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UDC 351 

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:  
THE MISSING LINK 

BARBARA A COE 

Western Washington University, Huxley School of the Environment  

 
Despite the seriousness of worldwide social, economic and 

environmental crises and myriad efforts to counter them through the 
Sustainable Development Goals (SDGs), too little is being achieved. 
The greatest challenge is that of implementation in this most complex 
endeavor involving local, national and international governmental 
institutions and the public sector, both for-profit and not-for-profit. 
Research and practice, described in three case studies, demonstrate 
that an underlying structural foundation either aids or limits the 
implementation of SDGs in this multi-sector environment. 
Implementation requires a structure that fosters advancement rather 
than the all-too common oscillating pattern. This structure consists of a 
shared desired end result (not focus on a problem) and shared 
understanding of the actual reality relative to the desired end result to 
energize and mobilize effective actions. When leaders and actors 
understand the limitations and opportunities of this model, and apply 
the lessons, they will be able to achieve greater success in 
implementing the SDGs. 

Keywords: community, leadership, sustainable development. 
 

 
Implementation of the SDGs: the Missing Link  
Why, despite the seriousness of the worldwide social, economic and 

environmental crises and myriad efforts to address sustainable development 
goals (SDGs), is success so elusive? Experts acknowledge the difficulty of 
implementation in this most complex, multi-sector arena; they cite the lack of 
political will. They call upon all levels of government to lead the way. 
However, the development of political will and implementation is limited by 
the underlying foundation of decision-making and action. (Fritz 1996) The 
underlying foundation can produce a pattern of either advancement toward 
a goal or a pattern of oscillation, back and forth, toward and away from a 
goal. Unfortunately, oscillation is currently an all-too-common pattern in 
efforts to implement sustainable development goals. Understanding how to 
create an appropriate underlying foundation can change the pattern to 
motivate forward action and successful implementation.  
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This paper describes the theoretical basis of structural dynamics that 
explains failure and success in achieving goals, illustrating it with empirical 
examples in such diverse localities as Albania, Uganda, the United States, 
and Vietnam. It explains how, without an appropriate structural foundation, 
failure is nearly guaranteed. Then, it explains how to put into place a 
structural foundation designed for advancement. It is a proactive approach, 
such as used by private business and not-for-profit organizations, not the 
reactive, problem-focused one that is often used in international 
development, including even the SDGs.  

With an appropriate structural foundation, implementation of the SDGs 
can advance rapidly. Thus, application of this approach can make a major 
contribution to successful implementation of the SDGs.  

Structural Dynamics  
In attempts to implement goals, understanding of structural dynamics is 

a major factor in success or failure. (Fritz 1996). In particular, an underlying 
structure of decision-making and action guides the direction of action, either 
advancement toward the goal or oscillation, back and forth toward and away 
from the goal. (Coe 2017; Fritz 1996) This structure consists of both the 
organization of the process and the thinking of the leaders and actors. A 
structure designed to produce a pattern of advancement consists simply of 
a clear vision of the desired end result (that is, the outcome or what the goal 
is intended to achieve) and clear understanding of the current reality relative 
to the goal, shared by those involved. These two in juxtaposition, produce 
“structural tension,” which generates energy that mobilizes advancement 
toward the goal. Then groups can experiment with actions and evaluate 
whether they are making progress.  

 
This seemingly simple model is little understood and rarely applied 

appropriately, however. As a result, when implementing complex goals in a 
complex arena involving many actors, such as the SDGs, the structure often 
produces a pattern of oscillation. Three main reasons account for the inability 
to establish an effective structural foundation for advancement toward 
implementation: 1. Competing goals, 2. Misconstruing the goals, and 3. 
Misconstruing the current reality. These conditions produce structural 
conflict, rather than structural tension. 
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Implementation Failure from Lack of a Shared Vision 
Some common errors often thwart this deceptively simple model. First is 

the failure to put forth a shared, specific and positive goal or desired end result.  
The existence of competing goals is one reason that the structure 

produces a pattern of oscillation: some critical decision makers are attempting 
to achieve one goal while others strive to achieve a conflicting one. For 
example, in the area of climate change, some groups seek to combat climate 
change while others deny any human influence on climate change and push 
against any action, as is happening currently in the US Federal government. 
This creates a “structural conflict” in which action is taken first in one direction 
and then (by others) in the opposite direction, in a pattern of oscillation. Within 
this structure, political will for policy change is doomed.  

Although finding shared desired end results in a climate of conflict and 
suspicion may seem a futile task (and sometimes is), very often groups can 
and do come together around desired end results. Disputes most often stem 
from lack of clarity about the current reality and each group’s insistence that 
the actions they propose are the right ones rather than from lack of 
agreement about the desired end results. When people who truly care about 
the results open their minds, they often find their share a great deal with so-
called opponents. The current battle over immigration into the United States 
is a prime example of failure of decision makers to focus on what could be a 
shared desired end: for example an orderly, peaceful and manageable 
immigration process and also failure to consider the reality of root causes of 
the migration, simply insisting upon actions without any basis. This approach 
merely creates oscillation and stalemate.  

Such goal conflict even occurs within groups that start out with the same 
primary goal but get diverted, often by disagreement about how to achieve 
the goal. For example, one group became distracted from its primary goal of 
achieving a sustainable Colorado, focusing its energy instead upon how to 
organize, becoming bogged down by conflicting views. Had they recognized 
what was happening, they could have continued to work toward the primary 
goal, while also seeking a mutually-acceptable way of organizing. Instead, 
the secondary goal took over and the group ultimately disbanded. (Coe 2017) 
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Another instance is when groups begin to focus on the short term rather than 
the long term that is required to achieve many of the SDGs.  

Misconstruing the goal is another critical factor in failure to apply this 
model and advance toward success. Principles of structural dynamics show 
that, to build this structure requires that actors first have a clear, specific, 
positive desired end result. (Fritz, 1996) That is, what will be in place when 
the goal is achieved? Very often stated goals are not end results but rather, 
problems to eliminate. A problem-focused approach leads in a circular 
pattern rather than in a forward motion. When groups feel relief from a 
problem because of action, they then relax and take less action. Without a 
clear desired end result, action ceases when parties feel relief. An analysis 
of a case of gang violence in Denver, Colorado, USA showed that the city’s 
multiple attempts to fight against the problem of gang violence each resulted 
in relief for a period of time, then violence inevitably resumed. (Philips 2016 
in Coe 2017)  

 
Also, stating goals as processes or actions rather than as desired end 

results stymies the use of the model, which requires a clear mental image of 
the outcome. (Fritz 1996) For example, SDG Number 13, “Take urgent action 
to combat climate change and its impacts” is a statement of a process or 
action, rather than a desired end result. Because the statement lacks a 
mental picture of the end result, it cannot help to generate the motivating 
energy. A more effective, clear, positive statement of a desired end result 
would be something like: “a stable planetary climate at the 1976 level,” before 
the temperature started to rise rapidly, as shown on the following graph. 
(Lindsay and Dahlman 2018).  
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Change in Global Temperature over Time 

Source: Lindsay and Dahlman 2018. 
 
In Albania, in the project, Communities Engaged in Social and Economic 

Development of Albania (CESEDA) groups in 50 villages were asked to 
indicate their desired end results and priorities. At first, they were vague, for 
example, calling for “good roads,” too vague a statement to be useful. When 
they were guided further, to identify clear, specific, positive end results they 
specified such goals as: “roads passable in all types of weather to enable 
transport to schools, jobs and markets.” A statement of such clear desired 
ends was the first step in motivating communities who had never before 
engaged in self-help (in fact, having for 50 years been forbidden to do so in 
the most restrictive Communist dictatorship). (Coe 2017) 

Implementation Failure from Lack of a Shared Understanding of 
Current Reality  

In order to generate energy that mobilizes and sustains action, decision 
makers must also have a clear, accurate picture of the current reality. 
However, statements about current reality are often distorted, either 
purposely, often for political gains, or inadvertently. For example, in the 
current political climate, the US Administration denies any human influence 
on global climate change, despite agreement by 97 percent of scientists, 
including those of the US Government, that greenhouse gases spewed into 
the atmosphere from industrial sources are a major cause. (NASA 2019) 
Furthermore, the Administration insists that transition to clean energy would 
cost “million and millions” of jobs. However, energy efficiency is the fastest 
growing job-creating sector. (Environmental Entrepreneurs 2019)  

Another common distortion of the current reality occurs when parties 
lack information or data, so they fill in the void with opinion or ideology. This 
often happens when forecasting future events in the light of less than perfect 
understanding or expertise. A prime example is the claim that lowering the 
tax rate on the wealthiest trickles down to middle- and low-income people 
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and produces more tax revenue. However, analysis showed no such result. 
(Amadeo 2018)  

Another source of distortion is lack of understanding of the difference 
between correlation and causal relationships. Many people are refusing to 
vaccinate their children because of a correlation between vaccination and 
autism in a very small percentage of children. Medical researchers attribute 
this to the fact that vaccinations and the onset of autism occur at about the 
same age. (Doja and Roberts 2014) As a result of this lack of understanding, 
many children are being put at risk of illness or death from diseases thought 
to have been eradicated.  

Vagueness about the current reality also limits the ability to stimulate 
action. For example, in Albania, communities first characterized roads as 
“bad.” This is too vague to be useful in stimulating or organizing action. When 
guided to do so, they indicated more specifically: “roads with deteriorating 
pavement, full of potholes, often impassable in winter weather.” (Coe 2017) 

People often want to substitute predictions about the future for current 
reality. They are sure that the worst or the best will happen given certain 
actions. Or they explain how things got the way they are. This is not current 
reality. This step in the model requires simply a statement of what is known 
about what IS, nothing more, nothing less.  

Sometimes decision makers will stick to their distortions of current reality 
in order to achieve their political or economic goals. However, decision 
makers who have a genuine interest in the wellbeing of the community will 
be amenable to working with others to achieve shared clarity about the 
desired end results and the current reality. Even groups with a history of 
conflict often find this clarity that leads to common ground.  

Energy and Action-generating Structure  
As discussed above, when leaders and actors identify both a shared, 

clear, specific, positive desired end result and an accurate picture of the 
current reality relative to that desired end result, a kind of tension, called 
structural tension, automatically occurs. This tension is the engine the 
mobilizes and sustains progress. Groups find that when they keep this model 
in mind, they can consistently advance.  

With this structural tension in place, groups then identify 3 or 4 broad 
actions that seem likely to lead to the goal. Each of these is then broken 
down into smaller steps. As they take the steps, they then evaluate whether 
they are advancing in the desired direction or not. If not, they can try other 
options and then evaluate them. Completion and successes are 
acknowledged and celebrated, generating still more energy for advancement 
toward the goals.  

CESEDA used this approach in a very successful two-year project in 
Albania. (Coe 2017) We initially trained field coordinators, who formed four 
male/female teams of two to work in each of four Communes. The teams 
then gathered groups (with members self-selecting), beginning with 
suggestions by local leaders such as heads of schools or health clinics. After 
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an initial “report card” assessment of local governmental services, they asked 
the participants to identify which services were their priorities. Priorities 
ranged from roads to bridges to schools, health clinics and sewage 
treatment, even a cemetery. Then field coordinators guided the villages to 
describe the desired end results and the current reality relative to those 
results for each priority, helping them be more specific and accurate. Next, 
they guided the development of broad actions to lead to the desired end 
results as shown on the following chart.  

 

 
One necessary action was usually to contact local or regional officials. 

People often resisted this, indicating that “they officials already know what 
we need; they won’t listen anyway; they won’t help.” (Coe 2017) This was a 
clear case of misunderstanding of current reality, based upon assumptions. 
When coordinators helped them see that this was only conjecture, not fact, 
and that the only way they could know the response was to meet with the 
officials, groups finally picked a few people to visit the officials. Field 
coordinators guided the emissaries to begin the conversations by asking the 
officials what if anything was planned for the village and only then to share 
their community’s priority and assessment. They were very surprised by the 
response, with public officials nearly always offering some type of support. 
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 With the residents doing much of the labor, the 50 villages were able to 

complete 58 major improvements such as the following:  

 

 
This model was also the basis for a four-year, four-province project in 

Vietnam for sustainable agriculture and forestry in Vietnam uplands. Funded 
by the Swedish International Development Agency (SIDA) and implemented 
by the firm, Swedforest, for which I was a consultant and trainer, we first trained 
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teams comprised of Vietnamese agriculture and forestry professionals and 
Swedish consultants. The teams then met with villagers in each province to 
elicit input concerning their desired end results and assessment of the 
relevant current reality. Then they prepared an initial regional development 
plan reflecting this input. By capturing the desires and knowledge of the 
villagers in a bottom-up process, the project was able to tap the energy of 
the local people, whose actions would be necessary for implementation 
success. (Lindahl, etal June 2003.) 

Another example of successful use of this model is the Uganda Rural 
Development and Training Programme (URDT), which “empowers 
marginalized people in rural areas of Uganda by focusing on the ‘missing 
link’ in development programs. URDT uses a people-centered approach by 
combining rural development projects with consciousness raising, training, 
education and information sharing to facilitate integrated, self-directed, and 
sustainable development in surrounding communities. The program, 
established in 1987, has steadily grown, now operating out of multiple 
centers to train hundreds of citizens, mainly children and women to create 
sustainable development. (Center for Education Innovations undated).  

URDT development efforts (and indeed those of any using this model) 
are based on the following working premises: 

• The people of Uganda, like all the people in the world are KEY to their 
own development 

• People with common vision can transcend traditional barriers and 
prejudice caused by tribal, religious, political and gender differences and 
work together to achieve that which is truly important to them all. 

• People have innate power and wisdom which they can tap to 
transform the quality of their life and that of their communities 

• Lasting change comes only as people shift from reacting or adapting 
to circumstances to being the creators of their desired circumstances 

• Training, education and information sharing are integral components 
of development as gained knowledge and skills allow people to meet 
exigencies of rural life. 

(Elimu Foundation website undated)  
Using Structural Dynamics for Implementation Success 
As shown in the three diverse examples, informed use of structural 

dynamics can have a profound effect on whether goals are implemented or 
not. Deceptively simple, it differs from common approaches in several major 
ways: 

1. It emphasizes the necessity of focusing on a clear, positive, 
genuinely-desired and shared desired end result, as would a business, rather 
than focusing on a problem.  

2. It recognizes that success is nearly impossible when significant 
parties pull and push against each other. Although finding a shared vision 
among diverse parties can be challenging, parties who genuinely seek to 
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achieve a goal usually find that they have in common many desired end 
results. 

3. It stresses the necessity of clarity and accuracy about the current 
reality relative to the goal. Unfortunately, this step is often skipped altogether 
in planning, with groups operating overtly from completely different 
understanding of the current situation, assets and barriers. Lacking this step, 
what actions to take will be unclear and parties will be unable to apply 
principles of structural dynamics.  

4. It reveals the little-known but powerful structural tension which 
generates energy to energize, mobilize and sustain action. At the same time, 
it recognizes that conflicting goals and or misrepresentation of current reality 
will interfere with the ability to establish and use that structural tension and 
lead to a pattern of oscillation that achieves nothing. 

5. It treats actions as experiments, not as an unalterable plan, thus 
providing the flexibility to adjust actions while keeping eyes on the desired 
end result and refining the picture of the current reality, as it changes 
following action.  

Conclusion: What the Model can Mean 
These three cases have demonstrated the efficacy of using principles of 

structural dynamics to achieve sustainable development goals in vastly 
different cultures. Other examples reveal the oscillation that occurs when the 
underlying structure is one that supports only oscillation, rather than 
continuous advancement, showing why implementation of SDGs is often so 
limited.  

Many parties have a strong commitment to achieving the Sustainable 
Development Goals; success can be vastly enhanced through understanding 
and application of principles of structural dynamics. The model could be 
further tested on a small scale in various communities in diverse localities 
and then scaled up. The difference in the implementation success rate could 
be profound.  
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ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՊԸ 

ԲԱՐԲԱՐԱ ՔՈՈՒ 
Արևմտյան Վաշինգտոնի համալսարան, Հաքսլի շրջակա միջավայրի դպրոց 

 

Չնայած համաշխարհային սոցիալական, տնտեսական և բնապահ-
պանական ճգնաժամերի լրջությանը և կայուն զարգացման նպատակնե-
րով (ԿԶՆ) դրանց հակազդելու անհամար ջանքերին՝ ձեռքբերումը չափա-
զանց փոքր է: Մեծագույն մարտահրավերն իրականացումն է այս ամե-
նախրթին ջանքերի, որոնցում ներգրավված են տեղական, ազգային և մի-
ջազգային կառավարական հաստատությունները և ինչպես շահույթ հե-
տապնդող, այնպես էլ շահույթ չհետապնդող հանրային հատվածը: Երեք 
իրավիճակային խնդիրներում նկարագրված հետազոտություններն ու 
փորձը ցույց են տալիս, որ կառուցվածքի հիմքը կամ օժանդակում կամ 
սահմանափակում է ԿԶՆ-ի իրականացումն այս բազմաճյուղ միջավայ-
րում: Իրականացումը պահանջում է մի կառուցվածք, որը խթանում է 
առաջխաղացումը, այլ ոչ թե՝ լայն տարածում ունեցող փխրուն մոդելը: Այս 
կառուցվածքը բաղկացած է փոխանցվող ցանկալի վերջնարդյունքից (ոչ 
թե խնդրի վրա կենտրոնացումից) և իրականության փոխանցվող ընկա-
լումից՝ արդյունավետ գործողություններ ակտիվացնելու և արագ տեղա-
շարժման նպատակով ցանկալի վերջնարդյունքի հետ համեմատությամբ: 
Երբ առաջնորդներն ու դերակատարները հասկանան այս մոդելի սահմա-
նափակումներն ու հնարավորությունները և կիրառեն դասերը, նրանք 
ավելի մեծ հաջողության կհասնեն ԿԶՆ-ի իրականացման հարցում: 

Բանալի բառեր. համայնք, առաջնորդություն, կայուն զարգացում: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО 

БАРБАРА А. КОУ 
Университет Западного Вашингтона, Школа окружающей среды Хаксли 

 
Несмотря на бесчисленные усилия по противодействию серьез-

ности мирового социального, экономического и экологического кри-
зисов для реализации целей устойчивого развития (ЦУР), достижения 
чрезвычайно малы. Реализация самых больших вызовов - результат 
неимоверных усилий, куда вовлечены местные, национальные и 
международные правительственные учреждения и как коммерческий, 
так и некоммерческий сектор. Исследования и опыт, описанные в трех 
ситуационных задачах, показывают, что фундамент структуры либо 
поддерживает, либо ограничивает реализацию ЦУР в этой многоотрас-
левой среде. Реализация требует такую структуру, которая способст-
вует прогрессу, а не хрупкий модель, имеющий широкое распростране-
ние. Эта структура состоит из передаваемого желаемого результата (а 
не сосредоточения внимания на проблеме) и передаваемого восприя-
тия реальности в сравнении с желаемым результатом с целью активи-
зации и мобилизации эффективных действий. Когда лидеры и участ-
ники поймут ограничения и возможности этой модели и применят уроки, 
они смогут добиться большего успеха в реализации ЦУР. 

Ключевые слова: община, лидерство, устойчивое развитие. 
 

 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 10.06.2020  
Երաշխավորվել է տպագրության 22.09.2020 
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ՀՏԴ 331.1  

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 
 

Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-
րի տարածման շնորհիվ փոխվել են նախագծեր ստեղծելու, կառավա-
րելու և ձևավորելու մոտեցումները։ Ղեկավարները կարող են օգտա-
գործել տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են՝ 
նախագծի պլանավորման ծրագրերը, էլեկտրոնային փոստը, ակն-
թարթային սուրհանդակները, որոնք դյուրինացնում են աշխատանքը 
և դարձնում արդյունավետ։ Գլոբալացման շրջանակներում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս աշխարհագրականո-
րեն տարբեր վայրերում ապրող մարդկանց փոխհամագործակցել՝ 
հնարավորություն ստեղծելով նոր աշխատանքային խմբեր ձևավորել։ 
Այս ամենը վիրտուալ աշխատանքային խմբերի առաջացման և 
դրանց լայն տարածման պատճառ դարձավ, որոնք իրենց հերթին 
ունեն կառավարման որոշակի առանձնահատկություններ՝ տարբեր-
վելով ավանդական կազմակերպություններից։  

Հոդվածում փորձել ենք որոշակի կազմակերպության գործու-
նեությամբ ուսումնասիրել վիրտուալ աշխատանքային խմբի էութ-
յունը, առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև ներկայաց-
րել ենք աշխատանքային գործունեության բարելավման ուղիները։ 

Բանալի բառեր. վիրտուալ աշխատանքային խումբ, վիրտուալ 
գրասենյակ, հեռահար աշխատանքային խումբ, վիրտուալ կազմա-
կերպություն, մարդկային ներուժ: 

 
XXI դարի սկզբին զարգացած երկրների տնտեսական զարգացման 

կարևոր առանձնահատկությունն արդյունաբերականից հետարդյունաբե-
րական տնտեսության անցումն է։ Միևնույն ժամանակ, կապի միջոցների 
զարգացումը բոլորովին յուրօրինակ պայմաններ է ստեղծում ինչպես գոր-
ծատուի և աշխատողի միջև հարաբերություններում, այնպես էլ՝ կազմա-
կերպությունների միջև։ Բոլորս ականատես ենք եղել համացանցի վրա 
հիմնված միասնական տեղեկատվական տարածության ձևավորմանը, 
որը հիմք դարձավ նոր գործարարության և ծառայությունների զարգաց-
ման համար (օրինակ տարբեր համացանցային ծառայությունները): 

Շուկայի իրավիճակն անընդհատ փոփոխվում է, որի արդյունքում 
կազմակերպությունները պետք է հնարավորինս գործունակ լինեն։ 
Մրցակցությունն ու ապրանքների որակի համար պահանջների մշտական 
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աճն ստիպում են ավելի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ ներգ-
րավել, ում դժվար է գտնել։ Եթե որևէ կազմակերպություն կարողանում է 
այս պայմաններում ժամանակին ներգրավել անհրաժեշտ մարդկային 
ներուժեր և կամակերպել աշխատանքները, ստանում է անհերքելի 
մրցակցային առավելություններ։ Այդ իսկ պատճառով էլ վիրտուալ գրա-
սենյակի պարադիգմը, որպես հեռու գտնվող պաշարների կառավարման 
միջոց, գնալով դառնում է գրավիչ։ Այժմ խորհրդատվական կազմակեր-
պությունների մեծ մասն ակտիվորեն օգտագործում են վիրտուալ գրասեն-
յակի հնարավորությունները։ Ինչպես նաև նշենք, որ նմանատիպ կազմա-
կերպությունների թիվն այլևս չի սահմանափակվում ՏՏ կազմակերպութ-
յաններով և ծրագրավորողներով, ովքեր արդեն վաղուց օգտագործում են 
հեռահար աշխատանքները։ 

Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածման շնորհիվ, 
փոխվել են նախագծեր ստեղծելու, կառավարելու և ձևավորելու մոտե-
ցումները։ Ծրագրի ղեկավարները կարող են օգտագործել տարբեր տեղե-
կատվական արտադրանքներ, ինչպիսիք են նախագծի պլանավորման 
ծրագրերը, էլեկտրոնային փոստը, ակնթարթային սուրհանդակները և 
այլն, որոնք դյուրինացնում են աշխատանքը՝ դարձնելով այն ավելի արդ-
յունավետ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ծառայում են մարդկանց 
(աշխարհագրականորեն տեղակայված տարբեր տարածքներում) փոխ-
գործունեության հիմնական միջոց և աշխատանքային խումբ ձևավորելու 
նոր հնարավորություն գլոբալացման շրջանակներում: Ինչպես նաև տե-
ղեկատավական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հնարավոր եղավ ստեղծել 
նախագծերի վիրտուալ խումբ։ 

Առաջին հերթին փորձենք առանձնացնել տարբեր տեսաբանների 
կողմից ներկայացված վիրտուալ աշխատանքային խմբերի սահմանում-
ները։ Օ. Գոսմանը բնութագրում է վիրտուալ աշխատանքային խումբը, 
որպես խումբ կամ մարդկանց ենթախումբ, ովքեր շփվում են փոխկա-
պակցված խնդիրների միջոցով և հետապնդում են նույն նպատակը, ինչ-
պես նաև աշխատում են տեղեկատվության, կապի ու տրանսպորտային 
տեխնոլոգիաների միջոցով [4, p. 25-26]: Վիրտուալ աշխատանքային 
խմբի մեկ այլ բնորոշում են տվել Դ. Լյուրեյը և Մ. Ռայսինհանին, ովքեր 
այն անվանում են մարդկանց խումբ, ովքեր միասին աշխատում են, չնա-
յած նրանք հաճախ տեղաբաշխված են տարբեր կազմակերպություննե-
րում, երկրներում, գտնվում են տարբեր ժամային գոտիներում [3, p. 11-12]։ 
Ըստ Անդերսոնի` վիրտուալ աշխատանքային խումբն աշխատում է ժա-
մանակի և տարածության սահմաններում՝ օգտագործելով ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաները [4, p. 31-33]: Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ վիր-
տուալ աշխատանքային խումբն աշխատում է ժամանակի ու տարածութ-
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յան սահմաններում, ունի մեկ նպատակ և աշխատում է տեղեկատվութ-
յան, կապի ու տրանսպորտի տեխնոլոգիաների միջոցով։ Այս բնութագր-
ման հիման վրա փորձել ենք մշակել և առանձնացնել վիրտուալ խմբի հիմ-
նական չափանիշները (ինչպես հետևում է Աղյուսակ 1-ից) [2, с. 46-48]: 

Աղյուսակ 1 
Վիրտուալ աշխատանքային խմբի չափանիշներ 

Հիմնական չափանիշներ Լրացուցիչ չափանիշներ 
Գործում է տարբեր ժամային գո-
տիներում 

Խումբը գործում է միայն նախագծի 
ժամանակ 

Հետապնդում է մեկ նպատակ Մասնակիցների թվաքանակը մեծ չէ 
Դրանց գոյությունը հնարավոր է 
միայն տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ներգրավման դեպքում 

Խմբի անդամները հիմնականում 
կատարում են մտավոր աշխատանք  

Ներառում է անդրսահմանային 
համագործակցություն 

Աշխատանքները բաժանվում են տար-
բեր կազմակերպությունների միջև  

 
Վիրտուալ աշխատանքային խմբերի դասակարգումը կարող է լինել 

տարբեր։ Հիմնականում դրանք կարելի է տարբերել՝ ըստ հաղորդակցութ-
յան և ստեղծման նպատակի տեսակի։ Հաղորդակցության տեսակի վիր-
տուալ աշխատանքային խմբերը հիմնված են նրա վրա, որ փոխգործու-
նեության հիմնական աղբյուրը համարվում է տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների միջոցով հաղորդակցությունը (ինչպես հետևում է Աղյուսակ 2-ից)։  

 
Աղյուսակ 2  

Վիրտուալ աշխատանքային խմբերի հաղորդակցության մատրիցա 

Համաժամանակյա / լոկալ 
(կենդանի հաղորդակցություն) 

Ոչ համաժամանկյա / լոկալ 
(կենդանի հաղորդակցություն) 

Համաժամանակյա / վիրտուալ  
(հեռահար) 

Ոչ համաժամանկյա / վիրտուալ 
(հեռահար) 

Վիրտուալ աշխատանքային խմբերի բոլոր տեսակի հաղորդակցութ-
յունների համար գոյություն ունի իր փոխգործունեության միջոցները (ինչ-
պես հետևում է Աղյուսակ 3-ից): 
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Աղյուսակ 3 
Վիրտուալ աշխատանքային խմբերում հաղորդակցության 

իրականացման միջոցներ 

Հանդիպումներ, երբ մի մասնա-
կիցը գալիս է մյուսի մոտ 

Էլեկտրոնային հայտարություննե-
րի տախտակ, տեղեկատվության 
տարածման պորտալներ 

Ձայնային, տեսաժողովներ, հա-
ղորդագրություններ, հեռախոսա-
յին զանգեր 

Համացանց, նամակներ, էլեկտրո-
նային փոստ, ձայնային հաղորդա-
գրություններ տարածաշրջաննե-
րում 

Յ. Զոֆինը «Վիրտուալ աշխատանքային խմբերի կառավարման հա-
մար ծրագրային մենեջերի ուղեցույց» գրքում առաջարկում է դասակարգել 
վիրտուալ աշխատանքային խմբերը՝ ըստ դրանց ստեղծման նպատակի  
[1, с. 123-125]։ Հեղինակն առաջարկել է վիրտուալ աշխատանքային խմբերի 
բաժանման ութ կատեգորիա՝ ցանցային, զուգահեռ, ապրանքների/նա-
խագծերի մշակման, արտադրական, սպասարկման, կառավարչական, 
օֆշորային, արագ արձագանքման (ինչպես հետևում է Աղյուսակ 4-ից): 

Վիրտուալ աշխատանքային խմբի կառավարման խնդիրներից է 
խումբը, որպես ամբողջություն վերահսկելը։ Հետևաբար խմբի անդամնե-
րի միջև վստահելի հարաբերությունների հաստատումը շատ կարևոր դեր 
է խաղում վիրտուալ գրասենյակի ստեղծման գործում։ Նման հարաբե-
րությունների ձևավորումը կարող է որոշ ժամանակ տևել և որոշակի ջան-
քեր պահանջել, բայց ավելի ուշ այն կփոխհատուցվի։  

Հեռահար աշխատանքային խմբի արդյունավետ կառավարման համար 
անհրաժեշտ է սահմանել հստակ և հասկանելի չափանիշներ աշխատանքի 
արդյունավետության, ծրագրի նպատակների և հաշվետվությունների շարք, 
որոնք հասկանալի են խմբի և նրա անդամների կողմից։ Կարևոր է հասկա-
նալ, որ հեռահար աշխատանքային խումբը նույնքան մասն է կազմակեր-
պության, որքան այն աշխատակիցները, ովքեր ամեն օր այցելում են գրա-
սենյակ։ Դժվարությունն այն է, որ ղեկավարը չունի աշխատանքային գոր-
ծընթացը վերահսկելու հնարավորություն և սահմանափակ է այս գործըն-
թացի վերահսկման հարցում։ 
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Աղյուսակ 4 
Վիրտուալ աշխատանքայի խմբերի տեսակներ 

Տեսակ Նկարագրություն 
Ցանցային խումբ Անդամակցությունն արագ է իրականացվում։ 

Խմբերը խորհրատվություն են մատուցում ներ-
քին և արտաքին հաղորդակցային տվյալների 
օգտագործման համար։  

Զուգահեռ խումբ Անդամակցությունը տարբեր է։ Խումբը հա-
վաքվում է կարճ տևողությամբ կազմակերպչա-
կան խնդիրների և խորհրտավության տրա-
մադրման համար։ 

Նախագծերի և ապ-
րանքների մշակման 
խումբ 

Անդամակցությունը տարբեր է, բայց մասնա-
կիցները հավաքվում են երկար տևողության 
գործուներության համար։ Գոյություն ունի 
պարտականությունների և խնդիրների հստակ 
տեղաբաշխում։ Խումբն ազատ է որոշումներ 
կայացնելիս։ 

Արտադրական խումբ Հիմնականում հանդիպում են մի բաժնում կամ 
մի գործողության համար (օրինակ՝ հաշվապա-
հական հաշվետվությունների համար)։ Այս 
խմբերը հաճախ հեռահար իրականացնում են 
ընթացիկ աշխատանքներ, սակայն ունեն 
հստակ որոշված անդամներ։ 

Սպասարկման խումբ Մի խումբն սկսում է սխալների վերացման աշ-
խատանքը, իսկ մյուս խումբն այնուհետև մեկ 
այլ ժամային գոտիում այն շարունակում է։ 

Կառավարչական 
խումբ 

Կառավարչական խմբերն աշխատում են մեկ 
կազմակերպությունում, բայց տարբեր քաղաք-
ներում 

Օֆշորային խումբ Այս խումբն ստեղծվում է ծրագրային ապահով-
ման, մշակման և աութսորինգի համար։ Կազ-
մակերպությունն ունի աշխատանքի ինչ-որ մա-
սի իրականացման համար խումբ: 

Արագ արձագանք-
ման խումբ 

Այս խումբն արագ արձագանքման աշխա-
տանքներ է իրականացնում արտակարգ իրա-
վիճակներում: 
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Վիրտուալ աշխատանքային խմբերի կառավարման խնդիրների բա-
ցահայտման համար որպես ուսումնասիրման օբյեկտ էր ընտրվել «D-link» 
կազմակերպության Գյումրու մասնաճյուղը, որտեղ մշակվում է ցանցային 
սարքերի ներքին ծրագրեր: Աշխատանքի ընթացքում ուսումնասիրվել է 
D-link կազմակերպության աշխատանքային խմբերի առանձնահատկութ-
յունները։ Գյումրու մասնաճյուղում աշխատում է 14 հոգի, ովքեր իրականց-
նում են տարբեր նախագծեր։ Նրանք բաժանված են խմբերի և յուրաքանչ-
յուր խումբ աշխատում է մեկ կամ մի քանի նախագծերի վրա, ընդ որում՝ 
խմբերն աշխատանքի ընթացքում իրար հետ համագործակցում են։ 
Կենտրոնում իրականացնում են գլխամասից հատկացված պատվերները, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են մեծ ծրագրերի ինչ-որ մի մաս։ Գյումրու 
ներկայացուցչության աշխատանքները վերահսկվում են տարածաշրջնա-
յին համակարգողի կողմից (տե՛ս Գծապատկեր 1):  

 

 
Գծապատկեր 1. D-link Գյումրու մասնաճյուղի աշխատանքների 

իրականացման սխեմա 

 D-link Գյումրու մասնաճյուղում կառավարման կաառուցվածքը հորի-
զոնական է, կազմակերպությունում հաճախակի կազմակերպվում են վե-
րապատրաստումներ, տեխնոլոգիաների և համակարգչային ծրագրերի 
թարմացում, որոնք թույլ են տալիս ապահովել կազմակերպության բնա-
կանոն աշխատանքը։ Աշխատակիցների միջև հաղորդակցությունն ապա-
հովվում է ներքին ցանցի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև 
կիրառվում է ժամանակակից հանդիպումների կազմակերպման տարբեր 
մեթոդներ՝ zoom meeting, moodle, Skype և այլն։ Միջանձնային հարաբե-
րությունները բաց են և ազատ։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է 
հարցման և կատարվող աշխատանքների վերլուծություն։ Հարցման արդ-
յունքները ցույց տվեցին, որ կազմակերպության աշխատակիցները 
գտնում են, որ վիրտուալ աշխատանքային խմբի առաջացման պատճառ-
ներից է համաշխարհայնացումը և ժամանակակից հաղորդակցման տեխ-
նոլոգիաները (հարցման մասնակիցների 79%): Ըստ աշխատակիցների՝ 
վիրտուալ խմբում աշխատելու առավելություններից են գործնական և 
անձնական կյանքի հավասարությունը (50%), նախագծի վրա աշխատելու 
ազատությունը (35%) և գիտելիքների ու տեղեկատվության արդյունավետ 

Համակարգող

Խումբ 1

Խումբ 2

Խումբ 3
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փոխանակումը (15%): Իսկ հիմնական թերություններից է ժամային գոտի-
ների տարբերությունը (57%), որոշ հայտարարությունների սխալ ընկա-
լումն ու մեկնաբանումը (21%), խթանման միջոցառումները (22%): Ուսում-
նասիրությունների արդյունքների հիման վրա նաև ներկայացնենք վիր-
տուալ աշխտանքային խմբի առավելությունները և թերությունները։  

Վիրտուալ աշխատանքային խմբի առավելություններն են. 
• կազմակերպության ծախսերի նվազում՝ գրասենյակներ չունենալու 

պատճառով, 
• բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցներին հեռակա կար-

գով աշխատելու հնարավորություն, 
• առավել արդյունավետ որոշումների կայացում, 
• աշխատակիցների միջև գիտելիքների և փորձի փոխանակում, 
• խմբի անդամների հեշտությամբ փոփոխություն, 
• գրավոր հաղորդակցություն, որը հեշտացնում է փաստաթղթաշր-

ջանառության գործընթացը։ 
Վիրտուալ աշխատանքային խմբերն ունեն հետևյալ թերությունները. 
• կենդանի հաղորդակցության բացակայություն, 
• բախումների լուծման անհրաժեշտությունը։ Վիրտուալ խմբի մասնա-

կիցները տարբեր երկրների քաղաքացիներ են, ուստի լրացուցիչ անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել նրանց մտածելակերպերի տարբերությունները, 

• մեծանում է մենեջերի աշխատանքը մշտադիտարկման և առա-
ջադրանքների սահմանման ուղղությամբ։ Առաջադրանքների ձևակերպ-
ման և սահմանման հետ կապված թյուր ընկալում, 

• խմբային աշխատանքի զգացումը կորցնելու հավանականություն, 
որը ծրագրի հաջողության կարևորագույն գործոններից մեկն է, 

• խմբային ոգին մոտիվացնելու և այն բարձրացնելու դժվարություն։  
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարող ենք ներկայաց-

նել, որ վիրտուալ կազմակերպության աշխատակցիները գտնվում են աշ-
խարհագրորեն տարբեր վայրերում, հետևաբար նրանց աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացման համար D-link կազմակերպությանը 
կառաջարկեինք ունենալ մադկային ներուժի շուկայագետ, ում գործու-
նեության նպատակը կլինի անձնակազմի կարիքների բացահայտումը և 
բավարարումը։ Իսկ Գյումրու մասնաճյուղի գործունության արդյունավե-
տության բարձրացման համար առաջարկում ենք ներառել այնպիսի մի-
ջոցառումներ, ինչպիսիք են՝  

• վարձատրությունը սահմանել կախված գործունեության բարդութ-
յունից և արդյունքներից, քանի որ ներկայում աշխատակիցներն ստանում 
են ըստ ժամանակավարձի։ Յուրաքանչյուր աշխատողի համար մշակել 
չափորոշիչներ, որի համաձայն գնահատվելու է նրա աշխատանքի արդ-
յունքը և կազմակերպության նախագծի իրականացման ջանքերը, 
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• մշակել խթանման սխեմա՝ նյութական և ոչ նյութական (օրինակ՝ աշ-
խատակիցների համար հուշանվերների պատրաստում կազմակերպության 
խորհրդանշանով (լոգոտիպով), լավագույն մասնագետի աշխատանքային 
հաջողությունների մասին համացանցում տեղեկատվության տեղադրում),  

• կիրառել հեռավար ուսուցում Շիրակի մարզում։ Աշխատողների հե-
ռավար ուսուցման միջոցով կազմակերպությունում ստեղծել մարդկային 
կապիտալի կուտակման հնարավորություն՝ հեշտացնելով նոր հմտություն-
ների ձեռքբերումն ու պահպանումն ապագա աշխատակիցների համար, 

• պահպանել կազմակերպությունում աշխատողների միջև ազատ 
հաղորդակցության գգացողությունը՝ ընդլայնելով և հաճախակի դարձնե-
լով այլ խմբերի հետ հանդիպումները և քննարկումները։ 

Եզրափակելով` կարող ենք նշել, որ վիրտուալ աշխատանքային 
խմբերն ուժեղ ներուժ են նախագծերի մշակման համար։ Դրանք կարող 
են ներառել աշխարհի բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր կարող են ա-
ռաջարկել գաղափարներ, ինչպես նաև լինել խորհրդատուներ առկա նա-
խագծերում։ Իր բոլոր առավելություններից անկախ վիրտուալ խմբերի 
հիմնական դժվարությունը կապի ապահովումը և կազմակերպումն է։ Այն 
պայմանավորված է մասնագետների վերապատրատման տարբեր մա-
կարդակով, տեղեկատավական տեխնոլոգիաների գիտելիքներով և մ-
տածելակերպով։ Ծրագրի ղեկավարի առջև ծառացած խնդիրներից է հա-
ղորդակցությունը պատշաճ կերպով կազմակերպելը, որպեսզի ծրագրի 
բոլոր մասնակիցները հստակ հասկանան ծրագրի նպատակները, նրանց 
առաջադրանքները և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը, 
նախագծում նրանց ներգրավվածության աստիճանը։ 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ  
РАБОЧЕЙ КОМАНДОЙ 

АНИ СААКЯН  
Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна» 

 
В современном мире информационных технологий подход к созда-

нию, управлению и созданию проектов изменился. Менеджеры могут 
использовать различные информационные технологии, такие как 
программы планирования проектов, электронная почта, мессенджеры, 
которые делают работу проще и эффективнее. В рамках глобализации 
информационные технологии позволяют людям географически взаимо-
действовать в разных местах, создавая возможности для формирова-
ния новых рабочих групп. Все это привело к появлению виртуальных 
рабочих групп и их широкому использованию, которые, в свою очередь, 
имеют определенные функции управления, отличные от традиционных 
организаций. 

В этой статье мы постарались изучить суть, преимущества и недос-
татки виртуальной рабочей группы на основе деятельности конкретной 
организации, также мы представили способы улучшения рабочей 
деятельности. 

Ключевые слова: виртуальная рабочая группа, виртуальный офис, 
удаленная рабочая группа, виртуальная организация, человеческие 
ресурсы.  

  
 
 

FEATURES OF VIRTUAL WORKING TEAM MANAGEMENT 
ANI SAHAKYAN 

“Shirak State University Named after Nalbandyan” Foundation 
 
Approaches to creating, managing, and creating projects have changed 

due to the spread of information technology in the modern world. Managers 
can use a variety of information technologies, such as project planning 
programs, e-mail, instant messengers, which make the job easier and more 
efficient. As part of globalization, information technology allows people living 
in different parts of the world to collaborate and create new job opportunities. 
All this has led to the emergence of virtual working groups and their 
widespread use which in turn have certain characteristics of management 
differing from traditional organizations. 

In this article, we have tried to study the essence, advantages and 
disadvantages of a virtual workgroup based on the activities of a particular 
organization, as well as we have presented ways to improve work activities. 

Keywords։ Virtual workgroup, virtual office, remote working group, 
virtual organization, human resource. 
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ՀՏԴ 354.1 

 ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ՈՒ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՄՀԵՐ ՖՐԱՆԳՈՒԼՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան  

 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է հարկային ծառայողների ուսուց-

ման ու վերապատրաստման գործընթացները, բացահայտվել է այդ 
համակարգում առկա խնդիրները: Հոդվածում առաջարկվում է ստեղ-
ծել հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման նոր 
համակարգ, որը, համագործակցելով տնտեսության մասնավոր հատ-
վածի հետ, կնպաստի հարկային ծառայողների մասնագիտական ու-
նակությունների կատարելագործմանը, ինչն էլ կհանգեցնի հարկային 
համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ու ստվերային 
տնտեսության կրճատմանը: 

Բանալի բառեր. հարկային ծառայողներ, հարկային գործառույթ-
ների գնահատում, վերապատրաստում, հարկային մարմին, հարկա-
յին մարմնի գործառույթներ։ 

 
Հարկային մարմնի գործառույթների, այդ թվում հարկահավաքման 

գործունեոււթյան, արդյունավետության բարձրացման գործում կարևոր 
դերակատարում ունեն հարկային համակարգում աշխատողները՝ հար-
կային ծառայողները: Քանի որ ժամանակի ընթացքում կառավարման 
համակարգը պարբերաբար փոփոխվում է, իսկ հարկային համակարգում 
փոփոխություններն անընդհատ են և շարունակական, ապա ակնհայտ է, 
որ անհրաժեշտություն կա պարբերաբար գնահատել հարկային ծառայող-
ներին և նրանց կատարած գործառույթները: Գործառույթների գնահատ-
ման նպատակը պետք է լինի՝ բացահայտել հարկային ծառայողների կող-
մից իրականցվող այն գործառույթները, որոնք անարդյունավետ են և չեն 
նպաստում հարկերի հավաքմանը, ինչպես նաև գնահատել հարկային 
ծառայողների մասնագիտական կարողությունները՝ իրենց առջև դրված 
խնդիրները լուծելու հարցում:  

Գնահատելով հարկային ծառայողներին և նրանց կատարած աշխա-
տանքը՝ հարկային մարմնի կառավարման համակարգում կհավաքվի 
տեղեկատվություն այն մասին, թե հարկային որ գործառույթներն են 
անարդյունավետ, ինչ միջոցներ և պաշարներ կարող են նպաստել հար-
կահավաքման գործընթացի կատարելագործմանը, հարկային մարմնի 
արդյունավետության բարձրացմանն ու տնտեսության մեջ ստվերի 
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կրճատմանը [1, էջ 162]: Այլ կերպ ասած, հարկային ծառայողների աշխա-
տանքի գնահատումն անհերքելիորեն պետք է միտված լինի մարդկային 
ներուժի՝ հարկային ծառայողի, առավել արդյունավետ օգտագործմանը: 
Բնական է, որ հարկային ծառայողների աշխատանքի կատարելագոր-
ծումն ու արդյունավետ օգտագործումն ուղղակիորեն հանգեցնելու է հար-
կային մարմնի կառավարման արդյունավետության մեծացման, ինչը 
դրական ազդեցություն կունենա ինչպես հարկահավաքման գործընթացի, 
այնպես էլ ստվերային տնտեսության կրճատման վրա1: 

Այսպիսով, հարկահավաքման գործընթացի արդյունավետության 
բարձրացման և ստվերային տնտեսության կրճտման հարցում էական 
դեր ու նշանակություն ունեն հարկային համակարգում աշխատողները, 
որոնց աշխատանքն անհրաժեշտ է գնահատել՝ այն կատարելագործելու 
և առավել արդյունավետ օգտագործելու նպատակով: 

Հարկային ծառայողների աշխատանքի կատարելագործման և գոր-
ծառույթների առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ հարկային մարմնին վերապահված է լիազորություն՝ 
կազմակերպել հարկային ծառայողների ուսուցումն ու վերապատրաս-
տումը [2, հոդ. 9]: Հարկային ծառայողների վերապատրաստումը նրանց 
մասնագիտական գիտելիքները բարելավելու և աշխատանքի արտադրո-
ղականությունը բարձրացնելու նպատակ ունի: Ահա թե ինչու հարկային 
մարմնի արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից էական նշա-
նակություն ունի հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստ-
ման հարցերի ուսումնասիրությունը: Սրանով էլ պայմանավորված է թե-
մայի արդիականությունն ու հրատապությունը: 

Հետազոտության իրականացման մեթոդ ընտրելով վերլուծության և 
համադրության մեթոդները՝ նպատակ է սահմանվել ուսումնասիրել հար-
կային ծառայողների վերապատրաստման նախկին փորձը, գործող 
կարգն ու օրենսդրական նորմերը: Կարևորագույն խնդիրներից է բացա-
հայտել հարկային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացում 
առկա բացթողումներն ու թերությունները և առաջարկել հարկային ծա-
ռայաողների վերապատրաստման կատարելագործման ուղիներ: 

                                            
1 Կառավարման համակարգում մարդկային ներուժի աշխատանքի կատարելա-

գործումը, ինչպես կառավարման գիտության մեջ հայտնի է, հանգեցնում է աշխատանքի 
արտադրողականության բարձրացմանը և միտված է կազմակերպության նպատակների 
իրականացմանը: Հարկային համակարգում աշխատող մարդկանց աշխատանքի կատա-
րելագործումը, այս համատեքստում, պետք է նպաստի հարկային մարմնի նպատակների 
իրականացմանը՝ արդյունավետ հարկահավաքման և ստվերային տնտեսության կրճատ-
ման տեսանկյուններից: 
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Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման հարցերը 
ՀՀ-ում կարգավորվում են ՀՀ օրենքներով: Եվ չնայած «Հարկային ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 2002-ին, այնուամենայնիվ հարկա-
յին ծառայողների վերապատրաստման գործընթացները լայն կիրառութ-
յուն են ստացել վերջին 10 տարիների ընթացքում: ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ 2008–ին ստեղծվեց «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը 
բուռն գործունեություն սկսեց իրականացնել 2011-2012 թվականներից: 
Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝ «Ուսումնական կենտրոն»-ի 
նպատակներն էին [3, հոդ. 2]. 

 հարկային ու մաքսային մարմիններում ծառայողների վերապատ-
րաստումը, վերաորակավորումը, մասնագիտական որակավորման և ֆի-
զիկական պատրաստվածության բարձրացումը, հատուկ ուսուցումը, 

 գիտատեսական և կիրառական հետազոտությունների, փորձագի-
տական գնահատումները, 

 միջազգային գիտակրթական համագործակցությանը մասնակ-
ցությունը, 

 տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի պատրաստումը, 
 տպագրական ծառայությունների մատուցումը:  
Հիմք դրվեց յուրաքանչյուր տարի առնվազն 1 անգամ հարկային ծա-

ռայողների առնվազն 2/3-ի վերապատրաստման գործընթացին:  
Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրե-

րի թեմաները, դասացուցակը, հարկային ծառայողների ցուցակը և վերա-
պատրաստման իրականացման ժամանակացույցը հաստատվում էր ՀՀ 
ՊԵԿ նախագահի կողմից՝ նրա համապատասխան որոշմամբ: Վերա-
պատրաստումները իրականացվում էին եռամսյակային կտրվածքով 
(տարվա մեջ 4 անգամ), իսկ յուրաքանչյուր վերապատրաստման ծրագի-
րը տևում էր 3-4 օր, որի վերջին օրը տեղի էր ունենում քննություն թես-
տային տարբերակով1 (տե՛ս Աղյուսակ 1): 

 
  

                                            
1 Քննությունը սկզբնական շրջանում թղթային էր, այնուհետև անցում կատարվեց 

համակարգչային թեստերին: Վերապատրաստված էին համարվում այն ծառայողները, 
որոնք ստանում էին թեստային առաջադրանքի 100-ից առնվազն 80 միավորը: 
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Աղյուսակ 1 
Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման  

թեմատիկ ցանկի օրինակ 

 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հարկային ծառայողների վերապատ-

րաստման ծրագրի թեմատիկ պլանի օրինակ, որտեղից կարելի է հետ-
ևություն անել, որ ընդհանուր առմամբ, հարկային ծառայողների վերա-
պատրաստման ծրագրերը վերաբերել են հարկային օրենսդրությանը և 
նրանում տեղի ունեցած փոփոխություններին: Սա է պատճառը, որ վերա-
պատրաստման ծրագրերի իրականացումն առավել հաճախակի դարձավ 
հատկապես 2013-ից հետո, երբ հարկային օրենքներում պարբերաբար 
սկսեցին կատարել փոփոխություններ1: 

Հարկային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերը վերոնշյալ 
կարգով իրականացվել են մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը: 2020-ի հունվարի 
20-ին «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփո-
խությունից հետո վերապատրաստմանը վերաբերող հոդվածներն ուժը 
կորցրել են: Փոխարենը, հարկային ծառայողների ուսուցման և վերա-

                                            
1 Մասնավորապես 2013-ին շրջանառության հարկի ներդրմամբ պայմանավորված՝ 2 

տարվա մեջ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքում 3 (2014-2016 թթ.) 
տարվա մեջ իրականացվել է 6 փոփոխություն (ՀՕ-165-Ն, ՀՕ-28-Ն, ՀՕ-167-Ն, ՀՕ-38-Ն, 
ՀՕ-1-Ն, ՀՕ-128-Ն): 

Թեմաներ Ժամ 

Թեմա 1: Հարկային ստուգումներ և ուսումնասիրություն-
ներ (գործնական հարցեր) 6 

Թեմա 2: Եվրասիական տնտեսական միության մաքսա-
յին օրենսգիրք 2 

Թեմա 3: Հարկ վճարողների հարկային պարտավորութ-
յունները և դեբետային գումարները  
(ՀՀ հարկային օրենսգիրք՝ բաժին 16) 

3 

Թեմա 4: ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 2 

Թեմա 5: ՀՀ հարկային օրենսգիրք, բաժին 3, Հարկային 
պարտավորություն, պարտավորության ծագու-
մը, դադարումը և կատարումը (մարումը): Հար-
կային հաշվարկներ և հաշվարկային փաս-
տաթղթեր: Հաշվարկային փաստաթղթերի 
դուրս գրում, չեղարկում, անվավեր ճանաչում 

3 
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պատրաստման կանոնակարգումը նույնացվել է քաղաքացիական ծառա-
յողների հետ [4, հոդ. 19]: Համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքի՝ քաղաքացիական ծառայողի (որի մեջ այս մասով նե-
րառվում են նաև հարկային ծառայողները)1 ուսուցումն ու վերապատրաս-
տումը իրականացվում է ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով քա-
ղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետեն-
ցիաների տիրապետման նոր պահանջների սահմանման դեպքում՝ քա-
ղաքացիական ծառայողի կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղե-
կավարի նախաձեռնությամբ: Ընդ որում՝ վերապատրաստումն իրակա-
նացվում է յուրաքանչյուր ծառայողի համար ըստ անհատական ծրագրի, 
որը կազմվում կամ փոփոխվում է ծառայողի տարեկան կատարողականի 
գնահատմանը զուգընթաց իրականացված վերապատրաստման կարիք-
ների գնահատումից [4, հոդ. 19]: Միգուցե սա է պատճառը, որ ի հակադ-
րություն նախորդ տարիներին ամեն տարի իրականացվող պարտադիր 
վերապատրաստումների, 2020-ի առաջին կիսամյակում հարկային ծա-
ռայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրեր չեն իրականաց-
վել: Չնայած դրան՝ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որի նպատակնե-
րից էր հարկային ծառայողների որակավորման բարձրացումն ու վերա-
պատրաստումը, շարունակում է գործունեություն ծավալել և հեռավար2 
վճարովի դասընթացներ կազմակերպել անհատների ու կազմակերպութ-
յուների համար [5]: 

Վերլուծելով հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստ-
ման ծրագրերը և կարևորելով ուսուցման և վերապատրաստման դերը 
հարկային մարմնի գործառույթների գնահատման համակարգում՝ կարելի 
է առանձնացնել մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով էլ առա-
ջարկում ենք հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման 
նոր համակարգ: Մասնավորապես, հարկային ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման գործող կարգում առկա խնդիրներ են. 

 Վերապատրաստման գործող կարգով՝ հարկային ծառայողների 
ուսուցումն ու վերապատրաստումը կախված է ծառայողի կատարողակա-
նի գնահատականից: Սա նշանակում է, որ ծառայողի ուսուցումն ու վերա-
պատրաստումը ենթադրվում է, որ տեղի կունենա նրա ցածր գնահատա-
կանի դեպքում: Հարկային ծառայողների կատարողականի գնահատա-

                                            
1 Հարկային ծառայողների հիմնական հարաբերությունները կարգավորվում են 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, սակայն հարկային ծառայողների ուսու-
ցումների և վերապատրաստումների մասով կարգավորումը կատարվում է «Քաղաքա-
ցիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով: 

2 Հեռավար դասընթացները պայմանավորված են «Կորոնավիրուս» համավարակով: 
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կանը սերտորեն կապված է նրանց պարգևատրման հետ[6] և իրակա-
նացվում է տարին մեկ անգամ: Ընդ որում՝ հատկանշական է, որ կատա-
րողականի գնահատումը իրականացվում է հարկային ծառայողի անմի-
ջական ղեկավարի կողմից: Սա փաստ է, որ ծառայողի կատարողականի 
գնահատումը իրականացվում է սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ 
և քիչ է հավանականությունը, որ ծառայողը կարող է ստանալ կատարո-
ղականի ցածր գնահատական:  

 Վերապատրաստման նախկին ծրագրերի ուսումնասիրությունը 
փաստում է, որ վերապատրաստման թեմաները վերաբերել են հիմնակա-
նում հարկային օրենսդրությանն ու դրանում կատարված փոփոխություն-
ներին: Ավելին, մի շարք փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից կարելի է 
եզրահանգել, որ վերապատրաստման ծրագրերը միտված են եղել տեսա-
կան հարցերի քննարկմանը և քիչ է եղել անդրադարձը օրենքների գործ-
նական կիրառությանը: Սրա ապացույցը, ՀՀ ՊԵԿ նախագահի հրամա-
նով անվավեր ճանաչված ակտերի վիճակագրությունն է: Մասնավորա-
պես, համաձայն ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.01.2019-ի «ՀՀ ՊԵԿ կողմից կա-
յացված մի շարք վարչական ակտեր անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ»  
N 1 որոշման, ՀՀ վարչական դատարանում 2017-2018 թվականների ըն-
թացքում քննվել են թվով 51 դատական գործեր, որոնցից 31-ի վերաբեր-
յալ վարչական դատարանը կայացրել է ստուգման ակտերն անվավեր ճա-
նաչելու և ներկայացված հայցերը մերժելու որոշումներ [7]: Նույն որոշ-
մամբ թվով 16 վարչական ակտեր ճանաչվել են անվավեր1: Ընդ որում, 
համաձայն ՀՀ ՊԵԿ նախագահի որոշման, վարչական ակտերն անվավեր 
ճանաչելու հիմնական պատճառը ստուգման շրջանակներում պարտա-
դիր կատարման ենթակա գործողությունները կատարված չլինելու, կամ 
դրանց վերաբերյալ նույն կարգերով նախատեսված փաստաթղթերի բա-
ցակայությունը կամ թերի լինելը, կամ ստուգման ակտերով վկայակոչված 
հանգամանքների վերաբերյալ ապացույցների բացակայությունն է [7]: Ան-
կախ ընդհանուր վարչական ակտերի մեջ անվավեր ճանաչված ակտերի 
տեսակարար կշռի ցուցանիշի մեծությունից՝ վերոնշյալը հիմք է տալիս 
կատարել հետևություն: Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերա-
պատրաստման ծրագրերն ամբողջությամբ չեն նպաստել հարկային 
ստուգումների և ուսումնասիրությունների թեմայի շրջանակներում հար-
կային ծառայողների գործնական կարողությունների և հմտությունների 
կատարելագործմանը:  

                                            
1  Անվավեր ճանաչված վարչական ակտերի ցանկը կցված է որոշման ըստ 

հավելավածի 
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 Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերը, նրանց թեմաիկ 
ցանկը կազմվել և հաստատվել են մեկ կենտրոնի կողմից, ինչի արդյուն-
քում հարկային ծառայողների նախաձեռնությունը դասընթացների թեմա-
ների ընտրության հարցում բացակայել է: Սա թույլ է տալիս եզրակացնել, 
որ չեն բացառվում այն դեպքերը, երբ հարկային ծառայողը մասնակցել է 
դասընթացի, որի կարիքը բնավ չի ունեցել: Կառավարման գիտության 
մեջ ապացուցված է, որ նմանատիպ իրավիճակը հանգեցնում է կառա-
վարչական այնպիսի վարքագծի, երբ աշխատողը դիտարկվում է միայն 
որպես կատարող, ինչի արդյունքում նվազում է աշխատողների նախա-
ձեռնողականությունը: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ նախաձեռ-
նությունից զուրկ աշխատողին կարող է հետաքրքրել միայն աշխատանքի 
կատարումը (շատ հաճախ կարող է հանգեցնել ամեն գնով առաջադրան-
քի իրականացման), ուստի աշխատողը մոտիվացված չէ իր մասնագիտա-
կան ունակությունների կատարելագործման մեջ: 

Հարկային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման գործըն-
թացում վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով առաջարկում ենք 
հարկային ծառայողների վերապատրաստման նոր համակարգ, որը 
հիմնված կլինի հետևյալ դրույթների վրա. 

 hարկային ծառայողները տարեկան առնվազն 2 անգամ (կիսամյակը 
1 անգամ) պետք է անցնեն ուսուցում և վերապատրաստում, ընդ որում` այդ 
ուսուցման ծրագրերից մեկը պետք է անցկացնեն այդ նպատակով ստեղծ-
ված մասնավոր հատվածի ուսումնական կազմակերպություններից որևէ 
մեկում՝ ստանալով հավաստագիր: Մասնավոր կազմակերպություններում 
հարկային ծառայողի վերապատրաստման ծրագրերը պետք է ունենան 
տնտեսագիտության, կառավարման և տնտեսության տարբեր ճյուղերի վե-
րաբերյալ տեսական և պրակտիկ գիտելիքներով թեմատիկ ուղղվածութ-
յուն: Այլ կերպ ասած, մասնավոր կազմակերպություններում հարկային ծա-
ռայողների ուսուցման նպատակն է հարկային ծառայողներին ուսուցանել 
տնտեսության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք հար-
կային ծառայողը կարող է օգտագործել հարկ վճարողների վերլուծություն-
ների, ստվերային տնտեսության բացահայտման ու գնահատման աշխա-
տանքների իրականացման ժամանակ: Մասնավոր կազմակերպություննե-
րում վերապատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է կարևորել հարկային 
ծառայողի նախաձեռնությունը՝ թեմատիկ ուղղվածությունն ու մասնավոր 
ուսումնական կազմակերպությունը ընտրելու հարցում:  

Պարտադիր վերապատրաստման երկրորդ դասընթացը կարող է 
իրականացվել «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից և վերաբերել 
հարկային օրենսդրությանն ու դրանում իրականացված փոփոխություն-
ներին: Ընդ որում` ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ և 
քիչ ծախսերով իրականացնելու համար առավել նպատակահարմար է 
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ուսուցանող դասախոսների այցը ՀՀ ՊԵԿ տարածքային ստորաբաժա-
նումներ1: Վերապատրաստման երկու ծրագրերի դեպքում էլ դասընթացի 
կազմակերպման և անցկացման ծախսերն անհրաժեշտ է ֆինանսավորել 
պետական բյուջեից,  

 հարկային մարմնի գործառույթների և հարկային ծառայողների 
աշխատանքների գնահատման արդյունքում՝ ըստ անհրաժեշտության 
կազմակերպել ուսուցողական հանդիպումներ, որոնց դեպքում պարտա-
դիր չէ ամբողջ անձնակազմի մասնակցությունը: Ուսուցողական հանդի-
պումները պետք է բացառապես հիմնված լինեն հարկային գործառույթ-
ների գնահատման արդյունքների վրա և նպատակ ունենան քննարկել 
այս կամ այն գործառույթի անարդյունավետության պատճառները, գոր-
ծառույթները իրականացնելու ժամանակ ի հայտ եկած խնդիրները, վեր 
հանել դրանց լուծման տարբերակները, կազմակերպել քննարկումներ, 
իրականացնել փորձի փոխանակում: Ուսումնական քննարկումներում 
պետք է ընդգրկված լինեն ոչ միայն բարձր օղակի, այլ նաև ստորին օղակի 
աշխատակիցներ: Նմանատիպ ուսուցողական հանդիպումները, լրացու-
ցիչ ծախսերից խուսափելու նպատակով, նպատակահարմար է իրակա-
նացնել նաև հեռավար՝ հեռավար ուսուցման հարթակների օգնությամբ: 

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ հարկային ծառա-
յողների ուսուցումն ու վերապատրաստումը կարևոր դեր ու նշանակութ-
յուն ունեն հարկային մարմնի գործառույթների արդյունավետ իրականաց-
ման գործում: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի հա-
մակարգ, որը հնարավորություն կտա հարկային ծառայողներին մասնա-
գիտանալ ինչպես հարկային օրենսդրության մեջ, այլև ձեռք բերել տնտե-
սությանը և նրա ճյուղերի վերաբերյալ գիտելիքներ: Հարկային համակար-
գում աշխատողների մասնագիտական շարունակական կատարելագոր-
ծումը, ի վերջո, կարող է նպաստել հարկահավաքման գործունեության 
առավել արդյունավետ իրականացմանն ու տնտեսության մեջ ստվերի 
կրճատմանը:  

 
 

                                            
1 Օրինակ՝ 100 հարկային ծառայողի հաշվով, երբ 1 հարկային ծառայողի հաշվով 1 

օրվա գործուղման և ներկայացուցչական ծախսերը կազմում են միջինում 16000 դրամ, 
գործուղման և ներկայացուցչական ծախսերը 1 օրվա համար ընդամենը կկազմեն 
1.600.000 դրամ: Հաշվի առնելով ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 
աշխատողների բաշխվածությունը 100 հարկային ծառայողը կարող են տեղաբաշխված 
լինեն 5 տարբեր տարածքներում: Ուստի 100 հարկային ծառայողի ուսուցումը՝ դասախոսի 
այցելության դեպքում կարող է տևել 5 օր: Նկատի ունենալով, որ 1 օրվա ընթացքում 
հնարավոր է իրականացնել 2 դաս, 2 դասախոսի 5 օրվա գործուղման և ներկա-
յացուցչական ծախսը կկազմի 160000 դրամ (2 x 5 * 16000 դրամ)՝ 10 անգամ ավելի քիչ: 
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ОБУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СЛУЖАЩИХ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РА 

МГЕР ФРАНГУЛЯН 
Европейский университет 

 
В статье рассматриваются процессы подготовки и переподготовки 

налоговых служащих, выявляются проблемы в системе. В исследова-
нии предлагается создать новую систему обучения и подготовки 
налоговых служащих, которая в сотрудничестве с частным сектором 
экономики улучшит профессиональные навыки налоговых служащих, 
что повысит эффективность налоговой системы, в частности, сбор 
налогов и сократит теневую экономику. 

Ключевые слова: сотрудники налоговой службы, оценка налого-
вых функций, подготовка кадров, налоговый орган, функции налогового 
органа. 

 
 
 
 

TEACHING AND TRAINING OF TAX OFFICERS IN THE ASSESSMENT 
SYSTEM OF THE RA TAX AGENCY FUNCTIONS  

MHER FRANGULYAN 
European University 

 
The article examines the teaching and training processes of tax officers 

and reveals the problems in the system. The goal of the article is to create a 
new education and training system for tax officers, which will improve the 
professional skills of tax officers, by cooperating with the private sector of the 
economy. It presumes that the improvement of professional skills of tax 
officers will increase the efficiency of the tax system and will reduce the 
shadow economy. 

Keywords: tax officers, assessment of tax functions, training, tax 
service, functions of the tax service. 
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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  
 

ՀՏԴ 352 

ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 
 

Հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի միջոցով  
2020-ի հունիսի 02-ից իրականացվող «Միջհամայնքային համագործակցության 
առանձնահատկությունները ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տնտեսական զարգացման 

համատեքստում» հետազոտական թեմայի շրջանակներում: 
 

Հոդվածը նվիրված է համայնքների համալիր զարգացման 
խնդիրների լուծմանը` կլաստերային քաղաքականության կազմակեր-
պման միջոցով: Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ, որ կլաստերների 
ստեղծումը կարող է էական ներդրում ունենալ համայքների սոցիալ-
տնտեսական զարգացման գործում: Աշխատանքի մեջ ներկայացվել 
են «կլաստեր» հասկացության վերաբերյալ մի շարք բնորոշումներ։ 
Վերլուծվել են նաև կլաստերների հիմնական բնութագրական հատ-
կանիշները։ Անդրադարձ է կատարվել զարգացած երկրներում կի-
րառվող կլաստերային քաղաքականության ոլորտում երեք հիմնական 
կազմակերպչական կառուցվածքային տիպերին՝ մասնագիտացված, 
մատրիցային, «մեկ պատուհանի» համակարգ։  

Իրականացրած հետազոտության արդյունքում հնարավոր եղավ 
հանգել այն եզրակացության, որ կլաստերային ճիշտ ընտրված քա-
ղաքականությունը և կլաստերների արդյունավետ կազմակերպական 
կառուցվածքի ներդրումը կարող է նպաստել համայնքներում առկա 
հիմնախնդիրների առավել համալիր լուծմանը, ինչպես նաև տարա-
ծաշրջանում սոցիալական և տնտեսական կայուն ցուցանիշների 
ապահովմանը, մասնավոր ներդրումների աճին և գործարար միջա-
վայրի ակտիվացմանը: Այս ամենն իր հերթին կբերի համայնքների 
բնակիչների պահանջմունքների ու շահերի առավել համակողմանի և 
արդյունավետ իրացմանը և երկրի տնտեսական առավել բարձր ցու-
ցանիշների ապահովմանը։ 

Բանալի բառեր. տարածաշրջանային կլաստեր, մասնագիտաց-
ված կլաստերային քաղաքականություն, մատրիցային կլաստերային 
քաղաքականություն, «մեկ պատուհանի» համակարգ, կլաստերի կեն-
սունակություն, տարածաշրջանների զարգացում, մրցունակության 
բարձրացում, տարածաշրջանային տնտեսություն, մրցակցություն և 
համագործակցություն, տնտեսական աճի ապահովում։ 

Տարածաշրջանների զարգացումը և դրանց մրցունակության բարձ-
րացումը հրատապ խնդիր է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության համար: 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
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Միջազգային պրատիկայում տարածքների մրցունակության ապահով-
ման արդյունավետ միջոցը կլաստերային մոտեցումն է, ինչը հանգեցնում 
է նորարարության հատուկ ձևի՝ «համախառն նորարարական արտադ-
րանք»-ի ստեղծմանը: Արտադրության կազմակերպման մեջ կլաստերի 
բնութագրական առանձնահատկությունները նպաստում են տարածաշր-
ջանային տնտեսության դինամիկ զարգացմանը, իսկ կլաստերացման 
գործընթացն ինքնին համարվում է որպես տարածաշրջանային տնտեսա-
կան համակարգերի որակական վերափոխման շուկայի կառուցակարգ, 
հետևաբար կլաստերի սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանների 
զարգացումը գործնականում կարևոր նշանակություն ունի: Ժամանակա-
կից աշխարհում կլաստերների ձևավորումը և զարգացումը, կլաստերա-
յին արդյունավետ քաղաքականության իրականացումը կարող է հանդի-
սանալ տարածաշրջանի և համայնքների տնտեսական աճի ապահովման 
ամենակարևոր գործոնը: 

«Կլաստեր» հասկացությւան վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր 
մեկնաբանություններ։ Ամերիկյան տեսաբան Պորտերը համարվում է 
կլաստերային հայեցակարգի հիմնադիրը 1, p. 384։ 1990 թ. ստեղծված 
Պորտերի մոդելը, որը նկարագրեց մրցունակությունը, տեսության մեջ 
ստացավ «ադամանդ» անվանումը, որի չորս հիմնական առանցքներն 
էին՝ (1) գործոնային պայմանները, (2) հարակից և օժանդակ ոլորտերը, 
(3) պահանջարկի պայմանները և (4) ֆիրմայի ռազմավարությունը, կա-
ռուցվածքը և մրցակցությունը 2, p. 4: 

Կլաստերային կառուցվածքները տարածքային միավորումների զար-
գացման ժամանակակից և արդյունավետ ձևեր են, որոնք հնարավորութ-
յուն են տալիս լիովին իրացնել փոխազդեցության մեջ ներգրավված առան-
ձին տնտեսվարող սուբյեկտների ներուժը, ինչպես նաև ձեռք բերել զգալի 
սիներգիկ և բազմարկիչ ազդեցություն տնտեսության համար 3, p. 92: 

Կլաստերի հիմնական բնութագրական հատկանիշներն են 4, p. 44. 
 աշխարհագրական համակենտրոնացում (սերտորեն տեղակայ-

ված ֆիրմաները ներգրավվում են արտադրության արագ փոխազդեցութ-
յան, սոցիալական կապիտալի փոխանակման և ուսումնառության գոր-
ծընթացների տնտեսականացման հնարավորությամբ), 

 մասնագիտացում (կլաստերները կենտրոնացված են գործու-
նեության որոշակի ոլորտի շուրջ, որի հետ կապված են բոլոր մասնակից-
ները կամ հեղինակները), 

 տնտեսական գործակալների բազմազանություն (կլաստերի գոր-
ծունեությունը ընդգրկում է ոչ միայն դրա մաս կազմող ֆիրմաները, այլև 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

44 

հասարակական կազմակերպությունները, ակադեմիաները, ֆինանսա-
կան միջնորդները, համագործակցությունները խթանող հաստատություն-
ները և այլն), 

 մրցակցություն և համագործակցություն (որպես կլաստերի ֆիրմա-
ների անդամների միջև փոխգործակցության հիմնական տեսակներ), 

 կլաստերի չափերի անհրաժեշտ «կրիտիկական զանգվածին» հաս-
նելը (ներքին դինամիկայի և զարգացման արդյունք ձեռք բերելու համար), 

 կլաստերի կենսունակություն (հաշվարկվում է երկարաժամկետ 
ժամանակահատվածի համար), 

 ներգրավվածություն նորարարության գործընթացում (կլաստերը 
կազմող ձեռնարկությունները սովորաբար ընդգրկված են տեխնոլոգիա-
կան արտադրանքի, շուկայի կամ կազմակերպական նորարարություննե-
րի գործընթացներում)։ 

Անդրադառնալով զարգացած երկրներում կիրառվող կլաստերային 
քաղաքականությանը՝ կարող ենք խոսել երեք լայն տարածում ունեցող 
կազմակերպական տիպերի գոյության մասին` (1) մասնագիտացված, (2) 
մատրիցային, (3) «մեկ պատուհանի» համակարգ 5, c. 63-66: 

Մասնագիտացված կլաստերային քաղաքականության ժամանակ 
այս կառուցվածքում գործում է լիազորված նախարարություն, որը պա-
տասխանատու է որոշումներ կայացնելու, պաշարների կենտրոնացման և 
բաշխման համար: Թե որ նախարարությունը կլաստերի քաղաքակա-
նության մեջ առաջնային դեր կխաղա, ուղղակիորեն կախված է քաղա-
քականության ուղղությունից, քանի որ նախարարությունները կանոնա-
կարգում են իրականացնում` օգտագործելով իրենց անմիջական տրա-
մադրության ներքո առկա գործիքները:  

 

Գծապատկեր 1. Մասնագիտացված կլաստերային 
քաղաքականություն 

Կլաստերի զարգացման համար լիազոր գործադիր մարմնի և մաս-
նագիտացված կազմակերպությունների փոխազդեցությունն իրականաց-
վում է գործակալության աջակցությամբ, որը հաճախ փորձագիտական 

Գործակալություն 

Կ 1 Կ 3 

 
Կ 2 

 

Նախարարություն 
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մարմին է և կատարում է մշտադիտարկում և գնահատման գործառույթ-
ներ (տե՛ս Գծապատկեր 1)։ 

Մասնագիտացված կլաստերային քաղաքականության կազմակեր-
պական ձևի հնարավոր առավելությունը նրա պարզությունն է: 
Մատրիցային կլաստերային ծրագրի իրականացման գործընթացում 
ներգրավված են մի շարք նախարարություններ և դրանց փոխկապակց-
ված գործակալություններ: Նման դեպքերում հաճախակի են նախարա-
րությունների «ճյուղերի» (նորարարություն, փոքր գործարարություն և 
այլն) մասնագիտացումը: Իրականում, այս տարբերակը կլաստերային 
ծրագրերի կազմակերպման մասնագիտացված մոտեցման ընդլայնված 
տարբերակն է, բայց այն բնութագրվում է ավելի մեծ ճկունությամբ (տե՛ս 
Գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 2. Մատրիցային կլաստերային քաղաքականություն1 

«Մեկ պատուհանի» համակարգ։ Միջգերատեսչական կառույցներ- 
«մեկ պատուհանի» գործակալություններն ստեղծվում են հատուկ ծրագրե-
րի պլանավորման, ֆինանսավորման և մատուցման համար: Այս մոտեց-
մամբ, կլաստերի զարգացման մասնագիտացված կազմակերպություննե-
րը համագործակցում են միայն մեկ կառույցի (գործակալության), և ոչ թե 
մի քանի գործադիր իշխանությունների հետ: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս 
նվազեցնել գործարքի ծախսերը և ավելի արդյունավետ դարձնել տարբեր 
կառույցների միջև փոխգործակցության գործընթացը: Այնուամենայնիվ, 
դա պահանջում է զգալի ջանքեր, քանի որ ստեղծման փուլում այն հղի է 
առանձին գերատեսչությունների դիմադրությամբ (տե՛ս Գծապատկեր 3): 

                                            
1 Գծապատկեր 1-ում, Գծապատկեր 2-ում և Գծապատկեր 3-ում,Կ 1-ը, Կ 2-ը, Կ 3-ը` 

կլաստերի զարգացման մասնագիտացված կազմակերպություններն են: 

Նախարարություն 1 Նախարարություն 2 Նախարարություն 3 

Գործակալություն 1 Գործակալություն 2 Գործակալություն 3 
 

Կ 1 Կ 2 Կ 3 
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Գծապատկեր 3. «Մեկ պատուհանի» համակարգ 

 

Չնայած որ յուրաքանչյուր երկիր առանձնահատուկ է իր պատմութ-
յամբ, քաղաքականությամբ և տնտեսական առումով, գործնականում յու-
րաքանչյուր իրականացվող կլաստերային քաղաքականություն կարող է 
վերաբերել վերը ներկայացված մեթոդներց որևէ մեկին։  

Վերը ներկայացված կլաստերային քաղաքականությունների համե-
մատական բնութագրերը ներկայացնենք Աղյուսակ 1-ում։ 

Հարկ է նշել, որ կլաստերի կառավարման կազմակերպչական կա-
ռուցվածքում կարևոր տարր է համարվում facilitator-ը, որը կապող օղակ 
է հանդիսանում կլաստերի բոլոր անդամների միջև: Ըստ գիտնական-
ների՝ դրա շնորհիվ տեղի է ունենում ինչպես կլաստերի ուղղակի, այնպես 
էլ անուղղակի կառավարում, որը շատ առումներով օպտիմալացնում է 
կլաստերի մասնակիցների փոխգործակցության համակարգը, նրանց հա-
մար ստեղծելով ավելի լայն տեղեկատվական տարածք 6, c. 124: 

Միաժամանակ նույն երկրում կարելի է հանդիպել ժամանակի ընթաց-
քում միմյանց զուգահեռաբար փոխարինող կլաստերային քաղաքակա-
նության տարբեր մեթոդների՝ կախված սահմանված նպատակից 5, c. 67: 

 
  

Նախարարություն 
 

Նախարարություն 3 

Կ 1 

 
Կ 2 

 
Կ 3 

 

Մեկ պատուհանի 
համակարգ 

Նախարարություն 1 
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Աղյուսակ 1 
Կլաստերային քաղաքականության կազմակերպական 

կառուցվածքների համեմատական բնութագրեր 
 

Համեմատական 
բնութագրեր 

Կազմակերպական կառուցվածքի տեսակներ 

Մասնագի-
տացված Մատրիցային «Մեկ 

պատուհան» 

Ներառված 
նախարարությունների և / 
կամ հարակից ծրագրերի 

քանակը 

մեկ մի քանի մի քանի 

Լիազորված 
գործակալությունների 

քանակը 
մեկ մի քանի մեկ 

Հարաբերությունների 
տեսակը 

կազմակերպչական 
կառուցվածքում 

ուղղահայաց 
ուղղահայաց 

և 
հորիզոնական 

ուղղահայաց 

Լիազորված 
գործակալության 
համակարգման 

մակարդակը 

միջկլաստերային 

միջկլաստե-
րային և 

միջգործա-
կալական 

միջկլաստե-
րային և 

միջգերատես-
չական 

Լիազորված 
գործակալության 
գործառույթները 

փորձագիտական 
վերլուծական և 
համակարգային 

փորձագի-
տական-

վերլուծական 
և համակար-

գային 

փորձագիտա-
կան-

վերլուծական 
և համակար-

գային, 
որոշումների 

ընդունում 

Աջակցող կլաստերների 
տեսակ 

Մասնագի-
տացված, 
կողքային 

 

մասնագի-
տացված, 
կողքային, 
բաղադրյալ  

մասնագի-
տացված, 
կողքային, 
բաղադրյալ 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացնենք կլաստերային քաղաքականության 
ոլորտում առաջատար համարվող մի շարք զարգացած երկրներում կի-
րառվող կլաստերային քաղաքականության կազմակերպական կառուց-
վածքների համեմատական վերլուծությունը։ 

 Ինչպես նկատում ենք աղյուսակի տվյալներից, կլաստերային քաղա-
քականությունների շարքում մատրիցային քաղաքականությունն առավել 
լայն տարածում ունի, մասնավորապես, այն առավել տարածված է Նոր-
վեգիայում, Նիդեռլանդներում, Իսպանիյում և Ճապոնիայում։ Կանադա-
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յում և Կորեայում տարածված են մասնագիտացված կլաստերները, Ֆրա-
նիայում և ԱՄՆ-ում «մեկ պատուհանի» համակարգը։ Շվեդիան և Ֆին-
լանդիան կիրառում են կլաստերային քաղաքականության կազմակերպա-
կան կառուցվածքների տարբեր տեսակներ։ 

Աղյուսակ 2 
Կլաստերային ծրագրերի կազմակերպական կառուցվածքը որոշ 

երկրներում 

Երկիրը 

 
Ծրագիրը 

Կազմակերպական կառուցվածքի 
տեսակը 

Մասնագի-
տացված 

Մատրի-
ցային 

«Մեկ 
պատուհան» 

Շվեդիա 

VINNVAXT x   
The Regional Cluster 
Program  x  
The Regional Cluster 
Program x   

Նորվեգիա 
The Arena Programme  x  
Norwegian Centres of 
Expertise (NCE)  x  

Ֆինլանդիա 
The National Cluster 
Programme  x  

The Centres of Expertise   x 

Ֆրանսիա 
SPL   x 
Pôles de compétitivité   x 

Նիդեռլանդներ 
Peaks in the Delta  x  
The Key Innovation Areas  x  

Իսպանիա 
The Basque Country 
Competitiveness 
Programme 

 x  

Կանադա Technology Cluster 
Initiatives x   

ԱՄՆ Regional Innovation 
Clusters   x 

Ճապոնիա 
Industrial Clusters  x  
Knowledge Clusters  x  

Կորեա Innovative Cluster Cities x   
 

Կատարված ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունում կլաստերային քաղաքականության 
ոլորտում ցանկալի է օգտագործել կլաստերային քաղաքականության 
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մատրիցային մոդելը, որը ենթադրում է մի կողմից կլաստերների ձևավոր-
ման գործում տեղական ընկերությունների ակտիվ մասնակցություն, իսկ 
մյուս կողմից՝ կառավարության կողմից աջակցության իրականացում: 

Կլաստերային քաղաքականությունը հանդիսանում է տարածաշրջա-
նում նորարարական գործունեության ակտիվացման և մրցունակության 
բարձրացման կարևորագույն նախապայման։ Կլաստերի մեջ մտնող ձեռ-
նարկությունների և կազմակերպությունների միջև առավել բարձր արդյու-
նավետություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել առավել 
արդյունավետ կառավարման համակարգ։  

 Գոյություն ունեն կլաստերի կառավարման կազմակերպական կա-
ռուցվածքների ձևավորման հետևյալ մեթոդները 6, c. 123. 

 նմանության (անալոգիա) մեթոդը կլաստերային ձևավորումների 
մեջ կառուցվածքների նախագծման փորձի օգտագործումն է: Կլաստերի 
կառավարման համար կազմակերպական կառույցներ ձևավորելիս այս 
մեթոդը շատ տարածված է: Որպես կանոն, կլաստեր ստեղծելիս, առանց 
նախնական վերլուծության, ներդրվում է կառավարման լայն տարածում 
ունեցող որևէ կազմակերպական կառուցվածք, որն այնքան էլ խելամիտ 
որոշում չէ և կարող է հանգեցնել կլաստերի «կազմալուծմանը», 

 փորձագիտական մեթոդ, որը ձևավորվում է արտաքին փորձա-
գետների առաջարկությունների հիման վրա: Նրանք կարող են կա՛մ նա-
խագծել կազմակերպական կառուցվածքի տարբերակներ, կա՛մ իրակա-
նացնել այլոց կողմից մշակված նախագծի փորձարկում: Այս մեթոդը գրե-
թե նույնական է նմանության մեթոդի հետ, քանի որ հանդիսանում է դրա 
շարունակությունը, 

 նպատակների ձևավորման մեթոդի էությունը նպատակների հա-
մակարգ մշակելն է, և դրա հետագա առաջարկումը ձևավորվող կառուց-
վածքին: Այս դեպքում կլաստերի կառավարման կազմակերպական կա-
ռուցվածքը հիմնված կլինի համակարգված մոտեցման վրա, 

 կազմակերպական մոդելավորման մեթոդը հնարավորություն է 
տալիս հստակ ձևակերպել կազմակերպական որոշումների արդյունավե-
տության աստիճանի գնահատման չափանիշներ: Այս մեթոդի էությունը 
կայանում է կազմակերպությունում լիազորությունների և պարտականութ-
յունների բաշխման մաթեմատիկական, գրաֆիկական ֆորմալ նկարագ-
րերի մշակման մեջ: Այս մեթոդը կարող է կիրառվել միայն հազվագյուտ 
դեպքերում, քանի որ բոլոր կլաստերները հնարավոր չէ ֆորմալացնել։ 

Ինչպես նշում են հեղինակները, կլաստերների գործունեության արդ-
յունավետությունը բացատրելու առումով կարևոր է հետևյալ երեք հիմնա-
կան պայմանների առկայությունը 5, c. 68: 
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Նախ՝ հաջող կլաստերները գրեթե միշտ հիմնված են տարածաշրջա-
նում առկա տնտեսական կառուցվածքների վրա, ուստի տարածքի տնտե-
սական հեռանկարներն անխուսափելիորեն կապված են նրա անցյալի 
հետ: Հետևաբար, որպես «լավագույն փորձեր» նշվող օրինակները չեն 
վերաբերում նմուշներին, այլ «եզակի մոդելների»՝ ցույց տալով միայն այն, 
որ տարածաշրջանի մրցունակությունը կախված է նրա բնութագրիչ հատ-
կություններից:  

Երկրորդ՝ տարածքի ավանդույթները պետք է համադրվեն ժամանա-
կակից միտումների հետ, քանի որ կլաստերների հաջողությունը միշտ 
արդյունք է ավանդույթների «նոր համադրության» և համաշխարհային 
միտումների: 

Երրորդ՝ գնահատելով կլաստերների և կլաստերային քաղաքակա-
նության առկա օրինակները, չի կարելի չնկատել, որ նրանց հաջողութ-
յունների մեջ սկզբնական փուլում այնքան էլ մեծ չէ պետությունը դերը: 
Կլաստերի մեծ մասն առաջացել են ինքնաբուխ, և եթե պետությունը որևէ 
դեր խաղացել է դրանց զարգացման մեջ, ապա հիմնականում հետագա 
փուլերում:  

Կլաստերային քաղաքանության վրա հիմնված տնտեսության նորա-
րար զարգացումը ենթադրում է ոչ միայն գործարարության, այլև պետութ-
յան նախաձեռնությունը և համատեղ գործողությունները: Կլաստերի զար-
գացման գործում բոլոր մակարդակների, գիտական և կրթական հաստա-
տությունների և ձեռներեցների կառավարման գործառույթները պետք է 
լինեն միմյանց փոխլրացնող 7, c. 177: 

Այսօր կլաստերների զարգացումը լայնորեն տարածված գործիք է, 
որն ուղեկցում է տնտեսական զարգացմանը և մրցունակության աճին: 
Կլաստերային նախաձեռնությունների արագ ընդլայնվող քանակը և՛ զար-
գացած և՛ զարգացող երկրներում արտացոլում է դրանց գործունեության 
արդյունավետությունն ու կենսունակությունը 8, c. 6: 

Միևնույն տարածաշրջանում գտնվող ձեռնարկություններն ունեն 
ընդհանուր պահանջմունքներ և հստակ կանոնակարգելով կլաստերների 
զարգացման պայմանները, պետական կառավարման մարմիններն ազ-
դեցություն են ունենում տվյալ տարածաշրջանի միաժամանակ մի շարք 
ձեռնարկությունների վրա։ Որոշ երկրներում կլաստերների զարգացման 
փորձը ցույց է տալիս, որ կլաստերները 9, c. 16: 

 ապահովում են արտոնյալ կամ էժան պայմաններ արտադրության 
հատուկ գործոնների ձեռքբերման համար (նոր սարքավորումներ և տեխ-
նոլոգիաներ, որակավորված մասնագետներ, զարգացած ենթակառուց-
վածքներ), 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

51 

 կուտակում են մասնագիտական տեղեկատվություն (գիտելիք), 
որին հասնելիությունն ավելի լավ է կազմակերված և պահանջում է նվա-
զագույն ծախսեր, ինչպես նաև դյուրինացնում է տեղեկատվության հոսքը 
կլաստերի ներսում, 

 ապահովում են գործունեության տարբեր ձևերի փոխլրացում 
(գնողունակ պահանջարկի բավարարման, շուկայական, գնումների գծով)՝ 
դրանով իսկ բարձրացնելով աշխատանքի որակն ու արդյունավետությունը։ 

Ինչպես հայտնի է Հայաստանի Հարապետությունում կլաստերային 
քաղաքականության ոլորտում գոյություն չունի հստակ մշակված ռազմա-
վարություն։ Այս առումով կարևորվում է, որպեսզի մեր երկիրը ընտրի իր 
տնտեսությանը համապատասխանող կլաստրային քաղաքականություն, 
ձևավորի համապատասխան ինստիտուտներ, որոնք հետևողականորեն 
կիրականացնեն սահմանված գործառույթները և կհանգեցնեն ցանկալի 
արդյունքի։ Հաշվի առնելով միջազգային փորձը՝ կարծում ենք կլաստե-
րային քաղաքականության մշակման և դրա արդյունավետ գործունեութ-
յան առումով անհրաժեշտ է հետևյալ քայլերի իրականացումը. 

 կլաստերային քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ 
օրենսդրության մշակում, որը հնարավորություն կտա կարգավորելու 
կլաստերի մասնակիցների կազմը և կառուցվածքը, նրանց իրավունքները 
և պարտականությունները, փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև սահ-
մանելու կառավարող մարմնի հիմնական գործառույթները,  

 կլաստերային քաղաքականության իրականացման հնարավո-
րություններ ունեցող ոլորտների ուսումնասիրություն,  

 կլաստերի մասնակիցների առկայության և գործունեության գնա-
հատում,  

 կլաստերների աջակցման հատուկ կառուցակարգերի մշակում, 
մասնավորապես խորհրդատվական և ֆինանսական աջակցության 
տրամադրում։  

 Այսօր յուրաքանչյուր պետության ամենակարևոր խնդիրն ազգային 
տնտեսության մրցունակության բարձրացման ռազմավարական ուղղութ-
յունների որոնումն է: Շատ երկրներում տարածքային տնտեսական հա-
մակարգերի զարգացման համատեքստում արդյունավետ գործիք է հա-
մարվում կլաստերային մոտեցումը, որը թույլ է տալիս հասնել տարածքի 
կապիտալացման բարձր մակարդակի և տնտեսվարող սուբյեկտների 
միջև առավել արդյունավետ մրցունակության ապահովման:  

Կլաստերների ստեղծումը համայնքներում ունենում է մի շարք կարևոր 
ազդեցություններ, մասնավորապես, (1) ձեռնարկատիրական գործու-
նեության ակտիվացում, որը դրականորեն է անդրադառնում համայնքնե-
րում բյուջետային հոսքերի ավելացման վրա, (2) նոր աշխատատեղերի 
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ստեղծում և առկա աշխատատեղերի թվաքանակի ընդլայնում, (3) ապ-
րանքների ու ծառայությունների որակի բարելավում և իրացման շուկանե-
րի ընդլայնում, (4) արտադրվող ապրանքների ու ծառայությունների բազ-
մատեսականացում։ 

Կարծում ենք, մեր երկրում կլաստերային ճիշտ ընտրված քաղաքա-
կանության ներդրումը կհանգեցնի մի կողմից երկրի առջև ծառացած 
տնտեսական և սոցիալական մի շարք խնդիրների լուծման, իսկ մյուս կող-
մից տարածքների համաչափ զարգացման և համայնքային պաշարների 
և ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործման։ 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КЛАСТЕРОВ 
АРПИНЕ ОВАКИМЯН 

Армянский государственный экономический университет, Егегнадзорский филиал 
 
Статья посвящена решению проблем комплексного развития 

сообществ через организацию кластерной политики. Основная цель 
статьи - показать, что создание кластеров может внести значительный 
вклад в социально-экономическое развитие сообществ. В работе 
представлен ряд определений понятия «кластер». Проанализированы 
основные характеристики кластеров. Были упомянуты три основных 
организационных структурных типа в области кластерной политики, 
применяемых в развитых странах: специализированная, матричная, 
система «одного окна». 

В исследовании сделан вывод, что правильная кластерная 
политика - внедрение эффективной организационной структуры 
кластеров может способствовать более комплексному решению 
проблем в сообществах, а также обеспечению устойчивых социальных 
и экономических показателей в регионе, увеличению частных 
инвестиций и активизации деловой среды. Все это, в свою очередь, 
приведет к наиболее комплексной, эффективной реализации 
потребностей жителей сообществ, к обеспечению более высоких 
экономических показателей страны. 

Ключевые слова: региональный кластер, специализированная 
кластерная политика, матричная кластерная политика, система 
«единого окна», жизнеспособность кластера, региональное развитие, 
конкурентоспособность, региональная экономика, конкуренция-
сотрудничество, экономический рост. 
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RESEARCH ON BASIC METHODOLOGY OF ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE FORMATION OF CLUSTERS 

ARPINE HOVAKIMYAN  

Armenian State University of Economics, Yeghegnadzor branch  
 

The article is devoted to solving the problems of the integrated 
development of communities through the organization of cluster policy. The 
main goal of the article is to show that the creation of clusters can make a 
significant contribution to the socio-economic development of communities. 
The paper presents a number of definitions of the concept of "cluster". The 
main characteristics of the clusters are analyzed. Three main organizational 
structural types in the field of cluster policy applied in developed countries 
were mentioned: specialized, matrix, “one window” system. 

The study concluded that the correct cluster policy - the introduction of 
an effective organizational structure of clusters can contribute to a more 
comprehensive solution to problems in communities, as well as to ensure 
sustainable social and economic indicators in the region, increase private 
investment and revitalize the business environment. All this, in turn, will lead 
to the most comprehensive, effective implementation of the needs of the 
residents of the settlements, to the provision of higher economic indicators 
of the country. 

Keywords: regional cluster, specialized cluster policy, matrix cluster 
policy “single window” system, cluster viability, regional development, 
competitiveness, regional economy, competition-cooperation, economic 
growth. 
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ՀՏԴ 338:351.864 

ԵՐԿԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 
Հաշվի առնելով պատերազմը սպասարկելու` ռազմաարդյունա-

բերական համալիրը մրցունակ պահելու համար անհրաժեշտ ներքին 
պաշարների սահմանափակ բնույթը, Հայաստանի և Արցախի պարա-
գայում նպատակահարմար է հիշյալ համալիրը դիտարկել ոչ թե որ-
պես տնտեսական գնացքի վերջին և ամենածանրաքաշ վագոն, այլ 
որպես արագընթաց տնտեսական շոգեքարշ: Այս պարագայում ռազ-
մաարդյունաբերական համալիրը կարող է ոչ միայն ձևավորել իր նյու-
թատեխնիկական և գիտատեխնիկական բազան, այլև բացի սպառա-
զինություններից, տնտեսությանն առաջարկել այսպես կոչված «երկա-
կի նշանակության» ապրանքներ և ծառայություններ, որոնց մի մասը 
կարող է ներառվել նաև արտահանման հոդվածների շարքում` սկսած 
էլեկտրոնային սարքերից, սննդի և թեթև արդյունաբերության ար-
տադրանքի որոշ տեսակներից, վերջացրած տեղեկատվական և հա-
ղորդակցության, բարձր տեխնոլոգիաներով, էներգետիկ սարքերով, 
սարքաշինությամբ, ճարտարագիտության տարբեր ճյուղերով և այլն:  

Բանալի բառեր. «երկակի նշանակության» ապրանքներ, ռազ-
մաարդյունաբերական համալիր, տեխնոլոգիական անվտանգություն, 
մրցունակություն:  

 
Ներածություն 
Եթե մինչև 2001թ. նյույորքյան ահաբեկչությունը յուրաքանչյուր երկիր 

ինքն էր որոշում նման ապրանքների և տեխնոլոգիաների բնույթը, կիրառ-
ման ոլորտների և համագործակցության համար ձեռնտու երկրների նպա-
տակահարմարությունը [1], ապա հայտնի իրադարձություններից, հատ-
կապես, հակաահաբեկչական կոալիցիայի ձևավորումից հետո նման 
հարցերը կարգավորվում են կոալիցիայի անդամ երկրների կողմից ըն-
դունված միջազգային նորմերի համապատասխան: Մասնավորապես, 
կոալիցիայի անդամ երկրները, ներառյալ Հայաստանը, ստանձնել են 
օրենսդրական և իրավական բնույթի մի շարք պարտավորություններ, 
որոնք ոչ միայն կանոնակարգում են ոլորտը, այլև հնարավորություն են 
ընձեռում համատեղ վերահսկողություն սահմանել նման ապրանքների ու 
տեխնոլոգիաների արտադրության և հետագա շարժի ուղղությամբ: Այս 
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առումով խիստ կարևորվում է 2003թ. սեպտեմբերին ՀՀ Ազգային ժողովի 
կողմից ընդունած «Երկակի նշանակության ապրանքների ու տեխնոլո-
գիաների արտահանման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման վերահսկողության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ՀՕ-7-Ն 
օրենքը, որը հետագայում լրամշակվել և փոփոխությունների է ենթարկ-
վել, և, ի վերջո, նոր բովանդակությամբ ընդունվել է 2010թ. ապրիլին [2]: 

Հատկանշական է, որ երկակի նշանակության ապրանքներ են հա-
մարվում յուրաքանչյուր տեսակի գույք, որ կիրառվում է քաղաքացիական 
նպատակների համար և իրենց բնույթին ու հատկություններին համապա-
տասխան` կարող է օգտագործվել նաև ռազմական նպատակներով, նե-
րառյալ` զանգվածային ոչնչացման զենքի և դրա փոխադրման միջոցների 
ստեղծման համար: Ինչ վերաբերվում է երկակի նշանակության տեղե-
կատվությանը և մտավոր գործունեության արդյունքներին, ապա դրան-
ցում ներառվում են ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն, մտավոր գոր-
ծունեության արդյունք, համակարգչային ծրագրեր, որոնք կիրառվում են 
քաղաքացիական նպատակների համար և իրենց բնույթին համապա-
տասխան` կարող են օգտագործվել նաև ռազմական նպատակներով, նե-
րառյալ` զանգվածային ոչնչացման զենքի և դրա փոխադրման միջոցների 
ստեղծման համար: Կարևոր է նկատել, օրենքով սահմանված կարգի 
խախտմամբ հսկվող ոչ նյութական արժեքների փոխանցման համար պա-
տասխանատվություն նախատեսվում է միայն այն դեպքում, երբ դրանով 
զբաղվողը գիտակցել է կամ պարտավոր էր գիտակցել, որ դրանք, բացի 
քաղաքացիական նպատակներից, կարող են օգտագործվել նաև ռազմա-
կան նպատակներով, ներառյալ` զանգվածային ոչնչացման զենքի և դրա 
փոխադրման միջոցների ստեղծման համար. 

Երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտա-
հանման խնդիրներն ուղղակի առնչություն ունեն տեխնոլոգիական ան-
վտանգության հետ: Ընդսմին, ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրո մակար-
դակում տնտեսական անվտանգության ապահովման հարցում ներկայում 
կարևորվում են ձեռնարկությունների և պետության տեխնոլոգիական 
անվտանգության վրա ազդող բազմաբնույթ գործոնները [3]:  

Ազգային տնտեսության անվտանգությունը և ռազմաարդյունաբե-
րական համալիրը 

Ակնհայտ է, որ ազգային տնտեսության անվտանգությունը հնարա-
վոր չէ պատկերացնել առանց նրա ռազմաարդյունաբերական համալիրի 
(ՌԱՀ) կայուն գործունեության, իսկ երկրի տեխնոլոգիական անվտան-
գության ապահովման գլխավոր ուղղությունն առանց ռազմական արդյու-
նաբերության «երկակի» տեխնոլոգիաների առաջնահերթ զարգացման: 
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Վերջինս գնահատվում է որպես ռազմավարական բնույթի կարևորագույն 
ճանապարհ՝ պահանջվող ռազմական տեխնոլոգիաների սահմանափակ 
պետական ֆինանսավորման պայմաններում ՌԱՀ կառուցվածքի որո-
շակի ադապտացման համար, ինչն անհրաժեշտ է երկրի բավարար 
պաշտպանունակությունն ապահովելու համար:  

Մեր համոզմամբ, պաշտպանության ոլորտում նորարարությունների 
զարգացման պետական ֆինանսավորման կառուցվածքում ազգային 
տեխնոլոգիական բազան միջանկյալ տեղ կարող է զբաղեցնել հիմնարար 
գիտական ծրագրերի և տարբեր պետական գերատեսչությունների կիրա-
ռական ծրագրերի միջև, որոնք ֆինանսավորվում են պետական ծրագրե-
րի շրջանակներում: Արդյունքում` միջգերատեսչական մրցակցությունը 
դրական իմաստով կարող է ավելի սրվել` բարձր տեխնոլոգիաների մշակ-
մանը հատկացվող պետական սահմանափակ միջոցների համար: Այդ 
իմաստով նպատակահարմար է անդրադառնալ երկրի ՌԱՀ և քաղաքա-
ցիական արդյունաբերության հատվածների փոխազդեցությունների որո-
շակի առանձնահատկություններին:  

Անկախության տարիներին երկրի ՌԱՀ ձեռնարկությունների մեծա-
մասնությունը միջկառուցվածքային համագործակցության բավարար մա-
կարդակի չհասավ: Նրանց մեծ մասը ձևավորվել է հիմնականում իրենց 
կազմի մեջ մտնող ձեռնարկությունների արտադրական զուգորդման և 
մասնակցության սկզբունքների վրա: Ներկայում ռազմական և քաղաքա-
ցիական արդյունաբերության միջև տեխնոլոգիական ճեղքվածքը, նախ-
կինի պես մեծ է: Հայաստանի և արտերկրի տնտեսագետների բազմաթիվ 
ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ խորհրդային կարգերի օրոք նո-
րարարությունների փոխներթափանցման հիմնական խնդիրն այն չէր, որ 
զինվորականները չէին ցանկանում հաղորդել իրենց տեխնոլոգիական 
գաղտնիքները քաղաքացիական արդյունաբերությանը: Խնդիրն այլ էր՝ 
բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման համար` արդյունավետ խթանների 
բացակայությունը [4]: Էժան աշխատուժը, ազատությունը` ներքին և միջճ-
յուղային մրցակցությունից, յուրաքանչյուր ձեռնարկության ներդրումային 
պաշարների կենտրոնացված ձևավորումը, թողարկման պլանի թվային 
ցուցանիշների գերակայությունը` այս ամենը խորհրդային հիմնարկներին 
չէին մղում` ռազմական արդյունաբերությունից վերցնելու տեխնոլոգիա-
կան նորույթները: Ինչ վերաբերվում է անկախության տարիներին պե-
տության ձեռնարկած քայլերին, ապա դրանց մեջ կարևոր է արժևորել 
նոր՝ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 
ստեղծումը, որի մի շարք գործառույթներ տարբեր տարիներին բաշխվել 
են ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարա-
րության զանազան ստորաբաժանումների միջև: Մասնավորապես, կարևոր 
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են ինչպես հեռանկարային զարգացման, այնպես էլ վերջինիս միտված 
2020 թ. «Մասնագետների պատրաստման բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններ – մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրա-
գիրը, որով հստակեցվում են գերակա ոլորտը, ռազմավարական նպա-
տակները, մարտահրավերի հաղթահարումը, կարիքների գնահատումը, 
թիրախային խնդիրների հստակեցումը: Առանձնահատուկ ուշադրության 
է արժանի այն հանգամանքը, որ ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ծրագ-
րերի, այստեղ բարձր տեխնոլոգիաների հավասարակշռված զարգացման 
խնդիր է դրվում, այսինքն՝ դրա ապահովումը պայմանավորելով հանրա-
պետության բոլոր մարզերում պաշարների համաչափ բաշխվածությամբ 
և վերջիններս ինտեգրելով համայնքների զարգացման առաջնահերթութ-
յուններին [5]: Այս ամենով հանդերձ՝ ծրագրի արդյունավետ իրականա-
ցումը մենք տեսնում ենք աշխատանքային պլանի մշակմամբ և իրագործ-
մամբ՝ ըստ ժամկետների, պատասխանատուների և համապատասխան 
կառույցների ներգրավման:  

Ակնհայտ է, որ այս ամենով չի կարելի սահմանափակել ոլորտի զար-
գացման իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Հեռանկարային զար-
գացման ծրագրի մշակումը հնարավորություն կտա երկակի նշանակութ-
յան ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտադրության զարգացմանը 
հաղորդել համալիր բնույթ: Սա, իր հերթին, պահանջում է ոչ միայն ոլոր-
տային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակում, այլև 
դրա բոլոր ուղղությունների համաձայնեցում՝ տնտեսության զարգացման 
հեռանկարային զարգացման առանձին ուղղությունների հետ: Միաժամա-
նակ, հաշվի առնելով խնդրի կենսական նշանակությունը, նպատակա-
հարմար ենք գտնում ոլորտի համակարգաստեղծ հիմնադրույթները նե-
րառել նաև Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության 
ռազմավարության մեջ:  

Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ երկակի նշանակության ապրանք-
ների և տեխնոլոգիաների արտադրության խնդիրների ճիշտ ձևակերպ-
ման նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել պետություն – մասնավոր հատ-
ված համագործակցությունը, դրանում ներգրավելով նաև քաղաքացիա-
կան հանրության փորձագիտական հատվածը: Միայն ոլորտի մասնա-
գետների օգնությամբ հնարավոր կլինի իրատեսորեն գնահատել առանձ-
նահատուկ կարևորության հիշյալ ոլորտի հնարավորությունները և զար-
գացման նախապայմանները, ինչպես նաև նրանց ներգրավել արտերկրի 
հետ համագործակցության երկկողմ և բազմակողմ ծրագրերում:  

Փորձագետների ներգրավման կարևոր ձևաչափերից կարելի է հա-
մարել պետության տարբեր օղակների կողմից կազմակերպվող մրցույթ-
ները: Ներկայում նկատելի է ոլորտի նորաստեղծ կառույցի հետևողակա-
նությունն անգամ համավարակի պայմաններում հիշյալ նպատակներին 
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հասնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերի ուղղությամբ: Խոսքը համա-
ֆինանսավորման դրամաշնորհների մրցույթի մասին է՝ «Գաղափարից 
մինչև գործարարություն» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է 
մեկ փուլով, որը ներառում է շահադրդման դրույթներ՝ բարձր տեխնոլո-
գիաների զարգացման ասպարեզում գեներացված գաղափարները կյան-
քի կոչելու նպատակով [6]: 

Երկրի տեխնոլոգիական անվտանգությունը 
Նոր` ազգային տեխնոլոգիական բազայի ձևավորման գաղափարա-

խոսությունն անհրաժեշտաբար պետք է կառուցվի բարձր տեխնոլոգիա-
ների արտաքին խթանների սկզբունքների վրա` դրանք ներդնելու ար-
տադրության մեջ: Պետական սահմանափակ պաշարների հերթական չա-
փաբաժինները հատկացվում են հատկապես պահպանելու, այլ ոչ` վե-
րամշակող քաղաքացիական արդյունաբերության մեջ երկակի տեխնոլո-
գիաների տարածման համար: Նման եղանակով մշակված ֆինանսավոր-
ման ծրագրերն ինքնաբերաբարար կարող են ուղղված լինել ոչ թե պա-
հանջարկի նորացմանը, այլ եղած առաջարկի ծավալների պահպան-
մանը: Քանի դեռ չեն վերացվել նախորդ տնտեսակարգին բնորոշ ավան-
դական մոտեցումները, առաջվա պես կմնա պետական զգալի հատկա-
ցումների անօգուտ ծախսերի վտանգը: 

Գաղտնիք չէ, որ «երկակի տեխնոլոգիաների» խթանման քաղաքա-
կանությունը սկզբունքորեն փոխառնված է ամերիկյան փորձից, որտեղ 
որոշակի իմաստով վերածնվել է արդյունաբերական քաղաքականության 
մարտավարությունը: Իրականում երկրի տեխնոլոգիական առաջընթացի 
խթանման պետական քաղաքականությունը պետք է լինի, այսպես կոչ-
ված, ռազմաքաղաքացիական ինտեգրումը` «երկակի տեխնոլոգիաների» 
զարգացման և դրանց առևտրայնացման հիման վրա: Խոսքը քաղաքա-
ցիական և ռազմական արդյունաբերության փոխհարստացման գործըն-
թացի խթանման մասին է` տնտեսության այդ երկու բաժիններում կազ-
մակերպչական, վարչական և տեխնոլոգիական խոչընդոտների վերաց-
ման արդյունքում: Բայց ամերիկյան «երկակի տեխնոլոգիաների» խթան-
ման քաղաքականության և տեղական համապատասխան քայլերի տար-
բերությունն այն է, որ ԱՄՆ-ում չեն փորձում պարզել, թե ինչպես ստիպել 
ընդօրինակել մասնավոր քաղաքացիական ձեռնարկություններին` 
պաշտպանական հատվածի տեխնոլոգիական նորույթները: Քաղաքա-
ցիական արդյունաբերության տեխնոլոգիական նորույթների հանդեպ 
պահանջարկն ավանդականորեն մեծ է, քանի որ այն հենվում է լրացուցիչ 
եկամուտ ստանալու տնտեսական շահի վրա: Այդ պատճառով ԱՄՆ-ի հա-
մար ավելի կարևոր է «երկակի տեխնոլոգիաների» քաղաքականության 
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երկրորդ կողմը` քաղաքացիական հատվածի էժանագին տեխնոլոգիանե-
րի փոխառության հիման վրա ռազմական արդյունաբերության վիճակի 
լավացումը [7]: Հայաստանում, իհարկե, իրավիճակն այլ է. քաղաքացիա-
կան արդյունաբերության նորացումների ակտիվությունը բոլորովին չի 
աճել խորհրդային ժամանակներից: Պարզապես վերը թվարկված պլա-
նային տնտեսությունում գործող գործոններին փոխարինելու եկան` նորա-
ցումների խոչընդոտներ հանդիսացող «անցումային» պատճառները 
(ավանդական տնտեսական կապերի խզում, վճարումների ճգնաժամ, 
ներմուծվող ապրանքների ծավալների աճ, առանձին հիմնարկների և 
գործունեության ոլորտների մենաշնորհացում և այլն): Բացի այդ, կորցնե-
լով նախկին պետության ՌԱՀ մի մասը կազմելու կարգավիճակը, Հայաս-
տանը օբյեկտիվ լուրջ մարտահրավերներ դիմակայեց սեփական ՌԱՀ 
ձևավորելու ճանապարհին: Ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ տեղական 
պաշտպանական արդյունաբերությունը տեխնոլոգիապես հետամնաց 
քաղաքացիական վերամշակող արդյունաբերությունից ոչինչ չունի վերց-
նելու կամ ակնկալելու: Այդ պատճառով «երկակի տեխնոլոգիաների» քա-
ղաքականության մարտավարական նպատակը` քաղաքացիական և ռազ-
մական արդյունաբերության տեխնոլոգիական մակարդակների միաժա-
մանակյա ամրացումն է` նորարարությունների փոխադարձ ներթափան-
ցումների հիման վրա: 

Վերադառնալով ՌԱՀ տեխնոլոգիական անվտանգության խնդրին՝ 
պետք է նկատել, որ «երկակի տեխնոլոգիաների» քաղաքականությունն 
արդյունավետ է այդ ուղղությամբ միայն այն ժամանակ, երբ այն նպաս-
տում է ինչպես ռազմական արդյունաբերության, այնպես էլ նրա հետ 
կապված քաղաքացիական ճյուղերի միաժամանակյա տեխնոլոգիական 
նորացմանը: Իրականացնելով ռազմական-քաղաքացիական համագոր-
ծակցությունը և միջոցներ ներդնելով «երկակի տեխնոլոգիաների» մեջ` 
պետությունը դրանով իսկ իր վրայից կարող է որոշակիորեն հանել ծանր 
ֆինանսական բեռի մեծ մասը, որը պահանջվում է ազգային ՌԱՀ-ի տեխ-
նոլոգիական անկախությունը պահպանելու համար: 

Մյուս կողմից, «երկակի տեխնոլոգիաների» ոլորտը ընդլայնելով` պե-
տությունը բարձրացնում է նաև ազգային տեխնոլոգիական բազայի ան-
կախության աստիճանը, նպաստում է ռազմական և հարակից ձեռնար-
կությունների հետ արտադրանքի զարգացմանն այնպիսի տեխնոլոգիա-
ների ճյուղերում, որոնք մինչ այդ արդեն գոյություն ունեին միայն արտերկ-
րում: Երբ բացակայում է ռազմական-քաղաքացիական համագործակ-
ցությունը, պետությունը հարկադրված իր վրա է վերցնում ռազմական կի-
րառության տեխնոլոգիաների մշակման անհրաժեշտ ծախսերը` ռազմա-
կան արդյունաբերության փակ գոտում: Ընդ որում` պետք է հաշվի առնել 
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նաև այն, որ ռազմական տեխնոլոգիական ներուժի զարգացումը հնարա-
վոր է միայն մի որոշակի սահմանում. դրանց հետևում ծանր բեռ է, որն, ի 
վերջո, մնում է պետական բյուջեի վրա, իսկ վերջինս արդեն ի վիճակի չի 
լինի դիմակայել քաղաքացիական ճյուղերի տեխնոլոգիական հետընթա-
ցին, եթե դա տեղի է ունենում մենաշնորհների և օլիգոպոլիաների ձևա-
վորման արդյունքում:  

Մի շարք ռազմական տեխնոլոգիաների փոխակերպումը «երկակինե-
րի» կարգի` պետության վրայից կարող է հանել նաև զգալի ֆինանսական 
պարտավո-րություններ այնքանով, որքանով տվյալ տեխնոլոգիաների 
քաղաքացիական բաժնեմասը ընդունակ է փոխհատուցելու դրանց մշա-
կումների ծախսերը` համապատասխան առևտրային նախագծերի իրա-
կանացման միջոցով: Այս իրավիճակում կառավարությունը հնարավո-
րություն է ստանում ազատված միջոցների մեծ մասն ուղղել հույժ կարևոր 
ռազմական տեխնոլոգիաների նորագույն մշակումների վրա: Դրանում էլ 
հենց դրսևորվում է ՌԱՀ տեխնոլոգիական անվտանգության ռազմավա-
րական բաղադրամասը` կապված «երկակի տեխնոլոգիաների» հետ: Սա, 
ի դեպ, կարելի է հաշվի առնել չավարտված պատերազմի վիճակում 
գտնվող մեր երկրի զինված ուժերի հետագա արդիականացման, ինչպես 
նաև ոլորտի ռազմավարության մշակման ժամանակ: 

Այսպիսով, ՌԱՀ տեխնոլոգիական անվտանգության արդյունավետ 
ռազմավարությունը և մարտավարությունը պետք է ձևավորել հաշվի առ-
նելով ոչ այնքան «երկակի» կիրառության տեխնոլոգիաների նորացման 
առաջարկների խթանները, որքան` մասնավոր հատվածի կողմից վերջի-
նիս պահանջարկի խրախուսման քաղաքական ուղեգիծը: Քաղաքացիա-
կան արտադրանքի լայն սպառման շուկաներ դուրս եկող խոշոր միջճյու-
ղային տեղական կամ համատեղ ընկերությունները պետք է շահագրգռ-
ված լինեն` պաշտպանական արդյունաբերութան առաջարկած «երկակի 
տեխնոլոգիաներում» փոխադարձ ներդրումների մեջ: Արդյունաբերութ-
յան արդիականացման ամերիկյան քաղաքականությունը` ռազմական-
քաղաքացիական համագործակցության հիմքի վրա, ենթադրում է` հզոր 
կորպորացիաների կողմից պետական գիտական կենտրոնների և լաբո-
րատորիաների մշակած, ռազմական նշանակության տեխնոլոգիաների 
առևտրային կիրառման փոխադարձ շահագրգռություն: Նման կառույցները 
տեղակայված են Սան Դիեգոյում, Լոս Ալամոսում, Լոուրենսում, Լիվերմո-
րում և այլուր [8]: Մեր երկրում դեռևս նման ծրագրերում «երկակի տեխ-
նոլոգիաների» և պաշտպանական արդյունաբերության փոխարկման 
խթանման այդպիսի շահագրգռվածության անհրաժեշտություն առայժմ 
հաշվի չի առնվել: Դրանով իսկ, ինչպես նշում են մասնագետները, 
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պաշարների անբավարար լինելը և պաշտպանական հանգուցային գի-
տահետազոտական ինստիտուտների գոյատևման սպառնալիքը` «երկա-
կի տեխնոլոգիաներ» հասկացության իմաստը հասցրեցին հարուստ ռազ-
մական գիտական հիմնարկություններում բյուջեից դուրս ֆինանսավոր-
ման աղբյուրներ փնտրելուն [9]: 

Պետության դերը «երկակի տեխնոլոգիաների» զարգացման գործում 
Կարևոր է նաև վերլուծել և պարզել, թե ինչով է սպառնում մեզ մոտ 

արմատացած «երկակի տեխնոլոգիաների» խթանման «առաջարկային» 
քաղաքականությունը` ՌԱՀ տեխնոլոգիական անվտանգությանը: Այս 
հարցին պատասխանելու համար հարկավոր է դիմել տեխնոլոգիական 
անվտանգության գործոնների վերլուծությանը նվազագույն մակարդա-
կով, այսինքն` ՀԱՊԿ և այլ տարածաշրջանային և միջազգային նախա-
գծերում ընդգրկված առանձին պաշտպանական հիմնարկությունների 
մակարդակով: Ներկայում պաշտպանական ձեռնարկությունների տեխ-
նոլոգիական ներուժին սպառնացող գործոններից կարելի է առանձնաց-
նել գիտական հետազոտությունների նյութական բազայի պակաս վար-
կավորումը և հիմնարկության գիտատեխնոլոգիական ներուժի կրճատու-
մը, համալրող, կոմպլեկտավորող նյութերի գների աճը, ինչպես նաև են-
թակառույցների ծառայությունների (էլեկտրաէներգիայի, տրանսպորտի, 
գազի և ջրի սակագների աճը, գիտատար արտադրանքի ներքին ցածր 
պահանջարկը և պետական հովանավորչության անբավարար մակար-
դակը` բարձր տեխնոլոգիաների արտադրանքի արտահանման աջակ-
ցության առումով: Նշված խնդիրների արդյունավետ հանգուցալուծման 
համար նպատակահարմար է, օրինակ, նոր տեխնոլոգիայի բարեհաջող 
զարգացման համար տեխնոլոգիական շղթայի յուրաքանչյուր փուլում ար-
տադրության ծախսերի փոխհատուցում` հերթական պատվիրատուի մի-
ջոցների հաշվին: Տեխնոլոգիական շղթայում բազմաթիվ սպառողների 
աննշան ֆինանսական հզորությունը և վճարումների համակարգի որոշա-
կի ճգնաժամը` ամբողջ տնտեսությունում, տեխնոլոգիական նորարութ-
յունների փոխհատուցված իրացման շանսերը ներքին շուկայում, պետք է 
գնահատել որպես նվազագույն: Նման իրավիճակում ծագում է ՌԱՀ հիմ-
նական աշխարհատնտեսական տեխնոլոգիական անվտանգության 
սպառնալիքը. կորցնելով սեփական մշակումները մեծ ծավալներով ներքին 
շուկայում իրացման հույսերը` պաշտպանական ինստիտուտները տեխնո-
լոգիաների, «նոուհաու» և նոր արտադրանքի վաճառքի հնարավորութ-
յուններ են փնտրում արտաքին շուկաներում: Հասկանալի է, որ արտա-
հանող երկրի տեխնոլոգիաների արտահանումը սպառնալիք չի ներկա-
յացնում արդյունաբերական բազայի համար, եթե այդ բազան բավարար 
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չափով ամուր է: Ամերիկյան տեխնոլոգիական գիտական կորպորացիա-
ները տեխնոլոգիայի արտահանումն արտերկիր սկսում են միայն նոր ար-
տադրանքի ներքին արտադրության յուրացումից հետո: Մեր երկրում, 
իհարկե, նման կառույցներ չկան, բացակայում է կայուն արդյունաբերա-
կան բազան` նոր տեխնոլոգիաների իրականացման համար: Այդ պատ-
ճառով էլ, խթանելով «երկակի տեխնոլոգիաների» զարգացմանը` համա-
պատասխան ծրագրի շրջանակներում, պետությունը լավագույն դեպքում 
սատարում է նոր տեխնոլոգիաների զարգացմանը` մինչև կիրառական և 
փորձնական արտադրության փուլը: Միաժամանակ, չձևավորելով նպաս-
տավոր պայմաններ սեփական երկրում բարձր տեխնոլոգիաների արդյու-
նաբերական ներդրման համար, պետությունն ուղղակիորեն օժանդակում 
է գիտատար արտադրանքի արտերկրի արտադրողներին` զարգացմանը 
միտված հետազոտությունների՝ R&D վրա կատարվող ծախսերի մասով 
[10]: Գնելով հայրենական «պաշտպանությունից» նորագույն տեխնոլո-
գիաներ, որոնք օգտագործվում են միջանկյալ արտադրանքի արտադ-
րության մեջ, արտասահմանյան ընկերություններն այնուհետև արտահա-
նում են պատրաստի ապրանքներ համաշխարհային շուկաներ: Չպետք է 
անտեսել նաև այն հնարավորությունները, որոնք ընձեռնված են Հայաս-
տանին ԵԱՏՄ անդամակցության համատեքստում: 

Առայժմ երկրի տնտեսական և տեխնոլոգիական անվտանգության ա-
պահովմանը վերաբերող պետական պաշտոնական փաստաթղթերում` չի 
հայտարարված կայուն ներքին կապերի ստեղծման անհրաժեշտության 
մասին` գիտատար տեխնոլոգիաներ արտադրողների և սպառողների 
միջև: Առավելապես խոսքը գնում է երկրի գիտական ներուժի աջակցութ-
յան և առաջատար գիտական դպրոցների պահպանման մասին, որոնք 
ընդունակ են ապահովելու կիսապատերազմական իրավիճակում Հայաս-
տանի անկախությունը ԳՏԱ սպառազինությունների կարևոր ուղղություն-
ներում: Կարևոր է նաև պարզել, թե ինչի հաշվին է կարող է իրականացվել 
անհրաժեշտ աջակցությունը. գիտատար արտադրանքի տեղական ար-
տադրության լայնամասշտաբ, զանգվածային ծավալման, թե տեղական 
գիտական և տեխնոլոգիական ներուժի հանդեպ արտերկրի ընկերութ-
յունների հետաքրքրությունների պահպանման: Ակնհայտ է, որ այս հար-
ցում ևս կարևոր է հիմք ընդունել Հայաստանի ազգային անվտանգության 
ռազմավարությունը և տնտեսական անվտանգության ապահովման գե-
րակայությունները [11]: 

Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսությունում և տարածաշր-
ջանում տեղի ունեցող զարգացումները՝ կարելի է արձանագրել, որ Հա-
յաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացումն առաջին հերթին 
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պայմանավորված է երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զար-
գացման մակարդակով [12]: Համեմատության համար նշենք, որ այս ոլորտի 
մասնագետները ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներում դաս-
վում են որակյալ աշխատուժի այն կարգին, որը XXI դարում գործազուրկ 
երբեք չի դառնա [13]: Այսինքն` երկրի մտավոր կարողությունն անհրա-
ժեշտաբար պետք է օգտագործվի նաև զբաղվածության խնդրի արդյու-
նավետ լուծման համար [14]: Իհարկե, մրցակցությունն այս ասպարեզում 
թույլ չի տալիս միայն լավատեսական սցենարներ ուրվագծել: Մրցունա-
կության առումով Հայաստանը պետք է հաշվի նստի ոլորտի մրցունա-
կության չափորոշիչները (benchmarks) թելադրող Հնդկաստանի, Չինաս-
տանի, Իսրայելի և այլոց փորձի հետ ու փորձի դասեր քաղել` պատրաստ 
լինելու այսօրվա և վաղվա մարտահրավերներին [15]:  

Ակնհայտ է դառնում, որ այսօր գոյություն ունեցող ո՛չ պետական ֆի-
նանսավորումը, ո՛չ նպատակային քաղաքականությունն առանձնապես 
մեծ ոգևորության հիմքերի առիթ չեն տալիս: Հետևաբար, երկակի նշա-
նակության ապրանքների ու տեխնոլոգիաների արտադրության և արտա-
հանման ֆինանսավորման խնդիրների լուծումը պետք է դիտարկել հա-
մակարգված՝ ոլորտի զարգացման ծրագրի մշակման և դրա իրականաց-
ման շրջանակներում: Մի կողմից, նման հավակնոտ ծրագիրը պահան-
ջում է, մեր գնահատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության պետական 
բյուջեի գրեթե կեսը կազմող ֆինանսական միջոցներ, ուստի կարող է թե-
րահավատություն առաջացնել իրատեսականության առումով: Մյուս կող-
մից, հաշվի առնելով նման ծրագրի կարևորությունն ու տնտեսության 
մյուս ճյուղերին առնչություններն ու համապարփակ բնույթը, համոզված 
ենք, որ դրա նախապատրաստական փուլում գրեթե բոլոր ոլորտների կա-
ռավարման կառուցակարգերի, ներառյալ՝ նյութական և մտավոր ներուժի 
ներգրավվածությունը կարող է տնտեսել ծախսերի զգալի մասը: Ինչ վե-
րաբերում է բուն արտադրությունների կազմակերպմանը, ապա խնդիրը 
կարող է հանգուցալուծվել խառը՝ պետության և մասնավոր հատվածի 
մասնակցությամբ բարձր տեխնոլոգիաների հիմնադրամի միջոցներով, 
ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի կազմակերպած մրցույթ-
ների օգնությամբ: Վերջապես, հիշյալ արտադրությունների ֆինանսավո-
րումը, մեր կարծիքով, կարող է իրականացվել բաժնետիրական սկզբուն-
քով՝ յուրաքանչյուր ենթաոլորտի գծով արտադրության հիմնելու նպատա-
կով թողարկելով պետական արժեթղթեր, որոնք կտեղաբաշխվեն Հայաս-
տանում և արտերկրում: Առաջարկվող և դրանցից բխող բոլոր գործըն-
թացները ենթադրում են պետության ակտիվ մասնակցություն, առաջին 
հերթին՝ կարգավորիչ և վերահսկիչ գործառույթներով: 
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Առավել կարևորվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
դերը, երբ այն դիտարկում ենք որպես երկրի արտահանման կարևոր ուղ-
ղություններից մեկը և որպես երկրի տեղեկատվական անվտանգության 
ապահովման առանցքային գործոն: 

Արժևորված դրամը տարիներ շարունակ որոշակի վնասներ է հասց-
րել հանրապետության արտահանման ուղղվածության ճյուղերին և հան-
գեցրել նրան, որ երկրի առևտրային հաշվեկշռում ներմուծման ծավալնե-
րը գրեթե երեք անգամ գերազանցում են արտահանման ծավալները: 
Խնդրի հանգուցալուծման եղանակներից մեկն անցումն է ներմուծման 
փոխարինման և արտահանման խթանման գործուն կառուցակարգերի 
կիրառման: Այդ նպատակով, նախ, պետք է թույլ տալ, որ դրամն իսկա-
պես վերադառնա իր բնական արժեքին, ինչը կարելի է դասել կառավար-
վող լողացող փոխարժեքների քաղաքականությանը, ինչն առավել ընդու-
նելի է ստեղծված իրավիճակում:  

Չնայած տնտեսության ազատական համակարգին՝ պետությունն իր 
կարևոր մասնակցությունն ունի նաև նորարությունների միջոցով երկակի 
նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտադրության հիմն-
ման և դրանց հնարավոր արտահանման համար բարենպաստ պայման-
ներ ձևավորելու գործընթացներում: Հաշվի առնելով ոլորտի յուրահատ-
կությունները՝ երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների 
«կյանքի պարբերաշրջանը» ևս ունի իր որոշակի առանձնահատկություն-
ները: Սկսած ներքին և արտաքին շուկաներում դրանց հանդեպ ձևավոր-
ված պահանջարկից, գնագոյացման ոչ շուկայական գործոնների առկա-
յությունից, վերջացրած որոշակի գաղտնիության պահպանման անհրա-
ժեշտությունը, պետական վերահսկողությունն ու որոշակի մասնակցութ-
յունը դրանց ներկայացման, զարգացման, հասունության և անկման փու-
լերում դառնում է հրամայական: Ավելին, ողջ պարբերաշրջանը և դրա ա-
ռանձին փուլեր ձեռք են բերում առանձնահատկություններ, որոնք կարող 
են որոշակիորեն տարբերվել գիտական այն հիմնադրույթներից, որոնք 
ամրագրվել են Ռայմոնդ Վերնոնի համանուն ուսմունքում և զարգացում 
ստացել տնտեսագիտական այլ տեսություններում [16]: 

Սրանով, իհարկե, պետությունից սպասվող աջակցությունը չի սահ-
մանափակվում: ՀՀ կառավարությունը կարող է այլ երկրներից, մասնա-
վորապես, ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, փորձել պատվերներ ձեռք 
բերել` դրանք Հայաստանում կատարելու նպատակով: Այստեղ չի կարելի 
չկարևորել հատկապես Սփյուռքի ակտիվ դերակատարությունը: Բացի 
այդ տեխնոպոլիսների և տեխնոպարկերի հավակնոտ ծրագրերն այսօր 
ավելի շատ քան երբևէ իրական կարող են լինել նաև այն իմաստով, որ 
արտերկրից կարելի է ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում ավելի 
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նպաստավոր գներով ներկրել նոր տեխնոլոգիաներ, քան դա հնարավոր 
էր զարգացած երկրներում տնտեսական վերելքի փուլում: Ի վերջո՝ հան-
րապետության կառավարությունը պետք է վերանայի տեխնոլոգիաների 
համար նախատեսված ներմուծման մաքսատուրքերը, կրճատի դրանք` 
խթանելու վերջիններիս մուտքն ու կիրառումը Հայաստանում: Վերանայ-
ման է ենթակա նաև հարկային քաղաքականությունը: Մասնավորապես, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով պետք է 
հիմնել նոր, արդիական ազատ տեխնոլոգիական գոտիներ, որոնք ա-
զատված են հիմնական հարկերից: Ավելին, հարկային արտոնություններ 
պետք է տրվեն այն ընկերություններին, ովքեր ցանկություն կունենան կի-
րառել հայրենական արտադրության տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
և հարկերից ազատել նրանց, ովքեր պատրաստ կլինեն համակարգիչներ 
և այլ առնչվող սարքեր նվիրել հանրապետության տարբեր մարզերում 
հանրությանը հնարավորություն ընձեռելու օգտվելու տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներից: Հիշեցնենք, որ հենց նման եղանակով ԱՄՆ նախկին 
նախագահներից Ռոնալդ Ռեյգանի օրոք խոշոր ընկերությունները սկսե-
ցին համակարգիչներ նվիրել կրթական և գիտական հաստատություննե-
րին` դրանով իսկ նպաստելով սեփական երկրում տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների արագընթաց զարգացմանը: Ժամանակն է ոչ միայն դասեր 
քաղել անցյալից և այլ երկրներից, այլև ճիշտ օգտագործել մեզ ընձեռված 
հնարավորությունները [17]: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

ТАТУЛ МАНАСЕРЯН 

Ереванский государственный университет 
 
Учитывая ограниченный характер внутренних ресурсов, необхо-

димых для обслуживания войны, чтобы поддерживать конкуренто-
способность военно-промышленного комплекса, в случае Армении и 
Арцаха целесообразно рассматривать упомянутый комплекс не как 
самый тяжелый последний вагон экономического поезда, а как эконо-
мический локомотив. В этом случае военно-промышленный комплекс 
может не только построить свою материально-техническую и научно-
техническую базу, но и, помимо вооружений, предложить экономике так 
называемые товары и услуги “двойного назначения”, некоторые из 
которых также могут быть включены в экспортные товары, начиная с 
электронных устройств, некоторых видов продуктов питания и легкой 
промышленности и кончая высокими информационными и коммуника-
ционными технологиями, энергетическими приборами, приборострое-
нием, различными отраслями архитектуры и т. д. 

Ключевые слова: товары “двойного назначения”, военно-промыш-
ленный комплекс, технологическая безопасность, конкурентоспособность. 

 
 
 
 

ISSUES OF MANUFACTURING AND EXPORT OF DUAL-USE 
GOODS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

TATUL MANASERYAN 

Yerevan State University 
 
Given the limited nature of the internal resources required to serve the 

war in order to maintain the competitiveness of the military-industrial 
complex, in the case of Armenia and Artsakh, it is advisable to view the latter 
complex not as the heaviest carriage of an economic train, but as an 
economic locomotive. In this case, the military-industrial complex can not 
only build its material and technical and scientific base but also, in addition 
to weapons, offer the economy the so-called “dual-use” goods and services, 
some of which can also be included in export goods starting with electronic 
devices to certain types of food products, from information to 
communications, high technologies, energy devices, instrument making, 
various branches of technology, etc. 

Keywords: “dual-use” goods, military-industrial complex, technological 
security, competitiveness. 
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ՀՏԴ 338.1 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐ. ՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 
 

Հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳՊԿ «Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» 

ծրագրի «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ 
փոխգործակցության հնարավորությունները» թեմայի ֆինանսավորման շրջանակներում: 

 
Հոդվածում մեկնաբանվել են տնտեսագիտական գրականությու-

նում տնտեսական շոկերի (ցնցումների) էության, տնտեսության վրա 
ազդեցության ուղիների ու կառուցակարգերի (մեխանիզմների) վե-
րաբերյալ տեսակետները, տրվել է տնտեսական շոկերի ամփոփ, 
ընդգրկուն սահմանում: Տնտեսական շոկերի առաջացման աղբյուր-
ների, դրսևորման ձևերի վերաբերյալ մոտեցումների քննական ու-
սումնասիրումը թույլ է տվել իրականացնել տնտեսական շոկերի դա-
սակարգում՝ հիմքում դնելով տնտեսական շոկերի՝ պարբերաշրջա-
նային տատանումներ առաջացնող հիմնական գործոններ լինելու 
հանգամանքը:  

Բանալի բառեր. արտաքին, ներքին, ինստիտուցիոնալ, տեխնո-
լոգիական շոկեր, դասակարգում, փոխանցման կառուցակարգ, 
մակրոտնտեսական կայունություն: 

 

Տնտեսագիտական գրականությունում և գիտական հանրույթում ար-
տաքին և ներքին տնտեսական շոկերի դրսևորման ձևերի, տնտեսության 
վրա ազդեցության ուղիների ու կառուցակարգերի վերաբերյալ միասնա-
կան մոտեցումներ ու տեսակետներ չկան:  

«Տնտեսական շոկ» հասկացության դեռևս սաղմնային գաղափարի 
դասական մեկնաբանմամբ դա կապիտալիստական տնտեսական համա-
կարգում անցանկալի և վնասաբեր, ճգնաժամային երևույթն է, ինչը բնու-
թագրվում է տնտեսական ցնցումներով, բացասական դրսևորումներով և 
միջամտություններով [1]: 

Նախկին խորհրդային երկրների տնտեսագիտական մտքում գերակշ-
ռում էր այն մոտեցումը, որ շոկերը հատուկ են արտադրության կապիտա-
լիստական համակարգին և, որ դրանք չեն կարող առաջանալ սոցիալիզմի 
օրոք, որին բնորոշ են միայն «տնտեսական աճի դժվարությունները» [2]: 

Տնտեսագիտության դասագրքերում շոկերը նույնացվում են ամբող-
ջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի կորերը տեղաշարժող 
ոչ գնային դետերմինանտների հետ, որոնց ազդեցությանը շուկան հար-
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մարվում է մակրոտնտեսական հավասարակշռության նոր կետի ձևավոր-
մամբ: Արդյունքում շուկան հարմարվում է դրանց ազդեցությանը՝ մակ-
րոտնտեսական հավասարակշռության նոր կետի ձևավորմամբ: Օ. Բլան-
շարը գտնում է, որ տնտեսությունը մշտապես ենթարկվում է ամբողջա-
կան առաջարկի կամ ամբողջական պահանջարկի շոկերի, կամ երկուսին 
միաժամանակ [3]: Այդ շոկերը կարող են հրահրվել սպառողների վարքի 
փոփոխությամբ, ինչն իր հերթին կբերի սպառման փոփոխություններ և 
կառաջացնի շոկ, կամ շուկայական տնտեսության այլ սուբյեկտների վար-
քի փոփոխությամբ՝ ինչն առաջ կբերի ներդրումայի պահանջարկի, փողի 
նկատմամբ պահանջարկի փոփոխություն և կառաջացնի շոկ, կամ էլ 
կփոխվեն աշխատանքի արտադրողականությունը, նավթի, հումքի հա-
մաշխարհային գները, ինչը նույնպես կհանգեցնի այս կամ այն շոկի:  

Վերոնշյալ շղթայում որոշել, թե ինչն է շոկ առաջացնում բավական 
դժվար է, քանի որ դրան նախորդում են մի շարք իրադարձություններ, 
որոնք այս կամ այն չափով շոկ են առաջացնում: Սովորաբար դիտարկ-
վում է վերջին գործոնը, որը շոկի տեսքով խախտում է գործընթացների 
հաշվեկշռվածությունը և առաջ բերում կառուցվածքային կապերի ամբող-
ջական խզում:  

Ժամանակակից տնտեսագիտական գրականությունում շոկը մեկնա-
բանվում է կամ որպես կառավարության կողմից չկարգավորվող արտա-
քին ազդեցություն կամ որպես կառավարության գործունեության արդյուն-
քում ծագած ներքին ազդեցություն:  

2000-ական թթ. գիտնականները լայնորեն սկսեցին կիրառել «շոկ» 
բառակապակցությունը` որպես տնտեսական իրավիճակի վրա ազդե-
ցություն կամ ազդակ (ներքին կամ արտաքին), ինչը հարուցում է տնտե-
սական համակարգի ապակայունացում: 

Ցանկացած շոկ առաջ է բերում տնտեսական փոփոխականների՝ 
մակրոտնտեսական կայունությունը և վիճակը բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշների շարժընթացի փոփոխություն: Շոկի հետևանքները չեն կա-
րող կանխատեսվել նախորդ տեղեկատվության հիման վրա: Շոկը տնտե-
սական համակարգն ապակայունացնող գործընթացներին ներքին կամ 
արտաքին ազդակ հաղորդելն է [4]:  

Շոկերը կարող են առաջանալ ինչպես տարերային աղետների, 
տնտեսական անսպասելի երևույթների, այնպես էլ տնտեսական քաղա-
քականություն իրականացնող մարմինների կամ տնտեսավարող սուբ-
յեկտների սխալների պատճառով: Շոկերը կարող են նախորդել ինչպես 
տնտեսական համակարգի զարգացման նոր փուլին, այնպես էլ տնտե-
սության քայքայմանն ու անկմանը: Հ.Մինսկին պնդում է, որ այն իրադար-
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ձությունները, որոնք բերում են ճգնաժամի, սկսվում են մակրոտնտեսա-
կան համակարգի համար դուրս «մղող», արտածին (էկզոգեն) «հատվա-
ծից», որը, ըստ էության, շոկն է [5]: 

Թեև մակրոտնտեսական կայունությանը և կայունացման քաղաքա-
կանությանը վերաբերող օտարերկրյա ու հայրենական հետազոտություն-
ներում հաճախ է կիրառվում «շոկ» հասկացությունը, այնուամենայնիվ, 
այդ երևույթի էական հատկանիշների մասին համընդհանուր պատկերա-
ցում գրեթե չի տրվում: 

Շոկերը նաև ներկայացվում են որպես մի իրավիճակ, երբ փաստացի 
տեղի ունեցած երևույթը տարբերվում է սպասվածից [6], ընդ որում հարկ 
է նշել, որ փաստացի իրավիճակը կարող է և՛ բացասական, և՛ դրական 
կերպով շեղվել սպասվածից: 

Բազմաթիվ հեղինակներ շոկը դիտարկել են տնտեսական համակարգի 
կառուցվածքային կապերի փլուզման տեսանկյունից և այն բնորոշել որպես 
ճգնաժամային երևույթների և տնտեսական փոփոխությունների ազդակ [7], 
[8]: Ճգնաժամի մեկնաբանումը կառուցվածքային կապերի համակարգային 
կատեգորիաներում հնարավորություն է ընձեռում տնտեսական շոկը սահ-
մանել որպես առաջին ազդակ, հրում, որը գործի է դնում ճգնաժամային 
երևույթների բազմարկչային կառուցակարգը, որի գործողության ավարտին 
ձևավորվում են տնտեսական համակարգի նոր դինամիկ բնութագրերը: 

Մ. Ֆրիդմանը շոկերը դիտարկել է որպես իրական փոփոխություններ 
առաջացնող ազդակ՝ կոչ անելով փնտրել անսպասելի և, ցանկալի է, 
մասշտաբային սոցիալ-տնտեսական կամ բնական ցնցումներ իրակա-
նացնելու «հնարավորություններ» [9]: Մինչդեռ Ռագնար Ֆրիշը շոկերը 
ներկայացրել է որպես ճգնաժամերին նախորդող երևույթ և տնտեսական 
ակտիվության պարբերաշրջանային զարգացումը դիտարկել է «ազդակա-
տարածողական» մոտեցմամբ [10]: Ըստ Բլանշարի՝ այն ինչ-որ մենք ան-
վանում ենք տնտեսական տատանումներ, շոկերի և ՀՆԱ-ի վրա դրանց 
դինամիկ էֆեկտների ազդեցության հետևանքն է [3], [2, с. 162]: Տնտեսա-
կան զարգացման պարբերաշրջանային բնույթը դիտարկվում է որպես 
տնտեսական համակարգի՝ արտաքին գործոնների ազդեցությանը կոնկ-
րետ արձագանք, որը ժամանակի ընթացքում պետք է թուլանա, եթե 
տնտեսական ակտիվության տատանումը տեղի է ունենում անփոփոխ 
տրենդի շուրջ: Գործարար ակտիվության տատանումները նորից ու նորից 
ծագում են միայն որպես նոր տնտեսական շոկերի ի հայտ գալու հետևանք: 
Շոկերի դիտարկումը՝ որպես հաջորդաբար առաջացող անկախ ազդակ-
ների շարքի, շոկերի հիմնախնդիրը դնում է տնտեսական համակարգերի 
պարբերաշրջանային զարգացումն ապահովող պատճառահետևանքա-
յին կապերի կենտրոնում: Առաջին անգամ նման տեսակետ հայտնել է Ե. 
Սլուցկին [11]: Այս տեսանկյունից շոկերը միջնորդավորում են ազգային 
տնտեսության մակրոմակարդակում առաջացած փոփոխությունների 
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պատճառներն ու դրանց հետևանքով առաջացած փոփոխությունները: 
Տնտեսական շոկերի սահմանման, բնութագրման կամ մեկնաբան-

ման բազմաթիվ մոտեցումները կարելի է ներկայացնել ինչպես լայն, այն-
պես էլ նեղ իմաստներով: Լայն իմաստով, տնտեսական շոկ կարելի է հա-
մարել հիմնարար տնտեսական փոփոխականների ցանկացած փոփո-
խություն, որը կունենա նշանակալի ազդեցություն մակրոտնտեսական 
արդյունքների կամ այնպիսի կարևոր մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
վրա, ինչպիսիք են՝ սպառումը, խնայողությունը, գործազրկությունը, գնաճը: 
Այստեղ, միգուցե առաջանա տարակարծություն այն հարցի շուրջ, թե 
արդյոք հիմնարար ցուցանիշների բոլոր փոփոխությունները կարելի է հա-
մարել շոկ, քանի որ այդ փոփոխություններն ամեն դեպքում ինչ-որ փո-
խանցումային կառուցակարգերի օգնությամբ կազդեն գնաճի, սպառման 
կամ գործազրկության ցուցանիշների վրա: Սակայն, անհրաժեշտ է ուշադ-
րություն դարձնել «նշանակալի» տերմինի վրա. այդ փոփոխությունները 
պետք է ունենան նշանակալի ազդեցություն: Կարող ենք նաև պնդել, որ 
դրանք բացակայության պայմաններում, տնտեսությունը կգտնվի իր եր-
կարաժամկետ հավասարակշիռ վիճակում, որը հնարավոր է բոլոր հիմ-
նարար փոփոխականների կայունության պարագայում (բոլոր հիմնարար 
փոփոխականները պետք է գտնվեն իրենց երկարաժամկետ հավասա-
րակշիռ մակարդակներում): Իսկ որևէ հիմնարար փոփոխականի շեղումը 
իր հավասարակշիռ վիճակից, որն իր հերթին էականորեն կազդի մյուս 
փոփոխականների վրա, ենթադրում է որևէ շոկի առկայություն:  

Հաջորդ հանգամանքը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել հիմ-
նարար փոփոխականների «փոփոխության սպասելիությունն» է: Այսինքն՝ 
կարևոր է հասկանալ, թե մակրոտնտեսական փոփոխականի արձա-
նագրված փոփոխությունը որքանով էր սպասելի: Տնտեսական շոկերը 
մեծմասամբ պատահական և անկանխատեսելի են լինում: Շոկի բուն 
էությունը դրա՝ տնտեսական համակարգի վրա արտաքին գործոնների 
ազդեցությունն իրացնելու ընդունակությունն է: Հաշվի առնելով նշված 
հանգամանքը՝ տնտեսական համակարգի վրա արտաքին միջավայրի 
ցանկացած կտրուկ, անսպասելի ազդեցություն, ըստ էության, կարելի է 
ընդունել որպես շոկ: 

Հիմնախնդրին առնչվող մասնագիտական գրականության ուսումնա-
սիրման արդյունքում  առանձնացվել են տնտեսական շոկերի հետևյալ էա-
կան հատկանիշները. տնտեսական շոկերը պատահական, անկանխատե-
սելի, անկրկնելի են, պարբերաշրջանային տատանումներ առաջացնող 
գործոններ են, ունեն ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական երանգ, 
տնտեսական համակարգին ստիպում են փոխվել, միջնորդավորում են ազ-
գային տնտեսության մակրոմակարդակում առաջացած փոփոխություննե-
րի պատճառներն ու դրանց հետևանքով առաջացած փոփոխությունները, 
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դրսևորվում են տնտեսության վրա տարածվելու կոնկրետ կառուցակար-
գերով, ազդեցության հետևանքների դրսևորման տևականությամբ:  

Այսպիսով, տնտեսական շոկն ազդակ է, հիմնարար տնտեսական 
փոփոխականների հանկարծակի, անկանխատեսելի փոփոխություն, որը, 
խաթարելով տնտեսական համակարգի բնականոն գործունակությունը, 
նշանակալի ազդեցություն է ունենում մակրոտնտեսական կայունությունը 
բնութագրող ցուցանիշների վրա, փոխանցումային կառուցակարգով 
խախտում է տնտեսական հավասարակշռությունը, հանգեցնելով տնտե-
սական համակարգի որակական, գլոբալ ու խորը փոխակերպումների: 

Տնտեսական շոկերը մակրոտնտեսական մոդելներում ներկայացվում 
են որպես ավտոռեգրեսիվ գործընթացներ, և բնականաբար, որքան մե-
կին ավելի մոտ է լինում ավտոռեգրեսիայի գործակիցը, այնքան ավելի 
դանդաղ է «կլանվում» կամ «մարում» տվյալ շոկը, և հետևաբար, տարբեր 
է լինում մակրոտնտեսական քաղաքականության արձագանքը:  

Տնտեսական քաղաքականության մշակման տեսանկյունից չափա-
զանց կարևոր են տնտեսական շոկերի ծագման աղբյուրների, ազդեցութ-
յան ուղղությունների բացահայտումն ու շոկերի ազդեցության հարատ-
ևության գնահատումը: Մակրոպրուդենցիալ և ակկոմոդատիվ քաղաքա-
կանություն վարող մարմինների արձագանքը կախված է հատկապես այս 
հարցերին տրված գնահատականներից: Դասակարգման հիմքում դրվել 
է տնտեսական շոկերի՝ պարբերաշրջանային տատանումներ առաջաց-
նող հիմնական գործոններ լինելու հանգամանքը:  

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ եթե բարենպաստ 
շոկն ուժգին է և մասշտաբային, ապա կարող է առաջ բերել լավատեսա-
կան սպասումներ և դրանց շնորհիվ մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
բարելավում` ներդրումային բում, շահույթների ավելացում, տնտեսական 
աճ: Որպես այդպիսի օրինակներ, նշվում են Ճապոնիայի տնտեսական 
վերելքը, Արևելյան Ասիայի երկրների «հրաշքը, «նոր ամերիկյան տնտե-
սությունը» [4], [2, с. 36]: Մեր կողմից կարող ենք ավելացնել 2018 թ. ապ-
րիլ-մայիսյան քաղաքական իրադարձությունները ՀՀ-ում, դրանց ժողովր-
դի լայն զանգվածների մանակցությունն ու դրանց արդյունքում ձևավոր-
ված լավատեսական սպասումները: Նշված դեպքերից յուրաքանչյուրը 
կապված է փոփոխվող տնտեսական պայմանների, միջավայրի նկատ-
մամբ լավատեսական սպասումների և դրանց իրականացման հետ: 

Կարծում ենք, կենսունակ է նաև այն տեսակետը, որ և դրական և, առավել 
ևս, բացասական շոկերն անբարենպաստ են, քանի որ ստեղծում են լրացուցիչ 
տատանողականություն՝ դրանով մեծացնելով ապագա անորոշությունը և որո-
շակիորեն ապախարսխելով տնտեսվարող սուբյեկտների սպասումները: 

Շոկերը խմբավորել ենք հետևյալ կերպ. 
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Առաջարկի շոկեր. այնպիսի պատահարներն են, որոնք տնտեսութ-
յան որոշ ճյուղերի թողարկումը դարձնում են ավելի ծախսատար (բացա-
սական շոկի պարագայում) կամ ընդհանրապես անհնար: Այսպիսի շոկե-
րի թվին կարելի է դասել բնական աղետները, կարևորագույն հումքային 
ապրանքների գների էական փոփոխութուննները, ինչպես նաև մարդա-
ծին դեպքերը: 

Որոշ դեպքերում, առաջին հայացքից այդքան էլ դյուրին չէ գնահա-
տել, թե տվյալ պատահարը՝, առաջարկի՞, թե՞ պահանջարկի շոկ է: Առա-
ջարկի շոկի պարագայում համախառն թողարկումը և գնաճը շարժվում են 
հակառակ ուղղություններով: Մակրոտնտեսական քաղաքականություն 
վարելու տեսանկյունից սա որոշակի խնդիրներ է առաջացնում՝ հակա-
պարբերաշրջան լինելու առումով: Եթե վարվի զսպող քաղաքականութ-
յուն, ապա կնվազի գնաճը, բայց ավելի կխորանա բացասական ՀՆԱ ճեղ-
քը, հակառակ դեպքում, գնաճը կարող է դառնալ անվերահսկելի: Այս 
պատճառով, հաճախ կենտրոնական բանկերը չեն արձագանքում առա-
ջարկի շոկերին: Իհարկե սա կախված է նաև շոկի չափից, հարատևութ-
յունից, ինչպես նաև երկրորդային ազդեցությունների գնահատականնե-
րից: 

Պահանջարկի շոկեր. այն տնտեսական պատահարներն են, որոնց 
արդյունքում արձանագրվում են անսպասելի (հանկարծակի, անկանխա-
տեսելի) և միևնույն ժամանակ նշանակալի փոփոխություններ սպառողա-
կան ծախսումներում: Պահանջարկի շոկերի առաջացման աղբյուրները 
բազմազան են՝ դրանք կարող են առաջանալ ինչպես արտաքին միջավայ-
րում, այնպես էլ ներքին տնտեսությունում: Առավել խորքային առումով 
այս շոկի բնույթը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է վերհանել այն բո-
լոր գործոնները, որոնք ազդում են տնային տնտեսությունների և ֆիրմա-
ների որոշումների կայացման վրա: Մասնավորապես, այն բոլոր գործոն-
ները, որոնք ազդում են տնային տնտեսությունների միջժամանակային 
փոխարինման (սպառման և խնայողության միջև ընտրություն կամ սպա-
ռումը տարբեր ժամանակահատվածների միջև բաշխելու որոշում) որոշ-
ման կայացման վրա, ըստ էության, կարող են առաջացնել պահանջարկի 
շոկեր: Այս որոշումների կայացման ընթացքում էական նշանակություն են 
ստանում իրական տոկոսադրույքների ճեղքը (իրական տոկոսադրույք, 
գնաճային սպասումներ, չեզոք տոկոսադրույք) և սպառման առաձգակա-
նությունը տոկոսադրույքից: Կարևորվում է նաև տարբեր հիմնարար փո-
փոխականների ապագա արժեքների վերաբերյալ սպասումների ազդե-
ցությունը, որոնք ազդելով գնաճային սպասումների վրա իրենց արտացո-
լումը կգտնեն նաև սպառման և խնայողության վերաբերյալ որոշումների 
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կայացման գործընթացում: Ի տարբերություն առաջարկի շոկերի՝ պա-
հանջարկի շոկերը համախառն արդյունքի և գնաճի վրա ունենում են նույն 
ուղղությամբ ազդեցություն: Այս պարագայում, տնտեսական քաղաքակա-
նություն իրականացնող մարմինների գործողություններն ավելի միանշա-
նակ են՝ պետք է վարել հակապարբերաշրջանային դրամավարկային կամ 
հարկաբյուջետային քաղաքականություն: 

Ֆինանսական շոկեր. ֆինանսական շուկայում առաջացող այն «պա-
տահարներն» են, որոնք ունենում են էական և անսպասելի ազդեցություն 
այդ հատվածի իրացվելիության վրա: Ընդհանրապես, ֆինանսական շո-
կերի առաջացման գործում էական նշանակություն են ունենում մարդ-
կանց սպասումները: Ֆինանսական համակարգի վրա շոկային ազդե-
ցություն կարող է ունենալ որևէ տեղեկատվություն (նույնիսկ, եթե այն չա-
փազանցված է կամ կեղծ), որը շատ արագ տարածվելով ստեղծում է որո-
շակի խուճապ, որի արդյունքում տնտեսական գործակալների վարքի փո-
փոխության հետևանքով համակարգում առաջանում են իրացվելիության 
խնդիրներ: Հաճախ նաև ֆինանսական համակարգի ընդամենը մեկ կամ 
մի քանի ոչ էական հաստատություններում առաջացած խնդիրներն առա-
ջացնում են անվստահություն ընդհանուր համակարգի նկատմամբ (օբյեկ-
տիվ1 և սուբյեկտիվ պատճառներով)՝ նորից ստեղծելով խուճապային ի-
րավիճակ, որը կարող է ունենալ ահռելի հետևանքներ: 

Ֆինանսական համակարգի շոկերին պատշաճ արձագանքելը բավա-
կանին դժվար է: Այս պարագայում հարկավոր է գնահատել, թե որքան 
նշանակալի է ամբողջ ֆինանսական համակարգի համար այն հաստա-
տությունը, որում առաջացել են որոշակի խնդիրներ, ինչքանով է այն փոխ-
կապված մյուս բանկերի կամ ֆինանսական այլ հաստատությունների հետ, 
այսինքն՝ որքանով է ռիսկը համակարգային: Պետք է նաև ուշադրություն 
դարձնել, որ, ըստ էության, կենտրոնական բանկն ունի նաև «վերջին ատ-
յանի վարկառուի» գործառույթ, ինչը ենթադրում է օժանդակություն այն 
բանկերին, որոնք կանգնած են սնանկացման առաջ, ինչպես օրինակ նկա-
տեցինք բազմաթիվ զարգացած երկրներում՝ վերջին ֆինանսական ճգնա-
ժամի տարիներին: Սակայն, այս պարագայում առաջանում է «բարոյական 
ռիսկի խնդիր», այսինքն բանկերը նախապես վստահ լինելով, որ խնդիր-
ներ ունենալու դեպքում կենտրոնական բանկը իրենց ֆինանսապես կօգնի, 
վարում են ավելի ռիսկային տնտեսական գործունեություն և արդյունքում 

                                            
1 Ֆինանսական համակարգի բոլոր օղակները և հաստատությունները միմյանց 

սերտորեն փոխկապված են: 
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բախվում են խնդիրների1: Հակառակ դեպքում, աջակցություն չցուցաբերե-
լով սնանկացող բանկին, կենտրոնական բանկը նախադեպ է ստեղծում, 
որը բանկերին ստիպում է ապագայում վարել ավելի զգուշավոր, հավասա-
րակշռված քաղաքականություն: 

Տնտեսագետների շրջանում ընդունված է եղել այն տեսակետը, որ ֆի-
նանսական գործոնները գործարարության պարբերաշրջանում կարևոր 
չեն, սակայն 2008 թ.համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնա-
ժամն ակնհայտ դարձրեց այն, որ ֆինանսական պարբերաշրջանը մակ-
րոտնտեսական դինամիկայի մեջ ավելի մեծ դեր է խաղում, քան ակնկալ-
վում էր: Այն հիմնականում վերաբերում է բանկային ճգնաժամերին և 
մակրոտնտեսական խոշոր խնդիրներին [12]: Հետազոտությունների արդ-
յունքները ցույց են տալիս, որ ֆինանսական շոկը դարձել է մակրոտնտե-
սական տատանումների հիմնական շարժիչ ուժը, հատկապես, ֆինանսա-
կան անկայունության ժամանակ [13]:  

Ամերիկյան հիպոթեքային վարկավորման շուկայում սաղմնավորված 
գլոբալ ֆինանսական շոկը խախտեց ոչ միայն համաշխարհային ֆինան-
սական շուկաների հավասարակշռությունը, այլև անհաշվեկշռեց աշխար-
հի բոլոր երկրների տնտեսական համակարգերը: Շուկան չկարողացավ 
ֆինանսական շոկի կործանարար ազդեցությունից հետո օպերատիվ կեր-
պով վերականգնել մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը: Վերջին 
ֆինանսական ճգնաժամից հետո ավելի կարևորվեց ֆինանսական հա-
մակարգի կայունության հիմնախնդիրը: Բազմաթիվ երկրներում ֆինան-
սական համակարգի կայունության հիմնախնդիրը դրվեց գների կայու-
նության հիմնախնդրի հետ նույն հարթության վրա2: Այս համատեքստում, 
գնալով ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում մակրոպրուդենցյալ քաղա-
քականության գործիքակազմի զարգացմանը և օգտագործմանը: 

Միգուցե որոշակի վերապահումներով, ֆինանսական շոկերի թվին 
կարելի է դասել նաև «հանկարծակի կանգերը»։ Սրանք այն դեպքերն են, 
երբ որոշակի սպասումների կամ ռիսկերի վերագնահատման արդյուն-
քում անսպասելիորեն և շատ կտրուկ փոխվում են կապիտալի (հիմնակա-

                                            
1 Շատ տնտեսագետների կարծիքով, հենց նախադեպ չստեղծելու պատճառով էր, որ 

ԱՄՆ ԴՊՀ-ն ֆինանսական որևէ օժանդակություն (օրինակ չաշխատող ակտիվների գնում 
և այլն) չցուցաբերեց, և աշխարհի խոշորագույն բանկերից մեկը (ավելի քան 600 մլրդ. 
դոլար ակտիվներով և ավելի քան 25000 աշխատակիցնրով)՝ «Lehman Brothers»-ը, 2008 
թ. սեպտեմբերի 15-ին հայտարարեց իր սնանկացման մասին: 

2 2018թ. ապրիլի 9-ից, համաձայն 2015թ. իրականացված Սահմանադրական 
փոփոխությունների (հոդված 200.2), գների կայունության հիմնական նպատակին 
զուգահեռ՝ ֆինանսական կայունությունը ևս դարձավ ՀՀ կենտրոնական բանկի 
հիմնական նպատակ:  
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նում «տաք» կամ կարճաժամկետ/սպեկուլյատիվ) հոսքերը: Այսպիսի իրա-
վիճակ արձանագրվեց վերջին ֆինանսական ճգնաժամի սկզբում, երբ 
կապիտալը զարգացող (կամ զարգացած, բայց համեմատաբար ավելի 
ռիսկային) տնտեսություններից շատ արագ սկսեց հոսել դեպի զարգա-
ցած, առավել ոչ ռիսկային տնտեսություններ: 

Վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ եվրոպական ութ երկր-
ների1 10 տարի մարման ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի եկամտա-
բերություններն ամսական կտրվածքով՝ 1993 թ. հունվար-2019 թ. սեպ-
տեմբեր ժամանակահատվածում էականորեն տարբեր են 90-ականնե-
րին, սակայն դանդաղ զուգամիտվում են մինչ 2000-ականների սկիզբ՝ 
պայմանավորված միասնական արժույթի անցմամբ [14]:  

Ըստ էության երկրների միջև տոկոսադրույքների տարբերություննե-
րը ձևավորող գործոններ են գնաճային սպասումների, փոխարժեքային 
սպասումների միջև տարբերությունները և երկրին ներհատուկ ռիսկը 
(ռիսկ հավելավճար)։ Այսպիսով, միասնական արժույթի անցնելուց հետո, 
կարելի է ասել չեզոքանում են նշած առաջին երկու գործոնների ազդե-
ցությունները և օրինակ՝ Գերմանիայի և Հունաստանի երկարաժամկետ 
տոկոսադրույքները պետք է պայմանավորվեին Գերմանիայի նկատմամբ՝ 
Հունաստանի ռիսկ հավելավճարով, որը իր հերթին պայմանավորված է 
բազմաթիվ գործոններով, մասնավորապես երկրի ենթակառուցվածք-
ների և ինստիտուտների, վարվող տնտեսական քաղաքականությունների 
որակով, պարտքային բեռով, աշխարհաքաղաքական կայունությամբ և 
այլն: Սակայն «նորմալ» ժամանակներում սովորաբար ներդրողները թե-
րագնահատում են զարգացող կամ համեմատաբար ավելի քիչ զարգա-
ցած երկրների ռիսկը և Հունաստանի ու Գերմանիայի տոկոսադրույքները 
միմյանցից չնչին էին տարբերվում մինչ ֆինանսական ճգնաժամը: Իրա-
վիճակը կտրուկ փոխվեց ֆինանսական շոկից հետո, ներդրողները շատ 
արագ վերագնահատեցին երկրների ռիսկերը և նաև վատատեսական 
սպասումների առկայության պայմաններում, սկսեցին արագորեն վերա-
կառուցել իրենց պորտֆելները: Արդյունքում, փոխվեցին կապիտալ հոս-
քերի ուղղությունները, մասնավորապես Հունաստանից, Իսպանիայից 
Պորտուգալիայից, որոնք իհարկե ավելի ռիսկային էին, դեպի Գերմանիա, 
Նիդեռլանդներ, սկանդինավյան երկրներ, Շվեյցարիա և այլ «ոչ ռիսկա-
յին» երկրներ, ինչի արդյունքում տոկոսադրույքները էականորեն բարձ-
րացան առաջին խումբ երկրներում, իսկ երկրորդ խմբում նույնիսկ որո-
շակիորեն նվազեցին և երկների միջև ռիսկ հավելավճարները դանդաղո-
րեն ճշգրտվեցին հետագա մի քանի տարիների ընթացքում։ 

                                            
1  Ավստրիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Հունաստան, Իտալիա, 

Նիդեռլանդներ, Պորտուգալիա 
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Վերջին մի քանի տարիների մակրոտնտեսական հարաբերական կա-
յունության պարագայում («նորմալ» ժամանակներ), երկրների միջև ռիսկ 
հավելավճարները էականորեն նվազել են։ 2019 թ. սեպտեմբերի վերջի 
դրությամբ՝ Գերմանիայի և Հունաստանի 10-տարիանոց պարտատոմսե-
րի եկամտաբերությունների տարբերությունը` «ռիսկ հավելավճարը» կազ-
մել է մոտ 2%, տարեսկզբի ավելի քան 4%-ի դիմաց։  

Ինստիտուցիոնալ շոկեր. նման շոկեր են ինստիտուտների փոփո-
խությունները, որոնք դրսևորվում են ուղղակիորեն տնտեսական գործու-
նեության վրա ազդող օրենքների, ընթացակարգերի, կանոնների, նորմե-
րի փոփոխությունների միջոցով:  

Ինստիտուցիոնալ շոկերը հիմնականում կապված են էկզոգեն 
(արտածին) գործոնների հետ` բաց ռեժիմում երկրի գործառելու նոր կա-
նոնների ներդրման հետ, ինչը պայմանավորված է երկրի անդամակցութ-
յամբ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների: Գործընկեր երկրնե-
րի տնտեսական դրության վատթարացումը` պայմանավորված այդ երկր-
ների նկատմամբ կիրառվող քաղաքական և տնտեսական պատժամիջոց-
ներով, կարող է հզոր առևտրային, ներդրումային, կապիտալի և տրանս-
ֆերտների հոսքերի գծով շոկերի պատճառ լինել:  

Ինստիտուցիոնալ ուժգին շոկ է երկրի ներսում քաղաքական և տնտե-
սական իշխանական մարմինների հեղափոխական փոփոխությունը, որն 
ուղեկցվում է կարևորագույն ինստիտուտների` կառավարության կառուց-
վածքի, օրենքների, «կանոնների», ձևավորված օրինական և «ոչ ֆորմալ» 
փոխհարաբերությունների փոփոխությամբ: Տնտեսական և ինստիտու-
ցիոնալ շոկերը բերում են զարգացման ձևավորված հետագծի զգալի փո-
փոխությունների: Ընդ որում՝ դիտարկվող ցուցանիշները և պարամետրե-
րը կարող են ոչ միայն վատանալ, այլև բարելավվել: ՀՀ տնտեսության 
համար ինստիտուցիոնալ շոկեր են համարվել քաղաքական իրավիճակի 
փոփոխությամբ պայմանավորված` կառավարության և տնտեսական իշ-
խանության մարմինների կառուցվածքի և գործառույթների փոփոխութ-
յունները, ՀՀ միացումն ԱՀԿ-ին, Մաքսային միությանը, ԵԱՏՄ անդամ 
դառնալը: Ինստիտուցիոնալ շոկ է նաև տնտեսության արձագանքը նոր 
ինստիտուտների ներդրմանը, որոնց հարմարվելը պահանջում է արմա-
տական փոփոխություններ:  

Քաղաքականության շոկեր. տնտեսական քաղաքականությունների 
որոշակի նշանակալի փոփոխությունները կարելի է համարել մակրոտնտե-
սական քաղաքականության շոկեր։ Ընդ որում՝ այս փոփոխությունները կա-
րող են լինել սպասելի և անսպասելի, կամ ըստ էության փոփոխությունների 
սպասված մասը՝ մեծմասամբ արդեն իր ազդեցությունը թողած է լինում մակ-
րոտնտեսական փոփոխականների վրա՝ մինչ դե ֆակտո փոփոխությունը։ 
Առավել շոկային ազդեցություն թողնում է փոփոխության անսպասելի մասը, 
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որոնց ազդեցությամբ մակրոտնտեսական փոփոխականները (հիմնակա-
նում գնային՝ տոկոսադրույքներ, փոխարժեք, գներ, աշխատավարձներ) 
ճշգրտվում են արագ՝ ձևավորելով նոր կարճաժամկետ հավասարակշռութ-
յուն։ Այսպիսի անսպասելի կամ շոկային փոփոխությունները հաճախ քաղա-
քականություն մշակող մարմինների կողմից իրականացվում են կանխամ-
տածված և տնտեսության վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում ամբողջա-
կան պահանջարկի վրա ազդեցության արդյունքում։ 

Շոկերի հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված պետության ակկոմոդա-
ցիոն քաղաքականության համարժեք գործիքների ընտրությունը բավակա-
նին բարդ է, քանի որ փոխվում է ծախսերի բազմարկիչների մեծությունը, 
դանդաղում է տնտեսական գործակալների` ինստիտուցիոնալ միավորների 
արձագանքը, երկարում են միջոցառումների մշակման և որոշումների ըն-
դունման լագերը: Այդ պատճառով շոկերի ազդեցության ժամանակահատ-
վածներում նպատակահարմար է ավտոմատ ֆինանսական կայունարարնե-
րի կամ «տնտեսական կանոնների» կիրառումը: Վերջիններս գործում են 
ինքնավար ռեժիմում, «հակադարձ կապի» սկզբունքի հիման վրա, դրանց 
հետևանքներն ավելի մեղմ են, քան տնտեսական իշխանության մարմիննե-
րի դիսկրեցիոն միջամտությունը: Այդպիսի «կանոնների» ստեղծումը և կի-
րառումն արդիական և արդյունավետ է այն փուլում, երբ տնտեսությունը 
գտնվում է ստանդարտ ռեժիմում (ոչ շոկի պայմաններում):  

Փոքր բաց տնտեսության օրինակով, նորքեյնսյան միջավայրում 
(պարզ դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդել) 
ներկայացվում է դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը 
տնտեսության իրական հատվածի վրա [15]: Էականորեն կրճատելով փողի 
առաջարկը տնտեսությունում՝ կենտրոնական բանկը գեներացնում է բա-
ցասական դրամավարկային շոկ, որը իր հերթին, կարճաժամկետում, 
գների (գնաճային սպասումների որոշակի իներցիա) կոշտության արդ-
յունքում ազդում է նաև իրական տոկոսադրույքի վրա, որն էլ ազդելով 
սպառման և խնայողությունների միջև որոշումների կայացման վրա, ազ-
դում է համախառն թողարկման վրա՝ ստեղծելով ՀՆԱ բացասական ճեղք 
(սա էլ իր հերթին զսպում է գնաճը)։ Աստիճանաբար, գների և գնաճային 
սպասումների ճշգրտմանը զուգահեռ, իրական տոկոսադրույքը վերա-
դառնում է իր նախկին մակարդակին, իսկ թողարկման բացասական ճեղքը 
փակվում է։ Տնտեսության՝ նախկին մակարդակին վերադառնալու արա-
գությունը մեծապես պայմանավորված է գների կոշտության աստիճանից։ 

Տեխնոլոգիական շոկեր. հաճախ նույնացվում են արտադրողակա-
նության շոկերի հետ, այսինքն՝ սրանք այնպիսի «իրադարձություններ» են 
(նոր հայտնագործություններ, նոր մեթոդների մշակում, գիտելիքների յու-
րացում), որոնք բարձրացնում են աշխատուժի արտադրողականությունը 
կամ կապիտալի հատույցը։ Տեխնոլոգիական շոկերը գործնականում 
միակողմանի են՝ դրական ուղղվածության։ Տեխնոլոգիական շոկերը 
մշտապես կարելի է ընկալել որպես դրական երևույթ, քանի որ դրանք 



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

81 

ազդում են տնտեսության երկարաժամկետ կայուն մակարդակների վրա՝ 
մեծացնելով տնտեսությունների ներուժը և ըստ էության առաջացնում են 
գնանկումային ճնշումներ՝ բարձրացնելով իրական չեզոք տոկոսադրույքը 
(բարձրանում է կապիտալի սահմանային հատույցը և հետևաբար իրա-
կան տոկոսադրույքը) և նվազում են ֆիրմաների սահմանային ծախսերը։  

Ներկայացնենք տեխնոլոգիական շոկի փոխանցումային կառուցա-
կարգը տնտեսության իրական հատվածի վրա [15], [2, p. 55]: Շոկի արդ-
յունքում բարձրանում է ներուժային ՀՆԱ-ն, ընդ որում՝ ավելի մեծ չափով, 
քան ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է 
ՀՆԱ բացասական ճեղք՝ առաջացնելով գնանկումային ճնշումներ։ Այս 
դեպքում նույնիսկ ԿԲ խթանող քաղաքականությունը (գնաճը իր նախկին 
մակարդակին բերելու նպատակով այն ավելացնում է փողի առաջարկը՝ 
կարճաժամկետում ազդելով տոկոսադրույքների և թողարկման վրա) բա-
վարար չի լինում կարճաժամկետում ՀՆԱ բացասական ճեղքը փակելու 
համար։ Արդյունքում, տեխնոլոգիական շոկն ունենում է երկարաժամկետ 
ազդեցություն, ինչպես տոկոսադրույքների, այնպես էլ զբաղվածության ու 
համախառն թողարկման վրա և երկարաժամկետում տնտեսությունը գա-
լիս է հավասարակշռության նոր մակարդակի։ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КНАРИК ВАРДАНЯН, ГАЯНЕ АВАГЯН, ЛУСИНЕ МХИТАРЯН 

Армянский государственный экономический университет 
 

В статье прокомментированы взгляды на природу экономических 
шоков в экономической литературе, способы и механизмы воздействия 
шоков на экономику, а также дано полное всеобъемлющее определе-
ние экономических шоков. Изучение представленной в экономической 
литературе источников экономических шоков и способов их выражения, 
позволило провести классификацию экономических шоков, поставив на 
основе то, что экономические шоки являются основными факторами, 
вызывающими периодические колебания. 

Ключевые слова: Внешние, внутренние, институциональные, тех-
нологические шоки, классификация, механизм передачи, макроэконо-
мическая стабильность. 
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The article expounds the viewpoints on the nature of economic shocks 

in the economic literature, the ways and mechanisms of their impact on the 
economy. It also gives a brief and comprehensive definition of economic 
shocks. The examination of different approaches to the sources of economic 
shocks and their ways of expression has allowed us to give a classification 
of economic shocks based on the fact that economic shocks are the main 
factors in causing periodic fluctuations. 
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ՀՏԴ 338:378 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ 
ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 

 
 

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ բուհերի ռազմավարական կա-
ռավարման մոդելը, որի գործառականությունը դիտարկվել է ռազ-
մավարական կառավարման փուլերի իրականացման ու դրանց բա-
ղադրիչների փոխազդեցության գործընթացներում՝ հաշվի առնելով 
բուհերի գործունեության արդյունավետության կարևորությունը և մր-
ցունակության ապահովման արդի հիմնախնդիրները: Այդ մոդելի 
արդյունավետ գործառման միջոցով բուհերը կարող են զգալի կեր-
պով բարելավել գործունեության առանցքային ցուցանիշները: 

Բանալի բառեր. ռազմավարական կառավարում, ռազմավարա-
կան կառավարման մոդել, ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականություն, ռազմավարություն, ռազմավարական նպատակ:  
 

Գիտելիքահենք տնտեսության, աշխատանքի և կրթության շուկանե-
րի զարգացման միտումները ձևավորում են երկրի զարգացման երկարա-
ժամկետ հեռանկարներ, որոնց իրականացման հանձնառությունը կրող 
կարևոր դերակատարներից են ՀՀ բուհերը: Վերջին երկու տասնամյակ-
ներում գիտելիքահենք տնտեսության, տեղեկատվական ու հաղորդակց-
ման տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման և կրթության զանգվա-
ծայնացման պայմաններում շարունակաբար ընդլայնվում է բուհերի գոր-
ծառույթների և գործունեության շրջանակը: Այս իրողությունները բուհե-
րին առաջադրում են ռազմավարական կառավարման ժամանակակից 
մոտեցումների, սկզբունքների ու գործիքների կիրառում՝ ընդգրկելով բու-
հերի ռազմավարական և գործառնական կառավարման գործընթացների 
վերափոխումներ, տնտեսության ճյուղերի համար մասնագետների պատ-
րաստման և գիտելիքի ստեղծման, փոխանցման ու տարածման գործա-
ռույթների բարեփոխումներ, ինչպես նաև բուհերի մրցունակության ու 
գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու գիտելիքահենք 
տնտեսության զարգացումը խթանող այլ առանցքային գործառույթներ: 

Մրցակցային կրթական միջավայրում ՀՀ բուհերը պետք է վերանա-
յեն իրենց առաքելություններն ու գործառույթների շրջանակները, շարու-
նակաբար կատարելագործեն ռազմավարական կառավարման իրենց 
սկզբունքներն ու մոտեցումները, վերափոխեն ռազմավարական կառա-



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

85 

վարման գործող համակարգերն ու գործընթացները, կառավարման մե-
թոդներն ու գործիքները, տեխնոլոգիաներն ու կառուցակարգերը, խթա-
նեն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը: Այս համատեքս-
տում ՀՀ բուհերի ռազմավարական արդյունավետ կառավարումը միտ-
ված է առկա հիմնախնդիրների վերհանմանն ու լուծմանը և բուհերի գոր-
ծունեության կայուն զարգացմանը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ սույն 
հոդվածում քննարկվում են այն հիմնական նախադրյալները, որոնք հիմք 
են հանդիսանում ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականության և դրա միջոցով կառավարման մի շարք խնդիրների 
լուծման համար: ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառնականության դրույթները դուրս են բերվել կառավարման ոլոր-
տին առնչվող մասնագիտական գրականության և 2011-2020 թթ. ժամա-
նակահատվածում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ստացած ՀՀ 
պետական և ոչ պետական քսան բուհերի ռազմավարական կառավար-
ման համակարգերի ուսումնասիրման ու վերլուծության արդյունքում: 

Ռազմավարական կառավարման մոդելը կազմակերպության կազ-
մակերպաիրավական ձևից բխող ռազմավարական կառավարման հա-
մակարգ է, որի բաղադրիչների համակցումն ու փոխազդեցությունն ա-
պահովում են կազմակերպության առաքելության, կանոնադրական նպա-
տակների և գործառույթների իրականացումը: Ռազմավարական կառա-
վարման մոդելի առանցքային բաղադրիչներն են կազմակերպության ա-
ռաքելությունը, կանոնադրությունը, կազմակերպաիրավական ձևն ու կա-
ռուցվածքը, արժեքներն ու նորմերը, ռազմավարությունը (ռազմավարա-
կան նպատակներն ու խնդիրները), քաղաքականությունը (չափանիշներ, 
ուղենիշներ), ռազմավարական կառավարման սկզբունքներն ու մոտե-
ցումները, գործիքներն ու մեթոդները, կառավարման գործընթացները, 
ռազմավարական, մարտավարական ու կառավարչական որոշումները: 
Ռազմավարական կառավարման մոդելի նշված փոխկապակցված բա-
ղադրիչների արդյունավետ գործառման միջոցով կազմակերպությունը 
կարող է ապահովել գործունեության երկարաժամկետ ու կայուն զարգա-
ցում և ձեռք բերել մրցակցային առավելություն: 

Ռազմավարական կառավարման մոդելի գործառականությունը 
մոդելի բաղադրիչների փոխազդեցության, ռազմավարական կառավար-
ման գործընթացների իրականացման հատկանիշն է, որը բնութագրում է 
կառուցվածքային միավորների կողմից կազմակերպության ռազմավա-
րության և գործառույթների կատարման արդյունավետության մակարդա-
կը, կազմակերպական կառուցվածքի ճկունության և պաշարների բաշխ-
ման ու օգտագործման նպատակայնության աստիճանը: Բուհերի ռազմա-
վարական կառավարման մոդելի գործառականությունն ապահովվում է 
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ռազմավարական կառավարման չորս փոխկապակցված փուլերի հաջոր-
դական իրականացմամբ և գործունեության առանցքային արդյունքների 
գնահատմամբ: 

Ռազմավարական կառավարումը հիմնականում իրականացվում է 
հետևյալ չորս հաջորդական փուլերով` 1) ռազմավարական պլանավո-
րում, որը ներառում է կազմակերպության ռազմավարության՝ տեսլականի, 
առաքելության, ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների մշակումը 
և հաստատումը` հաշվի առնելով կազմակերպության կանոնադրական 
նպատակները, գործառույթներն ու արժեքները, 2) ռազմավարության 
իրականացում, որը ներառում է կազմակերպության ռազմավարության 
(ռազմավարական ծրագրի) նպատակներից, խնդիրներից ու կազմակեր-
պական կառուցվածքից բխող գործողությունների իրականացումը և կառա-
վարման համակարգի գործառումը` համապատասխան պաշարների 
բաշխմամբ ու օգտագործմամբ, 3) ռազմավարության վերահսկում և 
գնահատում, որը ներառում է ռազմավարության իրականացման գործըն-
թացների և գործառությունների վերահսկումը, գործունեության արդյունք-
ների չափումն ու ռազմավարության իրականացման արդյունավետության 
գնահատումը, 4) ռազմավարության բարելավում, որը ենթադրում է ռազ-
մավարության գնահատման արդյունքների հիման վրա ընթացիկ ռազմա-
վարության բարելավումը: Ռազմավարական կառավարման մոդելի արդ-
յունավետ գործառման նպատակով կազմակերպությունները կիրառում են 
ռազմավարական կառավարման տարբեր գործիքներ ու կառուցակարգեր՝ 
միտված իրենց գործունեության շարունակական զարգացմանը:  

Ռազմավարական կառավարումը բնորոշվում է որպես` 
• կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման՝ տեսլակա-

նի, առաքելության, ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների սահ-
մանման, ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնների, ներառյալ 
մրցակցային դաշտի ուսումնասիրության, հիմնախնդիրների թիրախա-
վորման, ինչպես նաև ռազմավարության իրականացման, վերահսկման, 
գնահատման և բարելավման փոխկապակցված գործընթացների ամբող-
ջություն, 

• բազմափուլ կառավարման համակարգ, որի բաղադրիչների արդ-
յունավետ գործառմամբ կազմակերպությունն իրականացնում է իր կանո-
նադրական գործառույթները և ռազմավարական (երկարաժամկետ) 
նպատակները, միջնաժամկետ ծրագրերն ու կարճաժամկետ գործողութ-
յունները՝ ապահովելով կազմակերպական կառուցվածքի ճկունությունը և 
պաշարների հասանելիությունը, 
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• կազմակերպության ռազմավարական կառավարման սկզբունքնե-
րի ու մոտեցումների, գործիքների ու մեթոդների համախումբ, որը նպա-
տակաուղղված է կազմակերպության գործառույթների, գործառություննե-
րի և գործընթացների իրականացմանը, 

• ռազմավարական, մարտավարական և կառավարչական որոշում-
ների ընդունման համակարգ, որը նպատակաուղղված է կազմակերպութ-
յան ռազմավարական զարգացմանը, մրցունակության բարձրացմանը, 
ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, ճգնաժամային իրավիճակների 
ազդեցության նվազեցմանը և գործունեության արդյունավետության 
ապահովմանը, 

• պաշարների հայթայթում, բաշխում և իրաչափ օգտագործում, 
որոնց արդյունքում կազմակերպությունն ապահովում է իր գործունեութ-
յան արդյունավետությունը և շարունակական զարգացումը, ինչպես նաև 
կազմակերպության ռազմավարական առաջնահերթությունների ու ար-
տաքին միջավայրի գործոնների փոխկապակցումը և այդ գործոնների 
ազդեցության նկատմամբ կազմակերպության դիմակայունության բարձ-
րացումը, 

• ռազմավարական փոփոխությունների պարբերական գործընթաց-
ներ, որոնք կարող են փոփոխության ենթարկել կազմակերպության ռազ-
մավարությունը, գործունեության շրջանակը և կազմակերպական կա-
ռուցվածքը, 

• կազմակերպության կայուն զարգացում, որը բխում է կազմակեր-
պության ռազմավարության և պետական ու ոլորտային ներքին քաղաքա-
կանությունների արդյունավետ իրականացումից: 

Արդյունավետ ռազմավարական կառավարման միջոցով կազմակեր-
պությունը. 

• թիրախավորում է կազմակերպության առաքելության ու ռազմա-
վարության իրականացման գործընթացները և օժանդակում է կազմա-
կերպության ղեկավարությանը՝ հասկանալու կազմակերպության առկա 
վիճակն ու հիմնախնդիրները և սահմանելու կազմակերպության ռազմա-
վարական նպատակներն ու խնդիրները, 

• գնահատում է կազմակերպության ներունակությունը և մարդկային 
ներուժի կարողությունները, թիրախավորում է ուժեղ ու թույլ կողմերը և 
հիմք է ստեղծում ռազմավարական առաջնահերթությունների ու նպա-
տակների արդյունավետ իրականացման համար, 

• նախապատրաստում է կազմակերպության պաշարների ու միջոց-
ների իրաչափ բաշխման ու օգտագործման գործընթացները՝ միտված 
սահմանված նպատակների իրականացմանը, 
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• օժանդակում է կազմակերպությանը բացահայտելու և վերլուծելու 
արտաքին վտանգները, դիմակայելու արտաքին միջավայրի գործոնների 
բացասական ազդեցությանը և կառավարելի դարձնելու ռիսկերը, 

• հնարավորություն է տալիս կազմակերպությանը դրսևորելու 
պրոակտիվ մոտեցում իր կանոնադրական նպատակների իրականաց-
ման հնարավոր խոչընդոտների՝ արտաքին միջավայրի բացասական 
գործոնների, ռիսկերի ու վտանգների ազդեցության նվազեցման ու չեզո-
քացման նկատմամբ,  

• ստեղծում է գործառութային և հաղորդակցական ներքին կապեր 
կազմակերպությունում՝ նպատակների իրականացման համար անհրա-
ժեշտ տեղեկությունը փոխանցելու և տեղեկատվական հոսքերը կառավա-
րելու նպատակով, 

• ապահովում է ռազմավարական գործընթացներում արժեքների 
արտացոլումը և սոցիալական պատասխանատվության հանձնառության 
իրականացումը: 

Ռազմավարական պլանավորումը բազմաբաղադրիչ գործընթաց է, 
որի ընթացքում կազմակերպությունը ներքին և արտաքին միջավայրերի 
վերլուծության միջոցով կանխատեսում է հնարավոր ռիսկերը, թիրախա-
վորում է հիմնախնդիրները, բացահայտում է հնարավորությունները և 
կանխատեսումների արդյունքների հիման վրա սահմանում ռազմավարա-
կան նպատակներ ու խնդիրներ և դրանց համապատասխան գործողութ-
յուններ պլանավորում: Ռազմավարական պլանավորումը հիմնարար որո-
շումների կայացմանը և գործողությունների պլանավորմանը նպատա-
կաուղղված գործընթաց է: Գործողությունների պլանավորումն իրակա-
նացվում է կանոնադրական նպատակների ու գործառույթների, դրանց ի-
րականացման համար սահմանված ռազմավարական նպատակների ու 
խնդիրների հիման վրա՝ հաշվի առնելով գործունեության առանցքային ո-
լորտում սահմանված ցուցանիշները և գործունեության արդյունավետութ-
յան ապահովման գործիքները: Գործողությունների պլանավորումը են-
թադրում է անհրաժեշտ միջոցառումների խմբավորում և կատարման 
ժամկետների հստակեցում, որի ընթացքում իրականացվում են փոխկա-
պակցված գործընթացներ՝ դերերի ու գործառույթների բաշխում, պար-
տականությունների սահմանում, գործողությունների պլանի կազմում, 
անհրաժեշտ ֆինանսական և այլ պաշարների գնահատում և բաշխում: 
Ռազմավարական պլանավորումը փոխկապակցված որոշումների շարք է, 
որոնք վերաբերում են կազմակերպության գործառույթների, գործառութ-
յունների, գործընթացների ու մարտավարությունների մշակմանը, և այդ 
որոշումների միջոցով կազմակերպությունը բացահայտում ու թիրախավո-
րում է իր առաջնահերթությունները [1]: Ընդհանուր առմամբ, ռազմավա-
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րական պլանավորումը կապված է կազմակերպության որոշումների կա-
յացման, պաշարների բաշխման և բյուջետավորման գործընթացների կա-
ռավարման հետ:  

Ռազմավարական պլանավորման գործընթացներում նախանշվում և 
սահմանվում են կազմակերպության գոյության նպատակը, ներկա և 
ապագա գործունեության ուղղվածությունը և դերակատարությունը [2]: 
Ռազմավարական պլանավորման փուլում կազմակերպությունը երկարա-
ժամկետ նպատակների արդյունավետ իրականացման համար անհրա-
ժեշտ ներքին փոփոխություններ է պլանավորում և նախադրյալներ է 
ստեղծում որակի կառավարման, արդյունավետության ապահովման և 
առանցքային այլ գործընթացների փոփոխությունների ու դրանց կառա-
վարման համար՝ ի պատասխան արտաքին միջավայրի պայմաններին ու 
գործոնների ազդեցությանը [3]: Ռազմավարական պլանավորումը կազ-
մակերպությանը հնարավորություն է տալիս ՝ 

• վերլուծելու արտաքին միջավայրի համատեքստը և հասկանալու 
այդ միջավայրի գործոնների ազդեցությունն իր ներքին միջավայրի ու 
գործունեության վրա` առաքելությունը, նպատակներն ու խնդիրները 
ճշգրիտ սահմանելու նպատակով, 

• հստակեցնելու ներքին և արտաքին միջավայրերում առկա այն 
հիմնախնդիրները, որոնք կազմակերպությունը համարում է առանցքային 
և տվյալ ժամանակահատվածում հրատապ լուծում պահանջող, 

• սահմանված հիմնախնդիրների լուծման համար վերլուծելու կազ-
մակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերը և հստակեցնելու հնարավորութ-
յուններն ու վտանգները, որոնք կարող են ազդել կազմակերպության գոր-
ծունեության վրա, 

• հիմնվելով հիմնախնդիրների վերլուծության արդյունքների վրա՝ 
սահմանելու հեռահար վերջնանպատակ և հստակեցնելու ռազմավարա-
կան նպատակները,  

• սահմանելու անհրաժեշտ գործողությունների առաջնահերթութ-
յուններ և մշակելու գործողությունների պլան (միջոցառումների ծրագիր)` 
պաշարների իրաչափ բաշխմամբ, 

• սահմանված նպատակներին հասնելու համար բազմակողմանիո-
րեն վերլուծելու ռազմավարական տարբերակները (այլընտրանքները) և 
դրանցից ընտրելու առավել համապատասխանը: 

Ռազմավարական պլանավորման արդյունքում կազմակերպությու-
նում ձևավորվում է պլանավորման մշակույթը, թիրախավորվում են կազ-
մակերպության գործունեության զարգացման, կազմակերպության կա-
տարողականի արդյունավետության ու ծառայությունների որակի ապա-
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հովման ուղղությունները, օպտիմալացվում են կառավարման համակար-
գերում ներդրումներն ու պաշարների բաշխումը, պլանավորվում է մրցու-
նակ մարդկային ներուժի զարգացումը, և մշակվում է ռազմավարական 
ծրագիրը:  

Ռազմավարական պլանավորումը ներառում է կազմակերպության 
ռազմավարության մշակումն ու կանխորոշում է դրա արդյունավետ իրա-
կանացման նախադրյալները: Ռազմավարական պլանավորման գործըն-
թացը պետք է մեթոդապես ճիշտ կազմակերպված ու ճկուն լինի, որպեսզի 
արագ և արդյունավետորեն արձագանքի միջավայրի փոփոխություննե-
րին՝ հարմարվելով դրանց: Կազմակերպության գործունեության ընդհա-
նուր արդյունավետության ապահովման խնդրում որոշիչ դեր ունի նաև 
կազմակերպության շահակիցների ներգրավումը, որն իրականացվում է 
համապատասխան ընթացակարգերի գործադրման ու կառուցակարգերի 
կիրառման միջոցով: Շահակիցների հետ հարաբերությունների կառավա-
րումը խթանում է կազմակերպական մշակույթի ձևավորումն ու զարգա-
ցումը, ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիրների արդյունա-
վետ լուծումը, ինչպես նաև մրցակցային շուկայական պայմաններում տե-
ղի ու դիրքի կայունացումը: Այսպիսով, ռազմավարական պլանավորումը 
ժամանակային տարբեր փուլերով իրականացվող երկարաժամկետ պլա-
նավորում է: Ռազմավարական պլանավորման արդյունքում մշակվում և 
հաստատվում է կազմակերպության ռազմավարությունը: 

Ռազմավարությունը բնորոշվում է որպես ցանկալի արդյունքներին 
հասնելու համար կազմակերպության ռազմավարական նպատակների ու 
խնդիրների սահմանման և գործողությունների պլանավորման գործըն-
թացի արդյունք: Ռազմավարությունը կազմակերպության ռազմավարա-
կան ծրագիրն է (հեռանկարային կամ զարգացման պլան), որը մշակվում 
է կազմակերպության ներունակության (ներքին կարողությունների) և 
կազմակերպության պատրաստականության, ինչպես նաև արտաքին ու 
ներքին միջավայրերի գործոնների հաշվառմամբ: Ռազմավարությունը 
ռազմավարական նպատակների և պլանավորված գործողությունների 
համալիր է, որը մշակվում է կազմակերպության ներունակության զար-
գացման և մրցակիցների նկատմամբ առավելության ձեռքբերման նպա-
տակով: Այսինքն՝ ռազմավարությունը սահմանված նպատակների իրա-
կանացման մանրակրկիտ, բազմակողմանի և համապարփակ պլան է: 
Այն ներառում է ռազմավարական, մարտավարական և գործառնական ո-
րոշումների շրջանակը, որոնք հստակեցնում են կազմակերպության ընդ-
հանուր առաջնահերթությունները և սահմանում են հնարավոր ռազմա-
վարական այլընտրանքներ: Ռազմավարության միջոցով կազմակեր-
պությունը ներդաշնակեցնում է իր ներքին ու արտաքին միջավայրերը՝ ա-
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ռաջնորդվելով զարգացման ուղղություններով ու առաջնահերթություննե-
րով: Ռազմավարությունը կազմակերպության զարգացման հեռանկարն է, 
որը մատնանշում է, թե կազմակերպությունը երբ և ինչ արդյունքների է 
ցանկանում հասնել ապագայում (սակայն առանց այդ արդյունքների 
ձեռքբերման եղանակների ու միջոցների սահմանման): Ռազմավարութ-
յան մշակման ժամանակ կազմակերպությունը պետք է նաև ուսումնասիրի 
ու վերլուծի ոլորտի զարգացման միտումները, շուկայում առաջատար, 
մրցակից և գործընկեր կազմակերպությունների փորձը, ինչպես նաև ար-
տաքին կապերի հաստատման և զարգացման հնարավորությունները:  

Ռազմավարության մշակման փուլում են սահմանվում կազմակեր-
պության ռազմավարական (երկարաժամկետ), մարտավարական (միջ-
նաժամկետ) և գործառական (կարճաժամկետ) նպատակների իրակա-
նացման ժամկետները: Երկարաժամկետ նպատակները բխում են կազ-
մակերպության կանոնադրությունից, առաքելությունից և արտացոլվում 
են կազմակերպության ռազմավարությունում, իսկ միջնաժամկետ ու կար-
ճաժամկետ նպատակները բխում են երկարաժամկետ նպատակներից և 
արտացոլվում են մարտավարություններում ու գործողությունների պլան-
ներում: Պայմանավորված կազմակերպության գործունեության ոլորտով, 
ծավալով և տեսակով` այդ ժամանակահատվածները կարող են տարբեր 
լինել: Նպատակները պետք է ունենան հստակ ժամկետներ, մասնավորա-
պես՝ կարճաժամկետ նպատակներին սովորաբար կարելի է հասնել մինչև 
մեկ տարի: Կարճաժամկետ նպատակները կարող են դառնալ միջնաժամ-
կետ նպատակներ՝ մարտավարություններ, որոնց կատարման ժամկետը 
կարող է լինել մեկից երեք տարի: Իսկ ռազմավարական (երկարաժամ-
կետ) նպատակների իրականացման տևողությունը կարող է տատանվել 
հինգից տասը տարի: Երկարաժամկետ (ռազմավարական) և միջնաժամ-
կետ (մարտավարական) պլանների մշակման ժամանակ քննարկվում են 
նաև ռազմավարական այլընտրանքները, որոնց միջոցով հնարավոր կլի-
նի խուսափել պլանային շեղումներից ու ռիսկերից և հաշվի առնել հնա-
րավոր սահմանափակումները: 

Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փուլում ստուգ-
վում, վերահսկվում և գնահատվում են կազմակերպության ռազմավարա-
կան նպատակների իրականացման ու առանցքային արդյունքների ապա-
հովման գործընթացները: Մասնավորապես՝ ռազմավարության վերա-
հսկման գործընթացներում կազմակերպությունը հավաստիանում է, որ 
կազմակերպության նպատակներն իրականացվում են ըստ սահմանված 
ռազմավարության և միտված են գործունեության առանցքային ցուցանիշ-
ների (ԳԱՑ) ձեռքբերմանը: Ռազմավարության վերահսկման արդյունք-
ները հիմք են հանդիսանում ռազմավարության գնահատման համար: 
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Ռազմավարության գնահատման փուլում վերլուծության են ենթարկվում 
ռազմավարության վերահսկման արդյունքում հավաքված տվյալներն ու 
տեղեկությունը: 

Ռազմավարության վերահսկման փուլում կազմակերպության ղեկա-
վարությունը կամ կառավարիչները պետք է պարբերաբար վերահսկեն ու 
մշտադիտարկեն ռազմավարության իրականացումը, ընդ որում, վե-
րահսկման ու մշտադիտարկման գործընթացները կարող են լինել եռամս-
յակային, կիսամյակային (կես տարվա) և/կամ տարեկան կտրվածքով: Այս 
գործընթացներով ստուգվում և գնահատվում է ռազմավարության իրա-
կանացման համապատասխանությունը սահմանված ռազմավարական 
նպատակներին, չափանիշներին, արժեքներին ու նորմերին, ներքին կա-
նոնակարգերին և ռազմավարական, մարտավարական ու գործառնական 
որոշումներին: Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փուլում 
չափվում է իրականացված նպատակների ու գործողությունների ազդե-
ցությունը կազմակերպության գործունեության արդյունավետության վրա` 
ռազմավարությունում համապատասխան փոփոխություններ կամ բարե-
լավումներ կատարելու նպատակով: 

Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման միջոցով կազմա-
կերպությունը կարողանում է ապահովել սահմանված ժամկետներում ո-
րոշումների կատարումը, օպերատիվ կերպով իրականացնել գործողութ-
յունների պլանը և գնահատել միջնաժամկետ արդյունքներն ու վեր հանել 
առկա շեղումները: Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փու-
լը հնարավորություն է տալիս նաև ռազմավարության գնահատման չա-
փանիշներն ու ակնկալվող ցուցանիշները համեմատական վերլուծության 
(բենչմարքինգի) ենթարկելու նույն ոլորտում կամ շուկայում համանման 
գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների չափանիշների ու ցու-
ցանիշների հետ՝ շուկայում սեփական դիրքը տեղորոշելու և մրցակցային 
առավելություն ձեռք բերելու նոր հնարավորությունները գնահատելու հա-
մար: Ռազմավարության վերահսկման փուլում ստուգվում (մշտադիտարկ-
վում) են կազմակերպության գործառնություններն ու գործընթացները՝ 
դրանք դիտարկելով կազմակերպական կառուցվածքի և կազմակերպութ-
յան կառավարման սկզբունքների շրջանակում: Ռազմավարության գնա-
հատումն իրականացվում է փաստացի և ցանկալի արդյունքների հա-
մադրմամբ՝ հիմք ընդունելով առաջադրված նպատակները:  

Ռազմավարության գնահատման արդյունավետությունը պայմանա-
վորված է նաև այդ գործընթացի պարբերականությամբ, քանի որ կազ-
մակերպության գործունեության հաջողությունը դեռևս չի ենթադրում, որ 
կազմակերպության արդյունավետությունն ապագայում ևս ապահովված 
կլինի, և կազմակերպությունը չի կորցնի մրցակցային դիրք գրավելու իր 
հնարավորությունները: Ռազմավարության վերահսկման և գնահատման 
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փուլում գնահատվում են ԳԱՑ-երը, և գնահատման արդյունքների հիման 
վրա մշակվում են բարելավման ուղղությունները: ԳԱՑ-երը բնութագրում 
են կազմակերպության գործունեության զարգացումը և նախատեսված են 
աճի ներուժի գնահատման ու կատարելագործման համար: Օրինակ՝ ՀՀ 
բուհերը կարող են սահմանել ԳԱՑ-երի հետևյալ ոլորտները՝ կրթական 
գործընթացների արդյունավետության, գիտահետազոտական ու գիտա-
տեխնիկական զարգացման և նորարարությունների ցուցանիշներ, ուսա-
նողական համակազմի համալրման, մարդկային, ֆինանսական և նյու-
թատեխնիական պաշարների կառավարման, կրթական ծառայություննե-
րի որակի ապահովման և այլ ցուցանիշներ: 

Ռազմավարության բարելավումն այն գործողությունների համա-
խումբն է, որը կազմակերպությունը նախաձեռնում է գործող ռազմավա-
րությունում փոփոխություններ կատարելու համար: Այդ փոփոխություննե-
րը հիմնականում միտված են կազմակերպության գործունեության որոշա-
կի կամ բոլոր ոլորտների բարելավմանը, մրցակցային դաշտում դիրքի 
ամրապնդմանը: Ելնելով ներքին ու արտաքին միջավայրերի փոփոխվող 
գործոններից, ներառյալ արտաքին շուկայի ու կազմակերպության ա-
ռանցքային շահակիցների պահանջներին առավելագույնս համապա-
տասխանելու անհրաժեշտությունից [4]՝ կազմակերպությունը վերանայում 
է առկա ռազմավարությունը կամ մշակում է նորը: Ռազմավարության բա-
րելավման փուլում կարևոր է, որ պատասխանատուները կարողանան վե-
րահսկել գործունեության առաջընթացը և գնահատեն արդյունքները: Այս-
պիսով, արդյունավետ ռազմավարական կառավարումը ենթադրում է 
ռազմավարական կառավարման վերոնշյալ փուլերի հիման վրա ռազմա-
վարական կառավարման մոդելի այնպիսի գործառում, որը միտված է 
կազմակերպության կանոնադրական գործառույթների ու նպատակների 
իրականացմանը: Ռազմավարական կառավարման մոդելի գործառումն 
ապահովող փուլերը և դրանց բաղադրիչները ներկայացված են գծա-
պատկերում: 
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Բուհերի հնարավորությունների վերաբերյալ ռազմավարական պատ-
կերացում ունենալը և ինստիտուցիոնալ ներունակությունն ու պաշարները 
գնահատելն անհրաժեշտ են ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականությունն ապահովելու համար: ՀՀ բուհերը պետք է մշակեն 
և իրականացնեն այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք միտված են ի-
րենց կանոնադրությունների և սահմանված առաքելությունների լիարժեք 
իրականացմանը, բուհերի մրցունակության բարձրացմանը, հասարա-
կության և իրենց առանցքային շահակիցների սոցիալական ու կրթական 
պահանջների և կարիքների բավարարմանը: ՀՀ բուհերի կազմակեր-
պաիրավական ձևով, գործառութային շրջանակով ու գործունեության ա-
ռանձնահատկություններով պայմանավորված՝ բուհերի ռազմավարական 
կառավարման մոդելները կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ:  

Այսպիսով, բուհերի ռազմավարական կառավարումը շարունակական 
և համակարգված գործընթացների իրականացումն է, որոնց արդյունա-
վետությունը պայմանավորված է ռազմավարական կառավարման մոդելի 
ու դրա առանցքային բաղադրիչների գործառականությամբ: ՀՀ բուհերի 
ռազմավարական կառավարման թիրախային և արդյունավետ իրականա-
ցումը մեծապես պայմանավորված է բուհերի ղեկավարության կառավար-
չական հմտություններով ու ռազմավարական մտածողությամբ, ռազմա-
վարական թիրախային գործիքների ու կառուցակարգերի արդյունավետ 
կիրառմամբ, բուհերի առանցքային շահակիցների հետ հարաբերություն-
ների կառավարմամբ, ուժեղ ու թույլ կողմերը վեր հանելու, վտանգները 
կանխատեսելու և բարելավմանը միտված հնարավորություններ ստեղծե-
լու ներունակությամբ: Այս համատեքստում ՀՀ բուհերի ռազմավարական 
կառավարման մոդելի գործառականությունը կարևորվում է հարափոփոխ 
արտաքին միջավայրին բուհերի ներքին միջավայրերի հարմարվողակա-
նության, ինստիտուցիոնալ ներունակության ամրապնդման ու զարգաց-
ման, ինչպես նաև մրցակցային շուկայում առաջնային դիրքի զբաղեցման 
տեսանկյունից: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 
 

В последние два десятилетия, сфера деятельности и функцио-
нальные рамки высших учебных заведений постоянно расширяются. 
Учитывая важность трансформации моделей стратегического управ-
ления и обеспечения эффективности стратегического управления, в 
данной статье предлагается модель стратегического управления 
вузами РА, функциональность которой обсуждается в процессах реали-
зации стратегического управления и взаимодействия их компонентов. 

Ключевые слова: стратегическое управление, модель стратеги-
ческого управления, функциональность модели стратегического 
управления, стратегия, стратегическая цель. 

 
 
 
 
 

THE FUNCTIONALITY OF STRATEGIC MANAGEMENT MODEL AT 
RA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

ROBERT KHACHATRYAN 

Brusov State University 
 
In the last two decades, the scope of activities and functional framework 

of higher education institutions (HEIs) have been expanding continuously. 
Taking into consideration the importance of transformation of strategic 
management models and assurance of efficiency of strategic management, 
the current article suggests a strategic management model for the RA HEIs, 
the functionality of which is discussed in the implementation of strategic 
management phases and their components. 

Keywords: strategic management, strategic management model, 
functionality of strategic management model, strategy, strategic goal. 
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ՀՏԴ 336.7:338 

ԿՐԻՊՏՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՐՓԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 
Ներկայում բուհերի կառավարման համակարգերի արդյունավե-

տության բարելավման և մրցունակության ապահովման կարևորա-
գույն գործոններից է տվյալ համակարգերում տեղեկատվական-հա-
ղորդակցական և նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը: Հոդ-
վածում քննարկվում են բուհերի կառավարման համակարգերում 
կրիպտոհամակարգի կիրառման առկա մոդելները, ներկայացվում են 
կրիպտոհամակարգի ներդրման հնարավորություններն ու եղանակ-
ները ՀՀ բուհերի վարչակազմակերպական և ֆինանսատնտեսական 
գործունեության արդյունավետության ապահովման համատեքստում: 

Բանալի բառեր. կրիպտոարժույթ, կրիպտոհամակարգ, բլոկչեյն, 
խելացի պայմանագիր: 
 

Կրիպտոհամակարգի ներդրման հնարավորությունները ներկայում 
գտնվում են Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմա-
կերպության (ՏՀԶԿ) անդամ երկրների ուսումնասիրության կենտրոնում: 
Լինելով համեմատաբար նոր համակարգչային գիտություն՝ կրիպտոհա-
մակարգը դիտարկվում է որպես համընդհանուր օգտագործման, ապա-
կենտրոնացված նորարարական տեխնոլոգիա, որը կարող է հիմք հան-
դիսանալ հետագա տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման հա-
մար: Ներկայում կրիպտոհամակարգի ներդրման փորձը լայնածավալ 
տարածում ունի արտասահմանյան բուհերում: Տարածումը պայմանավոր-
ված է ոչ միայն բուհերի ֆինանսատնտեսական զարգացումն ապահովող 
կառուցակարգերի կիրառման, այլև վարչակազմակերպական գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացման և միջազգային շուկաներում 
մրցակցային առավելության ձեռքբերման նպատակով: Կրիպտոհամա-
կարգի ներդրումը կարող է ստեղծել բուհի ռազմավարական արդյունա-
վետ կառավարման համար էական նշանակություն ունեցող այնպիսի 
հնարավորություններ, ինչպիսիք են հաստատության կողմից շնորհվող ո-
րակավորումների և դրանք հավաստող փաստաթղթերի ճանաչումն ազ-
գային, տարածաշրջանային և միջազգային շուկաներում, մատուցված 
կրթական ծառայությունների որակի ճանաչումը, բուհի գործունեության 
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վերաբերյալ տեղեկության հասանելիությունը, թափանցիկությունն ու կողմե-
րի միջև փոխադարձ վստահությունը: Նշված հնարավորությունները պայ-
մանավորված են կրիպտոհամակարգի հիմքում ընկած այնպիսի դինամիկ 
գործոններով, ինչպիսիք են փոխադարձ վստահության կառուցակարգերի 
առկայությունը, պլատֆորմի ռիսկերի նվազեցումը և վերացումը, գործարք-
ների արագությունը և դրանց անվտանգությունն ապահովող ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաների կիրառումը, գործարքների ապակենտրոնացումը, 
միջնորդների վերացումն ու միջնորդավճարների էական նվազեցումը [1]:  

Հոդվածի շրջանակներում կիրառվել է հետազոտության որակական 
մեթոդը՝ մասնագիտական գրականության և բուհերի գործունեության 
շրջանակում կրիպտոհամակարգի կիրառման միջազգային լավագույն 
փորձի ուսումնասիրություն: Առաջնորդվելով վերլուծության արդյունքնե-
րով՝ հոդվածի շրջանակներում առաջարկվում են կրիպտոհամակարգի 
ներդրման հնարավոր տարբերակներ ՀՀ բուհերում՝ որպես բուհերի կա-
ռավարման համակարգերի խթանման և մրցակցային առավելության 
ձեռքբերման գործիք:  

Կրիպտոհամակարգի հիմքում Սատոշի Նակամոտոյի կողմից 2008 թ. 
ներկայացված ապակենտրոնացված ցանցերի տեխնոլոգիան է` բլոկչեյնը, 
որի հիման վրա հետագայում ստեղծվեց և գործածվեց վիրտուալ կրիպ-
տոարժույթը, որը գործառվում է բլոկչեյն տեխնոլոգիայի միջոցով [2]: 
2009 թ. հոկտեմբերի 5-ին հաստատվեց վիրտուալ արժույթի միավորը՝ 
քոինը (coin) (իր նախնական արժեքով), և առաջին առևտրային փոխանա-
կումը տեղի ունեցավ New Liberty Standard բորսայում (սակարան), որտեղ 
ընդամենը 1 դոլարով հնարավոր էր գնել 1,309.03 Bitcoin1,2 [1, էջ 78]:  

Կրիպտոհամակարգի հիմքում ընկած բլոկչեյն տեխնոլոգիան օգտա-
գործվում է նոր սերնդի փոխանցումների (թվային) ծրագրերի միջոցով և 
շնորհիվ կոլեկտիվ համաձայնության (կոնսենսուսի) ու գրանցամատյանի 
ապակենտրոնացվածության, ստեղծում է բոլոր մասնակիցների միջև փո-
խադարձ վստահություն, պատասխանատվություն և թափանցիկություն 
[3]: Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի նախնական տարբերակը, որը կիրառվում էր 
որպես գործիք թվային արժույթով գործարքներ (փոխանցումներ) իրակա-
նացնելու նպատակով, ներկայում կիրառման տեսանկյունից բազմա-
գործառութային համակարգ է դարձել: Այն բուհերի համար ստեղծում է 
այնպիսի հնարավորություններ ինչպիսիք են՝ ուսման վարձերի չմիջնոր-

                                            
1  Factbox: Ten Years of Bitcoin https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-

bitcoin-factbox/factbox-ten-years-of-bitcoin-idUSKCN1N50GE 
2  Բիթքոին՝ թվային կամ վիրտուալ արժույթ, որն իրացվում է «մասնակիցը 

մասնակցին» (peer-to-peer P2P) տեխնոլոգիայի միջոցով և ապահովում արագ 
վճարումներ: 

https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-bitcoin-factbox/factbox-ten-years-of-bitcoin-idUSKCN1N50GE
https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-bitcoin-factbox/factbox-ten-years-of-bitcoin-idUSKCN1N50GE
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դավորված և/կամ ցածր միջնորդավճարներով վճարում, որակավորում-
ների, կրթական արդյունքների ու ձեռքբերումների ճանաչում, փաստա-
թղթերի պահպանման նպատակով թվային արխիվի ստեղծում, ինչպես 
նաև վկայագրերի, վկայականների, հավաստագրերի ստուգում և վավե-
րացում: 

Կրիպտոհամակարգի կիրառման և շարունակական զարգացման 
հնարավորությունների ընդլայնման համատեքստում հարկավոր է անդ-
րադառնալ համակարգի զարգացմանը ներկայիս գլոբալ ճգնաժամային 
իրավիճակում` պայմանավորված մասնավորապես COVID-19 համավա-
րակով: Համավարակի կանխարգելման նպատակով համատարած կեր-
պով կիրառվեցին հակահամաճարակային հատուկ միջոցառումներ և ար-
տակարգ իրավիճակից բխող գործողություններ, որոնք ներառում էին 
տնտեսական գործունեության, ազատ տեղաշարժի, ճամփորդական և այլ 
սահմանափակումներ: Նմանատիպ սահմանափակումներն իրենց բացա-
սական ազդեցությունն ունեցան բազմաթիվ երկրների տնտեսական հա-
մակարգերի վրա՝ ստեղծելով նոր ֆինանսական ճգնաժամ տարբեր ո-
լորտների ֆինանսավորման գործընթացներում [4]: Հարկավոր է նշել 
նաև, որ COVID-19-ն իր էական ազդեցությունն ունեցավ վիրտուալ համա-
կարգերի գործառման և զարգացման վրա, մասնավորապես՝ ՀՀ-ում է-
լեկտրոնային հարթակներով գնումներ, վճարումներ, բանկային գոր-
ծարքներ, փոխանցումներ կատարելու մշակույթի ձևավորման համա-
տեքստում: Հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում կրիպտոհամա-
կարգի ներդրմանը և զարգացմանը միտված միջոցառումները՝ կարելի է 
եզրակացնել, որ համավարակի ընթացքում կրիպտոհամակարգի ներդ-
րումը և գործառումը՝ որպես այլընտրանքային վճարման միջոց, կարող է 
նպաստել գործառնական և ֆինանսական գործընթացների արդյունավե-
տության բարձրացմանը: Վերջինս հնարավորություն կստեղծի պահպա-
նելու հակահամաճարակային այնպիսի կանխարգելիչ միջոցներ, ինչպի-
սիք են ինքնամեկուսացումը, անկանխիկ վճարումներն ու անհպում գոր-
ծարքները՝ միևնույն ժամանակ ստեղծելով այնպիսի հնարավորություն-
ներ, ինչպիսիք են չմիջնորդավորվածությունը և միջնորդավճարների էա-
կան նվազեցումը:  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

100 

Առաջնորդվելով բուհերի ֆինանսական կառավարման համակարգե-
րի արդիականությամբ և շարունակական զարգացմամբ՝ կրթական հաս-
տատությունների գործունեության լայնածավալ ուսումնասիրության նպա-
տակով հոդվածում ներկայացվում են Coinbase կայքի ուսումնասիրության 
շրջանակում բարձր վարկանիշ ունեցող այն բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունները, որտեղ կիրառվում են կրիպտոհամակարգի մոդել-
ները և ընթացակարգերը:  

Գծապատկեր 1. Կրիպտոհամակարգի կիրառումը բուհերում՝ ըստ 
Global Rank-ի [5] 

 
Գծապատկեր 1-ում արտացոլված են այն կրթական տարածքները, 

որտեղ առավել կիրառվում է կրիպտոհամակարգը: Գծապատկերի ուսում-
նասիրության արդյունքում ակնհայտ է, որ ԱՄՆ տարածքում կրիպտոհա-
մակարգ կիրառող բուհերի տեղակայումը բևեռված է երկու ուղղությամբ՝ 
արևելյան հատվածը, որը ենթադրաբար պայմանավորված է Մասսաչու-
սեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի տեղակայմամբ, և արևմտյան 
հատվածը՝ պայմանավորված Սիլիկոնյան հովտի տեղակայմամբ: Եվրո-
պական տարածքում բուհերի կողմից կրիպտոհամակարգի կիրառման 
վերլուծության պարագայում կարելի է նկատել, որ կիրառելիությունն ակ-
ներև է այն բուհերի շրջանում, որոնց ուսանողական համակազմում կան 
բազմաթիվ օտարերկրացի ուսանողներ:  

Կրիպտոհամակարգի կիրառումը բուհերում վարչական գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից 

Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի Մեդիա Լաբ (Media 
Lab) և Լրնինգ Մշին (Learning Machine) ընկերությունները մշակել են որա-
կավորումների շնորհման և վավերացման համար Բլոկսերթս (Blockcerts) 
բաց ստանդարտը՝ հիմնված բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վրա [6]: Բլոկսերթ-
սը բաց ստանդարտ է բլոկչեյնում գրառումների, տվյալների պահպան-
ման, որակավորումների շնորհման և վավերացման համար [7], որը թույլ 
է տալիս ցանկացած օգտատիրոջ, այդ թվում՝ ուսումնական հաստատութ-
յուններին, մշակել սեփական ծրագրային ապահովում փաստաթղթերի 
տրամադրման ու ստուգման համար: Բլոկսերթսն անվճար է և հասանելի 
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է յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար բջջային հավելվածներում և՛ iOS, և՛ 
Android տարբերակներով [8]: Համալսարանն ուսանողից նախապես 
ստացված թույլտվության և համաձայնության հիման վրա ստանում է ու-
սանողի բլոկչեյն հասցեն (հանրային բանալի/public key) [1, էջ 81], կցում է 
շնորհված որակավորման փաստաթուղթը և անհրաժեշտ տեղեկությունը, 
տեղադրում է այն բլոկչեյն համակարգում, որից հետո՝ ուղարկում ուսանո-
ղին: Հետագայում ուսանողն իր բլոկչեյն հասցեն ուղարկում է գործա-
տուին, և վերջինս իր հերթին կարողանում է ստուգել/վավերացնել որա-
կավորման իսկությունը: 

Մեծ Բրիտանիայի Գլազգոյի համալսարանի հաշվողական գիտության 
դպրոցը մշակել և կիրառել է էֆիրիումի1 վրա հիմնված համակարգ, որը 
նպատակ ունի պահպանել ուսանողների կրթական ձեռքբերումները և 
ուսումնառության պատմությունը (արխիվացում): Կրիպտոարժույթները 
կարող են տրամադրվել ուսանողներին ինքնաշխատ կերպով՝ խելացի 
պայմանագրի միջոցով, յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտին: Ըստ 
Ռուկսբիի [9]` ելնելով կրիպտոարժույթների տրամադրման վերոգրյալ տար-
բերակից՝ համակարգն առաջնորդվում է գնահատման արդարացիությամբ, 
թափանցիկությամբ և հետևաբար՝ հուսալիության ապահովմամբ:  

Թեև կրիպտոհամակարգի կիրառման տարածումը մեկնարկային 
շրջանում հիմնականում զարգանում էր ԱՄՆ կրթական տարածքում, այ-
նուամենայնիվ, կրթության կառավարման ինստիտուցիոնալ զարգացման 
ապահովման համատեքստում Նիկոսիայի համալսարանն առաջիններից 
էր, որ մեկնարկեց բլոկչեյն տեխնոլոգիայով Զանգվածային բաց առցանց 
դասընթացների (MOOC) հարթակներում ուսանողների ավարտական 
վկայականների տրամադրման գործընթացը [10]: Թվային համակարգե-
րում վերջինս կարելի է դիտարկել որպես էական առաջընթաց պայմանա-
վորված՝ MOOC հարթակների բազմազանությամբ, ինչպես նաև ներկա-
յումս դրանցից օգտվողների շրջանակի ընդարձակմամբ:  

Կրիպտոհամակարգի հիմքում ընկած բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառ-
ման հնարավոր այլ տարբերակ է EduCTX (Edu + CTX) հարթակը: EduCTX-ը 
բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վրա հիմնված՝ բուհերի կառավարման համա-
կարգերում կրեդիտների կուտակման և փոխանցման թվային հարթակ է, 
որը ձևավորվել է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական 

                                            
1  Անգլերեն համարժեքը՝ Ethereum, որը նշանակում է կրիպտոարժութային 

համակարգում գոյություն ունեցող բացառապես թվային ակտիվ՝ ալտքոին: 
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համակարգի (ECTS)1 հիման վրա։ EduCTX բլոկչեյն հարթակը նախատես-
ված է ECTX ակադեմիական կրեդիտների (թոքենների2) մշակման, կառա-
վարման և վերահսկման համար՝ հիմնվելով գլոբալ բաշխված P2P ցանցի 
վրա, որտեղ մասնակիցներն բուհերն են, իսկ օգտատերերը՝ ուսանողնե-
րը և կազմակերպությունները՝ որպես պոտենցիալ գործատուներ: 
EduCTX-ը, հիմնված լինելով բլոկչեյնի վրա, նախատեսում է թե՛ ուսանող-
ների, թե՛ պրոֆեսորադասախոսական կազմի տվյալների ապահով հա-
սանելիություն: Տվյալների հասանելիության անհրաժեշտությունը պայմա-
նավորված է այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են փոխանակման ծրագ-
րերով համալսարանից մեկ այլ համալսարան ակադեմիական անձնա-
կազմի շարժունությունը, կրթական նպատակներով երկրից երկիր տեղա-
փոխման և կրթության շարունակականության ապահովումը։ ECTX թո-
քեններն ուսանողի կողմից դասընթացների ավարտին ձեռքբերված կրե-
դիտներին համարժեք միավորներ են, ինչպես ECTS-ի կրեդիտները 
Բարձրագույն կրթական եվրոպական տարածքում (ԵԲԿՏ)։ Յուրաքանչ-
յուր ուսանող պետք է ունենա EduCTX բլոկչեյն հատուկ դրամապանակ, 
որտեղ նա կկուտակի ECTX թոքեններ, այսինքն՝ երբ ուսանողը հաջողութ-
յամբ ավարտում է դասընթացը, համալսարանը փոխանցում է համապա-
տասխան թվով ECTX թոքեններ ուսանողի բլոկչեյն հասցեին: Փոխանց-
ման տեղեկությունը պահվում է բլոկչեյն համակարգում, որտեղ առկա են 
հետևյալ տվյալները. 1) ուղարկողի վավերացում՝ բուհը՝ իր պաշտոնական 
անվանումով, 2) ստացողի վավերացում՝ անանուն կերպով ներկայացված 
ուսանող, 3) թոքեն՝ դասընթացի կրեդիտի արժեքը, 4) դասընթացն անց-
նելու հաստատում: Ավելին, ուսանողը, օգտագործելով իր բլոկչեյն հաս-
ցեն, ECTX թոքեն ստանալու նպատակով կարող է հանրորեն փաստել դա-
սընթացն ավարտելու հանգամանքն առանց որևէ խոչընդոտի՝ պարզա-
պես ներկայացնելով իր բլոկչեյն հասցեն [11]։ 

Հարթակն ապահովում է հաջորդիվ ներկայացվող հնարավորություն-
ները.  

GDPR 3  առկայություն` hարթակում առկա անձնական տվյալները 
կոդավորված (ծածկանշված)  են և հասանելի միայն լիազորված օգտա-
տերերին: 

                                            
1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)՝ կրեդիտների կուտակման 

և փոխանցման եվրոպական համակարգ 
2 Թոքենը (token) արժեքի միավոր է, որը գրանցամատյանի գրառում է՝ բաշխված 

բլոկչեյնում: 
3 General Data Protection Regulation, որը նշանակում է տվյալների պաշտպանության 

ընդհանուր կանոնակարգ: 
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Արժանահավատություն` հարթակի տվյալներն ապացուցելի են: 
Վկայագրերի, վկայականների, հավաստագրերի իսկությունն ապացու-
ցելի է, իսկ չարտոնված փոփոխությունները՝ անհնար: 

Հարմարավետություն` հարթակը հնարավորություն է տալիս յուրա-
քանչյուր հաստատությանը պահպանելու համակարգում այնքան ծավա-
լով տեղեկություն և տվյալ, որքան անհրաժեշտ է: 

Հնարավորությունների դիտարկման համատեքստում անհրաժեշտ է 
բացահայտել հարթակի հիմնական շահառուների՝ մասնակիցների և օգ-
տատերերի շրջանակը: Որպես հարթակի հիմնական շահառուներ կարելի 
է դիտարկել ուսանողներին, մասնավորապես փոխանակման և շարժու-
նության ծրագրերի մասնակիցներին, աշխատանք փնտրող անձանց, 
գործատուներին, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատութ-
յուններին: Սույն վերլուծության արդյունքում դասակարգվում են հարթակի 
հիմնական առավելությունները հետևյալ թիրախային խմբերի համար.  

ուսանողների համար (փոխանակման և շարժունության ծրագրերի 
շրջանակներում)՝ 

• ավարտած դասընթացների արդյունքների արագ, չմիջնորդավոր-
ված ստուգման հնարավորություն, 

• փոխանակման և շարժունության ծրագրերի ավարտից հետո 
ավարտած դասընթացը կրկնելու անհրաժեշտության բացակայություն, 

• բոլոր դասընթացների արդյունքները մեկ ընդհանուր թվային բա-
զայում պահպանելու հնարավորություն (թվային արխիվացում): 

  աշխատանք փնտրողների համար՝ 
• վկայագրերի, վկայականների, հավաստագրերի արժանահավա-

տության ապահովման և չմիջնորդավորված ստուգման հնարավորություն, 
• գործատուի համար վկայագրերի, վկայականների, հավաստագրե-

րի հասանելիության հնարավորություն, 
• ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության վկայագրերի, վկայականների, հա-

վաստագրերի պահպանման ընդհանուր բազա (թվային ինքնակենսագ-
րական): 

գործատուների համար՝ 
• աշխատանքի ընդունելության փուլում թեկնածուների փաստաթղ-

թերի արագ ստուգման հնարավորություն, 
• անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացներում թվային 

վկայականների տրամադրման հնարավորություն, 
• փաստաթղթերի ստուգման նպատակով տարբեր հաստատություն-

ների հետ փաստաթղթաշրջանառության կրճատման հնարավորություն: 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար՝ 
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• բուհում փաստաթղթաշրջանառության թվայնացման հնարավո-
րություն,  

• հաստատություն ընդունելության հայտերի ստուգման գործըն-
թացներում թեկնածուների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի իս-
կության արագ ստուգման հնարավորություն, 

• փոխանակման և շարժունության ծրագրերում ներառված ուսա-
նողների փաստաթղթերի արագ, չմիջնորդավորված ստուգման հնարա-
վորություն: 

Հարկավոր է նշել, որ կրիպտոհամակարգի հիմքում ընկած բլոկչեյն 
տեխնոլոգիան կիրառվում է բուհերի գործունեության տարբեր ոլորտնե-
րում և նպաստում է վերջիններիս ֆինանսատնտեսական գործունեության 
հնարավոր բարելավմանը և ֆինանսական կայունությանը: Ներկայում 
կրիպտոհամակարգի կիրառումը բուհերի կառավարման համակարգերի 
ոլորտում և ֆինանսատնտեսական այլընտրանքային միջոցների ներգ-
րավման համատեքստում լայն տարածում ունի: 

Նիկոսիայի համալսարանը 2013 թ. բիթքոինն ընդունում է որպես ուս-
ման վարձի վճարման այլընտրանքային եղանակ։ Համալսարանի կողմից 
«Թվային արժույթներ» մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկի հետ մեկ-
տեղ ուսանողներին տրվել է հնարավորություն վճարելու ուսման վարձավ-
ճարները բիթքոինով: Սա հնարավորություն է, որը հիմնվում է «pay as you 
go» ուսման վարձի վճարման համակարգի վրա: Ըստ համալսարանի՝ օրի-
նակ՝ օտարերկրացի ուսանողներն իրենց վարձավճարները վճարում են 
ամսական, և այս տարբերակը հնարավորություն է տալիս կրճատելու 
բանկային փոխանցումների ժամանակ գանձվող ուսման վարձի շուրջ 
20% կազմող միջնորդավճարները: Համալսարանը խրախուսում է իր ու-
սանողներին վճարել բիթքոինով BitPay-ի միջոցով՝ առաջարկելով զուտ 
վճարի 5% զեղչ [7, էջ 69]: Համալսարանի կայքէջում կիրառվում են վճար-
ման տարբեր եղանակներ, որտեղ առկա է նաև բիթքոինով վճարում կա-
տարելու տարբերակը: 

Բեռլինի «Կառավարման և տեխնոլոգիաների եվրոպական դպրո-
ցում» 2016 թ. ի վեր գործում է բիթքոինով վճարումներ կատարելու հա-
մակարգ: Մասնավոր գործարարություն (բիզնես)-դպրոցն առաջարկում է 
բարձրագույն կրթության մագիստրոսի որակավորումներ, ինչպես նաև 
ապահովում է դասընթացներ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի և կրիպտոարժույթ-
ների վերաբերյալ։ Կրիպտոհամակարգի ներդրումը պայմանավորված է 
այն հանգամանքով, որ ուսանողների մոտավորապես 85%-ն արտերկրից 
է: Համակարգից օգտվողների անվտանգության ապահովման համար 
գործարարություն-դպրոցը ներդրել է ապահով վճարումների երաշխիք, 
ինչը նշանակում է, որ անկախ փոխարժեքի տատանումներից 24 ժամվա 
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ընթացքում պահպանվում է բիթքոինի փոխարժեքի նույն գինը, ինչ հարց-
ման պահին: Բացի այդ, համալսարանի անվտանգության ապահովման 
համար համալսարանը կիրառում է Kraken.com հարթակը և փոխանակում 
է բիթքոինը եվրոյի հետագա հնարավոր տատանումների ընթացքում 
կորստի ռիսկի նվազեցման նպատակով [12]:  

«Փարիզի ֆինանսական գործարարություն-դպրոց» մասնավոր հա-
մալսարանը սկսել է ընդունել բիթքոին ուսման վճարները 2018 թ.՝ համա-
գործակցելով Coin Capital ֆրանսիական ներդրումային ընկերության հետ 
[13]: Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ համալսարանի ուսանող-
ների 25%-ն արտերկրից է, և ուսման վարձերը վճարվում են արտերկրից, 
իսկ փոխանցման ընթացքում ուսանողները բախվում են բարձր միջնոր-
դավճարների հետ, բուհն առաջարկում է բիթքոինով վճարային տարբե-
րակը, որը հնարավորություն է տալիս ապահովելու անվտանգությունը և 
նվազեցնելու միջնորդավճարները:  

Շվեյցարիայի Լյուցեռնի կիրառական գիտությունների և արվեստի 
համալսարանում 2017թ. գործում է բիթքոինով կատարելու համակարգ: 
Ընդունելով բիթքոին կրիպտոարժույթը՝ Լյուցեռնի կիրառական գիտութ-
յունների և արվեստի համալսարանն ապահովում է իր ներգրավվածութ-
յունն առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում: Համալսարանն 
ընդունում է բիթքոինով վարձավճարները Bitcoin Suisse AG կրիպտոֆի-
նանսական ծառայություններ իրականացնող ընկերության հետ համա-
գործակցության միջոցով: Վճարումները փոխանակվում են շվեյցարական 
ֆրանկով շաբաթական մեկ անգամ կամ օրական, եթե վճարված վաձավ-
ճարների արդյունքում ընդհանուր գումարը կազմում է 10,000 շվեյցարա-
կան ֆրանկ: Bitcoin Suisse AG ընկերությունը կրում է ռիսկը փոխարժեքի 
կորստի և ցանկացած տատանումների ժամանակ [14]:  

Այսպիսով, արտասահմանյան բուհերում նորարարական տեխնոլո-
գիաների կիրառման փորձերի ուսումնասիրման արդյունքում կարելի է 
եզրահանգել, որ կրիպտոհամակարգի ներդրումը կարող է ստեղծել զար-
գացման հնարավորություններ նաև ՀՀ բուհական համակարգի համար՝ 
նպաստելով՝ միջազգային շուկաներում բարձրագույն կրթության փոխճա-
նաչելիության ձեռքբերմանը, ՀՀ բուհերում տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների լայնամասշտաբ կիրառմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև 
տարբեր կրթական տարածքներում որակի ապահովման և որակավորում-
ների վստահելիության ձեռքբերմանը: 

Ֆինանսատնտեսական արդյունավետության զարգացման համա-
տեքստում կրիպտոհամակարգի գործառման տեսանկյունից կարող են 
ստեղծվել զարգացման հետևյալ հնարավորությունները՝ նպաստելով ՀՀ 
բուհերի մրցակցային առավելության ձեռքբերմանն այլընտրանքային 
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վարձավճարների կիրառման հնարավորության համատեքստում: Հիմնվե-
լով կատարված ուսումնասիրությունների վրա, ինչպես նաև կրիպտոհա-
մակարգի կիրառման հնարավորությունների վրա՝ ՀՀ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում կարելի է դիտարկել կրիպտոհամա-
կարգի կիրառման հետևյալ եղանակները.  

Ա) Կրթական արդյունքների և ձեռքբերումների ճանաչում: Կրթական 
արդյունքների և ձեռքբերումների ճանաչման գործընթացը միջոց է ուսում-
նական հաստատության ու գործատուի կողմից ուսանողի գիտելիքների 
հավաստիությունը ստուգելու համար ազգային, տարածաշրջանային և 
միջազգային շուկաներում: Այս պարագայում հիմք են այն փաստաթղթերը 
(դիպլոմ, վկայական, հավաստագիր), որոնց գործառումը բլոկչեյն տեխ-
նոլոգիայի միջոցով տալիս է հետևյալ հիմնական հնարավորությունները. 

 փաստաթղթի հավաստիությունն անմիջապես կարող է ստուգվել 
գրանցամատյանում՝ առանց հավելյալ մարդկային միջամտության, 

 փաստաթուղթը հնարավոր չէ կեղծել, այն կարելի է ստուգել՝ արդ-
յոք ի սկզբանե տրված և ստացված է նույն նշված կողմերից, 

 փաստաթղթի վավերացումը կարող է իրականացվել յուրաքանչ-
յուրի կողմից, ով ունի մուտք բլոկչեյն, հետևաբար որևէ այլ միջնորդի կա-
րիք չկա, որն իր հերթին նպաստում է նաև ժամանակի և միջոցների խնա-
յողությանը,  

 բլոկչեյնում գրանցված փաստաթղթերն ապահով են. պայմանա-
վորված բլոկչեյնի ապակենտրոնացված, բաշխված բնույթով՝ տվյալների 
ոչնչացումը հնարավոր չէ, և համակարգը կարող է ծառայել որպես փաս-
տաթղթերի թվային ապահով արխիվ, որը ստեղծվում և վերահսկվում է 
բուհի կողմից: Թվային արխիվը թափանցիկ է, հասանելի, բայց միևնույն 
ժամանակ ապահով: Այն հնարավորություն է տալիս բուհին կառավարելու 
իր տեղեկատվական արխիվը (ներքին, արտաքին հասանելիություն) և ա-
պահովելու տեղեկատվության անվտանգությունը թղթային տարբերակ-
ների ոչնչացման պարագայում: 

Բ) Կրեդիտային համակարգ: Ուսումնական հաստատությունները, ո-
րոնք կիրառում են ECTS կրեդիտային համակարգը, կարող են իրակա-
նացնել կրեդիտների փոխանցում ուսանողներին հատուկ կրեդիտներին 
համապատասխան բլոկչեյն համակարգի գործառման միջոցով: Նման 
համակարգը հնարավորություն կտա պահպանելու բլոկչեյն համակար-
գում ոչ միայն վավերացման փաստը, այլև հավաստագիրը, որն ապահո-
վում է փաստաթղթի մշտական և անփոփոխ հասանելիությունը: Ուսանո-
ղը կամ շրջանավարտը պետք է պարզապես փոխանցի իր էջի հանրային 
բանալին երրորդ անձին, և այդ պարագայում երրորդ անձին կարող են 
հասանելի լինել ուսումնառության ընթացքի պատմությունը և կրեդիտնե-
րը, ինչպես նաև դրանք ստուգելու հնարավորությունը [7, էջ 97]:  
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Գ) Վարձավճարների այլընտրանքային վճարման եղանակ: Փոխանց-
ման տարբերակով իրականացվող վարձավճարներին այլընտրանքային 
տարբերակ կարող են դիտարկվել կրիպտոհամակարգով իրականացվող 
վճարումները: Հարկ է նշել, որ կրիպտոհամակարգը հնարավորություն է 
տալիս բուհերին ներդնելու և գործառելու առաջադեմ տեխնոլոգիաներ՝ 
խուսափելով վարձավճարների վճարման միջնորդավճարներից, միևնույն 
ժամանակ զերծ մնալով փոխարժեքի տատանումների հետևանքով առա-
ջացող հնարավոր ռիսկերից. կրիպտոհարթակների հետ համագործակ-
ցությունը տալիս է նմանատիպ հնարավորություն: Համաձայն ՏՀԶԿ-ի 
2019 թ. հաշվետվության [15]՝ բլոկչեյն տեխնոլոգիան էական դերակատա-
րություն ունի ֆինանսական փոխանցումների ժամանակ հնարավոր 
խնդիրներին ընդհանուր լուծումներ տալու գործընթացում:  

Ուստի, հիմնվելով կրիպտոհամակարգի ներդրման հնարավոր մոդել-
ների վրա, առաջարկվում է.  

• ՀՀ բուհերի ֆինանսական համակարգերում ուսման վարձերի 
չմիջնորդավորված և/կամ ցածր միջնորդավճարներով վճարման կառու-
ցակարգերի բազմազանեցման հնարավորությունների ստեղծում և արդ-
յունավետ գործառում: 

• Շահագրգիռ կողմերի համար որակավորումների, կրթական ձեռք-
բերումների ճանաչում և այլ կրթական փաստաթղթերի ստուգում ու վա-
վերացում: 

• Գլոբալ բաշխված P2P ցանցի վրա հիմնված այլընտրանքային ա-
կադեմիական կրեդիտները մշակելու, կառավարելու և վերահսկելու հար-
թակի ստեղծում և գործառում: 

• Բուհերի կողմից վարձավճարների ընդունման այլընտրանքային 
տարբերակների գործառում՝ շեշտադրելով բիթքոինով վճարման տարբե-
րակը, որը հնարավորություն է ստեղծում ապահովելու ֆինանսական փո-
խանցումների անվտանգությունը և նվազեցնելու միջնորդավճարները: 

Վերջիններիս գործառման պարագայում կրիպտոհամակարգը հնարա-
վոր կլինի ներդնել ՀՀ բուհական համակարգում հետևյալ նպատակներով. 

• փաստաթղթերի և տվյալների թվայնացում ու կոդավորում, որը 
կարող է նպաստել համալսարանների կողմից մատուցվող կրթության 
փոխճանաչելիությանը, գործընթացների թափանցիկությանը, ինչպես 
նաև տվյալների մշտական հասանելիությանն ու ապահով թվային արխի-
վի ստեղծմանը, 

• կրեդիտային համակարգի զարգացում, որի միջոցով հնարավոր 
կլինի ապահովել ուսումնառության արդյունքների հասանելիությունը թե՛ 
ուսանողներին, թե՛ գործատուներին և այլ շահագրգիռ կողմերին, 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

108 

• ուսանողների փոխանակման և շարժունության ծրագրերի միջո-
ցով արդյունքների փոխճանաչման արդյունավետության ապահովում, 

• վարձավճարների այլընտրանքային տարբերակի ներդրում, որը 
կարող է նպաստել բուհի կողմից առաջադեմ տեխնոլոգիաների արդյու-
նավետ ներդրմանն ու գործառմանը, 

• թվային տեղեկատվական արխիվի ստեղծում և փաստաթղթերի 
պահպանում, որը միտված է տեղեկության անվտանգության ապահովմանը, 

• շարունակական մասնագիտական թե՛ ֆորմալ, թե՛ ոչ ֆորմալ 
կրթության տվյալների պահպանման գործիքների կիրառում (թվային ինք-
նակենսագրականի հասանելիություն): 

Ներկայում կրիպտոհամակարգի կիրառումը բարձրագույն կրթութ-
յան ոլորտում և ֆինանսատնտեսական այլընտրանքային միջոցների 
ներգրավման համատեքստում լայն տարածում ունի բուհերի շրջանում: 
Այսպիսով, կրիպտոհամակարգի կիրառման հնարավորությունների վե-
րաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքում վերհանված մոդելները կարող 
են առաջընթացի նախադրյալ հանդիսանալ ՀՀ բուհերի վարչակազմա-
կերպական և ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման, նո-
րարարական տեխնոլոգիաների կիրառման, վարձավճարների այլընտ-
րանքային տարբերակի ներդրման և տարածաշրջանում մրցակցային ա-
ռավելության ձեռքբերման և հաստատման համար: Նման մոդելները կա-
րող են բարելավել առկա համակարգը, ինչպես նաև ստեղծել հնարավոր 
այլ նախադրյալներ ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ճա-
նաչման, ՀՀ բուհերի գործունեության արդյունավետության բարելավման 
և մրցակցության շարունակական ապահովման համատեքստում: 

 
  



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

109 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

1. Խաչատրյան Ռ., Հովհաննիսյան Ս., Գևորգյան Ա. (2020), 
Կրիպտոարժութային համակարգի հասկացութային շրջանակի 
զարգացման մոտեցումները //Հանրային կառավարում, Երևան: 

2. Nakamoto S. 2008. Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System. 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.  

3. Лелу Л. (2018). Блокчейн от А до Я. Все о технологии 
десятилетия. Litres.  

4. International Monetary Fund. (2020). A Crisis Like No Other, An 
Uncertain Recovery. 

5. Coinbase. (2019). Կրիպտոհամակարգի կիրառումը բուհերում ըստ 
Global Rank-ի, The 2019 Leaders in Crypto Education. 

6. MIT Media Lab. (2016). What We Learned from Designing an 
Academic Certificates System on the Blockchain. 

7. Grech A. & Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in Education. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2017, (JRC Science 
for Policy Report). 

8. blockcerts.org. (2020). Blockcerts guide. 
https://www.blockcerts.org/guide/. 

9. Rooksby J., Dimitrov, K. (2017). Trustless Education? A Blockchain 
System for University Grades. 

10. Sharples M., & Domingue, J. (2016). The Blockchain and Kudos: A 
Distributed System for Educational Record, Reputation and Reward. 
In European conference on technology enhanced learning (pp. 490-496). 
Springer, Cham. 

11. Turkanović M., Hölbl, M., Košič, K., Heričko, M., & Kamišalić, A. 
(2018). EduCTX:A Blockchain-Based Higher Education Credit Platform. 

12. Garlichs G. (2017). At ESMT Berlin, Bitcoin Pays Off, 
https://esmt.berlin/knowledge/esmt-berlin-bitcoin-pays. 

13. Gogo J. (2018). news.bitcoin.com, French Business School Accepts 
Fees in Bitcoin for Blockchain Technology Courses. 

14. Hslu.ch. (2017). Lucerne University of Applied Sciences and Arts 
Accepts Payments in Bitcoin. 

15. OECD. (2019). The Policy Environment for Blockchain Innovation 
and Adoption, OECD Global Blockchain Policy Forum Summary Report.  
  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.blockcerts.org/guide/
https://esmt.berlin/knowledge/esmt-berlin-bitcoin-pays
https://news.bitcoin.com/author/jeffrey-gogo/


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

110 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОСИСТЕМЫ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН, АРПИНЕ ГЕВОРГЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 

 

В настоящее время важнейшим фактором в улучшении и обес-
печении эффективности системы образования является применение 
информационно-коммуникационных и инновационных технологий в 
системе образования. В статье приводятся примеры возможных 
применений криптосистемы в высших учебных заведениях, а также 
способы внедрения криптосистемы в контексте обеспечения адми-
нистративно-организационной и финансово-экономической эффектив-
ности высших учебных заведений РА. 

Ключевые слова: криптовалюта, криптосистема, блокчейн, умный 
контракт. 

 
 
 
 
 

THE OPPORTUNITIES FOR APPLYING CRYPTOSYSTEM IN THE RA 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

ROBERT KHACHATRYAN, ARPINE GEVORGYAN 

Brusov State University 
 

Currently, the most important factor in improving and ensuring the 
effectiveness of the educational system is the use of information and 
communication and innovative technologies in the educational systems. The 
article provides possible applications of the cryptosystem in higher education 
institutions, as well as the means of implementing cryptosystem in the 
context of ensuring the administrative-organizational and financial-economic 
efficiency of the RA HEIs. 

Keywords: cryptocurrency, cryptosystem, blockchain, smart contract. 
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ՀՏԴ 330.4 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳՆԱՃԻ 
ՏԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՍՊԵԿՏՐԱԼ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 
Հոդվածում գնահատվել է, թե Հայաստանում գնաճի տատանո-

ղականությունը ինչ տևողության պարբերաշրջաններով է պայմանա-
վորված, ինչպես նաև ՀՀ և գործընկեր որոշ երկրների գնաճի կովա-
րիացիայի մեջ տարբեր տևողության պարբերաշրջանների մասնա-
բաժինը։ Այդ տեղեկատվության առկայությունը հնարավորություն է 
ընձեռում հարստացնել պատկերացումները գնաճը պայմանավորող 
գործոնների մասին և արդյունավետ դրամավարկային քաղաքակա-
նություն իրականացնել՝ ապահովելու համար գների կայունությունը։ 

Բանալի բառեր. գնաճ, տատանողականություն, կովարիացիա, 
պարբերաշրջան, սպեկտրալ վերլուծություն, կոսպեկտր: 

 
Գնաճը, լինելով հասարակության բարեկեցության մակարդակի վրա 

ազդող գործոններից մեկը, ենթարկվում է թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին գոր-
ծոնների ազդեցությանը։ Արտաքին գործոնների դեպքում այդ ազդեցութ-
յունները զգում են միաժամանակ մի շարք երկրներ։ Կարևոր նշանակութ-
յուն ունի պարզել, թե գնաճի տատանողականությունը ինչ պարբերակա-
նության շոկերի (ցնցումների) հետևանք է և արդյոք գործընկեր երկրներում 
գնաճի ցուցանիշների տատանողականության վրա այդ ազդեցությունները 
միանման են։  

Գործընկեր երկրներից դիտարկվել են Ռուսաստանը, Չինաստանը, 
Գերմանիան և ԱՄՆ-ն, որոնց տեսակարար կշիռը Հայաստանի ներմուծ-
ման մեջ 2019 թ. կազմել է 51,5% [1]։ Վերլուծության համար օգտագործվել 
են սպառողական գների ինդեքսների (դասիչների) ցուցանիշները 2000 թ. 
հունվարից մինչև 2020 թ. մայիսը ընդգրկող ժամանակահատվածի հա-
մար։ Դիտարկված է ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ գնաճի ցուցանիշ-
ները։ Տվյալների աղբյուրներն են ՀՀ ԿԲ-ի [2], իսկ մյուս երկրների դեպ-
քում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնական կայքերը [3]։ 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է նշված ցուցանիշների նկարագրական 
վիճակագրությունը։ 
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Աղյուսակ 1 
Հայաստանի և գործընկեր երկրների գնաճի ցուցանիշների 

նկարագրական վիճակագրություն1 
 

Երկիր ՀՀ ՉԺՀ ԳԴՀ ՌԴ ԱՄՆ 

Միջին 0.30 0.19 0.12 0.78 0.17 

Մեդիան 0.14 0.10 0.11 0.62 0.18 

Մաքսիմում 5.41 2.60 1.10 3.85 1.22 

Մինիմում -5.50 -1.39 -1.03 -0.54 -1.92 

Ստանդարտ շեղում 1.58 0.63 0.35 0.65 0.38 

Անհամաչափության 
գործակից 

-0.08 0.30 -0.22 1.40 -0.85 

Կուրտոսիս 4.29 3.47 3.34 5.70 6.69 

Դիտարկումների 
թիվ 

245 245 245 245 245 

  
Հետազոտությունն իրականացվել է սպեկտրալ վերլուծության միջո-

ցով։ Դիտարկենք ժամանակային շարք, որը կազմված է 𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2, … , 𝑦𝑦𝑇𝑇  T 
հատ դիտարկումներից։ Այդ շարքի սպեկտրը ω  հաճախականության 
համար կարելի է որոշել հետևյալ կերպ՝ 

s𝑦𝑦(ω) =
1
2π

� 𝛾𝛾�𝑗𝑗

T−1

j=−T+1

e−iωj 

որտեղ 𝛾𝛾�𝑗𝑗-ն այդ շարքի j-րդ կարգի ավտոկովարիացիան է [4, p. 158-159]: 
Պարբերագրով սահմանափակված պատկերի մակերեսի կրկնապատիկը 
հավասար է վերոնշյալ շարքի վարիացիային: Քանի որ պարբերագիրը 
համաչափ է ω =0 հաճախականության շուրջ, ապա տեղի ունի այս 
արտահայտությունը՝ 

𝛾𝛾�0 = � s𝑦𝑦(ω)𝑑𝑑ω
𝜋𝜋

−𝜋𝜋

 = 2� s𝑦𝑦(ω)𝑑𝑑ω
𝜋𝜋

0

 

𝑦𝑦𝑡𝑡 շարքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

𝑦𝑦𝑡𝑡 =  𝑦𝑦 � + ��𝛼𝛼𝚥𝚥� cos�ω𝑗𝑗(𝑡𝑡 − 1)�+  𝛿𝛿𝚥𝚥� sin�ω𝑗𝑗(𝑡𝑡 − 1)��,
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 (1) 

                                            
1 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից 
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որտեղ 𝑦𝑦 � -ը y շարքի միջինն է, M = T−1
2

, ω𝑗𝑗 = 2𝜋𝜋𝑗𝑗
T

, T-ն շարքի 
երկարությունն է, որը տվյալ դեպքում կենտ թիվ է [4, p. 159-163]: 
 𝛼𝛼𝑗𝑗 և 𝛿𝛿𝑗𝑗 M հատ գործակիցները գնահատվում են փոքր քառակուսիների 
մեթոդով (OLS)։ Պարբերագրի արժեքները ω𝑗𝑗  հաճախականության 
համար կարելի է որոշել հետևյալ կերպ՝ 

s𝑦𝑦�ω𝑗𝑗� = 𝑇𝑇
8𝜋𝜋
�𝛼𝛼𝑗𝑗2 + 𝛿𝛿𝑗𝑗  2�: 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են Հայաստանի, Գերմանիայի, 
ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի գնաճի ցուցանիշների պարբերագրերը։ 
Հորիզոնական առանցքում նշված են պարբերաշրջանների տևողութ-
յունները (պարբերությունները), իսկ ուղղահայաց առանցքում՝ պարբե-
րագրի արժեքները։ 
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Գծապատկեր 1. ՀՀ և գործընկեր երկրների գնաճի ցուցանիշների 

պարբերագրեր1 
 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է, թե Հայաստանի և գործընկեր երկր-
ների գնաճների տատանողականության (վարիացիայի) որ մասը որքան 
տևողությամբ պարբերաշրջաններով (ցիկլերով) է պայմանավորված։ Հա-
յաստանի գնաճի տատանողականության 10.8%-ը պայմանավորված է 
մինչև 3 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով, 41.7%-ը՝ 3-10 ամիս 
տևողությամբ պարբերաշրջաններով, 42%-ը՝ 10-13.5 ամիս տևողությամբ 
պարբերաշրջաններով, այսինքն՝ սեզոնային երևույթներով։ Սեզոնային 
գործոնների ազդեցությունը 2-3 անգամ փոքր է ներկայացված մյուս երկր-
ների դեպքում։ Ավելի երկարատև պարբերաշրջանները գնաճի տատա-
նողականության ընդամենը 5,5%-ն են պայմանավորել։ Գերմանիայում 
մեծ մասնաբաժին ունեն մինչև 3 ամիս տևողության պարբերաշրջաննե-
րը, իսկ ԱՄՆ-ում և Չինաստանում՝ 3-9 ամիս տևողության պարբերաշր-
ջանները։ 3 տարուց ավել տևողությամբ պարբերաշրջանների ազդեցութ-
յունն ամենանշանակալին ՌԴ-ում է։ 
  

                                            
1 Գծապատկերները կառուցվել են հեղինակի հաշվարկների հիման վրա 
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Աղյուսակ 2  
ՀՀ և գործընկեր երկրների գնաճի վարիացիայի մասնաբաժինը՝ 

պայմանավորված տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջաններով (%)1 

Պարբերաշրջան ՀՀ ԳԴՀ ՌԴ ԱՄՆ ՉԺՀ 

մինչև 3 ամիս 10.77 55.22 8.74 7.92 20.91 

3-10 ամիս 41.68 28.36 25.20 48.72 49.21 

10-13.5 ամիս 42.04 12.53 24.26 27.38 18.94 

13.5-48 ամիս 4.32 2.48 14.77 13.01 7.19 

ավելի քան 48 ամիս 1.19 1.40 27.03 2.97 3.75 

Վարիացիա 2.49 0.12 0.42 0.14 0.40 

Կրոս-սպեկտրալ վերլուծության միջոցով հնարավոր է գնահատել, թե 
երկու ժամանակային շարքերի կովարիացիայի որ մասն է բացատրվում 
տվյալ հաճախականության ցիկլերի (պարբերաշրջանների) միջոցով։ 
Երկչափ սպեկտրը նկարագրելու համար դիտարկենք y վեկտորը [4,  
p. 268-275]։ 

y =  �𝑋𝑋𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡
�: 

 K-րդ ավտոկովարիացիան նկարագրող մատրիցն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

Гk  = Е �
(Xt −  μx)(Xt−k −  μx) (Xt −  μx)�Yt−k −  μy�
�Yt −  μy�(Xt−k −  μx) �Yt −  μy�(Yt−k −  μY)

�  =  �
γXX

(k) γXY
(k)

γYX
(k) γYY

(k)�: 

 𝜔𝜔 հաճախականության երկչափ սպեկտրն ունի հետևյալ տեսքը՝  

sY(ω) =  
1
2π

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ � γXX

(k)e−iωk
∞

k=−∞

� γXY
(k)e−iωk

∞

k=−∞

� γYX
(k)e−iωk

∞

k=−∞

� γYY
(k)e−iωk

∞

k=−∞ ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

: 

Այս մատրիցի ներքևի ձախակողմյան տարրը կոչվում է X և Y շարքերի 
կրոս սպեկտր՝ 

s𝑌𝑌𝑌𝑌(ω) =
1
2π

� γYX
(k)

∞

k=−∞

{cos(ωk) − i ∗ sin(ωk)}: 

Կրոս-սպեկտրը կոմպլեքս (համալիր) թիվ է, որը կարելի է ներկա-
յացնել իրական և կեղծ մասերի միջոցով։ Իրական մասը կոչվում է 
կոսպեկտր՝ 

                                            
1 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից 
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𝑐𝑐𝑌𝑌𝑌𝑌(ω) =
1
2π

� γYX
(k)

∞

k=−∞

cos(ωk): 

 Կոսպեկտրի կեղծ մասը կոչվում է քառակուսային սպեկտր՝ 

𝑞𝑞𝑌𝑌𝑌𝑌(ω) =
1
2π

� γYX
(k)

∞

k=−∞

sin(ωk): 

X և Y շարքերի կովարիացիան կարելի է հաշվարկել դրանց կոսպեկտրով 
սահմանափակված պատկերի մակերեսի միջոցով [4, p. 269]։ 

�𝑐𝑐𝑌𝑌𝑌𝑌(ω)
π

−π

dω = E�Yt −  μy�(Xt −  μx): 

 𝑋𝑋𝑡𝑡 շարքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

𝑥𝑥𝑡𝑡 =  𝑥𝑥 � +��𝑎𝑎𝚥𝚥� cos�ω𝑗𝑗(𝑡𝑡 − 1)�+  𝑑𝑑𝚥𝚥� sin�ω𝑗𝑗(𝑡𝑡 − 1)��
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

, 

 
որտեղ 𝑋𝑋 � -ը X շարքի միջինն է, M = T−1

2
, ω𝑗𝑗 = 2𝜋𝜋𝑗𝑗

T
, T-ն շարքի 

երկարությունն է: 𝑎𝑎𝑗𝑗  և 𝑑𝑑𝑗𝑗  գործակիցները գնահատվում են փոքրագույն 
քառակուսիների մեթոդով։ 𝑌𝑌𝑡𝑡  շարքը ներկայացված է (1) տեսքով։ 
Կոսպեկտրի արժեքները ω𝑗𝑗 հաճախականության համար կարելի է որոշել 
հետևյալ կերպ՝ 

𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦�ω𝑗𝑗� = 𝑇𝑇
8𝜋𝜋
�𝑎𝑎𝑗𝑗𝛼𝛼𝑗𝑗 + 𝑑𝑑𝑗𝑗𝛿𝛿𝑗𝑗�: 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են Հայաստանի և վերոնշյալ 
երկրներից յուրաքանչյուրի կոսպեկտրները։ Ինչպես արդեն նշվեց, 
կոսպեկտրով սահմանափակված պատկերի մակերեսը հավասար է երկու 
ժամանակային շարքերի կովարիացիային։ Ամենաուժեղ կովարիացիան 
առկա է ՀՀ և ՌԴ գնաճի ցուցանիշների միջև, որի զգալի մասը 
պայմանավորված է 10-13 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով, 
այսինքն՝ սեզոնային գործոններով։  

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են ՀՀ և այդ երկրների գնաճի 
ցուցանիշների կովարիացիայի մասնաբաժինները՝ պայմանավորված 
տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջաններով։ Գերմանիայի և ԱՄՆ հետ 
կովարիացիան բացասական է։ Գերմանիայի դեպքում կովարիացիայի 
մեջ առավել մեծ մասնաբաժին ունեն 4 և 2.5 ամիս տևողությամբ 
պարբերաշրջանները, իսկ ԱՄՆ-ի դեպքում՝ 6 ամիս տևողությամբ։ 
Չինաստանի դեպքում 4 և 12 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջանները 
դրական մասնաբաժին ունեն կովարիացիայի մեջ, իսկ 6 և 2.5 ամիս 
տևողությամբ պարբերաշրջանները՝ բացասական։  
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Գծապատկեր 2. ՀՀ և գործընկեր երկրների գնաճի կոսպեկտրներ1 

 
Աղյուսակ 3 

ՀՀ և գործընկեր երկրների գնաճի կովարիացիայի մասնաբաժինը՝ 
պայմանավորված տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջաններով (%)2 

Պարբերաշրջան (ՀՀ, 
ԳԴՀ) 

(ՀՀ, 
ՌԴ) 

(ՀՀ, 
ԱՄՆ) 

(ՀՀ, 
ՉԺՀ) 

 մինչև 3 ամիս -0.062 0.031 0.016 -0.038 

3-10 ամիս -0.047 0.067 -0.029 0.047 

10-13.5 ամիս -0.007 0.269 -0.021 0.207 

13.5-48 ամիս 0.003 0.019 0.008 0.024 

ավելի քան 48 ամիս 0.001 0.002 -0.001 0.010 

Կովարիացիայի 
գործակից (բոլոր 

պարբերաշրջանները) 

-0.111 0.388 -0.028 0.249 

  
Այսպիսով, ՀՀ գնաճի տատանողականության զգալի մասը՝ 42%-ը, 

պայմանավորված է 10-13.5 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով, 
այսինքն՝ սեզոնային գործոններով։ Ավելի երկարատև պարբերաշրջան-
ների մասնաբաժինը շատ փոքր է՝ 5.5%, իսկ վարիացիայի մնացած մասը 

                                            
1 Գծապատկերները կառուցվել են հեղինակի հաշվարկների հիման վրա 
2 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից 
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պայմանավորված է մինչև 10 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով։ 
Ըստ կոսպեկտրալ վերլուծության արդյունքների՝ Հայաստանի գնաճի՝ 
Ռուսաստանի գնաճի հետ կապն առավել պայմանավորված է շուրջ 12 
ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով, իսկ մյուս երկրների գնաճի 
հետ կապը, ինչպես այդ, այնպես էլ ավելի կարճատև պարբերաշրջաննե-
րով, բայց վերջիններիս մասնաբաժինն ավելի զգալի է։  
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ОЦЕНИВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ИНФЛЯЦИИ АРМЕНИИ И 
НЕКОТОРЫХ СТРАН ПАРТНЁРОВ С ПОМОЩЬЮ  

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
МЕРУЖАН АСЛАНЯН  

Ереванский государственный университет 
 
В статье оценена обусловленность продолжительности колебаний 

инфляции в Армении, а также большая доля разных периодов в 
ковариации инфляции некоторых стран-партнеров Республики 
Армения. Наличие этой информации дает возможность обогатить 
представление о факторах, определяющих инфляцию, проводить 
эффективную денежно-кредитную политику для обеспечения 
стабильности цен. 

Ключевые слова: инфляция, волатильность, ковариация, цикл, 
спектральный анализ, коспектр. 

 
 
 
 
 
 
 

THE ESTIMATION OF INFLATION FLUCTUATION IN ARMENIA 
AND SOME PARTNER COUNTRIES THROUGH SPECTRAL ANALYSIS 

MERUZHAN ASLANYAN 

Yerevan State University 
 

The article assesses the period of inflation fluctuations in Armenia, as 
well as the share of different periods in the inflation covariation in Armenia 
and some partner countries. The availability of this information provides an 
opportunity to enrich the perception of the factors that determine inflation and 
to implement an effective monetary policy to ensure price stability.  

Keywords: inflation, fluctuation, covariance, cycle, spectral analysis, 
cospectrum. 
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ՀՏԴ-338.2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՆՏԱՅԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ1, ԶԱՎԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ2 

1Երևանի պետական համալսարան 
2Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

 
Ազգային հարստության ստեղծման գործում բնական պաշար-

ների բաղադրիչի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ գործոնի 
դերը ՀՀ-ում թերարժևորված է, հատկապես՝ պետական բյուջեի 
եկամուտների ավելացման գործում: Բացահայտվել է, որ ՀՀ հանքա-
գործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման 
ոլորտում ստեղծված հանքային ռենտան (2018 թ.՝ շուրջ 210 մլրդ 
դրամ) կազմում է զգալի մեծություն, սակայն, չհարկվելով, պետա-
կան բյուջեն զրկվում է էական եկամուտներից: Առաջարկվում է 
ուսումնասիրվող ոլորտում հարկագանձման կառուցակարգի արմա-
տական փոփոխման միջոցով վերացնել այդ բացը:  

Բանալի բառեր. ազգային հարստություն, բնական պաշարներ, 
հանքագործական արդյունաբերություն, կապիտալ, տնտեսական 
ռենտա, հանքային ռենտա, հասույթ:  
 

Յուրաքանչյուր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը բնութագ-
րող մակրոտնտեսական բաղադրիչների մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում 
ազգային հարստության մեծությունը, որը չափվում է ինչպես առանձին 
երկրների մասշտաբով, այնպես էլ այդ երկրների բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով: Ազգային հարստության ցուցանիշը ոչ միայն քանակական մե-
ծություն է, այլև առաջին հերթին որակական սինթետիկ ցուցանիշ, քանի 
որ այն արտացոլում է երկրի ինչպես տնտեսական համակարգի, այնպես 
էլ սոցիալական ենթակառուցվածքի ներուժի օգտագործման արդյունավե-
րությունը, դրա զարգացման մակարդակը: Այս ցուցանիշն ավելի շուտ 
բնութագրում է տվյալ երկրում նյութական և հոգևոր բարիքներ ստեղծելու 
սոցիալ-տնտեսական ներուժի հնարավորությունը, ինչն էլ հիմք է հանդի-
սանում բնակչության կենսամակարդակի ձևավորման և այն բարձրացնե-
լու համար: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ ազգային հարստության հիմնախն-
դիրը եղել և շարունակում է մնալ տնտեսագիտության ուսումնասիրության 
հիմնական առարկան:  

Ազգային հարստության ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանության 
մշակման և քանակական գնահատման աշխատանքները մեծամասշտաբ 
(գլոբալ) մակարդակով իրականացվել են միայն վերջին 15 տարիների ըն-
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թացքում: Համաշխարհային բանկի մասնագետների կողմից առաջին ու-
սումնասիրությունը հրապարակվել է 2006 թ. “Where is the wealth of 
nations? Measuring Capital for the 21st Century” անվանմամբ, որտեղ ներ-
կայացվել է ինչպես ազգային հարստության հասկացությունը [1, p. 19], 
դրա գնահատման մեթոդաբանությունը [1, p. 143-158], այնպես էլ տրվել 
են աշխարհի մի շարք երկրների ազգային հարստության և դրա բաղադ-
րիչների քանակական գնահատականները [1, p. 159-162]: Այս ուղղութ-
յամբ Համաշխարհայի բանկի երկրորդ՝ “The Changing Wealth of Nations. 
Measuring Sustainable Development in the New Millennium” հրապարակու-
մը լույս տեսավ 2011 թ. [2, p. 27-49], որտեղ հստակեցվեցին ինչպես մե-
թոդաբանական հարցերը, այնպես էլ ընդլայնվեց երկրային գնահատում-
ների շրջանակը: Այս ոլորտում երրորդ ուսումնասիրությունը “The 
changing wealth of nations 2018. Building a Sustainable Future” անվանմամբ 
լույս է տեսել 2018 թ. և աչքի է ընկնում ազգային հարստության գնահատ-
ման մեթոդաբանության լրամշակմամբ, այն ձևավորող առանձին բաղադ-
րիչների քանակական գնահատմամբ և ուսումնասիրվող երկրների շրջա-
նակի ընդլայնմամբ [3, p. 28-29, 38-39]: Աղյուսակ 1-ում բերված է նախ-
կին Խորհրդային Միության հանրապետությունների, ըստ եկամուտների 
մակարդակի դասակարգված երկրնրի խմբերի և աշխարհի բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով ազգային հարստության ցուցանիշների մեծությունը, դրա 
կազմը և կառուցվածքը վերջին հասանելի գնահատման արդյունքներով:  

Ինչպես հետևում է Աղյուսակ 1-ի տվյալներից, հարստության մեծութ-
յունը և՛ առանձին երկրներում, և՛ ըստ եկամուտների մեծության դասա-
կարգված երկրների խմբերում զգալիորեն տարբերվում է, ինչը պայմա-
նավորված է ազգային հարստությունը ձևավորող առանձին բաղադրիչ-
ների հարաբերությամբ: Այսպես, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում 
ընդերքի ակտիվների մեծությունը հարստության կառուցվածքում կազ-
մում է 4.1%, ապա, օրինակ, Ադրբեջանում այդ ցուցանիշը 42.1% է (ավելի 
քան 10 անգամ գերազանցում է մեր երկրի ցուցանիշը), իսկ Վրաստանում 
ՀՀ-ի համեմատությամբ այն երկու անգամ ավելի ցածր է: Ակնհայտ է նաև, 
որ աշխարհում հարստության ձևավորման հիմնական բաղադրիչը մարդ-
կային կապիտալն է (աշխարհի ցուցանիշը 64.5% է), իսկ բարձր եկամուտ-
ներով ՏՀԶԿ երկրներում այն կազմում է 70.4%: Հայաստանի Հանրապե-
տությունն այդ ցուցանիշով շատ հետ չի մնում աշխարհի միջին մակար-
դակից, մեր երկրում մարդկային կապիտալի մասնաբաժինն ազգային 
հարստության մեջ կազմում է 51.7%, մինչդեռ Ադրբեջանում այն ամենա-
ցածրերից մեկն է նախկին ԽՍՀՄ երկրների շարքում և կազմում է ընդա-
մենը 14.0%:  
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Աղյուսակ 1 
Նախկին Խորհրդային Միության, ըստ եկամուտների 

մակարդակի դասակարգված երկրների խմբերի և աշխարհի 
ազգային հարստության մեկ շնչի հաշվով մեծությունը, 

բաղադրիչների կազմը և կառուցվածքը 2014 թ. 
 
Երկրները և ըստ 

եկամուտների 
դասակարգված 

երկրների խմբերը 

Ազգային 
հարստու-

թյուն 
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Հայաստան  52,894 15,451 12,702 2,150 27,329 -2,588 

 100.0 29.2 24.0 4.1 51.7 -4.9 

Ադրբեջան  85,341 20,061 45,935 35,938 11,961 7,384 

 100.0 23.5 53.8 42.1 14.0 8.7 

Բելառուս 99,685 33,388 21,882 1,167 49,004 -4,588 

 100.0 33.5 22.0 1.2 49.2 -4.6 

Էստոնիա 258,903 91,646 20,093 591 155,041 -7,876 

 100.0 35.4 7.8 0.2 59.9 -3.0 

Վրաստան 44,327 20,415 7,344 917 21,251 -4,682 

 100.0 46.1 16.6 2.1 47.9 -10.6 

Ղազախստան 180,911 40,150 66,606 53,440 76,617 -2,461 

 100.0 22.2 36.8 29.5 42.4 -1.4 

Ղրղըզստան 24,429 6,159 12,570 1,490 6,729 -1,029 

 100.0 25.2 51.5 6.1 27.5 -4.2 

Լատվիա 236,906 113,746 18,738 0 113,472 -9,049 

 100.0 48.0 7.9 0.0 47.9 -3.8 

Լիտվա 169,046 63,254 12,758 174 100,081 -7,047 

 100.0 37.4 7.5 0.1 59.2 -4.2 

Մոլդովա 35,380 14,213 4,898 0 17,852 -1,582 

 100.0 40.2 13.8 0.0 50.5 -4.5 

Ռուսաստան 188,715 48,807 46,921 38,247 90,812 2,175 

 100.0 25.9 24.9 20.3 48.1 1.2 

Տաջիկստան 42,286 30,397 7,431 229 5,015 -557 

 100.0 71.9 17.6 0.5 11.9 -1.3 

Թուրքմենստան 146,831 39,740 59,062 37,843 47,510 519 

 100.0 27.1 40.2 25.8 32.4 0.4 

Ուկրաինա 56,053 25,171 13,345 5,210 18,952 -1,414 

 100.0 44.9 23.8 9.3 33.8 -2.5 
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Նախկին ԽՍՀՄ 
երկրների միջինը 

115,836 40,186 25,020 12,671 52,973 -2,343 

 100.0 34.7 21.6 10.9 45.7 -2.0 

Ցածր եկամուտով 
երկրներ  

13,629 1,967 6,421 568 5,564 -322 

 100.0 14.4 47.1 4.2 40.8 -2.4 

Միջինից ցածր 
եկամուտով երկրներ 

25,948 6,531 6,949 1,944 13,117 -650 

 100.0 25.2 26.8 7.5 50.6 -2.5 

Միջինից բարձր 
եկամուտով երկրներ 

112,798 28,527 18,960 6,623 65,742 -432 

 100.0 25.3 16.8 5.9 58.3 -0.4 

Բարձր եկամուտով 
ոչ ՏՀԶԿ երկրներ 

264,998 59,096 80,104 72,074 111,793 14,005 

 100.0 22.3 30.2 27.2 42.2 5.3 

Բարձր եկամուտով 
ՏՀԶԿ երկրներ 

708,389 195,929 19,525 8,011 498,399 -5,464 

 100.0 27.7 2.8 1.1 70.4 -0.8 

Աշխարհ 168,580 44,760 15,841 7,262 108,654 -676 

 100.0 26.6 9.4 4.3 64.5 -0.4 

Ծանոթություն. Ուզբեկստանի տվյալները բացակայում են: Համարիչում՝ $ԱՄՆ, 
հայտարարում՝ հարստության մեծության նկատմամբ, %-ով:  

Կազմվել և հաշվարկվել է հեղինակների կողմից “The Changing Wealth of Nations 2018. 
Building a Sustainable Future”, International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, 2018, էջ 226-233-ի հիման վրա:  

 
Ժամանակակից տնտեսության միտումներից է զարգացմանը համըն-

թաց աստիճանաբար բնական պաշարների նշանակության և դերի նվա-
զեցումը բարիքների արտադրության գործում: Այնուհանդերձ դրանք այժմ 
էլ շարունակում են մնալ առանձին երկրների զարգացումը մեծապես պայ-
մանավորող կարևոր գործոն և բնակչության կենսամակարդակի բարձ-
րացման առաջնահերթ պայման: Այդպիսին է նաև Հայաստանի Հանրա-
պետությունը, որի տնտեսական համալիրի անբաժանելի մասն են կազ-
մում հանքագործական արդյունաբերությունը և դրան հարակից տնտե-
սական գործունեության տեսակները: Ոլորտի կարևորությունը ընդգծելու 
համար դիտարկենք հանքագործական արդյունաբերության ծավալները, 
ինչպես նաև արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում դրա տե-
սակարար կշիռը։ 2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին արդյունաբերական ամ-
բողջ արտադրանքի ծավալը կազմել է 2,103,913.7 մլն դրամ, որից հան-
քագործական արդյունաբերությունը և բացահանքերի շահագործումը 
կազմել է 356,308.0 մլն դրամ (արդյունաբերական արտադրանքի կառուց-
վածքում կազմելով 16.9%), մշակող արդյունաբերությունը՝ 1,468,722.0 մլն 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2020  
 

  

126 

դրամ (69.8%), էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատա-
կարարումը՝ 253,977.8 մլն դրամ (12.1%) և ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարումը և վերամշակումը՝ 24,905.9 մլն դրամ (1.2%) 
[4, էջ 11-13]։ 

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքի 
(արտահանման ու ներմուծման ծավալները՝ ըստ ապրանքային բաժինների) 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2019 թ. ՀՀ արտահանման (ընդա-
մենը 2,640,275.1 հազ. $ԱՄՆ) կազմում հանքահումքային արտադրանքի 
բաժինը կազմել է 28.1% (կամ 742,894.1 հազ. $ԱՄՆ), իսկ ներմուծման 
կազմում՝ 14.7% (ընդամենը 5,513,798.5 հազ. $ԱՄՆ ներմուծման մեջ կազ-
մելով 813,602.0 հազ. $ԱՄՆ)։ Ընդ որում՝ հանքահումքային արտադրանքի 
արտահանման ցուցանիշը 2019 թ. ՀՀ արտահանման մեջ զբաղեցրել է 
առաջին տեղը, իսկ ներմուծման մեջ՝ երկրորդ՝ զիջելով միայն մեքենաների, 
սարքավորումների և կառուցակարգերի ներմուծումը (863,538.2 հազ. 
$ԱՄՆ չափով)։ 2018 թ. այդ ցուցանիշները կազմել են համապատասխա-
նաբար՝ արտահանման համար՝ 2,412,432.7, 26.7% (644,693.8 հազ. 
$ԱՄՆ) և ներմուծման համար՝ 14.5%, 4,975,537.5 հազ. $ԱՄՆ և 720,727.9 
հազ. $ԱՄՆ [4, էջ 136]։ 2018 թ. ապրանքային խմբերի մեջ հանքահումքա-
յին արտադրանքի արտահանման և ներմուծման տեղերը մնացել են նույնը։  

Հանքագործական արդյունաբերությունից ստացվող հարկային մուտ-
քերի բաժինը 2018 թ. ՀՀ-ում առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների 
շարքում կազմել է 84.7 մլրդ դրամ կամ 1000 խոշոր հարկ վճարողների 
կողմից վճարված հարկերի 9 %-ը1: Հարց է առաջանում թե ինչպիսի՞ արդ-
յունավետությամբ է օգտագործվում ՀՀ ընդերքը, մանավանդ որ. «Հայաս-
տանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականութ-
յունն է, որը կարող է տրամադրվել օգտագործման միայն երկրաբանա-
կան ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահան-
ման նպատակներով:» [5, հոդվ. 11]: Այս խնդիրը հատկապես կարևորվում 
է այն պատճառով, որ վերջին 3-5 տարիների ընթացքում զգալիորեն ա-
վելացել են արտահանման ծավալները և հարց է առաջանում արդյո՞ք պե-
տության կողմից հավաքված հասույթները համապատասխանում են այն 
դրամական հոսքերին, որոնք ստացվում են հանքարդյունահանող կազ-
մակերպությունների կողմից:  

                                            
1 Հաշվարկվել է ՀՀ առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից 2018 թ. 

հարկային տարվա ընթացքում վճարված հարկերի մեծությունների ցանկի հիման վրա, 
աղբյուրը՝ ՀՀ հարկային ծառայության կայքը՝  
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists, 2020 թ. հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ:  

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
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Վերը նշված հարցի պատասխանը գտնելու նպատակով անհրաժեշտ 
է ուսումնասիրել հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում հան-
քային ռենտայի ձևավորման և ընդերքի սեփականատիրոջ՝ ՀՀ ու ընդեր-
քօգտագործող կազմակերպությունների միջև հանքային ռենտայի բաշխ-
ման գոյություն ունեցող պրակտիկան և համամասնությունները: 

«Ռենտա» հասկացությունը, այլ դասականների հետ միասին, հան-
գամանորեն ուսումնասիրել է անգլիացի տնտեսագետ Դ. Ռիկարդոն XVIII 
դարում, ով արժեքի աշխատանքային տեսության իր աշխատության 
շրջանակում ռենտան սահմանել է որպես. «Ռենտան ձեռնարկատիրոջ 
կողմից ստացված լրացուցիչ եկամուտն է, որը ստացվել է ծախսված աշ-
խատանքի և կապիտալի դիմաց շահույթից ավելի»: Ըստ Դ. Ռիկարդոյի՝ 
ռենտայի ձևավորումը պայմանավորված է ավելի բարենպաստ պայման-
ներով, երբ մի ձեռնարկատեր մյուսի համեմատ գտնվում է ավելի բարեն-
պաստ վիճակում, օրինակ, մշակում է լավագույն հողատարածքը, ունի 
արտոնություններ և այլն: Ընդ որում՝ դիֆերենցված (տարբերակված) ռեն-
տա I-ի ստացումն ապահովվում է հողի բերրիությամբ և գտնվելու վայրով 
պայմանավորված տարբերություններով, երբ լավագույն հողամասերից 
գյուղատնտեսական արտադրանքի միավորի արտադրության ծախսերն 
ավելի ցածր են, իսկ շուկայում իրացվող նույնանման արտադրանքի գնե-
րը ձևավորվում են միջին և վատ բերրիությամբ հողատարածքներում ար-
տադրված արտադրանքի գներին համապատասխան: Դիֆերենցված 
ռենտա II-ը, ըստ Դ. Ռիկարդոյի՝ այն հավելյալ շահույթն է, որն առաջանում 
է հողամասերում շարունակաբար կատարվող ներդրումների արդյուն-
քում: Այն կապված է գյուղատնտեսության ինտենսիվացման հետ և այդ 
գործընթացի կարևորագույն տնտեսական արդյունքներից է [6]:  

Տնտեսական ռենտայի ժամանակակից մեկնաբանություններից անդ-
րադառնանք Նոբելյան մրցանակակիր Ջոզեֆ Ստիգլիցի սահմանմանը, 
ըստ որի. «Ռենտան յուրաքանչյուր եկամուտն է, որը տարբերվում է աշ-
խատանքի վարձատրությունից և կապիտալ ներդրումներից ստացվող 
եկամուտներից» [7]: 

Որպես ռենտայի օրինակներ՝ Ջ.Ստիգլիցը նշում է բնական պաշար-
ների օգտագործումից ստացվող եկամուտները, մենաշնորհային եկա-
մուտները և մտավոր սեփականության օգտագործումից ստացվող եկա-
մուտները: Տնտեսագիտության տեսանկյունից աշխատանքի վարձատ-
րությունից և ռենտայից եկամուտների տարբերությունն այն է, որ աշխա-
տանքային գործունեությունը, աշխատուժի օգտագործումն ավելացնում է 
ազգային եկամուտի (նոր ստեղծված արժեքի) չափը, իսկ ռենտայից 
ստացվող եկամուտները՝ ոչ: Ի տարբերություն աշխատանքային պաշար-
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ների սեփականատերերի, ռենտա առաջացնող ակտիվների (հողի, օգ-
տակար հանածոների կամ այլ նմանատիպ ակտիվի) սեփականատերերը 
եկամուտներ են ստանում միայն այն բանի համար, որ նրանք տիրապե-
տում են այդ ակտիվները [7, с. 84]:  

Ջ. Ստիգլիցը գրում է, մասնավորապես, որ երկրի հարստությունը 
պետք չէ շփոթել այդ երկրի անհատների հարստության հետ: Առանձին 
մարդիկ և կազմակերպություններ հաջողությամբ արտադրում են սպա-
ռողներին անհրաժեշտ նոր ապրանքներ: Սա հարստություն կուտակելու 
լավ միջոց է: Մյուսները հաջողությամբ օգտագործում են իրենց շուկայա-
կան դիրքը (իշխանությունը)՝ շահագործելու համար իրենց աշխատողնե-
րին և օգուտներ ձեռք բերելով սպառողների հաշվին: Եկամուտների այդ-
պիսի վերաբաշխումն ամենևին էլ չի ավելացնում ազգային հարստությու-
նը: Տնտեսության մեջ նման գործընթացներն ուղեկցվում են ռենտայի 
ձևավորմամբ, որի ստացումը նպատակ ունի յուրացնելու ազգային եկա-
մուտի ավելի մեծ մասը:  

Վերը նշվածի պատճառով քաղաքականություն իրականացնողները 
պետք է հետազոտեն այն շուկաները, որտեղ գոյություն ունեն մեծ չափե-
րով ռենտայի ստացման հնարավորություններ, քանի որ այդ հանգաման-
քը վկայում է, որ տնտեսությունը կարող է ավելի արդյունավետ աշխատել: 
Ռենտայի ստացման համար իրականացվող շահագործումը փաստացի 
թուլացնում է երկրի տնտեսությունը: Իր հերթին, ռենտան յուրացնելու դեմ 
իրականացվող պայքարի հաջողությունը թույլ է տալիս պաշարներն ուղ-
ղել դեպի հարստության ստեղծումը [7, с. 22-23]: 

Տնտեսագետներն առանձնացնում են ռենտայի հետևյալ տեսակները. 
հողի ռենտա (սահմանափակ քանակությամբ հողի և այլ բնական պաշար-
ների օգտագործման համար վճարվող գինը), ֆինանսական ռենտա 
(պարբերաբար վճարվող սահմանված չափի վճարումներ), բնօգտագործ-
ման ռենտա (ծախսված աշխատուժի և կապիտալի դիմաց շահույթից ա-
վելի ստացված լրացուցիչ եկամուտը), պետական ռենտա (պետական 
վարկի տեսակ, որի համաձայն պետությունը պարտավորվում է որոշակի 
պարբերականությամբ վճարել որոշակի եկամուտ՝ փոխառված կապիտա-
լի դիմաց), մենաշնորհային ռենտա:  

Մեր ուսումնասիրության շրջանակում անդրադառնանք միայն բնօգ-
տագործման ռենտային, որի ձևավորումը և ստացումը պայմանավորված 
է ընդերքօգտագործողների մի մասի համար առավել բարենպաստ պայ-
մաններով: Այդպիսի առավելությունները ի հայտ են գալիս, օրինակ, ավե-
լի լավ լեռնահանքային և երկրաբանական բնութագրերով բնական 
պաշարների հանքավայրերի հայտնաբերման, հետախուզման և արդյու-
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նահանման, հանքավայրերի բարձր արտադրողականության, դրանց տե-
ղակայման, կլիմայական ավելի լավ պայմանների, հողի ավելի բարձր 
բնական բերքատվության և այլ արտոնությունների առկայության հաշվին: 

Ընդ որում՝ մի շարք հեղինակների կարծիքով, բնօգտագործման ռեն-
տան համարվում է բնական պաշարների տնտեսական գնահատման 
պարտադիր տարրերից մեկը: Ա. Ախատովի կարծիքով բնօգտագործման 
ռենտան կարող է լինել դիֆերենցված ռենտա I և II-ի, ինչպես նաև բա-
ցարձակ ռենտայի տեսքով: Նույն հեղինակը բնօգտագործման ռենտան 
դասակարգում է ըստ լեռնահանքային, երկրաբանական, հանքագործա-
կան, ջրային, հողային, անտառային և այլն: Նշվում է նաև, որ դիֆերենց-
ված ռենտա II–ի ստացումը հնարավոր է միայն վերականգնվող բնական 
պաշարների համար:  

Դիտարկելով բնօգտագործման ռենտան՝ անհրաժեշտ է հավելյալ 
եկամուտների ստացումը դասակարգել ըստ հետևյալ աղբյուրների.  

1. ըստ պաշարների ծագման, որը ներառում է բնության բաղադրիչները 
(հանքային, կլիմայական, ջրային, բուսական, հողային, կենդանական) և 
բնական-տարածքային բաղադրիչները (ջրային տնտեսությունների, լեռնա-
հանքային արդյունաբերության, անտառային տնտեսությունների և այլն), 

2. ըստ տնտեսական օգտագործման տեսակների, որը ներառում է 
արդյունաբերական (արդյունահանվող) էներգետիկ պաշարները (հանա-
ծո վառելիք, հիդրոէներգետիկ պաշարներ, կենսավառելիք, միջուկային 
հումք), ոչ էներգետիկ պաշարները (հանքային, ջրային, հողային, անտա-
ռային, այլն) և գյուղատնտեսական արտադրության պաշարները (ագրո-
կլիմայական, հողային, բուսական կերային հումքը, ոռոգման, ջրարբիաց-
ման ջրերը և այլն),  

3. ըստ սպառման ձևերի՝ չվերականգնվող, վերականգնվող, մասամբ 
վերականգնվող և անսպառ [8, 9]: 

Նշենք, որ ՀՀ տարածքում ձևավորված ջրային ռենտայի էֆեկտը 
նույնպես չի դարձել հետազոտողների ուշադրության առարկան, քանի որ 
այդ պաշարների մեծ բաժինը, չօգտագործվելով ՀՀ տարածքում, ըստ 
էության, զրո գնով արտահանվում է հարևան երկու ոչ բարեկամ երկրներ 
(Թուրքիա և Ադրբեջան): Բավական է նշել, որ ՀՀ տարածքում ձևավոր-
ված քաղցրահամ վերականգնվող ջրային պաշարները 2016 թ. կազմել են 
6882 մլն խ.մ., որից ընդամենը ջրօգտագործումը կազմել է 2469.9 մլն խ.մ. 
(կամ ձևավորված ջրային պաշարների 35.9%-ը): Նույն ցուցանիշները 
2017 թ. կազմել են համապատասխանաբար՝ 4663 մլն խ.մ., 2040 մլն խ.մ. 
և 43.7%, իսկ 2018 թ.՝ 6571.4 մլն խ.մ., 1926.5 մլն խ.մ. և 29.3%1: Նկատենք 
                                            

1  Վերականգնվող ջրային պաշարների թվային ցուցանիշները ներբեռնվել են ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի տվյալների բազայի (ArmStatBank) «Քաղցրահամ ջրերի 
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նաև, որ հարստությանը նվիրված համաշխարհային բանկի մեր կողմից 
վերևում նշված ուսումնասիրություններում խոշոր բացթողում կարելի է 
համարել այն, որ բնական կապիտալի հասկացության մեջ չեն ներառված 
և գնահատված ջրային պաշարները [3, էջ 5]: 

Բնապահպանական ռենտան մեկնաբանվում է որպես գործունեութ-
յան արդյունքների անորոշությամբ և ռիսկով պայմանավորված վճարում, 
այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է սահմանել ռիսկի այն համամասնությու-
նը, որն արտացոլում է բնական պաշարների արժեքն ու մարդկանց կյան-
քի ու կենսագործունեության պայմանների փոփոխությունը, ինչպես նաև 
մարդկային գործուներության արդյունքում բնական պաշարներին հասց-
ված չվերականգնվող կորստի և որոշակի ժամանակահատվածից հետո 
դրանց վերականգնման չափերը [8, с. 68-69]:  

Համաշխարհային բանկի կողմից տնտեսությունների զարգացման 
ցուցիչների շարքում (World Development Indicators) հաշվարկվում է հան-
քային ռենտան (Mineral rent) որպես արդյունահանված օգտակար հանա-
ծոների համաշխարհային գներով արտադրության արժեքի և դրանց ար-
տադրության ընդհանուր ծախսերի միջև տարբերություն: Հաշվարկը կա-
տարվում է հետևյալ խումբ հանքանյութերի համար. անագ, ոսկի, կա-
պար, ցինկ, երկաթ, պղինձ, նիկել, արծաթ, բոքսիտ և ֆոսֆատ:  

Պետք է նշել, որ տնտեսական ռենտայի այս սահմանումը տարբեր-
վում է ազգային հաշիվների համակարգում օգտագործվողից, որտեղ ռեն-
տան գույքային եկամուտի ձև է, որը ներառում է հողամասերի օգտագործ-
ման համար վարձակալների կողմից սեփականատերերին կատարվող 
վճարումները և/կամ ընդերքօգտագործողների կողմից ընդերքի սեփա-
կանատերերին կատարվող այն վճարումները, որոնք թույլ են տալիս 
նրանց արդյունահանել օգտակար հանածոներ1:  

Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների համար հաշվարկվող հանքային 
ռենտայի ցուցանիշը նպատակ ունի ցույց տալ բնական պաշարների 
ներդրումը (ավանդը) երկրի արդյունաբերական արտադրանքի մեջ, իսկ 
հաշվարկի մեթոդաբանությունը սահմանված է ազգերի հարստությունը 

                                            
վերականգվող պաշարներն ըստ ցուցանիշների և տարիների» աղյուսակից, 2020 թ. 
հոկտեմբերի 6-ի դրությամբ հասանելի էլեկտրոնային պաշարը՝ 
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(C)%20W
ater%20resources__1.(C1)%20Renewable%20freshwater%20resources,%20by%20percentage%
20of%20reliability%20and%20years/EE-c1.px/?rxid=3dac1bfc-b4a4-4d55-b629-364c22f8c5a0, 
իսկ ընդամենը օգտագործված ջրի ծավալներինը՝ Հայաստանի վիճակագրական 
տարեգիրք 2019, Եր., ՀՀ ՎԿ, 2019 թ., էջ 216: 

1 Տե'ս Index mundi, Mineral rents (% of GDP), էլեկտրոնային պաշարը հասանելի է 
01.10.2020 թ. դրությամբ https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.MINR.RT.ZS 
հղմամբ:  

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(C)%20Water%20resources__1.(C1)%20Renewable%20freshwater%20resources,%20by%20percentage%20of%20reliability%20and%20years/EE-c1.px/?rxid=3dac1bfc-b4a4-4d55-b629-364c22f8c5a0
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(C)%20Water%20resources__1.(C1)%20Renewable%20freshwater%20resources,%20by%20percentage%20of%20reliability%20and%20years/EE-c1.px/?rxid=3dac1bfc-b4a4-4d55-b629-364c22f8c5a0
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(C)%20Water%20resources__1.(C1)%20Renewable%20freshwater%20resources,%20by%20percentage%20of%20reliability%20and%20years/EE-c1.px/?rxid=3dac1bfc-b4a4-4d55-b629-364c22f8c5a0
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.MINR.RT.ZS
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բնութագրող զեկույցում [2, p. 145-146], որտեղ բնական պաշարները դի-
տարկվում են որպես ազգային հարստության բաղադրիչներից մեկը և ըն-
դունված մեթոդաբանությամբ գնահատումից (հաշվարկումից) հետո նե-
րառվում են երկրի ազգային հարստության կազմում:  

Հանքային ռենտայի հաշվարկումը կարևոր է տնտեսական արդյունքի 
(արտադրության) մեջ բնական պաշարների ներդրման չափերի որոշման, 
ինչպես նաև երկրների և առանձին տարածաշրջանների (մեզանում՝ մար-
զերի) կայուն զարգացման վերլուծական դաշտի ստեղծման տեսանկյունից:  

Որոշ երկրներում բնական պաշարներից, հատկապես հանածո վա-
ռելիքներից և օգտակար հանածոներից ստացվող եկամուտները ՀՆԱ-ի 
զգալի մասն են կազմում, և այդ եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում է 
տնտեսական ռենտայի տեսքով՝ եկամուտներ, որոնք գերազանցում են 
պաշարների արդյունահանման ծախսերը։ Բնական (այդ թվում՝ հանքա-
հումքային) պաշարները տնտեսական ռենտա են ձևավորում, քանի որ 
դրանք չեն արտադրվում: Ինչ վերաբերում է ապրանքների արտադրութ-
յանը և ծառայությունների մատուցմանը, ապա շուկայի մրցակցային ու-
ժերն ընդլայնում են դրանց առաջարկը մինչև տնտեսական շահույթի զրո-
յացումը, մինչդեռ բնական պաշարները, որոնց առաջարկը սահմանա-
փակ է, հաճախ թույլ են տալիս ապահովել դրանց արտադրության ծախ-
սերը զգալիորեն գերազանցող հասույթ (դրամամուտք)։ Չվերականգնվող 
պաշարներից՝ հանածո վառելիքից և մյուս օգտակար հանածոներից ստաց-
ված ռենտան, ինչպես նաև անտառների գերօգտագործումից ռենտան 
ցույց են տալիս, որ երկրի կապիտալը սպառվում է: Եվ երբ երկրներում 
նման ռենտան օգտագործվում է ընթացիկ սպառման նպատակներով, այլ 
ոչ թե նոր կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու համար, որոնք կփո-
խարինեին արդեն ծախսված (սպառված) կապիտալը, ապա նրանք, փաս-
տորեն, փոխառություններ են վերցնում իրենց ապագայի հաշվին։  

Հանքային ռենտայի հաշվարկի մեթոդաբանությունն այն է, որ բնա-
կան պաշարների ռենտան հաշվարկվում է որպես ապրանքի գնի և դրա 
արտադրության միջին արժեքի միջև տարբերություն: Այն հաշվարկվում է 
որպես առանձին ապրանքների միավորների համաշխարհային գներով 
վաճառքի և արդյունահանման միավորի միջին ծախսերի (ներառյալ կա-
պիտալի բնականոն (նորմալ) եկամտաբերությունը) տարբերություն։ Այ-
նուհետև միավորի հաշվով ստացված ռենտայի մեծությունները բազմա-
պատկվում են համապատասխան պաշարների արդյունահանման ֆիզի-
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կական ծավալներով։ Այդպիսով հնարավոր է դառնում որոշել յուրաքանչ-
յուր որոշակի ապրանքատեսակից ստացվող հանքային ռենտան համա-
խառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ-ի) նկատմամբ1։  

Աղյուսակ 2 
ՀՀ հանքագործական արդյունաբերության արտադրանքի ծավալի և 

հանքային ռենտայի հարաբերակցության հաշվարկը  
2014-2018 թթ. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ներքին արդյունք 
(համախառն, շուկայական 
գներով), մլն դրամ 

4,828,626.3 5,043,633.2 5,067,293.5 5,564,493.3 6,017,035.2 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Արտադրանքի հարկեր 
(հանած սուբսիդիաներ),  
մլն դրամ 

546,334.9 535,801.1 508,803.6 572,075.0 639,224.8 

%-ով ՀՆԱ-ում 11.3 10.6 10.0 10.3 10.6 

Ավելացված արժեք (համա-
խառն, հիմնական գներով),  
մլն դրամ 

4,282,291.4 4,507,832.1 4,558,489.9 4,992,418.3 5,377,810.4 

%-ով ՀՆԱ-ում 88.7 89.4 90.0 89.7 89.4 

Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում*, մլն դրամ 

102,553.2 107,717.5 130,835.2 185,510.3 169,794.8 

%-ով ՀՆԱ-ում 2.1 2.1 2.6 3.3 2.8 

Հանքային ռենտան, %-ով 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

3.2 3.8 4.4 5.7 6.3 

Հանքային ռենտայի տոկոսա-
դրույքի և հանքագործական 
արդյունաբերության և բացա-
հանքերի շահագործման 
տնտեսական գործունեության 
մասնաբաժնի 
տարբերությունը, %-ով 

1.0 1.6 1.8 2.4 3.5 

մլն դրամ 49,695.1 81,536.5 89,768.6 131,409.8 210,309.7 

Աղբյուրը՝ Հայաստանի ազգային հաշիվները 2008, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2008, էջ 30-34, Հայաստանի 
ազգային հաշիվները 2012, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2012, էջ 32-35, Հայաստանի ազգային հաշիվները 2013, 
Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2013, էջ 37, ՀՀ ՎԿ-ի Տվյալների բազաներ/ Այլ տվյալների բազաներ/ Ազգային 
հաշիվներ (2012-2019թթ. համար), https://www.armstat.am/am/?nid=202 

  

                                            
1 Տե'ս Համաշխարհային բանկի տվյալների բազաներում ներառված ցուցանիշների 

հաշվարկման վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումները 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MINR.RT.ZS  

https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MINR.RT.ZS
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Այսպես, Համաշխարհային բանկի մասնագետների կողմից կատար-
ված հաշվարկների համաձայն ՀՀ հանքային ռենտայի մեծությունը՝ %-ով 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ կազմել է. 1992 թ.՝ 0.11, 1995 թ.՝ 0.73, 2000 թ.՝ 0.34, 
2005 թ.՝ 0.89, 2010 թ.՝ 2.69, 2014 թ.՝ 3.15, 2015 թ.՝ 3.75, 2016 թ.՝ 4.35, 
2017 թ. 5.7 և 2018 թ.՝ 6.32%1:  

Մեր կողմից կատարված հաշվարկները փաստում են (Աղյուսակ 2), 
որ հատկապես վերջին տարիներին ՀՀ հանքագործական արդյունաբե-
րության ոլորտում զգալիորեն ավելացել են արտահանման ծավալները, 
ինչն էլ հանգեցրել է զգալի չափերի հասնող հանքային ռենտայի ձևավոր-
մանը: Սակայն, ինչպես փաստում են կատարված հաշվարկները, այդ 
ռենտան, ըստ էության, չի ավելացնում ՀՀ ազգային հարստությունը: Օրի-
նակ՝ 2018 թ. տվյալներով հանքային ռենտայի մեծությունը կազմել է ավելի 
քան 210 մլրդ դրամ, որից օգտակար հանածոների սեփականատերը՝ Հա-
յաստանի Հանրապետությունը, ոչինչ չի ստացել: 

Սա առնվազն նշանակում է, որ հանքարդյունահանման ոլորտում ար-
մատական բարեփոխումներ անհրաժեշտ է իրականացնել հարկագանձ-
ման բնագավառում, այն հաշվով, որ հանքային ռենտայի զգալի մեծութ-
յունը փոխանցվի ՀՀ պետական բյուջե՝ ծառայելով հանրային շահերի 
իրականացմանը, այլ ոչ թե յուրացվի հանքագործական արդյունաբերութ-
յան առևտրային կազմակերպությունների կողմից: Այս ուղղությամբ ՀՀ 
կառավարության կողմից իրականացվող առաջնային քայլերը կարող են 
բաժանվել երկու մասի՝ 1) հետազոտական և 2) գործնական։ Հետազոտա-
կան բաղադրիչը պետք է ներառի առանձին հանքավայրերում և դրանք 
շահագործող առևտրային կազմակերպություններում հանքային ռենտայի 
ձևավորման իրավաօրենսդրական ու տնտեսագիտական հիմքերի և ռեն-
տայի ձևավորման կառուցակարգերի ուսումնասիրությունը։ Գործնական 
բաղադրիչը պետք է ներառի ՀՀ հարկային օրենսգրքում [10] փոփոխութ-
յունների կատարումը, մասնավորապես օրենսգրքի հոդվածներ 202-ում 
(Ռոյալթիի բազան) և 209-ում (Ռոյալթիի դրույքաչափը) փոփոխություն-
ներն ու լրացումները։ Դրանց իմաստն այն է, որ ՀՀ հանքագործական 
արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտում ձևավոր-
վող ռենտայի զգալի մասը պետք է մասհանվի ՀՀ պետական բյուջե, ինչ-
պես նաև հստակեցվեն ու պարզեցվեն ռոյալթիի հաշվարման համար բա-
զա հանդիսացող կազմակերպությունների շահույթներից կատարվող 
նվազեցումները՝ դրանով իսկ կանխելով այդ կազմակերպությունների մի-
տումնավոր վնասաբերությունը։  
 

                                            
1 Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի տվյալների բազաներում ներառված 

ցուցանիշները, տե'ս 2020 թ. հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ հասանելի 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MINR.RT.ZS էլեկտրոնային պաշարը: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MINR.RT.ZS
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОРНОЙ РЕНТЫ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
АШОТ МАРКОСЯН1, ЗАВЕН МКРТЧЯН2 

1Ереванский государственный университет 
2Национальный аграрный университет Армении 

 
Исследование показывает, что роль природных ресурсов в 

создании национального богатства РА недооценена, что особенно 
отражается в деле увеличения доходов государственного бюджета. 
Выявлено, что минеральная рента, создаваемая в горнодобывающей 
промышленности РА (около 210 млрд драмов в 2018 году) составляет 
значительную сумму, однако поскольку эти доходы не облагаются 
налогом, государственный бюджет лишается значительных вливаний. 
Этот пробел предлагается ликвидировать путем кардинального 
изменения механизма налогообложения горнодобывающей отрасли. 

Ключевые слова. национальное богатство, природные ресурсы, 
горнодобывающая промышленность, капитал, экономическая рента, 
минеральная рента, доход. 

 
 
 

THE PROBLEM OF FORMATION OF MINERAL RENT IN THE MINING 
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ASHOT MARKOSYAN1, ZAVEN MKRTCHYAN2 

1Yerevan State University 
2National Agrarian University of Armenia 

 
The study shows that the role of natural resources in creating the 

national wealth of the Republic of Armenia is underestimated, which is 
especially reflected in the increase in state budget revenues. It was revealed 
that the mineral rent created in the mining industry of the Republic of Armenia 
(about 210 billion drams in 2018) is a significant amount, but since these 
revenues are not taxed, the state budget is deprived of significant 
investments. It is proposed to fill this gap by radically changing the 
mechanism of taxation of the mining industry. 

Keywords: national wealth, natural resources, mining, capital, 
economic rent, mineral rent, income. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

ՀՏԴ 342.4 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 2015 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ 

ՎԱՀԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ նախագահի և Ազգային ժողովի 
փոխհարաբերությունները 2015 թվականի սահմանադրական փո-
փոխություններից հետո: Կատարված ուսումնասիրության արդուն-
քում քննարկվել է խորհրդարանական կառավարման համակարգի 
պայմաններում ՀՀ նախագահի և խորհրդարանի փոխհարաբերութ-
յունների փոփոխությունը` միաժամանակ որոշակի համեմատական 
վերլուծություն կատարելով կիսանախագահական կառավարման 
համակարգի պայմաններում Հանրապետության նախագահի լիազո-
րությունների հետ: Վերլուծվել են որոշ խնդիրներ, որոնք առկա են 
ներկա խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաննե-
րում` միաժամանակ փորձելով դրանց հնարավոր լուծման համար 
ուղիներ գտնել: 

Բանալի բառեր. ՀՀ նախագահ, Ազգային ժողով, սահմանադ-
րական փոփոխություններ, խորհրդարանական կառավարման հա-
մակարգ, Սահմանադրություն, պետական կառավարման մոդել: 

 

Իրավական և ժողովրդավարական պետության կառուցման գործըն-
թացում առանքցքային նշանակություն ունի յուրաքանչյուր պետության ա-
ռանձնահատկություններին համապատասխանող պետական կառավար-
ման մոդելի ճիշտ ընտրությունը։ Հատկապես նշված հիմնախնդիրն առա-
վել արդիական է զարգացող պետությունների համար, որտեղ լայնածա-
վալ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով փորձ է արվում հաս-
նելու պետական կառավարման մոդելների կատարելագործմանը։ 

Բացառություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ 1991 
թվականից սկսած մինչ օրս սահմանադրական փոփոխություների միջո-
ցով փորձ է արվել ընտրելու պետական կառավարման առավել արդյունա-
վետ մոդել։ Վերջին՝ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություննե-
րի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում կիսանախագահա-
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կան կառավարման ձևից անցում կատարվեց կառավարման խորհրդա-
րանական համակարգի։ Պետական կառավարման համակարգի փոփո-
խությունը «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարե-
փոխւմների հայացեկարգ»-ում (այսուհետև՝ Հայեցակարգ) հիմնավոր-
վում է կիսանախագահական կառավարման ոլորտում առկա հիմնախն-
դիրներով, այդ հիմնավորումներում հատկապես առանձնացնելով Հան-
րապետության նախագահի իրավական կարգավիճակի առանձնակատ-
կություններից բխող խնդիրները [1]։  

Այսօրինակ խնդրահարույց հիմնավորումներ առկա են նաև «ՀՀ սահ-
մանադրական փոփոխությունների նախագծի հիմնավորումներ»-ում։ Այդ 
փաստաթղթում կառավարման մոդելի փոփոխման հիմնավորումների մեջ 
առանձնացվում են գործող կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ 
թերությունները։ Մասնավորապես, կարելի է առանձնացնել տեղ գտած 
այն դրույթը, որի համաձայն կիսանախագահական կառավարման դեպ-
քում Հանրապետության նախագահի ձեռքում գործադիր իշխանութ-
յան գերկենտրոնացման պարագայում (երբ մեծամասնությունները 
համընկնում են) Հանրապետության նախագահին ենթարկվում են 
վարչապետը, կառավարությունը և խորհրդարանական մեծամաս-
նություն ունեցող կուսակցությունը, իսկ վարչապետի, կառավարութ-
յան և խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով իրականացվում 
է խորհրդարանի ենթակայությունը: Գործնականում առաջանում է 
«գերնախագահական» համակարգ։ Վերոհիշյալ փաստաթղթում որ-
պես «ստեղծված իրավիճակի փոփոխում» նշվում է, որ քաղաքական 
առումով իրավիճակը կարող է փոփոխվել, եթե երկրի կարևորագույն 
քաղաքական պաշտոն դիտարկվի վարչապետի, այլ ոչ թե Հանրապե-
տության նախագահի պաշտոնը (ինչպես արևելաեվրոպական բազմա-
թիվ երկրներում, որոնք որդեգրել են «խորհրդարանական-նախագա-
հական» մոդելը): Նման մոդել սահմանադրաիրավական առումով Հա-
յաստանում նույնպես հնարավոր է, քանի որ Հանրապետության նա-
խագահի լիազորություններն էականորեն կրճատվել են 2005 թ. բարե-
փոխումների ժամանակ: Եթե նման քաղաքական փոփոխություն իրա-
կանանա, ապա, թերևս, իմաստալից չի լինի Հանրապետության նա-
խագահի ուղղակի ընտրության պահպանումը, քանի որ քաղաքակա-
նությունը որոշող հիմնական դերակատարը նա չի լինի [2]:  

Սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում պետական կա-
ռավարման համակարգի փոփոխությունը ստեղծեց ՀՀ նախագահի և Ազ-
գային ժողովի իրավասությունների նոր ծավալ։ Ուստի բավականին 
կարևորորում ենք նշված սուբյեկտների փոխհարաբերությունների հիմ-
նախնդիրներին անդրադառնալը սահմանադրական բարեփոխումների 
համատեքստում։  
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Հանրապետության նախագահի կարգավիճակին վերաբերող դրույթ-
ները Սահմանադրության մեջ տեղ են գտել 123-րդ հոդվածում, որի հա-
մաձայն՝ Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, հետևում 
է սահմանադրության պահպանմանը, իր լիազորություններն իրականաց-
նելիս անաչառ է, առաջնորդվում է բացառապես համապետական և հա-
մազգային շահերով և իր գործառույթներն իրականացնում է սահմանադ-
րությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով: Հանրապետության 
նախագահի լիազորությունները ամրագրված են հաջորդ մի քանի հոդ-
վածներում։ Մինչև սահմանադրական բարեփոխումների իրականացումը 
Հանրապետության նախագահի լիազորությունները ուսումնասիրելիս 
ակնհայտ է դառնում, որ սահմանադրական ներկա կարգավորումներում 
բավականին տարբեր են լիազորությունների ծավալը։  

Չթվարկելով Նախագահի բոլոր լիազորությունները մինչև վերջին 
սահմանադրական բարեփոխումները և դրանից հետո՝ այլ ուղղակի կա-
տարելով վերլուծություն, անհրաժեշտ է փաստել, որ գործող սահմանադ-
րական կարգավորումներով Հանրապետության նախագահի լիազորութ-
յունների շրջանակը բավականին նեղացված է, և նրան հնարավորություն 
է տրված ունենալու միայն վերահսկողական լիազորություններ, այն է՝ 
հետևելու Սահմանադրության պահպանմանը։  

Ուստի կարելի է արձանագրել, որ սահմանադրական փոփոխություն-
ներից հետո Հանրապետության նախագահին վերապահվել է առավելա-
պես արարողակարգային բնույթի լիազորություններ։ Նման հետևության 
են հանգել նաև իրավաբաններ Ն. Սարգսյանը և Վ. Պողոսյանը իրենց 
հեղինակած աշխատության մեջ՝ նշելով, որ Հանրապետության նախա-
գահը ունի միայն Սահմանադրության պահպանման գործառույթ [3]:  

Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը ամրագրված է 
Սահմանադրության 125-րդ հոդվածում, որի համաձայն ինչպես բնորոշ է 
խորհրդարանական հանրապետությունների դեպքում՝ մեր երկրում նույն-
պես Հանրապետության նախագահն ընտրվում է Ազգային ժողովի կող-
մից՝ բացառելով նրա ուղղակի ընտրությունը քաղաքացիների կողմից։ Այս 
կապակցությամբ իրավաբանական գրականության մեջ առկա է այն տե-
սակետը, ըստ որի՝ խորհրդարանական հանրապետության դեպքում 
Նախագահի լեգիտիմության (օրինականության) աստիճանն զգալիորեն 
ավելի նեղ է, քան նախագահական հանրապետությունում, քանի որ 
բնակչությունը չի մասնակցում այդ ընտրություններին [4]: Քննարկվող 
հոդվածում մանրամասն ներկայացված է Ազգային ժողովի կողմից Հան-
րապետության նախագահի հերթական ընտրության հետ կապված սահ-
մանադրական կարգավորումները (Սահմ. հոդ. 125): Պետք է նշել, որ 2015 
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թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հանրապե-
տության նախագահի կողմից պաշտոնը ստանձնելու ընթացակարգում 
փոփոխություն չկա, ինչպես նախկինում` ներկա կարգավորմամբ նույն-
պես պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովր-
դին տրված երդմամբ: Հարկ ենք համարում հավելել, որ մենք չենք կարող 
վստահորեն կիսել արտասահմանյան գրականության մեջ տեղ գտած այն 
կարծիքը, որ եթե Հանրապետության նախագահը ընտրվում է ժողովրդի 
կողմից, ապա լեգիտիմության մակարդակը անհամեմատ ավելի բարձր է։ 
Նման եզրահանգում կատարելու համար հիմք է հանդիսանում հետ-
խորհրդային երկրներում ընտրական ինստիտուտների գործունեության 
թերի լինելու հանգամանքը: Բնակչության` ընտրություններին մասնակ-
ցության դեպքում, նույնպես հնարավոր չէ բացառել, որ ընտրությունների 
լեգիտիմությունը կասկած չի հարուցի, քանի որ առկա է արդյունքները 
կեղծելու վտանգ, որը հաճախ է հանդիպում հետխորհրդային երկրներում: 
Ընտրական ինստիտուտների գործունեության գնահատման տեսակետից 
օգտակար են ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն 
իրականացնող միջազգային կառույցների, հատկապես` ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 
զեկույցները, որոնք պարունակում են ընտրությունների մասին բավակա-
նին տվյալներ, որոնց հիման վրա էլ որոշ հետազոտողներ փորձում են 
գնահատել իրավիճակը հետխորհրդային երկրներում: Հիմք ընդունելով 
ԵԱՀԿ դիտորդական եզրակացությունները` Մաքս Բադերը նշում է, որ 
հետխորհրդային տարածքն առանձնանում է իր թերի ընտրական գործըն-
թացներով: Համեմատելով 1998-2008թթ. Հայաստանում, Ադրբեջանում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, Ղազախս-
տանում, Բելառուսում, Ղրղըզստանում տեղի ունեցած նախագահական և 
խորհրդարանական ընտրությունները՝ նա նշում է առանձին երկրներում 
նկատվող դանդաղ դրական տեղաշարժերի մասին՝ դանդաղության պատ-
ճառը հատկապես համարելով այդ երկրներում ձևավորված վարչակարգե-
րի ավտորիտար բնույթը: Նրա կարծիքով այդ ժամանակահատվածում տե-
ղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները համարվել են մրցակցա-
յին, իսկ նախագահական ընտրությունները` հեգեմոնիկ [5]:  

Ցանկանում ենք անդրադառնալ Հանրապետության նախագահի 
պաշտոնանկության հիմքերի վերաբերյալ սահմանադրական կարգավոր-
մանը, որը մեր կարծիքով կարող է տարաբնույթ մեկնաբանություններ 
առաջացնել: Այսպես` Սահմանադրության 141-րդ հոդվածում ամրագրված 
է, որ Հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել պե-
տական դավաճանության, այլ ծանր հանցագործության կամ Սահմանադ-
րության կոպիտ խախտման համար: Գտնում ենք, որ «կոպիտ խախտում» 
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եզրույթը լայն և սուբյեկտիվ մեկնաբանման տեղիք կարող է տալ, այն կա-
րող է տարբեր կերպ ընկալվել և մեկնաբանվել: Այս անորոշությունը կա-
րող է մի կողմից բարդացնել նախագահին պատասխանատվության են-
թարկելու հնարավորությունը, իսկ մյուս կողմից կարող է հայեցողական 
մեկնաբանում ստանալ և տարբեր նկատառումներից ելնելով մեկնաբան-
վել որպես հիմք` նախագահին պաշտոնանկ անելու համար: Կարծում ենք, 
որ Սահմանադրության մեջ տեղ գտած այդ եզրույթը մեկնաբանելիս 
պետք է հասկանալ այն դեպքերը, երբ նախագահը չի կատարում Սահ-
մանադրությամբ իրեն վերապահված պարտականությունները: Շարունա-
կելով սույն հոդվածի վերլուծությունը` գտնում ենք, որ առկա է մեկ այլ հիմ-
նախնդիր ևս: Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմ-
քերի առկայության մասին եզրակացություն ստանալու համար Ազգային 
ժողովը դիմում է Սահմանադրական դատարան, այնուհետև` եզրակա-
ցության հիման վրա որոշում է կայացնում Նախագահին պաշտոնանկ 
անելու մասին: Այստեղ հարց է առաջանում, թե Ազգային ժողովը կարող 
է որոշում ընդունել Նախագահին պաշտոնանկ չանելու մասին այն դեպ-
քում, երբ Սահմանադրական դատարանը եզրակացությամբ փաստում է 
պաշտոնանկ անելու սահմանադրական հիմքերի մասին: Այս դեպքում 
հնարավոր է ստեղծվել այնպես, որ ենթադրյալ հանցագործություն կա-
տարած անձը շարունակի պաշտոնավարել: Գտնում ենք, որ այդ դեպքում 
կարող է ստեղծվել փակուղային իրավիճակ, և այդ հարցի լուծումը պա-
հանջում է հետագա գիտական, մասնագիտական խորը հետազոտութ-
յունների և վերլուծությունների անհրաժեշտություն:  

Փոփոխված Սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահն իր իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ կարող 
է ուղերձ հղել Ազգային ժողովին(Սահմ. հոդ.128): Իսկ նախկին սահմա-
նադրական կարգավորումներով Հանրապետության նախագահը ուղեր-
ձով դիմում է ժողովրդին և Ազգային ժողովին։ Սովորաբար Նախագահի 
ուղերձները արարողակարգային բնույթ ունեն, նորմատիվ ակտեր չեն, ի-
րավաբանական ուժ չունեն, դրանք ծրագրային բնույթի սկզբունքներ բո-
վանդակող քաղաքական ակտեր են, որոնք մեծ ազդեցություն կարող են 
գործել ինչպես օրենդիր մարմնի, այնպես էլ երկրում հասարակական 
կարծիքի ձևավորման վրա: Կարծում ենք, քանի որ ուղերձը իրավաբա-
նական ուժ չունի, հետևաբար` հնարավոր չէ պնդել, որ Հանրապետութ-
յան նախագահի լիազորությունները ծավալային առումով փոփոխության 
են ենթարկվել:  

ՀՀ նախագահի և Ազգային ժողովի փոխհարաբերություններում Նա-
խագահի առանցքային լիազորություններց է համարվում Ազգային ժողո-
վի կողմից ընդունված օրենքի ստորագրումը և հրապարակումը, որը նոր 
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Սահմանադրությամբ բավականին այլ կարգավորում է ստացել։ Այսպես, 
Սահմանադրության 129-րդ հոդվածի կարգավորումներին համապատաս-
խան՝ Ազգային ժողովի ընդունած օրենքը Հանրապետության նախագահն 
ստորագրում և հրապարակում է քսանմեկօրյա ժամկետում կամ նույն 
ժամկետում դիմում է Սահմանադրական դատարան՝ Սահմանադրութ-
յանն օրենքի համապատասխանությունը որոշելու հարցով: Եթե Սահմա-
նադրական դատարանը որոշում է, որ օրենքը համապատասխանում է 
Սահմանադրությանը, ապա Հանրապետության նախագահը հնգօրյա 
ժամկետում ստորագրում և հրապարակում է օրենքը: Այնուհետև եթե 
Հանրապետության նախագահը նշված ժամկետներում չի կատարում 
քննարկվող հոդվածում սահմանված ժամկետները, ապա Ազգային ժողո-
վի նախագահը հնգօրյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում է օ-
րենքը: Փաստորեն ստացվում է այնպիսի իրավիճակ, երբ Նախագահը 
չունի որևէ այլ գործառույթ քան ընդունած օրենքի սահմանադրականութ-
յան հարցը պարզելը, ի հակառակ նախկին սահմանադրական կարգավո-
րումներում ունեցած լիազորության, երբ Հանրապետության նախագահը 
կարող էր Ազգային ժողովի կողմից ընդունած օրենքը առարկություննե-
րով ու առաջարկություններով վերադարձնել խորհրդարան՝ պահանջելով 
նոր քննարկում։ Ավելին՝ Հանրապետության նախագահի՝ նման կարևո-
րագույն հարցում վճռորոշ դեր ունենալու լիազորության բացակայությունն 
է վկայում նաև սահմանադրական այն կարգավորումը, որ եթե Հանրա-
պետության նախագահը չի կատարում վերը նշված ժամկետում սահման-
ված պահանջները, ապա Ազգային ժողովի նախագահը հնգօրյա ժամկե-
տում ստորագրում և հրապարակում է օրենքը:  

Շարունակելով օրենսդրական գործընթացի հետ կապված գործող 
սահմանադրական կարգավորումների ուսումնասիրությունը՝ կարևորում 
ենք նաև անդրադառնալ օրենքի ընդունման ընթացակարգի վերաբերյալ 
պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանի փաստարկմանը։  

Հեղինակը վերլուծելով գործող կարգավորումներն արձանագրել է, որ 
Հանրապետության նախագահի լիազորությունների անհաջող ձևակեր-
պումների հետևանքով Սահմանադրության մեջ տեքստում տեղ են գտել 
մի շարք հակասական կամ երկիմաստ լուծումներ։ Մասնավորապես, 
անդրադարձ է կատարել այն հանգամանքին, որ օրենսդրական գործըն-
թացը բաղկացած է մի քանի փուլից և փաստաթուղթը դառնում է նորմա-
տիվ իրավական ակտ (օրենք) միայն բոլոր փուլերը անցնելուց հետո, որը 
համընդհանուր ճանաչում ունեցող իրավաբանական աքսիոմա է։ Տվյալ 
դեպքում օրենք է անվանվում մի փաստաթուղթ, որը դեռևս ստորագրված 
չէ, և հրապարակված չէ օրինագիծը։ Շարունակելով իր փաստարկումը 
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հեղինակը նշում է, որ այդ փաստաթղթի սահմանադրականությունը ստու-
գելուց հետո՝ մինչև դրա հրապարակումը և ուժի մեջ մտնելը, կարող է Ազ-
գային ժողովում դրա նոր քննարկման անհրաժեշտություն առաջանալ։  

Պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանի բնորոշմամբ իրավաստեղծ մարմնի կամքը 
դեռևս պետական կամքի արտահայտություն չէ, քանի որ երբեմն կարող 
է անցնել բավականին երկար ժամանակ և առաջանալ նոր իրավաբանա-
կան փաստերի անհրաժեշտություն, որպեսզի իրավաստեղծ մարմնի 
կամքը պետական կամքի արտահայտության հատկանիշ ստանա [6]: 

Փոփոխված Սահմանադրության 138-րդ հոդվածով նախատեսված է, 
որ Հանրապետության նախագահը իրավունք ունի նշանակել ժամանա-
կավոր պաշտոնակատարներ որոշակի պետական պաշտոններում այն 
դեպքում, երբ Ազգային ժողովը ինչ-որ պատճառներով եռամսյա ժամկե-
տում չի ընտրում համապատասխան պաշտոնատար անձանց։  

Խոսքը վերաբերում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի և անդամների, Գլխավոր դատախազի, Մարդու իրավունք-
ների պաշտպանի, Կենտրոնական բանկի նախագահի և խորհրդի ան-
դամների, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների, 
Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի և անդամների, Բարձրագույն դատա-
կան խորհրդի անդամների պաշտոններում նշանակումներ կառարելուն։ 
Գտնում ենք, որ Նախագահի նման լիազորությունը փոփոխված Սահմա-
նադրության մեջ ներառելը բավականին կարևոր է, քանի որ նման կար-
ևորություն ներկայացնող պաշտոնները տևական ժամանակով թափուր 
մնալը մեծ ռիսկեր կարող է պարունակել։ Սակայն մեր կարծիքով ավելի 
նպատակահարմար կլիներ, եթե նոր խմբագրությամբ Սահմանադրութ-
յունում վերը նշված պաշտոնատար անձանց թեկնածությունը Ազգային 
ժողովին առաջադրելու իրավունք վերապահվեր Հանրապետության նա-
խագահին։ Այդ լիազորությունը հնարավորություն կտար նախագահին 
ներգրավված լինելու երկրի պետական կառավարման համակարգի ա-
ռանցքային նշանակություն ունեցող մարմինների ձևավորմանը։ 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը` կարելի է արձանագրել, որ Սահմա-
նադրության փոփոխություններով ՀՀ նախագահի կարգավիճակը և լիա-
զորությունները գրեթե բոլոր ոլորտներում կրում են միայն արարողակար-
գային բնույթ։ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ 
Վենետիկի հանձնաժողովի երկրորդ նախնական կարծիքում նունպես 
տեղ է գտել այն գնահատականը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 
նախագահի ինստիտուտը շատ ավելի թույլ է, քան բազմաթիվ այլ խորհր-
դարանական հանրապետություններում [7]: 

Այսպիսով՝ 2015 թվականի խմբագրությամբ Սահմանադրությունում 
ՀՀ նախագահի և Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունները շատ ավելի 
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արարողակարգային և ձևական բնույթ են կրում: Սակայն ինչպես նշում 
են սահմանադրագետներ Իզենզեենը և Կիրհոֆը, խորհրդարանական 
հանրապետություններում քաղաքական նշանակալից իշխանության բա-
ցակայությունը Նախագահի մոտ ինչ-որ առումով նրա ուժի հիմքն է, որը 
դրսևորվում է հասարակության քաղաքականության վրա հոգևոր ներգոր-
ծությամբ: Նախագահը միավորում է այն, ինչ միավորում է բոլորին: Այդ-
պիսով նա կարծես մարմնավորում է սահմանադրության ոգին [8]: 

Այնուամենայնիվ, կարևոր է արձանագրել, որ մի շարք ոլորտներում 
ՀՀ նախագահի և Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունների քննարկու-
մը` իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրա-
կան սկզբունքի իրացման կառուցակարգերի բարելավման տեսանկյունից 
ունի առանցքային նշանակություն: Եվ հուսով ենք, որ չնայած կառավար-
ման խորհրդարանական համակարգին անցմամբ պայմանավորված` ՀՀ 
Ազգային ժողովի քաղաքական դերակատարության շեշտակի աճի հան-
գամանքը երկրի կյանքում, և միևնույն ժամանակ Հանրապետության նա-
խագահի լիազորությունների սահմանափակումը, էական խոչընդոտ չի 
հանդիսանա սահմանադրական կարգավորմանը համապատասխան` 
նախագահին լինել անաչառ և առաջնորդվել բացառապես համապետա-
կան և համազգային շահերով:  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ 2015 ГОДА 

ВАГЕ БАГДАСАРЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье представлены отношения между Президентом и 
Парламентом РА после конституционных изменений 2015 года. В 
результате исследования было обсуждено изменение отношений 
между Президентом Республики Армения и Парламентом в условиях 
парламентской системы правления, при этом был проведен сравни-
тельный анализ с полномочиями Президента Республики в условиях 
полупрезидентской системы правления. Были проанализированы 
некоторые вопросы, существующие в нынешней парламентской 
системе правления, и были найдены пути их решения. 

Ключевые слова: Президент РА, Парламент, Конституционные 
изменения, Система парламентского управления, Конституция, Модель 
государственного управления. 
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The article presents the relations between the President of RA and the 

National Assembly after the amendments to the Constitution of RA 
introduced in 2015. As a result of the study, the change of the volume in the 
jurisdiction of the President of RA and the parliament was discussed in terms 
of the parliamentary system of government, simultaneously carrying out 
some comparative analysis with the powers available in the semi-presidential 
system of government. 

Keywords: President of RA, National Assembly, constitutional 
amendments, parliamentary system of government, Constitution, state 
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

ՀՏԴ 327.8 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏՈՒՐԲՈԻԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆՈՆ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հոդվածում հիմնավորվել են գլոբալացման և գլոկալացման ներկա-

յիս զարգացումների՝ հիբրիդային պատերազմների, աշխարաքաղաքա-
կան փոփոխությունների, ահաբեկչության, COVID- 19-ի դեմ մղվող պայ-
քարի, ինչպես նաև տեղեկատվահաղորդակցական արդի տեխնոլոգիա-
ների նպատակամետ գործառմանը զուգահեռ քաղաքական տուրբուլեն-
տության բազմավեկտորությունը: Այս համատեքստում առաջարկվում է 
քաղաքական տուրբուլենտություն ուսումնասիրել ոչ միայն որպես 
մարտահրավեր, այլև որպես հասարաքաղաքական կյանքի բնականոն 
արդիականացման հնարավորություն: Հեղինակները համոզված են, որ 
նմանօրինակ մոտեցմամբ կարելի է բացահայտել քաղաքական զար-
գացման ճգնաժամերի քայքայիչ ազդեցությունը պետական կառավար-
ման, ազգային անվտանգության, տնտեսության, էկոլոգիայի, իրավուն-
քի և նույնիսկ բարոյականության վրա։ Այս դիտանկյունից առաջարկված 
է ՀՀ-ում տուրբուլենտություն երևույթը համապարփակ ուսումնասիրել 
գիտավերլուծական հարացույցի օգնությամբ՝ կարևորելով քաղաքական 
խոսույթի (դիսկուրսի) ռազմավարական բնույթը: Միաժամանակ զար-
գացվում է թեզ, որ ՀՀ-ում «գիտավերլուծական» հարացույցը հնարավոր 
է իրականացնել, միայն հավաքագրելով ռազմավարական մտածողութ-
յուն ունեցող ներածին ընտրանու այն ուժերին, որոնք կարող են բնակա-
նոն արդիականացման միջոցով՝ իրականացնել հանրային, պետական, 
ազգայի շահերի կոնվերգենցիայի, սոցիալական պատասխանատվութ-
յան, հանրային համակեցության և ռազմավարական անվտանգ ապա-
գայի քաղաքականություն։  

 Բանալի բառեր. քաղաքական տուրբուլենտություն, մարտահրա-
վեր, հնարավորություն, աշխարհաքաղաքականություն, բնականուն ար-
դիականացում, ռազմավարական մտածողություն, անորոշություն, մա-
նիպուլյացիա, ներածին ընտրանի (ինդոգեն էլիտա): 

 
Քաղաքական տուրբուլենտության էությունը, բնույթը և  

կառուցվածքը 
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո «RAND Corporation» ուղեղային կենտրոնը 

հանրագումարելով աշխարհում տեղի ունեցած արմատական փոփոխութ-
յուննները՝ ամերիկյան քաղաքագետներ Զ. Բժեզինսկու և Ջ. Ռոսենաուի 
ղեկավարությամբ, քննարկեց ժամանակի մեջ անորոշությամբ հագեցած 
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փոփոխություններն ուսումնասիրել «տուրբուլենտություն (լատ. turbulentus 
անկանոն, փոթորկոտ, խառնաշփոթ)» հասկացության օգնությամբ անհրա-
ժեշտությունը: Այս դիտանկյունուց կարևորվեց տուրբուլենտությունը ոչ 
միայն որպես ֆիզիկական (հիդրոդինամիկական և թերմոդինամիկա-
կան), այլև սոցիալական և քաղաքական կյանքում խառնաշփոթություն 
առաջացնող երևույթների բնութագրման համար: Արդեն, 1990 թվակա-
նին ԱՄՆ քաղաքագետ Ջեյմս Ռոսենաուն առաջին անգամ օգտագործեց 
«քաղաքական տուրբուլենտություն» հասկացությունը՝ որպես գլոբալ և 
լոկալ կառավարման համակարգը լարվածության և աններդաշնակ ապա-
կառուցողական փոփոխությունների մեջ պահող երևույթ, որի հետևանքով 
գլոբալ քաղաքականությունը, մակածելով անկայունություն, պարբերաբար 
վերակառուցվում է անորոշության մեջ [1, p. 5-6]: Ըստ Ռոսենաուի՝ գլոբալ 
քաղաքականությունը թևակոխել է զարգացման այնպիսի փուլ, որի պեր-
մանենտ տատանումներն ուղեկցվում են գործող կառույցների կազմա-
քանդմամբ, իսկ նոր գործընթացների հետևանքով ազգային քաղաքա-
կան համակարգը մտնում է երկարատև անհավասարակշռության և ան-
կայունության շրջան: Ռոսենաուն առանձնացրեց ազգային քաղաքական 
համակարգի չափորոշիչները փոփոխող հինգ հիմնական պատճառ. 

1. համաշխարհային կարգի անցումն արդյունաբերական համակար-
գից հետարդյունաբերականի. զարգացան տեխնոլոգիաները և տեխնի-
կան պայմանավորում են փոփոխման տրամաբանությունը, 

2. անդրազգային բնույթ ունեցող այնպիսի երևույթների առաջացում, 
ինչպիսիք են ահաբեկչությունը, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառութ-
յունը, էկոլոգիական, արժութային ճգնաժամերը և ՁԻԱՀ-ը, 

3. պետությունների անկարողությունն արդյունավետորեն լուծելու 
հիմնական քաղաքական խնդիրները, քանի որ դրանք միահյուսվելով մի-
ջազգայինի հետ գտնվում են իրենց իրավասություններից դուրս,  

4. ապակենտրոնացման միտումների համատարած տարածում բոլոր 
կազմակերպչական մակարդակներում, 

5. բնակչության կողմից աշխարհընկալման փոփոխություն և վերլու-
ծական կարողությունների մեծացում, ինչը հարմարվում է նոր տեխնոլո-
գիաների պայմաններում փոխկախվածության աճ [1, p. 33-35]:  

Այս փոփոխականները քաղաքական տուրբուլենտության ուսումնասի-
րության մեջ մեծ դեր են խաղում, քանի որ պայմանավորված նոր ազատա-
կանության (նեոլիբերալիզմի) խոստացած բարեփոխումների, սոցիալա-
կան և տնտեսական ոլորտների ձևական կատարելագործմամբ, արդի հա-
սարակությունները մտել են զարգացման նոր փուլ, որի բնորոշիչը կապի-
տալի բևեռացումն է [2, с. 29]: Տուրբուլենտության պայմաններում Արև-
մուտքից ունեցած ուժեղ կախվածությամբ և ներքաղաքական ռիսկերի 
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համապատասխան աճի պայմաններում պետություններն անընդհատ 
բախվում են ռիսկերի, համակարգային ճգնաժամերի, որոնք էլ հիմնակա-
նում, ստեղծելով նոր որակի տուրբուլենտ ալիքներ, առավել քան հնարա-
վոր են դարձնում «սև կարապների» հայտնվելը [3, с. 57]։ Վերջիններիս 
օգնությամբ գլոբալացվող աշխարհի դերակատարներն ուժեղացնում են 
տրանսնացիոնալիզացիոն ցանցային փոխգործունեությունը։  

Այս դիտանկյունից էլ արդի քաղաքական գործընթացները բնութագր-
վում են որպես «քաոսային, փոթորկոտ և տագնապալի» [4, с. 4-5]: Ավե-
լին, հետազոտողները հաճախ այն որակում են աշխարհաքաղաքական 
հեղափոխություն, երբ, օրինակ, խոսում են «տուրբուլենտացված սահ-
մանների» մասին. Ենթադրելով՝ նախ՝ ուժային կենտրոնների միջև հարա-
բերությունների փոփոխություն՝ ապա՝ ազգային պետություններում մի 
սահմանադրությունից անցում մյուսին, կամ գոյություն ունեցող սահ-
մանադրության բարեփոխում: Այս ամենը դիտարկվում է տնտեսական 
և սոցիալ-մշակութային, բարոյահոգեբանական այն գլխապտույտ վերա-
փոխումների տիրույթում, որոնք «էրոզիայի» են երթարկում պետություն-
ների սահմանները՝ ստեղծելով բազմաչափ սպառնալիք ընդարձակված 
օրակարգով ազգային անվտանգության ապահովման համար: Ըստ քաղա-
քագետ Հ. Մաուլի՝ տուրբուլենտությունը, որպես գլոբալացման հետևանք 
ունի համապարփակ զարգացման երեք միտում` աշխարհաքաղաքակա-
նության գերիշխանություն, գլոբալ անվտանգության խնդրի մուտա-
ցիա, տարբեր գաղափարախոսությունների և արժեքային համակարգե-
րի միջև հակամարտությունների ինտենսիվ աճ [5]: Նշված միտումների 
տիրույթներում այն ծնում է քաղաքական գործընթացների այնպիսի քաո-
սային շարք, ինչպիսք են՝ ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, ազ-
գային և ռասսայական թշնամանքով պայմանավորված պատերազմները, 
զանգվածային միգրացիան, ընտրանու դեմ ուղղված տրամադրություննե-
րով հագեցած հեղափոխությունները: Տուրբուլենտության դերակատարնե-
րի (պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ, անդրազգային 
կորպորացիաներ, քաղաքական և հանրային գործիչներ) շահերի շրջա-
նակներում ձևավորված անորոշությունները դարձել են անվտանգային, 
քաղաքական, ռազմական, լրագրողական, տնտեսական և առօրեական 
խոսույթների բաղադրիչ: Այս համատեքստում քաղաքական տուրբուլեն-
տությունը, որպես բազմամաչափ մարտահրավեր, ուղված է ազգային 
անվտանգությանը, արդյունքի կառավարմանը, ռազմավարական ապա-
գային, քանի որ անգործունակ է դարձնում միջազգային իրավունքը, իսկ 
ազգային քաղաքական գործընթացները բնութագրվում են որպես «տագ-
նապալի տուրբուլենտությամբ օժտված» երևույթ [1, p. 15]: Այսօր անորո-
շության և անկանխատեսելիության հետ ասոցացվող տուրբուլենտությու-
նը ստիպում է որ արդի հասարակությունը պատրաստ լինի անընդհատ 



Քաղաքագիտություն 
 

  

149 

ապրել «սև կարապների» մեջ և կանխատեսել ապագան: Այս իմացութ-
յամբ էլ անցումային երկրների քաղաքական գործընթացներում անհրա-
ժեշտ է նախ հստակեցնել քաղաքական խոսույթի վարման տեսական և 
գործնական կիրառելիության բազմավեկտորությունը, ապա իսկության 
մեջ վերլուծել արդի գլոբալ իրողությունները: Իրականության նմանօրի-
նակ ընկալումն ստեղծում է տեղեկատվահաղորդակցական մի տիրույթ, 
որի սահմաններում բացահայտվում է մարդկանց ակնկալիքները, աշ-
խարհը և ապագան տեսնելու, ինչպես նաև նրանում ինքնաիրականաց-
վելու անհրաժեշտությունը: Այսօրինակ խոսույթում հատուկ շեշտադրվում 
է «քաղաքական ռազամավորական մտածողություն ունեցող ինտելեկ-
տուսլ գործիչների» դերն աշխարհաքաղաքական պատկերների կառուց-
ման գործում [6, с. 247]: Զարգացման նշված միտումները ստեղծել են 
հետևյալ հիմնախնդիրները. առաջին` համաշխարհային քաղաքակա-
նության մեջ տուրբուլենտության ոչ միանշանակ մեկնաբանությունը հա-
վասարության գծեր է դնում նրա և այնպիսի խառնածին հասկացություն-
ների միջև, ինչպիսիք են «ճգնաժամ», «քաոս», «ռիսկ», «սպառնալիք» 
և այլն: Երկրորդ՝ խնդիր կա «տորբուլենտության» հայեցակարգը, որպես 
քաղաքական գործիք օգտագործել թատերականացնել քաղաքական 
կեղծ օրակարգերը և լեգիտիմացնել ապակառուցողական քաղաքակա-
նությունը: Երրորդ` առկա է դերակատարների «Ես»-ի կայացվածության 
և նպատակամետ գործառման հիմնախնդիր: Չորրորդ՝ ծավալվող 
խոսույթը պայմանավորված է «օբյեկտիվ» և անկախ դերակատարների 
ակտիվությունից, թե տուրբուլենտությունը կարող է նախագծվել և փոխվել 
համաշխարհային քաղաքականության դերակատարների ռազմավա-
րությունների ազդեցության ներքո [7, с. 4-5]։ Ասվածի շրջանակում ա-
նընդհատ տատանվող հոսանքներին չտրվելու, ինչպես նաև քաղաքա-
կան դեմագոգիայից խուսափելու և ժամանակի պահանջներին համապա-
տասխան խոսույթ վարելու համար անհրաժեշտ է տարբերակել թե ինչ-
պես է արդիականանում ՀՀ կառավարող դասը և լիդերության ինստիտու-
տը: Միայն այդպես կարելի է պարզել քաղաքական խոսույթի իրական 
կամ կեղծ լինելը, քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգաների զարգաց-
ման ներկա փուլում քաղաքական գործիչները հանրային կապեր հաստա-
տելու ֆրեյմինգավորած ներկայացնելու լայն հնարավորություններ 
ունեն: Այստեղից էլ՝ տուրբուլենտությունն արդի համաշխարհային քաղա-
քականությունում գերիշխող այն խոսույթներից է, որը բարեփոխումների 
ձգտող ուժերի ռազմավարությունների միջև առճակատում է սերմանում և 
հենց դրանով քաղաքական խոսույթ է բերվում «հիբրիդային» պատերազ-
մի նոր հայեցակարգեր, քաղաքական պրակտիկաներ և տեխնոլոգիա-
ներ: Այդ համատեքստում, քաղաքական տուրբուլենտությունը, ներառելով 
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աշխարհաքաղաքական և արժեքային փոփոխություններ, իր խոսույթա-
յին դրսևորումներով որոշում է թե որոնք են կառավարող և ընդդիմադիր 
ուժերի լեգիտիմության սահմանները, մրցակցության և անհանդուրժողա-
կանության ռազմավարությունները: Ավելին, ռուս հետազոտող Վ. Պան-
տինն առանձնացնում է քաղաքատնտեսական, աշխարհաքաղաքական և 
քաղաքակրթական խոսութային խաղարկումների (մանիպուլյացիաների) 
հետևյալ հիմնական պատճառները` սոցիալ-բնապահպանական համաշ-
խարհային ճգնաժամ, գլոբալ ժողովրդագրական աճի դինամիկայի 
կտրուկ անհամաչափություններ, միջէթնիկական հակամարտությունների 
սրում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն [4, с. 8]: Համաձայնելով ռուս հե-
տազոտողի հետ՝ կավելացնենք նաև աշխարհաքաղաքական փոփոխութ-
յունների ակնկալիքով սանձազերծած լոկալ պատերազմներ, ինչպես նաև 
«ուժի բևեռների» կողմից իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ 
մարդասիրության բաղադրիչի խաղային բնույթը:  

Հանրագումարենք. քաղաքական տուրբուլենտությունը, որպես աշ-
խարհակարգի ցանցային փոփոխությունների գործընթաց, բնու-
թագրվում է մշտական անկայունությամբ, անորոշությամբ ու վիր-
տուալությամբ, որը պարբերաբար խաղարկվում է գլոբալ քաղաքակա-
նության դերակատարների կողմից, եթե ազգային ընտրանին կառա-
վարման իր արժեքաբանության հիմքում չի դնում բազմամակարդակ 
խոսույթ վարելու և բնականոն արդիականանալու ռազմավարությունը: 

Քաղաքական տուրբուլենտությունը որպես հնարավորություն  
ՀՀ-ի բնական արդիականացման համար 

Հայաստանում քաղաքական արդիականացումը քաղաքականության 
դերակատարների, ավանդական և արդի արժեքներ կրողների ու արա-
րողների և իշխանության ինստիտուտների միջև քաղաքական փոխազդե-
ցությունների բազմաչափ ու բարդ խճանկար է: Դա է պատճառը, որ ՀՀ-ում 
քաղաքական զարգացման (բաշխում, շարժունակություն, մասնակցություն, 
լեգիտիմություն (օրինականություն), ինքնություն) ճգնաժամների հաղ-
թահարումը ձգձգվում է, ինչի հետևանքով քաղաքական ընդդիմությունը 
հանդես է գալիս որպես հեղափոխական շարժում, այլ ոչ թե բարեփոխիչ 
ուժ: Դրանով է բացատրվում, որ քաղաքական տուրբուլենտությամբ պայ-
մանավորված հայ հասարակությունում զուգահեռ ընթացող «արևմտա-
կանացումը» և «վազող արդիականացումը» ծնեցին ներքուստ խորը տար-
բերակված օտարում՝ խորացնելով գոյաբանական և արժեքաբանական 
անորոշությունները: Երևույթն ավելի խորացավ, երբ ՀՀ-ում պետական 
իշխանության և իշխանական հարաբերությունների բարեփոխումային 
քաղաքականությունը իրականացվում էր «փորձի և սխալի» հարացույցի 
շրջանակներում: Մինչդեռ իր ժամանակին Է. Դյուրքհեյմը բանաձևել էր, 
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որ հասարաքաղաքական անորոշությունների հաղթահարման գործըն-
թացում «գիտությունը կարող է օգնել մեզ գտնելու այն ուղղությունը, որով 
մենք պետք է հստակեցնենք մեր վարքագիծը, որոշենք մեր իդեալը» [8,  
с. 41], իսկ ըստ Ռ. Մերտոնի՝ անորոշությամբ պայմանավորված անոմիան 
հասարակության ինստիտուտների անգործունակության և դիսֆունկցիո-
նալության հետևանք է, ինչը մշակութային նպատակների միջև հանգեց-
րել է հակասությունների, որոնք մարդկանց կողմնորոշում են դեպի «այդ 
նպատակներին հասնելու համար ընդունելի ուղիներ» [9, с. 118]: Այս ելա-
կետային մոտեցմամբ էլ կարևորենք ՀՀ-ում ընթացող «որոշակիության 
ավարտի» տիրույթներում տեղի ունեցող արժեքային (եկեղեցի, ավան-
դույթ, ազատության բարոյականություն, մարդասիրություն) կողմնորո-
շումների, նորմերի և կանոնների վերարժևորումը: Այդ վերարժևորումնե-
րի փոթորկայնությամբ և «փորձի և սխալի» հարացույցի շրջանակներում 
իրականացվող վերլուծությամբ անհնար է իսկության մեջ ազգային անվ-
տանգության ընդարձակված օրակարգի ապահովման և հասարակութ-
յան զարգացման ռազմավարություններ մշակել: Այստեղ պետք է հասա-
րակական գիտակցության մեջ ամրագրել մարտահրավերների, սպառնա-
լիքների և ռիսկերի աստիճանը՝ մերժելով «ոչինչ բացարձակ չէ, անհրա-
ժեշտ է թեթև ապրել» կենսաձևը: Վերջինս պատմության հոլովույթում 
փոխանցված սոցիո և էթնո մշակութային ուղենիշներն ուղարկվելով սո-
ցիալական հիշողության արխիվ` հնարավորություն է տալիս չհիմնավոր-
ված  ամբիցիաներով (նկրտումներով) մարդկանց պնդել կարծիքը՝ ան-
տեսելով հանրային համակեցությունը և շահերը: Հետևաբար, եթե ՀՀ-ում 
«թավշյան հեղափոխության» երևույթի արդյունավետության գնահատ-
մամբ փորձենք վերլուծել պետական և հանրային ինստիտուտների ֆունկ-
ցիոնալ գործունակության մակարդակը, ապա ակնհայտ է, որ նմանօրի-
նակ արդիականացումը չի ապահովում ազգային անվտանգության ըն-
դարձակված օրակարգի ոչ մի սկզբունք: Փաստ է, որ մշակութային 
տրավմայի տեսքով տեղի ունեցավ գլխապտույտ փոփոխություններ, որն 
ուղեկցվեց սոցիալական ցանցավորված իրականության վիրտուալաց-
մամբ և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների տուրբուլենտությամբ: 
Այս ամենի արդյունքում «հետճշմարտության (Post Truth).» օգնությամբ 
ՀՀ-ում անընդհատ վերարժևորվեց և քաոսայնացվեց պետության ինստի-
տուտի, առանց այն էլ երկարատև քաղաքական զարգացաման ճգնաժա-
մերի հետևանքով անկման մեջ գտնվող վարկանիշը: Ավելին, առաջ տա-
նելով սեփական կարծիքը և խմբային շահը «հետճշմարտության» օգնութ-
յամբ «կերակրեցին» քաղաքացիներին կեղծ օրակարգերով՝ հատկապես 
կուլակաթափության և չմշակեցին ու չիրականացրեցին գերշահույթի ու 
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մենաշնորհի դեմ պայքարի ծրագիր: Հենվելով «հետճշմարտություն» եր-
ևույթի հուզականության և վախը, հակակրանքը, ատելությունը, նախնի-
ների վերադարձը որպես սպառնալիք ներկայացնելու վրա «սպիտակնե-
րը» կեղծ լուրերի (fake news) տեխնոլոգիայի կիրառման միջոցով ՀՀ- ում 
քաղաքական գործընթացները հանգեցրին անորոշության: Կեղծ լուրերը 
վտանգավոր են, քանի որ աղավաղված նորությունները սկսում են գերիշ-
խել տեղեկատվական տարածքում որպես սենսացիոն հաղորդագրութ-
յուններ և դրանց շուրջ ծավալվում է քննարկում, որը հեռու է իրական 
խնդիրների քննարկումից: Այս համատեքստում ազգային անվտանգութ-
յան ընդարձակ օրակարգի ապահովումը ՀՀ- ում բախվել է քաղաքական 
տուրբուլենտությունը հայեցակարգելու խնդիրներին` համաշխարհային 
քաղաքականության տեկտոնական փոփոխություններին համարժեք 
(ադեկվատ) բնականոն արդիականացնել ազգային քաղաքական համա-
կարգի գերակա ինստիտուտը՝ պետությունը և պետական իշխանությումը:  

Ռոսենաուն, վերլուծելով քաղաքական տուրբուլենտությունը որպես 
մարտահրավերների համակարգ, այն դիտարկեց նաև որպես հնարավո-
րություն։ Այս համատեքստում, համաձայնելով հեղինակի հետ, շեշտադ-
րենք, որ տուրբուլենտ իրավիճակները հնարավորություն են տալիս մոդե-
լավորել փոփոխությունների ելքը միայն բնականոն արդիականացման, 
ներածին պոլիարխիկ ընտրանիների առկայությամբ: Եթե փոփոխություն-
ներն ուղեկցվում են գունավոր հեղափոխությամբ, ապա ստեղված քաղա-
քական անկայուն իրավիճակը քայքայում է պետականությունը և պետա-
կան իշխանությունը, իսկ քաղաքական թույլ գիտակցություն ունեցող 
մարգինալները հասարակությունը լյումպենիզացնում են։ Այս դիտանկյու-
նից «թավշյա հեղափոխության» լիդերը ի սկզբանե ՀՀ-ում առկա քաղա-
քական անորոշությունները կառավարելու համար պետք է գիտավերլու-
ծական հարացույցի գործառմամբ ներդաշնակեր գլոբալ և գլոկալ զար-
գացման արժեքաբանությունը և կանխատեսեր ռիսկերը՝ ապահովելով 
ազգային անվտանգության ընդարձակված օրակարգ: Այդ նպատակող 
անհրաժեշտ էր ՀՀ հասարակությունը բաժանել ոչ թե «սևերի» և «սպի-
տակների» այլ առանձնացնել ժողովրդավարական անցման նոր փուլում 
անկայունություն ծնող պատճառները, տարբեր սոցիալական խմբերի շա-
հերի հավասարակշռության խախտման վտանգները, ինչպես նաև համա-
կեցության կանոններն անտեսող խաղարկման բարձր մակարդակ: Հետևա-
բար, անվտանգ գոյատևման և աշխարհի խառնաշփոթության հաղթա-
հարման համար անհրաժեշտ է, որ ապագայամետ լիդերները կերտեն 
նպատակի մշակույթ (Future-Focused Leaders Create Cultures of Purpose): 

Համոզված ենք, որ այդ գործընթացների ուսումնասիրումը ՀՀ-ում 
«գիտավերլուծական» հարացույցի օգնությամբ հնարավորություն կտա 

https://www.anneloehr.com/how-to-create-a-purpose-driven-organization-anne-loehr/
https://www.anneloehr.com/how-to-create-a-purpose-driven-organization-anne-loehr/
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հավաքագրել նորարար մտածողություն ունեցող այն սոցիալական ուժե-
րին, որոնք կարող են ապահովել նպատակամեն և բնականոն արդիակա-
նացում: Նմանօրինակ մոտեցումը հիմնավորում ենք` նկատի ունենալով 
զարգացող երկրներում (նաև ՀՀ-ում) գրանցված այլընտրանքային ազա-
տությունների արդյունքներն ապացուցում են, որ այսօր ռիսկային գոտում 
են մնացել քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի մեջ գտնվող այն 
երկրները, որոնք բնականուն արդիականացման փոխարեն ընտրում են 
գունավոր հեղափոխության ուղին: Իսկ վերջինս, որպես հանուն «ժո-
ղովրդավարության ժողովրդավարացման» բազմաչափ շիթային գործ-
ընթաց, ղեկավարվում է ինքնաներկայացմամբ հանդես եկող «ռիսկի 
մարդու» կողմից: Բոլոր պատմական ժամանակներում էլ այլընտրանքա-
յին ազատությունների և անարդարության դեմ պայքարի ջատագով «ռիս-
կի մարդու» գործողությունները հասարակության համար եղել են երկ-
իմաստ՝ և՛ ֆունկցիոնալ, և՛ դիսֆունկցիոնալ: Բայց, խաղարկելով արդեն 
հեղափոխականացված զանգվածների, հատկապես երիտասարդության 
վարքը, «ռիսկի մարդը» շահադրդում է նրանց և ռիսկի կամավոր ըն-
դունմամբ (ռիսկոֆիլիա) դարձնում նրանց անպատասխանատու ազա-
տության կրող և արարող [10, с. 66-67]: Այս համատեքստում, ունենալով 
քաղաքական սոցիալականացման և գիտակցության տարբեր մակար-
դակներ, արդեն հեղափոխականացված երիտասարդությունը, գործըն-
թացների արագացման ակնկալիքով` օգտագործելով բազմամակարդակ 
տեղեկատվահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաները, ապակայունաց-
նում են քաղաքական դաշտը և նպաստում են քաոտիկ իրավիճակի առա-
ջացմանը: Մասնագիտական գրականության մեջ ուշագրավ է քաղաքա-
կան տուրբուլենտությունը որպես ««ռիսկի մարդու» կողմից օգտագործ-
վող ամբոխահաճություն (պոպուլիզմ) և ընդհանրապես քաոսային այ-
լակարծություն ծնող նկրտումային» երևույթ ներկայացրելու ԱՄՆ քա-
ղաքագետների փորձերը՝ շեշտադրելով համացանցում տարբեր միկրոբ-
լոգների աններդաշնակ վիրտուալ ազդեցությունը քաղաքական մոբիլի-
զացիայի վրա [11]: Ըստ այդ հետազոտության` գլոբալ մակարդակում մար-
դիկ իրենց ազատ ժամանակի 60% իրականացնում են համացանցային 
հարթակում՝ օգտագործելով Twitter-ը և Facebook-ը: Հենց այս պատճա-
ռով է, որ աշխարհում կատարվող նմանատիպ բազմակիության (պլուրա-
լիստական) գործողությունները ստեղծում են շղթայական կապեր և խթա-
նելով ժողովրդավարական բազմակարծության մոդելը քաոսային իրավի-
ճակ են ստեղծում [11]: Արդյունքում, ազգային ցնցումները և հեղափոխութ-
յուններն ուղեկցվում են «ուժային բևեռների» շահերից բխող աշխարհա-
քաղաքական ամենահավանական փոփոխություններով: Ավելին, այդ 
նպատակի համար ակտիվ գործունություն է ծավալում «փափուկ ուժը»՝ 
կանխավ տուրբուլենտ ալիքներ ստեղծելով և տարածելով բազմաչափ 
տարածություն սոցիալական մեդիայի հարթակում` ձևավորելով արդար 
(հերոս) լիդերի բյուրեղային, խարիզմայով հագեցած կերպար: Ավելին, 
նման լիդերը, վերլուծելով քաղաքականության դերակատարների վարքի 
շարժառիթները, որպես տուրբուլենտության խաղարկող, «խաղում է» 
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տարբեր եղանակներով՝ թիրախավորելով պատմական հիշողությունը, 
վերաժևորելով հերոսների և դավաճանների կերպարները, անվտանգութ-
յան ապահովումը, ինչպես նաև ազգային, քաղաքական և քաղաքացիա-
կան ինքնությունը: Միաժամանակ հանրության ուշադրությունը սևեռելով 
նախնիների բացթողումների և սխալների վրա` մշակում են ազատության, 
կյանքի որակի և մակարդակի, ինչպես ազգային անվտանգության ապա-
հովման նոր սցենարներ: Այս տեխնոլոգիաները նոր չեն, բայց սոցիալա-
կան ցանցերի զարգացման արդյունքում խաղարկողները միշտ «ցնցում 
են» այն արժեքները, որոնք «վազելով» արդիականացվում են հասարա-
կության գիտակցության մեջ:  

Հանրագումարենք. նախ տուրբուլենտության ստեղծած քաոսը 
խաղարկողներին հնարավորություն է տալիս տեղեկատվահաղորդակցա-
կան նոր տեխնոլոգիաների ցանցային կիրառմամբ փոխել գործընթացի 
տրամաբանությունը՝ խրախուսելով չհիմնավորված նկրտումներով ան-
ձանց անպատասխանատու գործունեությունը: Այսպես, ՀՀ-ում 2018 թվա-
կանի ապրիլ-մայիսյան քաղաքական անհնազանդության փորձը հաջո-
ղություն ունեցավ, քանի որ ակցիայի կազմակերպիչները հրաշալիորեն 
տիրապետում էին սոցիալական մեդիայի գործիքներին, իսկ հասարա-
կությունն անմիջական կապ էր կարողանում հաստատել Նիկոլ Փաշինյա-
նի և իր թիմակիցների հետ: Հրապուրված պատրանքային ազատությամբ` 
առկա վարչակարգից «սպասումների հիասթափության» մեջ գտնվող և 
ցածր քաղաքական գիտակցություն ունեցող ապստամբ զանգվածները, 
ինչպես նաև նոր ուժից մեծ ակնկալիքներ ունեցող երիտասարդությունը 
քննադատաբար չվերաբերեցին քաղաքական խոստումներին՝ անտեսե-
լով ազգային անվտանգությանը սպառնացող վիրտուալության և անորո-
շություն ծնող անհնազանդության կոչերի ապարակողմնորոշող հնարա-
վորությունները: «Թավշյա հեղափոխությունից» հետո, սոցիալական 
մեդիայում գերապատվությունը տրվեց ոչ թե հանրային, այլ տարաբնույթ 
խմբային շահեր և արժեքներ արտահայտող մանիպուլյատիվ ու ագրեսիվ 
խոսույթին: Այսօր սոցմեդիայում խրախուսում է ագրեսիվ խոսույթը. մար-
դիկ իրականում Twitter -ում և Facebook - ում հավանելով, հետևելով, կիս-
վելով, ներբեռնելով և պնդելով իրենց կարծիքը, մեծացնում են քաղաքա-
կան գործընթացների տուրբուլենտ ընկալումը։ Ըստ ամերիկացի քաղա-
քագետների` տեղեկահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիայի զարգաց-
մամբ պայմանավորված բազմակարծությունը ժողովրդավարության այն 
մոդելն է, որն քաղաքականության իրականացման քաոսային ձև է [11]։  

Փաստորեն տուրբուլենտությունը պայմանավորված է հայ հասարա-
կության վրա տեղեկատվահաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների 
աճող ցանցային քաոսի ու վիրտուալության ազդեցությամբ: Մի դեպքում 
բնակչության սպասումների զգացմունքային բարձր մակարդակը, օտա-
գործելով տեխնոլոգները, ընդարձակեցին հեղափոխականության սոցիա-
լական տարածությունը՝ հիմնականում նպաստելով մարգինալ, օտարված 
զանգվածների, ինչպես նաև` հիմնավորված կամ չհիմնավորված նկրտում-
ներ ունեցող երիտասարդության մասնակցությանը: Ի սկզբանե ակնհայտ 
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էր, որ «թավշյա» հեղափոխության մասնակիցների մի զգալի մասի հա-
մար սոցիալական վարքի արևմտյան մոդելի արժեքները վերացական 
էին, քանի որ, չունենալով անհատի գործունյա ու ակտիվ կողմնորոշում, ի-
րատեսական լավատեսության հոգեբանություն ու ձեռնարկատիրական-
նախաձեռնողական ավանդույթներ, նրանք ուղղակի ցանկանում էին լավ 
ապրել՝ մերժելով փոխհամաձայնեցված խմբիշխանական վարչակարգը: 

Վերոշարադրյալը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ ՀՀ-ում զուգահեռ 
ընթացող մեխանիկական «արևմտականացման» և «վազող արդիակա-
նացման» խորքային խզումների (բախումների) հետևանքով քաղաքական 
զարգացման նեոլիբերալ դերակատարները մերժեցին ազգային, քաղա-
քական և քաղաքացիական ինքնության բնականոն արդիականացման 
միջոցով տուրբուլենտության մարտահրավերներին պատասխանելու 
հնարավորությունը: Ավելին, առանձին մարգինալ խմբերի ինքնարտա-
հայտումը տեղի է ունեցել այսպես կոչված մարգինալացված արդիակա-
նացման ձգտող պոպուլիստական ընտրախավային խմբերի տեսքով: 
Մեր կարծիքով ՀՀ-ում քաղաքական տուբուլենտության հնարավորու-
թունները որոշվում են այն հանգամանքով, թե ի վիճակի է վարչակարգը 
լուծելու ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ազգային բնույթի հետևյալ խնդիրները. 

1. հրաժարվել մեխանիկական «արևմտականացումից» և գիտավեր-
լուծական կառավարման միջոցով անցում կատարել բնականոն արդիա-
կանացման՝ իրականացնելով ազգային անվտանգության ապահովման 
ընդարձակված օրակարգ:  

2. խստացնել մենաշնորհի և գերշահույթի դեմ ուղղված օրենքների 
կիրառումը՝ ապահովելով կապիտալի լեգիտիմացման ազատ մրցակցա-
յին դաշտի արդյունավետ գործառում, ինչպես նաև սոցիալական պա-
տասխանատվության գործառումը, 

3. քաղաքական և քաղաքացիական հասարակությունների միջև բաց 
դիրսկուրսի ծավալման նպատակով բարձրացնել իշխանության իրակա-
նացման մշակույթը և ժողովրդավարության որակը,  

4. ապագայամետ լիդերները կերտում է նպատակի մշակույթ՝ այն դի-
տարկելով որպես պետականաշինության մշակույթի զարգացման և ժո-
ղովրդավարական համախմբման հրամայական։ 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АРМЕНИИ 

МАРИАМ МАРГАРЯН, МАМИКОН МАРГАРЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Авторы обосновывают многовекторную сущность политической 

турбулентности в контексте текущих процессов глобализации, глокали-
зации, гибридных войн, геополитических трансформаций, терроризма, 
борьбы против Covid-19, а также целенаправленного применения 
современной техники информационно-коммуникационных технологий. 
В данном контексте, в статье предлагается изучение политической тур-
булентности не только как вызова, но также и возможности эволюцион-
ной модернизации социально-политической жизни. Авторы убеждены, 
что данный подход позволяет выявить деструктивное влияние кризисов 
политического развития на публичное управление, национальную без-
опасность, экономику, экологию, правовую систему и даже нравствен-
ность. С этой точки зрения, в статье исследуется сущность турбулент-
ности в Армении на основании научно-аналитической парадигмы, 
подчеркивая стратегический характер политического дискурса. Наряду 
с этим, авторы развивают подход, согласно которому научно-аналити-
ческая парадигма в Армении может быть внедрена только путем набора 
эндогенных элит со стратегическим мышлением, которые путем эволю-
ционной модернизации смогут осуществить конвергенцию общест-
венных, государственных и национальных интересов, а также политику 
социальной ответственности, общественного консенсуса и стратеги-
ческого и безопасного будущего. 

Ключевые слова: политическая турбулентность, вызов, возмож-
ность, геополитика, эволюционная модернизация, стратегическое 
мышление, неопределенность, манипуляция, эндогенные элиты. 
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POLITICAL TURBULENCE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 
EVOLUTIONARY MODERNIZATION OF ARMENIA 

MARIAM MARGARYAN, MAMIKON MARGARYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The authors have argued the multivector essence of political turbulence 
in the context of the current processes of globalization, glocalization, hybrid 
warfare, geopolitical transformations, terrorism, fight against Covid-19, as 
well deliberate application of modern techniques of the ICT. From this 
perspective, the article suggests studying political turbulence not only as a 
challenge, but also an opportunity for evolutionary modernization of the 
socio-political life. The authors are convinced that the approach allows 
revealing the destructive effects of the crises of political development on 
public governance, national security, economy, ecology, legal system, and 
even moral. From this point of view the article researches the essence of 
turbulence in Armenia based on scientific-analytical paradigm, by stressing 
the strategic character of political discourse. Additionally, the authors are 
developing an approach according to which scientific-analytical paradigm in 
Armenia can be developed only by recruiting endogenous elites with 
strategic mindset, which by evolutionary modernization can implement 
convergence of public, state, and national interests, as well as policy of social 
responsibility, public consensus and strategic and secure future. 

Keywords: political turbulence, challenge, opportunity, geopolitics, 
evolutionary modernization, strategic thinking, uncertainty, manipulation, 
endogenous elites.  
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ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ  
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՊԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 

ՀՀ զինված ուժերում, մասնավորապես բարձրաստիճան սպա-
ների գործունեության բնույթը կապված է ռիսկերի, հուզական լար-
վածության, սթրեսի, անորոշությունների հետ և նման պայմաննե-
րում հույժ կարևոր խնդիր է լինեն ոչ միայն իրենց ոլորտում բարձր 
որակավորմամբ մասնագետներ, այլև կարողանան ներգործել են-
թակաների վրա, կառավարել կոլեկտիվում տիրող մթնոլորտը, 
ունակ լինեն վերահսկելու իրավիճակի անորոշությունը, ճիշտ որո-
շումներ կայացնել: Գլխավոր հարց է դառնում, սպան իր գործու-
նեության ընթացքում ի՞նչ ղեկավարման ոճով պետք է առաջնորդվի 
վերոգրյալ խնդիրները կարգավորելու համար: 

Հոդվածում ներկայացված է ղեկավարման ոճերի տեսական 
ուսումնասիրում՝ նպատակ ունենալով նախնական ուսումնասիրութ-
յամբ դուրս բերել ղեկավարման ոճերի արտահայտվածության աս-
տիճանները: Հայտնաբերվել է, որ բարձրաստիճան սպաներն 
առաջնորդվում են ժողովրդավարական ոճով, դրա հետ մեկտեղ ար-
տակարգ պայմաններում բարդ խնդիրներ կարգավորելիս նախընտ-
րում են ավտորիտար (միահեծան) ոճը:  

Բանալի բառեր. զինվորական գործունեություն, բարձրաստի-
ճան սպաներ, ղեկավարման ոճեր, անձնակազմ, անձնային հատ-
կություններ: 

 
Կառավարման համակարգի գործունեությունը ներառում է մարդ-

մարդ փոխհարաբերություններ, որոնց արդյունավետությունը մեծապես 
պայմանավորված է ղեկավարների և ենթակաների ներդաշնակ ընկալ-
մամբ, համագործակցային ներուժով, որոնց կարևոր տարրերից է ղեկա-
վարման ոճի համապատասխան ընտրությունը: Այն հնարավորություն 
կընձեռի կառավարելու պետական և ռազմական համակարգերի առավել 
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ակտիվ, իր գործունեության նշանակությամբ կարևորագույն, միաժամա-
նակ բարդագույն ենթահամակարգը՝ մարդկանց, որոնք տարբերվում են 
իրենց անհատականությամբ, պահանջմունքներով, դրանցով պայմանա-
վորված շահերով, արժեքային համակարգով, մասնագիտական կարողութ-
յուններով, խմբերում և մարդկային հարաբերություններում յուրօրինակ վար-
քային ռազմավարությամբ [1]: Սակայն պետք է հաշվի առնել մի կարևոր 
հանգամանք, որ ռազմական համակարգի գործունեության բնույթն այլ է, 
քանի որ այն մշտապես կապված է էքստրեմալ պայմանների և կյանքի հա-
մար ռիսկի տարրերի հետ, հենվում է հիմնականում ներքին մշակույթի, կա-
նոնակարգի, վարքը կարգավորող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ սկզբունքների վրա, 
հետևաբար ղեկավարման ոճերի ընտրությունը պայմանավորված է բանա-
կի սոցիալական ինստիտուտի բրգաձև կառուցվածքով:  

Ղեկավարման ոճերի ուսումնասիրության գործում մեծ ներդրում ու-
նեն այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են՝ Կ. Լևինը, Գ. Գոլշտեյնը, Ա. 
Ժուրավլյովը, Վ. Վեսնինը, Ե. Մասլովան, Մ. Պլուտնիկովան և ուրիշներ: 
Սակայն հայրենական հոգեբանության մեջ այս խնդիրը լիարժեքորեն 
ուսումնասիրված չէ, կան առանձին գրքեր («Մարտական գործունեության 
հոգեբանական հիմքերը», «Զինվորական առաջնորդություն», «Ռազմա-
կան սոցիոլոգիա»), որոնցում ղեկավարման ոճերը դիտարկվում են մաս-
նակիորեն, գերազանցապես տեսական մակարդակով:  

Ըստ կառավարման տեսության՝ ղեկավարման ոճերը առաջավարի 
կայուն փոխազդեցությունն է անձնակազմի հետ, որոնք ձևավորվում են 
ինչպես կառավարման օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պայմանների, 
անձնային հատկությունների ազդեցության ներքո [3]: Մեկ այլ սահման-
ման համաձայն՝ ղեկավարման ոճը ոչ միայն ղեկավարի կողմից ընտրված 
որոշակի մեթոդների ամբողջությունն է, այլև նրա անհատականության 
ազդեցությունը: Այդ պատճառով այն միշտ սուբյեկտիվ է, չնայած օբյեկ-
տիվորեն դրսևորվում է գործունեության որոշակի ձևերում [4]: Հարկ ենք 
համարում ընդգծել անձնային հատկությունների դերը ղեկավարման ոճի 
ընտրության գործում, քանի որ դրանց մեծ մասի զարգացումը կարող են 
նպաստել կառավարման գործունեության մեջ ցանկալի արդյունքի հաս-
նելուն1:  

                                            
1 Ռազմավարական առաջավարի անձնային հատկությունների ձևավորման մասին 

հանգամանորեն տե՛ս Ս. Բաղադասարյան, Ռազմավարական առաջավարին բնորոշ 
հատկությունների ձևավորման հարցի շուրջ: «ՀԲ», 2020, հմ. 2: 
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Ուշագրավ է ղեկավարման ոճերի հիմնական դասակարգումը, որը 
կատարել է գերմանացի հոգեբան Կ. Լևինը՝ փորձարարական հետազո-
տության հիման վրա (XX դար): Ըստ ստացված արդյունքների՝ նա կառու-
ցել է մի մոդել, որում առանձնացրել է ղեկավարման երեք ոճ. ավտորի-
տար, ժողովրդավարական և լիբերալ (ազատական) [5]:  

Զինված ուժերում ղեկավարման ոճերը նույնպես երեքն են, սակայն 
առավել ընդունելի է ավտորիտարը, քանի որ զինվորականի մասնագի-
տությունն այն բարդ մասնագիտություններից է, որը կապված է ռիսկերի, 
բարդ մասնագիտական առաջադրանքներ կատարելու, հուզական լար-
վածության, սթրեսի հետ և արտակարգ պայմաններում բարդ խնդիրներ 
կատարելիս, մարտական գործողությունների ժամանակ պետք է առաջ-
նորդվել ավտորիտար ղեկավարման ոճով, իսկ ծառայական առօրյայում 
այն ցանկալի է համակցել ղեկավարման այլ ոճերի, մասնավորապես` ժո-
ղովրդավարականի հետ, ինչն ավելի ճկուն և լիարժեք կդարձնի զորքերի 
կառավարումը: Զինվորական ծառայության առանձնահատկությունների 
տեսանկյունից դիտարկելիս կարելի է նշել, որ ավտորիտար ոճը բխում է 
զինվորական ծառայության ուղղահայաց փոխհարաբերությունների 
բնույթից, և պաշտոնական առումով ոչ ոք չի կարող հրամանատարին բա-
ցահայտ մեղադրել ենթակաների կարծիքը հաշվի չառնելու, միանձնյա 
որոշումներ ընդունելու և անձնակազմի հետ փոխհարաբերություններում 
խիստ ու կոշտ վարքագիծ դրսևորելու համար, եթե դա բացասական 
հետևանքներ չի ունենում [8]: 

Ժողովրդավարական ղեկավարման ոճի հիմնական տարբերակիչ 
գործոնը որոշումների կայացման գործում զինվորական կոլեկտիվի բոլոր 
անդամների մասնակցությունն է և փոխհարաբերությունների համագոր-
ծակցային բնույթը: Պետք է նշել, որ հրամանատարի կողմից ժողովրդա-
վարական ոճի կիրառումը զինված ուժերում չպետք է դիտարկել իբրև 
ազատական կամ նորարարական վարքագծի դրսևորում, քանի որ զին-
ված ուժերի գործունեությունը կանոնակարգող ղեկավար փաստաթղթե-
րում վաղուց ի վեր ամրագրված են «կոլեգիալություն» և «սպայական ժո-
ղով» ինստիտուտները, որոնք հենց ժողովրդավարական ղեկավարման 
հիմք են հանդիսանում և հրամանատարներին պարտավորեցնում են 
իրենց ծառայողական պարտականությունների իրականացման ընթաց-
քում կիրառել նաև նշված տարրերը, քանի որ այս ղեկավարման ոճը 
նպաստում է կոլեկտիվում առաջնորդ-հրամանատարի հեղինակության 
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բարձրացմանը, ենթակաների վստահության ձեռքբերմանը և առողջ աշ-
խատանքային միջավայրի ստեղծմանը, եթե զուգորդվում է խիստ կար-
գապահության, հանդուրժողականության և բարձր արհեստավարժութ-
յան հետ: Սակայն, ժողովրդավարական ոճի կիրառման ժամանակ պետք 
է լրջորեն ուսումնասիրվեն և հաշվի առնվեն արտաքին (պատերազմա-
կան դրություն, սահմանային լարվածություն) և ներքին սոցիալական մի-
ջավայրերը, ենթակա անձնակազմի սուբյեկտիվ հատկանիշները, գործո-
ղությունների համեմատական ազատության պայմաններում նրանց վար-
քագծի հնարավոր շեղումները, ինչպես նաև արհեստավարժության մա-
կարդակը: Հակառակ դեպքում, ժողովրդավարական ոճի կիրառումը կա-
րող է հանգեցնել անկառավարելիության և ղեկավարման ավելի խիստ 
ոճի անցման անհնարինության, անձնակազմի շրջանում ամենաթողութ-
յան և այլ բացասական հետևանքների, որի պատասխանատուն, միանձն-
յա ղեկավարման սկզբունքից ելնելով, հրամանատարն է: 

Լիբերալ ղեկավարման ոճի արդյունավետ չէ բարդ և արտակարգ 
իրավիճակներում: Այս ոճի կիրառման հետևանքով զինվորական կոլեկ-
տիվում աշխատանքի արդյունավետությունը նվազում է, իսկ հոգեբանա-
կան մթնոլորտը կոլեկտիվում դառնում է անբարենպաստ, չկա համագոր-
ծակցություն ծառայակիցների միջև, չկան ուսման առաջադիմության, 
պարտականությունների իրականացման ազդակներ [7, էջ 146-147]: 

Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ բանակում հաճախ հանդիպո-
ղը ղեկավարման ավտորիտար ոճն է ու դրա ծայրահեղ դրսևորումները՝ 
բռնությունն և հարկադրումը: Բանակը՝ որպես սոցիալական հատուկ 
խումբ, ի սկզբանե ենթադրում է առաջնորդության ավտորիտար ոճը, որի 
դեպքում ենթակաները չունեն վերադասի հրամանը նույնիսկ կասկածի 
տակ առնելու իրավունք: 

Սակայն անհերքելի է այն փաստը, որ ժողովրդավարական ղեկա-
վարման ոճը լավագույնն է, որը պետք է համատեղել ավտորիտար ղեկա-
վարման ոճի հետ: Իրավիճակները ստիպում են հրամաններ տալ, ինչպես 
նաև քննարկել որոշակի հարցեր ենթակաների հետ: Այս երկու ոճերի 
միասնությունն առավել ընդունելի է հրամանատարի կողմից: Այս համա-
տեքստում տեղին է մեջբերել Ն. Մաքիավելին հետևյալ միտք. «մարդկանց 
աչքերում պետք է երևալ կարեկից, խոստումնապահ, գթասիրտ, անկեղծ, 
բարեպաշտ և իրականում լինել այդպիսին, բայց ներքուստ պետք է պատ-
րաստ լինել անհրաժեշտության դեպքում դրսևորել նաև հակառակը: 
Պետք է հասկանալ, որ Տիրակալը չի կարող կատարել այն ամենը, ինչը 
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համապատասխանում է լավ մարդու մասին մեր ունեցած պատկերացում-
ներին, քանզի պետությունը պահպանելու համար նա հաճախ է ստիպված 
լինում երդմնազանց լինել՝ ընդսմին, դրսևորելով անգթություն, դաժա-
նություն ու անազնվություն: Ներքուստ նա պետք է միշտ պատրաստ լինի 
փոխել գործելակերպը, եթե դեպքերն այլ ընթացք ստանան» [6]: Սա խո-
սում է իրական ռազմավարական առաջավարի մասին, որը կարողանում 
է ղեկավարման ոճերը համատեղությամբ սկզբունքով օգտագործել, գնա-
հատել իրավիճակը և համապատասխանաբար գործել: 

Այսպիսով՝ զինվորականի գործունեությունը մի առանձնահատուկ 
տեսակի գործունեություն է, որը զինծառայողներից պահանջում է պատ-
շաճ մակարդակի կրթվածություն, մասնագիտական ու ֆիզիկական 
պատրաստություն, հոգեբանական կայունություն [2]: Այստեղ գործում է 
ուղղահայաց ղեկավարման համակարգ, որում կոլեկտիվի անդամները 
ծառայողական հստակ ենթախմբերի են բաժանված, որոնք էլ կարգավո-
րում են նրանց պարտականություններն ու իրավունքները: Իսկ այս տե-
սակ ղեկավարման համակարգը ապացույցն է այն բանի, որ ավտորիտար 
ղեկավարման ոճը նախընտրելի է զինվորական ոլորտում: Միևնույն ժա-
մանակ բանակում մարդկանց փոխհարաբերությունները հնարավոր չէ 
ղեկավարել միայն կանոնադրություններով և որոշումներով: Ուստի սպայի 
համար պակաս կարևոր գործոններ չեն նաև մարդկային հոգատարութ-
յունը, նրբազգացողությունն ու զգայուն վերաբերմունքը [8]: Կառավարու-
մը բազմազան և դինամիկ աշխատանք է պահանջում զինվորականից: 

ՀՀ զինված ուժերում բարձրաստիճան սպայի ղեկավարման ոճի 
ճիշտ ընտրության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը ընդգծելու 
նպատակով՝ մեր կողմից կատարվել է նախնական ուսումնասիրություն 
ՀՀ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի «Պե-
տության ռազմական անվտանգություն» կրթական ծրագրում ընդգրկված 
տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող 20 բարձրաստիճան սպաների շրջա-
նում: Ուսումնասիրության մեթոդիկան «Ղեկավարի կառավարման ոճի 
ընտրությունը ինքնագնահատման միջոցով» թեստն է [9], որը թույլ է տա-
լիս որոշելու ղեկավարման ոճը ինքնագնահատման միջոցով և դուրս է բե-
րում ոչ միայն ղեկավարման առաջատար ոճը, այլ երեք դասական ոճերի 
արտահայտվածության աստիճանը:  

Բարձրաստիճան սպաների կողմից լրացված թեստի վերլուծության 
արդյունքում ստացել ենք հետևյալ պատկերը. (տե՛ս Գծանկար 1): 
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Գծանկար 1. Բարձրաստիճան սպաների ղեկավարման ավտորիտար 

ոճի արտահայտվածությունը՝ ներկայացված տոկոսային 
հարաբերակցությամբ 

 
Ինչպես երևում է Գծանկար 1-ից, մասնակիցների 59%-ն ունի ղեկա-

վարման ավտորիտար ոճի միջին արտահայտվածություն: Այս ցուցանիշը 
խոսում է այն մասին, որ ավտորիտար ղեկավարման ոճը նախընտրելի է, 
բայց իրավիճակից ելնելով կարող է փոփոխվել, և կառավարման ընթաց-
քում զուգակցվել այլ ոճերի հետ: 

 

 
Գծանկար 2. Բարձրաստիճան սպաների ղեկավարման 

ժողովրդավարական ոճի արտահայտվածությունը՝ ներկայացված 
տոկոսային հարաբերակցությամբ 

 

29%

59%

12%
Ավտորիտար (բարձր 
արտահայտվածություն)

Ավտորիտար (միջին 
արտահայտվածություն)

Ավտորիտար (ցածր 
արտահայտվածություն)

74%

16%

10% Ժողովրդավարական 
(բարձր 
արտահայտվածություն)

Ժողովրդավարական 
(միջին 
արտահայտվածություն)

Ժողովրդավարական 
(ցածր 
արտահայտվածություն)



Հոգեբանություն 
 

  

165 

Ըստ Գծանկար 2-ում ներկայացված արդյունքների՝ մասնակիցների 
78%-ն ունի ղեկավարման ժողովրդավարական ոճի բարձր արտահայտ-
վածություն: Այս ոճի ընտրությունը նույնպես կախված է իրավիճակից, երբ 
չկա հրատապություն և արտակարգ իրավիճակ չի ստեղծվել:  

 
Գծանկար 3. Բարձրաստիճան սպաների ղեկավարման լիբերալ ոճի 

արտահայտվածությունը՝ ներկայացված տոկոսային 
հարաբերակցությամբ 

Ինչպես երևում է Գծանկար 3-ից, մասնակիցների 71% ունի լիբերալ 
ղեկավարման ոճի ցածր արտահայտվածություն, որը մեր կողմից սպասե-
լի ցուցանիշ էր՝ հաշվի առնելով հետազոտվող խմբի գործունեությանը 
ներկայացվող պահանջները և ոլորտի առանձնահատկությունը: Զինվո-
րական կոլեկտիվում այս ղեկավարման ոճը բնութագրվում է վերահսկո-
ղության բացակայությամբ, անգործությամբ, քանի որ զինված ուժերի 
ամենօրյա գործունեության նկատմամբ ուշադրության թուլացումը նույնն 
է, ինչ ամենաթողությունը [7, էջ 148]: 

 
Գծանկար 4. Ղեկավարման երեք ոճի արտահայտվածությունը՝ 

ներկայացված տոկոսային հարաբերակցությամբ 

6%

23%

71%

Լիբերալ (բարձր 
արտահայտվածություն)

Լիբերալ (միջին 
արտահայտվածություն)

Լիբերալ (ցածր 
արտահայտվածություն)

28%

39%

33%

Ավտորիտար (միջին 
արտահայտվածություն)

ժողովրդավարական 
(բարձր 
արտահայտվածություն)

Լիբերալ (ցածր 
արտահայտվածություն)
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Այսպիսով՝ նախնական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բարձ-
րաստիճան սպաները կարող են իրենց գործունեությունը ծավալել ժո-
ղովրդավարական ոճով, որին զուգահեռ՝ իրավիճակից ելնելով նախընտ-
րել ավտորիտար ոճը: Իսկ ինչ վերաբերում է լիբերալ ոճին, ապա այն քիչ 
նախընտրելի և գործունեության արդյունավետության ցածր մակարդակ 
ապահովող ոճ է: 

Կառավարման հոգեբանության շրջանակներում ղեկավարման ոճի 
ճիշտ ընտրությունն ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ այն նպաստում 
է որոշումներն արագ կերպով կայացնելու, հավասարակշռված փոխհա-
րաբերություններ կերտելու, աշխատանքային գործունեության ընթաց-
քում ծագող գժտությունները կանխելու և բարենպաստ սոցիալ-հոգեբա-
նական մթնոլորտ ապահովելու գործին, դրանով իսկ նախադրյալներ 
ստեղծելու կոլեկտիվի արդյունավետ գործունեության համար: Զինվորա-
կան կոլեկտիվում ղեկավարման ոճերի ընտրությամբ է պայմանավորված 
բարձրաստիճան սպաների մասնագիտական պատրաստականությունը, 
անձնակազմը կառավարելու ունակությունը, որոնց համատեղ ազդեցութ-
յունը ստորաբաժանումների, զորամասերի և զորամիավորումների հաջող 
գործունեության գրավականն է: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА  
СРЕДИ ОФИЦЕРОВ 

СВЕТЛАНА БАГДАСАРЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 
 

Характер деятельности Вооруженных Сил РА, в частности высоко-
поставленных офицеров, связан с рисками, эмоциональным напряже-
нием, стрессом, неопределенностью и в таких условиях очень важно быть 
не только высококвалифицированным специалистом своего дела, но и 
уметь влиять на своих подчиненных, управлять атмосферой в коллек-
тиве, уметь контролировать неопределенность ситуации, принимать пра-
вильные решения. Главный вопрос - каким стилем руководства должен 
руководствоваться офицер для решения вышеперечисленных проблем? 

В статье представлено предварительное исследование степени 
выраженности стилей руководства. Было установлено, что высоко-
поставленные офицеры руководствуются демократическим стилем, но 
в то же время предпочитают авторитарный стиль при решении сложных 
задач в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: военная деятельность, высокопоставленные 
офицеры, стили руководства, личный состав, личностные качества. 

 
 

CHARACTERISTICS OF THE MANAGEMENT STYLE EXPRESSION 
AMONG OFFICERS 

SVETLANA BAGHDASARYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
 

The nature of the activities of the RA Armed Forces, in particular high-
ranking officers, is connected with risks, emotional tension, stress, 
uncertainties. For that, it is of great importance to have not only highly 
qualified specialists also skills to manage staff and working environment, to 
control the uncertainty of the situation and make the right decisions. The 
main question becomes, what kind of management style should an officer be 
guided by in order to solve the above-mentioned problems? 

The article presents a theoretical study of management styles, with the 
aim of determining the degree of expression of management styles through 
a preliminary study. It has been found out that high-ranking officers are 
guided by democratic style, while preferring authoritarian style, when 
handling complex problems in emergencies. 

Keywords: military activity, high-ranking officers, management styles, 
personnel, personal qualities. 
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