологическая атмосфера, межличностные отношения 
приобретают деструктивный характер, которые однозначно влияют на 
качество услуг, предоставляемыми публичными служащими. 
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Результаты опросника “Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере” имеют 
следующий вид (см. Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Средние показатели социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
общественных служащих 

Согласно представленным результатам, в среднeм показателe пер-
вой шкалы «процесс-результат» и «гуманизм-эгоизм» выше ориентация 
на результат (7), со стандартным отклонением 1.5. (см. Таблицу 1). 

Учитывая процессный характер работы публичных служащих, было 
предсказуемо, что высокие показатели будут направлены на процесс, 
однако картина была иной. 

Ориентация различных групп публичных служащих к результату 
работы свидетельствует о том, что они более склонны к достижению 
результата в ходе трудовой деятельности, который будет оценен 
руководством. Люди с такой ориентацией более надежны, поскольку, 
независимо от происходящих в их окружении событий, стремятся 
достичь результата. 

Следующим высоким показателем является мотивация склонности 
к алтруизму (6), со стандартным отклонением 1.9. 

 Мы придаем важность этому качеству при любой трудовой 
деятельности, что было предсказуемо, исходя из их же деятельности 
(удовлетворение общественных потребностей граждан). 

В других ориентациях первой шкалы (процесс и эгоизм) средние 
показатели составили 5 и 4, со стандартными отклонениями 2.2 и 2.1 
соответственно. Люди, ориентированные на процесс, сконцентрированы 
на процессе работы, игнорируя результат. В этом случае эффектив-
ность их работы обуславливает организацию процесса работы. 
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В среднем показателе «свобода-власть» и «работа-деньги» второй 
шкалы выше ориентация на свободу (6), со стандартным отклонением 
2.1. Мотивация свободы в данном случае тоже является важным 
фактором обеспечения эффективности. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что для 
публичных служащих в ходе трудовой деятельности наиболее важно 
сохранение независимости и свободы. В этом случае мотивация - это 
качество работы, без контроля установленного рисунка. Следующая 
ориентация - это работа, со средним показателем 5 и со стандартным 
отклонением 1.9. 

В этом случае мотивационным фактором исследуемой группы 
является характер проделанной ими работы, и это доставляет им 
удовольствие, даже не обращая внимания на выходные дни. 

Результаты исследуемой группы показывают, что для мотивации 
человека и повышения уровня эффективности работы сумма зарплаты 
не имеет столь большого значения, т. е. она имеет определенную 
ценность, но не является источником мотивации.  

То же самое касается стремления к власти, со средним 
показателем 4 и со стандартным отклонением 1.9. 

Таким образом, полученные результаты привели к выводу, что 
результат работы и свобода являются мотивацией для публичных 
служащих различных групп органов государственного управления РА 
(очень часто игнорируя деньги и власть).  

Таблица 1 
Стандартные отклонения опроссника “Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере” О. Ф. Потемкина (n=60) 

Общественные служащие различных групп 
органов государственного управления РА 

Составляющие m - среднее 
значение 

σ –стандартное 
отклонение 

процесс 5 2.2 
результат 7 1.5 
альтруизм 6 1.9 
эгоизм 4 2.1 
труд 5 1.9 
деньги 3 2.1 
свобода 6 1.9 
власть 4 2.1 

 
Пропорциональный анализ вышеуказанных результатов выявил 

положительные связи и 1 отрицательную связь, свидетельствующих о 
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том, что уровень эффективности работы публичных служащих обуслав-
ливает мотивацию, в частности, направленную на сущность и содержа-
ние работы, степень ответственности и заинтересованности, предъяв-
ляемые требования к выполняемой работе, профессиональную направ-
ленность работы. Они смогут эффективно работать, если знают сущ-
ность работы. 

Отрицательная корреляционная связь между эффективностью 
работы и ориентацией власти свидетельствует о том, что стремящиеся 
к власти люди мало склонны работать эффективно, что может оказать 
негативное влияние на рабочую среду. 

Исходя из результатов, предлагается вовлечение спациалиста по 
управлению человеческими ресурсами в органы государственного 
управления. Это позволит создать благоприятную психологическую 
атмосферу в организацциях и послужит основой для мотивирования 
публичных служащих.  

Полученные результаты свидетельствуют и о том, что система 
публичной службы нуждается в системных реформах. Эффективные 
инструменты в этой сфере предлагает концепция e-governance.  
E-governance внедряет современные и информационные технологии в 
процессы предоставления публичных услуг. Это дает возможность в 
первую очередь сократить затраты (время, финансы и др.) граждан и 
публичного служащего, который удовлетворяет их общественные 
потребности. А это даст возможность снизить нагрузку рабочей 
времени публичных служащих.  

Проблемой реализации таких концепций для системы государст-
венного управления РА является отсутствие единого подхода к прово-
димым работам. Проведенные ранее реформы систем управления того 
или иного органа государственного управления всегда носили и носят 
локальный характер. А для создания синергетических связей между 
учреждениями целесообразно обеспечить однородность и однотип-
ность выполняемых работ по их модернизации. Внедрение современ-
ных информационных технологий даст возможость еще и снизить 
уровень коррупции в органах гоударственного управления, что при-
ведет к улучшению имиджа публичнох службы.  
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ1, ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏՅԱՆ2 

1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
2Հայ-ռուսական համալսարան 

ՀՀ պետական կառավարման մարմինների տարբեր խմբերի հանրա-
յին ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության ցածր մակարդակը 
առ այսօր շարունակում է մնալ պետական կառավարման կարևորագույն 
հիմնախնդիրներից մեկը, քանի որ այն իր անմիջական ազդեցությունն է 
ունենում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի վրա: 
Հոդվածում ներկայացված է նախնական ուսումնասիրության արդյունք-
ները՝ նպատակ ունենալով բացահայտելու աշխատանքի արդյունավե-
տության և մոտիվացիայի միջև փոխպայմանավորվածությունը: 

Ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով՝ առաջարկվել են խնդրի 
կարգավորման ուղիներ:  

Բանալի բառեր. պետական մենեջերիզմ, մոտիվացիա, հանրային 
ծառայություն, հարցարան, աշխատանքի արդյունավետություն: 

 
 
 

THE INFLUENCE OF THE ASSESSMENT OF OPERATIONAL 
EFFICIENCY ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC SERVANTS  
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The low level of work efficiency of public servants, representing various 
groups of public administration bodies of the Republic of Armenia continues 
to be one of the most important problems of public administration to this day, 
since it has a direct impact on the quality of services provided to citizens. The 
article presents the results of a preliminary study aimed at identifying the 
relationship between work efficiency and motivation. 

Based on the results of the study, there were proposed ways for resolve 
the problem. 

Keywords: state managerism, motivation, public service, questionnaire, 
work efficiency. 
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IMPORTANT PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF 

A SPECIALIST IN THE STRUCTURE OF COMPETENCIES 
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ANI KHACATRYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The article presents the scientific and practical need to develop a 
methodology for identifying important professional and psychological 
qualities of a specialist in the context of education. The innovation of 
the methodology approach lies in the fact that important psychological 
qualities are identified on the basis of the competencies presented in a 
specific educational program for a given profession. It gave us the 
opportunity to develop a complex of important professional psychological 
qualities of a specialist, conduct an expert survey, compare the qualities 
obtained with those presented in the psychological profile of the 
specialty (psychograms) of other researchers, and also designate a set 
of psychological qualities for every profession. 

Keywords: Psychological qualities, profession, methodology, 
competence, education, analysis of research. 

 
Nowadays the primary objective of organizations is not only to create 

high-quality products but also to recruit professional specialists, which are the 
guarantee of their progress, the cornerstone of efficiency. The effectiveness 
of organizations is determined by their personnel policy. It has long been a 
fact that a human being is an important link in the organization as a system. 
It is vital to accept, empower and value him/her. 

In the context of professional personnel policy, such an approach means 
planned organization (qualitative and quantitative) of the unity of upbringing 
and teaching in the educational environment based on the needs and 
development of the state. It means to ensure the determination of the 
specializations and scientific directions, important professional psychological 
qualities in the system of selection and formation of the personnel policy, as 
well as the development and importance of the evaluation methods. 

At present, there is a discrepancy between technologically equipped 
modern production and science, and the system of training of proper 
specialists. One of the solutions to this issue is “progressive” training. At the 
core of the “progressive” training are the definition and formation of the 
psychological characteristics and criteria, due to which effective and reliable 
realization of professional functions is ensured [1]. This approach is somewhat 
multifunctional as it can be used in the process of making a professional 
specialist and at different phases of the psychological selection process. 

Diverse tools, opportunities and tricks of psychology can be used in 
order to ensure the formation of the psychological parts of the activity 
according to the scientifically approved approaches and the needs of modern 
specialists. One of these tools can be the “psychological gym”, which can 
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guarantee the formation and development of the important professional 
psychological qualities and processes. This approach is essential to ensure 
the training of modern specialists who, in addition to knowledge, must 
possess the relevant skills and competencies. That is why modern education 
should be directed towards the formation of competencies based on 
psychological qualities. 

The modern world has great demands on the field of human resources, 
and the idea that the personnel decide everything is circulating. This concept 
refers not only to the professional skills but also to the important 
psychological qualities of a specialist. However, this idea does not find its 
special role, because the person changes, the professional requirements 
change, and of course, the key professional psychological qualities are 
dynamic, which means that the set of psychological requirements for 
professions needs constant revision. The requirements for the professions 
are based on the functions specific to the given profession, but as the 
professions in the modern world are transformed, merged, or vice versa, they 
become separate professions, this fact requires modern management 
psychology to form a concept, a methodology that will allow defining the 
necessary psychological qualities for the profession. 

In the training of modern specialists, the issue of developing psychological 
qualities becomes more and more important, which requires changing the 
process of their preparation, emphasizing the importance of the psychological 
component. Discovering psychological qualities will give an opportunity to 
carry out effective professional activities, as well as to organize the process 
of specialists’ training, emphasizing the development of these psychological 
qualities. The description of profession and psychogram are important in order 
to understand the description of the psychological qualities of a specialist. 
Those terms are widely studied in the framework of work psychology. 

A. Markova notes that in work psychology a specialist model is 
developed, which includes the volume and structure of professional and 
social-psychological qualities, knowledge, abilities, which fully presents a 
specialist’s general description as a member of society. And thus the 
specialist model and the specialist training model are distinguished. The 
latter is compiled for professional training and arises from the specialist 
model [2].  

Cronshaw makes an interesting comment on the contradiction between 
competencies and job analysis. Despite all of the hype surrounding the 
practice of competency modeling in organizations, it appears to be a form of 
worker-oriented job analysis that focuses on broader characteristics of 
individuals and on using these characteristics to inform HR practices. As 
such, it is inappropriate to proclaim that competency modeling is a 
replacement for job analysis because each approach has a different focus, 
and the appropriateness of either methodology should depend on the 
purpose of the analysis (Cronshaw, 1998) [3, p.31]. 

It follows that the purpose of making a specialist model is to use it in the 
professional training process. And since the description of profession sets 
out the demands of a society from the specialist, it can be used as an 
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example of a specialist's sample accepted in that society at a given time. It 
is noteworthy that the description of profession is easy to make for those 
professions, which have visible results and composition of professional 
activities. However, it is difficult to make a description of profession for the 
professions with a "floating" result [2]. It turns out that the specialist model 
should be made based on the requirements of the given period and the 
nature of the profession, which once again emphasizes the urgency of the 
issue we are proposing. 

There are already description of profession and psychograms of many 
professions in the professional literature, which gives an opportunity to 
understand both the description of the profession, the important professional 
psychological qualities and the disruptive ones. However, universities are not 
guided by this principle in the process of specialist training. Moreover, the 
addressee of the current specialist training is the labor market, which dictates 
the list of important professional psychological qualities that are the basis for 
effective activity. 

Maybe this is the reason why the long-known professional psychological 
descriptions do not reflect the modern specialist. Another important problem 
in identifying professional psychological qualities is the gap between the 
psychological definitions and the given profession. The competencies that 
are developed in conjunction with professional skills are more pronounced in 
the work activity. They are not fully disclosed for theoretical analysis, i.e. a 
specialist, who has those supposed psychological qualities, often does not 
show a suitable result in the work activity. There is no presumed correlation 
between psychological qualities and work efficiency. 

The higher education system relies on the teaching of professional 
competencies to ensure its competitiveness and the university-labor market 
connection. In this respect, the following approach is remarkable: "The 
formation of professional competencies is an indicator of the quality of 
professional education, the demand of graduates. It means it ensures the 
competitiveness of the educational institution" [4, с. 4]. However, it should be 
noted that there is a conceptual gap between the psychological component 
expected from a specialist in the labor market and the one during education. 
The need for strong professional psychological qualities is pointed out and 
emphasized, however the processes aimed at their development are not 
carried out. All this requires qualitative changes in the psychological 
component of the specialist training process. The development of important 
professional psychological qualities of a specialist should be the main task 
of modern education. And the solution to this problem is possible only in the 
presence of a specialist model, which will emphasize the range of 
psychological qualities, skills and abilities that can be acquired and improved 
during the higher education process. 

Some authors consider seven questions that are related to the 
assessment of the personal qualities of a specialist. This article discusses 
the following issues: personality and multidimensional models of 
performance, taxonomy of personality and the five-factor model, the impact 
of situations on the relationship between personality and productivity, the 
increasing importance of personality over cognitive ability, the need to 
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differentiate personality constructs from personality indicators, concern 
about falsifying personality tests and the use of personality tests in an 
attempt to eliminate adverse effects [5]. 

We can state that on a well-known scale of formation of relevant 
competencies, the mastery of a profession begins with unconscious 
incompetence. It is the phenomenon where the person does not know that 
he/she does not know anything. At this stage, only the potential of 
professional psychological qualities reveals purely, which does not ensure 
the effectiveness of the activity. In the next stage of the competencies 
development, that is, conscious incompetence, low level of some 
professionally important psychological qualities reveals, which is due to the 
conscious lack of knowledge. It means the person knows that he knows 
nothing. The forecasts made at this stage also cannot ensure the 
effectiveness of the activity. 

 
Figure 1. Potential – low level of important psychological qualities – 

important psychological qualities- professionalism  
The third stage of competence development is the conscious 

competence, in which case the specialist knows that he/she knows the 
profession. At this stage, the manifestation of psychological qualities can be 
directly related to the effectiveness of professional activities, as the person 
has professional self-confidence and clearly knows his/her professional 
boundaries. The fourth stage of competence development supposes 
unconscious competence, which implies a skilled performance of a 
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professional activity. In this case, a person does not realize much during the 
activity and does not make an effort to use his/her strong professional 
psychological qualities. At this stage, the specialist is able to solve difficult 
professional problems that are not only based on knowledge but also involve 
the merging of a person and a profession. Based on this idea, the question 
arises: what kind of predictions can be made at different stages of 
development of important professional psychological qualities. Perceptions 
of a specialist's important psychological qualities should form based on their 
competencies and changes in their professional development. With all this 
as a starting point, we believe that a methodological system should be 
developed for the study of each stage of the development of important 
professional psychological qualities based on the competence of a specialist. 

In the process of professional training, the specialist acquires a system 
of knowledge, the practical application of which encounters difficulties during 
the professional activity. On the one hand, there is the necessary system of 
knowledge, on the other hand, there is a lack of operational literacy of the 
graduate to work in the field. This problem brought a new approach to the 
effective organization of education and professional activities. This is the 
approach based on the development of competencies and their realization 
of the given activity by a specialist. 

We consider a number of approaches to competencies that exist in 
organizational psychology. 

The origins of the competency modeling approach to job analysis can 
be traced back to an article that first proposed the use of competencies in 
organizational settings (McClelland, 1973). The paper on “Testing for 
Competence, Not Intelligence,” postulates that intelligence is not related to 
job performance and that a wide range of characteristics—labeled 
competencies—can be identified that differentiates between superior and 
average performers. In general, competency modeling refers to the practice 
of identifying the characteristics or attributes that are needed for effective 
performance on the job—specifically, those characteristics held by 
exceptional performers (DuBois, 1999). Spencer&Spencer also includes in 
competencies such variables as motives, traits, or attitudes. Lucia and 
Lepsinger (1999) identify two major goals of competency modeling: the 
identification of the skills, knowledge, and characteristics required to do the 
job and the identification of behaviors related to success on the job [3, p.29]. 

E. Zeer and D. Zavodchikov view the competency-based approach as a 
technology for modeling training outcomes, which are norms of quality of 
professional training [6]. From this point of view, the organization of the 
professional training process supposes the development and implementation 
of the precise evaluation system and criteria for not only professional 
knowledge, but also professional skills and professional psychological 
qualities for each profession, which will allow assessing the specialist's 
preparation level, based on his/her professional functions and 
responsibilities. 

The components of a competence-based approach are these 
competencies: the ability of a specialist to apply the knowledge, skills և 
personal qualities to act efficiently in a specific field [7]. In this context it is 
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interesting to examine the approach by E. Simanyuk, L ․ Shemyatikhina, M․ 
Sinyakova, according to which the competence-based approach is mainly 
the orientation towards the training goals: learning, self-determination, self-
improvement, socialization and individuality development. The tools to 
achieve these goals are competency, competencies and important 
professional qualities [8]. It is also possible to single out a study in which 
additional education of psychological knowledge and skills for the 
development of professional competencies is considered [9]. Boyatzis's view 
on the competent approach is remarkable, according to which: ”One of the 
benefits of the competency, or behavioral approach to talent is that we enter 
a domain of human talent that can be developed in adulthood” [10, p.5].  

Thus, based on the analysis, we can say that in the process of specialist 
training it is necessary to develop competencies, which include not only the 
development of the professional knowledge system but also the 
development of important professional psychological qualities connected to 
those competencies. Taking into account the need to develop the important 
psychological qualities of a specialist in the training process we developed a 
methodology to reveal those qualities for different professions.  

The novelty of this methodology is that the important psychological 
qualities are revealed for the specific profession based on the competencies 
mentioned in the specific educational program. The research methodology is 
based on the idea of how a specialist becomes competent, the existence of 
appropriate qualities is examined at each competency level. We used an 
expert survey to determine the psychological qualities at a specific level of 
competence, as well as the method of comparison by comparing 
psychological qualities with a professional description. 

The training of future specialists presupposes that they will have a set of 
competencies, and each competence, in its turn, presupposes the existence 
of important professional psychological qualities, which are necessary for the 
effective implementation of professional activities. 

The methodology we developed intends to carry out two main methods: 
expert survey and content analysis. We studied the competencies of four 
professions: Political Science, Psychology of Management, Law and Public 
Finance Management. Those competencies were distinguished by their 
professional educational program. Then we compared those competencies 
with the competencies distinguished in the same educational programs of 
other universities in Armenia and abroad, and we defined the similarities. 

Based on our problem, we have compiled a combination of important 
psychological qualities for the specialists in four professions (Political Science, 
Psychology of Management, Law and Public Finance Management). We used 
quantitative and qualitative analysis to create this set of competencies. The 
set includes both the most common psychological qualities and the key 
qualities. Based on the distinguished qualities, expert questionnaires were 
created for the given fields. The experts in those fields were offered to 
evaluate the qualities necessary for the activity of the specialist in the given 
field by their importance, from the most important to the least important. The 
expert was also given the opportunity to indicate another option if there is an 
important professional psychological quality, which is not mentioned by us. 
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As experts, we chose the specialists carrying out long-term effective activities 
in the given spheres. The obtained results were subjected to statistical and 
psychological analysis and were generalized. 

We compared the sets of important psychological qualities of each 
profession with the description of profession and psychogram of those 
professions, which were already presented in the literature. For comparison, 
we chose the descriptions of professions presented by E. Romanova [11]. 
The purpose of the comparison was to find out to what extent the set of 
psychological qualities we obtained coincides with the qualities already 
presented in the literature. 

A comparison of the psychological qualities of the profession Law shows 
that there are similarities between several psychological qualities, but 
decision-making is singled out as a quality emphasized by experts. Analytical 
thinking, communication skills, impartiality, independence are mentioned 
both in the psychogram, and among the qualities, we single out. The flexibility 
of thinking is emphasized in the set of qualities of the profession Psychology 
of Management. This quality is not mentioned in the psychogram, however, 
the rigidity of thinking is mentioned among the disruptive qualities. Qualities 
as self-control, emotional stability and stress resistance are emphasized, too. 
And they are also not mentioned in the existing psychogram, though mental 
and emotional imbalance is mentioned among the disruptive qualities. In the 
case of Political Science, Public Administration and Public Finance 
Management, all the important professional qualities are mentioned in the 
psychogram. 

Thus, we have used the methodology of revealing the important 
psychological qualities based on the competencies mentioned in the specific 
educational programs of the specific professions, which made it possible to 
develop the set of important professional psychological qualities of a 
specialist, to conduct an expert survey, to compare the revealed qualities 
with the qualities mentioned in the psychogram, and to create the set of 
qualities for each profession. As a result, we created the sets of important 
psychological qualities for four professions, which will allow us to do a 
psychological selection of a specialist. 

According to our strategy, further activities will be directed toward the 
development of assessment methodology packages, by areas. They will 
assess the important psychological qualities developed by our methodology.  

We plan to localize the existing methodologies and develop new 
methodologies if necessary. The methodological packages will be developed 
especially for the RA specialists. They will be digitized. All this will provide an 
opportunity to ensure the relevance of the professional psychological 
qualities of the person to the position. This will solve the key issue of 
Psychology of Management. The set of the psychological qualities of a 
specialist we developed can be the basis for developing the psychological 
qualities of a future specialist. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԸ 
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ 
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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում ներկայացվում է մասնագետի մասնագիտական կարևոր 
հոգեբանական որակները բացահայտելու անհրաժեշտությունը և մեթո-
դաբանությունը, որի նորարարությունն այն է, որ հոգեբանական կարևոր 
որակները վեր են հանվում կոնկրետ մասնագիտության համար, կոնկրետ 
կրթական ծրագրով նախատեսված կոմպետենցիաներից: Այն հնարա-
վորություն տվեց առանձնացնել մասնագետի մասնագիտական կարևոր 
հոգեբանական որակների համախումբը, անցկացնել փորձագիտական 
հարցում, ստացված որակների համախումբը համադրել գիտական գրա-
կանության մեջ առկա մասնագիտության հոգեբանական նկարագրիչնե-
րում (փսիխոգրամաներում) ներկայացված որակների հետ, ուրվագծել 
յուրաքանչյուր մասնագիտության հոգեբանական որակների համախումբը:  

Բանալի բառեր. մասնագետ, հոգեբանական որակներ, մասնա-
գիտություն, մեթոդաբանություն, կոմպետենցիա, ուսուցում, հետազո-
տությունների վերլուծություն։ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
СПЕЦИАЛИСТА В СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУБЕН АГУЗУМЦЯН, ЛАУРА ПЕТРОСЯН, СОНА ПОГОСЯН,  
АНИ ХАЧАТРЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 
В статье представлена научно-практическая необходимость разра-

ботки методологии выявления профессионально важных психологичес-
ких качеств специалиста, в контексте получаемого образования. Новизна 
методологического подхода состоит в том, что психологические важные 
качества выявляются для конкретной специальности, из компетенций, 
предусмотренных для данной образовательной программы. Такой 
подход дал возможность выделить набор профессионально важных 
психологических качеств, провести экспертный опрос, сравнить набор 
полученных качеств с качествами, представленными в психограммах в 
научной литературе по данному вопросу, очертить набор психологи-
ческих качеств каждой профессии. 

Ключевые слова: специалист, психологические качества, профессия, 
методология, компетенция, обучение, анализ исследований. 
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mariam.margaryan@paara.am 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա, ասիստենտ,  «Լույս» հիմնադրամ, 
nikoghosyan@yahoo.com 
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ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 
ամբիոնի դոցենտ, nvard.melkonyan@ysu.am 

ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ  
Երևանի պետական համալսարան, Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով 
պրոռեկտոր, ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 
elina.asriyan@ysu.am 

ՀԱՅԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, avagym@mail.ru 

ԶԱՐՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Վանաձորի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, grigzara@yahoo.com, 

ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական աստիճանի հայցորդ, Վանաձորի պետական 
համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դասախոս, madmikayelyan@yandex.ru, 

ԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա, Փորձաքննությունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿ, հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ․ ani.robertovna@gmail.com 

ԱՆԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտ, ghukasyanannie@gmail.com  

ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, գիտական աստիճանի հայցորդ, Sat-7@mail.ru 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարաման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության 
ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան, ռամավարական 
առաջնորդության և կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի գիտնական-վերլուծաբան, 
baghdasaryan.svetlana@mail.ru 

ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏՅԱՆ 
Հայ- ռուսական համալսարան, գիտական աստիճանի հայցորդ, դասախոս, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական 
ազգային հետազոտական համալսարան, ռամավարական առաջնորդության և կառավարման 
հետազոտությունների կենտրոնի գիտնական-վերլուծաբան, arman.avetyan@rau.am 

ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, rvaghuzumtsyan@list.ru 

ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, petrosyanlaura@gmail.com 

ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, sona.poghosyan@paara.am 

ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ 
լաբորատորիայի գիտաշխատող, ani.khachatryan@paara.am 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

АШОТ ЗАЛИНЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, кафедра управления, 
преподаватель, кандидат экономических наук, доцент, ashotzalinyan@yandex.ru 

АМАЛИЯ МАНУКЯН 
Армянский государственный экономический университет, преподаватель, кандидат 
экономических наук, доцент, amaliamanukyan8@gmail.com, 

АРУТЮН ГРИГОРЯН 
«Французский университет в Армении» фонд, студент 4 курса harutyun.grigoryan99@gmail.com 

ТИГРАН АРУТЮНЯН 
Ереванский государственный университет, экономический факультет, преподаватель, 
доктор экономических наук, доцент, tharutyunyan@yahoo.com 

ДОНАРА ГРИГОРЯН 
Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики имени М. Котаняна, 
соискатель ученой степени, Donnie.greg@mail.ru 

АННА АРУСТАМЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, соискатель ученой степени, 
annaarustamyantfa@gmail.com 

ХАЧАТУР КАЗЕЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, начальник отдела 
магистратуры, Армянский националный аграрный университет, кафедра ‘‘Землеустройство 
и земелный кадастр’’, преподаватель,кандидат технических наук, доцент, 
Khachik0810@rambler.ru 

АЙК МАРТИРОСЯН 
Армянский националный аграрный университет, факультет аграрной инженерии, 
магистрант, ha.ma.97@mail.ru   

ЭДИТА ГЗОЯН 
Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА, Центр анализа и мониторинга 
научной информации, кандидат исторических наук, editagzoyan@gmail.com 

ШУШАНИК САРГСЯН  
Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА, Центр анализа и мониторинга 
научной информации; Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара 
Гераци, кафедра Медицинской физики, кандидат биологических наук, shushaniksargsyan8@gmail.com 

ТАГУИ ЧАПАНЯН 
Академия государственного управления Республики Армения, аспирант, Министерство 
финансов Республики Армения, Специалист отдела координации инспекций, управления 
базами данных и анализа, taguhichapanyan@gmail.com 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 
Государственный университет имени В. Я. Брюсова, заведующий кафедрой по управлению и 
планированию образования, руководитель центра обеспечения качества, кандидат 
филологических наук, доцент, robert_khachatryan@yahoo.com 

ДАВИТ АРУТЮНЯН 
Американский университет Армении, преподаватель, доктор экономических наук, 
info@economics.sci.am 

КАРЕН ЕГИАЗАРЯН 
Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики имени М. Котаняна, 
соискатель ученой степени, ceo@evocabank.am 

ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН  
Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики имени М. Котаняна, 
директор, член-корреспондент НАН РА, доктор экономических наук, профессор, 
harutyunyan@economics.sci.am 
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МАРИАМ ПОГОСЯН 
Национальная академия наук Республики Армения, Институт экономики имени М. Котаняна, 
экономист 1-го уровня, аспирант, mpoghosyan13@yahoo.com 

КНАРИК ВАРДАНЯН  
Армянский государственный экономический университет, доцент кафедры макроэкономики, 
кандидат экономических наук, доцент, knariktereza@gmail.com 

ГАЯНЕ АВАГЯН 
Армянский государственный экономический университет, доцент кафедры макроэкономики, 
кандидат экономических наук, доцент, avagyangayaneasue@yahoo.com     

НАРЕК КАРАПЕТЯН 
Армянский государственный экономический университет, кафедра финансов, аспирант, 
karapetyan.narek.9618@gmail.com 

КАРЕН САРОЯН 
Академия государственного управления Республики Армения, аспирант, 
Karen_Saroyan@taxservice.am 

АРМИНЕ АГАДЖАНЯН  
Российско-Армянский университет, кандидат экономических наук, доцент, 
aghajanyanarmine88@gmail.com 

АКОП МАНУКЯН 
Российск-Армянский университет, студент, manukyanhakobfizmat@gmail.com 

ГЕОРГИЙ МЕЛКОНЯН 
Российско-армянский университет, студент, georgi.melkonyan@gmail.com 

САМВЕЛ ОВАННИСЯН  
Государственный университет имени В. Я. Брюсова, доцент кафедры управления и 
планирования образования, кандидат экономических наук, samvel.hovh@gmail.com  

СВЕТЛАНА КАРАПЕТЯН  
Государственный университет имени В. Я. Брюсова, кафедра управления и планирования 
образования, соискатель ученой степени, sveta.karapetyan@yahoo.com 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, aспирант, Офис 
Представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека аппарата 
Премьер-министра Республики Армения, старший специалист упраяления по исполнению 
постановлений и решений, arpinearakelyan.h@gmail.com 

АРМАН ГРИГОРЯН  
Европейский университет, кафедра правоведения, аспирант, armangrgoryan1996@gmail.com 

МАРИАМ МАРГАРЯН 
Академия государственного управления Республики Армения, заведующая кафедрой 
политического управления и публичной политики, доктор политических наук, профессор, 
mariam.margaryan@paara.am 

ЛУСИНЕ НИКОГОСЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, кафедра политического 
управления и публичной политики, ассистент, «Луйс» фонд, nikoghosyan@yahoo.com 

НВАРД МЕЛКОНЯН 
Ереванский государственный университет, доцент кафедры социальной работы и 
социальных технологий, кандидат социологических наук, nvard.melkonyan@ysu.am 

ЭЛИНА АСРИЯН  
Ереванский государственный университет, проректор по гуманитарным и общественным 
специальностям, доцент кафедры общей психологии, кандидат психологический наук, 
elina.asriyan@ysu.am 
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ГАЙК АВАГИМЯН 
Ванадзорский государственный университет, кафедра педагогики и психологии, кандидат 
психологических наук, доцент, avagym@mail.ru 

ЗАРУИ ГРИГОРЯН 
Ванадзорский государственный университет, кафедра педагогики и психологии, ассистент, 
кандидат педагогических наук, доцент, grigzara@yahoo.com 

МАДЛЕН МИКАЕЛЯН 
Академия государственного управления Республики Армения, соискатель ученой степени, 
Ванадзорский государственный университет, кафедра педагогики и психологии, 
преподаватель, madmikayelyan@yandex.ru 

АНИ ВАРДАНЯН 
Национальная академия наук Республики Армения, «Национальное бюро экспертиз» ГНКО,  
отдел судебно-психологических экспертиз, руководитель отдела, ani.robertovna@gmail.com 

АНИ ГУКАСЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, аспирант, 
ghukasyanannie@gmail.com  

САТЕНИК ГРИГОРЯН 
Академия государственного управления Республики Армения, соискатель ученой степени,  
Sat-7@mail.ru 

СВЕТЛАНА БАГДАСАРЯН  
Академия государственного управления Республики Армения, аспирант кафедры психологии 
управления, Национальный оборонноисследовательский университет Министерство обороны 
Республики Армения, ученый-аналитик Центра исследований стратегического лидерства и 
управления, baghdasaryan.svetlana@mail.ru 

АРМАН АВЕТЯН  
Российско-армянский университет, преподаватель и соискатель кафедры управления, 
бизнеса и туризма, Национальный оборонноисследовательский университет Министерство 
обороны Республики Армения, ученый-аналитик Центра исследований стратегического 
лидерства и управления armavetian@mail.ru, 

РУБЕН АГУЗУМЦЯН 
Академия государственного управления РА, академик Инженерной Академии РА, профессор 
кафедры психологии управления, кандидат психологических наук, профессор, 
rvaghuzumtsyan@list.ru 

ЛАУРА ПЕТРОСЯН  
Академия государственного управления РА, заведующий кафедры психологии управления, 
кандидат психологических наук, доцент, petrosyanlaura@gmail.com 

СОНА ПОГОСЯН 
Академия государственного управления РА, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
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